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Kata Pengantar

Syukur Alhamdulillah dipanjatkan kepada Allah SWT 
yang senantiasa melimpahkan rahman dan rahimNya 
kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga tetap 

tercurahkan kepada ikutan kita Nabi Muhammad SAW sebagai 
panutan dan teladan bagi kita. Atas izinNya jualah buku teks 
Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam ini dapat 
diselesaikan penulisannya. 

Buku teks ini ditulis untuk memenuhi kebutuhan para 
dosen, guru, mahasiswa S3, mahasiswa S2, mahasiswa S1, 
praktisi pendidikan, dan pembaca pada umumnya dalam rangka 
memperkaya khasanah keilmuan di bidang kurikulum pendidikan 
Agama Islam. 

Tidak dapat dipungkiri dewasa ini perubahan kurikulum di 
dunia pendidikan kita sangat cepat dan dinamis seiring dengan 
perubahan dan perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan, 
teknologi dan aspek-aspek lain dalam kehidupan kita. Perubahan-
perubahan tersebut mendorong pelaku dan penentu kebijakan di 
dunia pendidikan untuk menyesuaikannya dengan kurikulum yang 
berlaku. Di Indonesia setidaknya telah mengalami sepuluh kali 
perubahan kurikulum nasional kita. Hal ini menuntut kita untuk 
memiliki wawasan yang komprehensif  tentang pengembangan 
kurikulum. Oleh karena itu, penulis persembahkan buku teks ini 
kehadapan pembaca yang budiman sebagai bahan bacaan di bidang 
kurikulum.
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Penulis menghaturkan apresiasi yang mendalam dan terima 
kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi baik langsung 
maupun tak langsung untuk penyempurnaan penulisan buku 
teks ini, terutama istri (Misfalah, S.Pd.) dan dua puteri (Sayyidah 
Cahyani Bilandari, SS dan Nurul Ilmi, SE) penulis. Penulis juga 
menyampaikan terima kasih yang sangat spesial kepada Prof. 
Dr. H. Muhaimin, M.A. (alm.) guru besar UIN Maliki Malang 
yang pernah membaca dan memberikan masukan berarti untuk 
perbaikan terhadap draft buku ini. Di samping itu, penulis juga 
berterima kasih yang tak terhingga kepada Prof. Dr. I Nyoman 
Sudana Degeng, M.Pd. guru besar Universitas Negeri Malang yang 
pernah memberikan masukan konstruktif  khusus alur, prosedur, 
dan kerangka pengembangan buku ini. Penulis juga menghaturkan 
terima terima kasih kepada rektor UIN Mataram (Prof. Dr. H. 
Mutawali, M.A.), wakil rektor bidang akademik UIN Mataram 
(Prof. Dr. H. Masnun, M.A.), dan Dekan FTK UIN Mataram (Dr. 
Hj. Lubna, M.Pd.) yang senantiasa memberikan motivasi kepada 
penulis untuk terus menulis dan berkarya.   

Akhirnya saran dan kritik yang bersifat membangun sangat 
diharapkan untuk penyempurnaan buku teks ini. Semoga buku ini 
dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan pendidikan yang 
bermutu di Indonesia. 

Mataram, Agustus 2019 
Dr. Muhammad, M.Pd., M.S.
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Bab 1
KONSEP DASAR KURIKULUM

A. Pengertian Kurikulum

Ditinjau dari asal katanya, kurikulum berasal dari bahasa 
Yunani yang mula-mula digunakan dalam bidang olah 
raga, yaitu kata currere yang berarti jarak tempuh. 

Kurikulum diartikan secara berbeda-beda oleh beberapa golongan 
atau masyarakat. Bagi kebanyakan orang, kurikulum adalah 
seperangkat mata pelajaran yang harus dipelajari anak didik. 
Bagi pebelajar, kurikulum mungkin diartikan sebagai tugas-tugas 
pelajaran, latihan-latihan atau isi buku teks pelajaran yang harus 
mereka baca, hafalkan atau pelajari. Bagi orang tua, kurikulum diartikan 
sebagai latihan-latihan atau pekerjaan rumah. Bagi guru, 
kurikulum diasosiasikan dengan dokumen yang berisi keterangan 
atau pedoman tentang pembelajaran  mata pelajaran yang harus 
diajarkan, metode serta teknik-teknik mengajar, penilaian, atau 
buku teks yang harus mereka ajarkan.

Demikianlah pandangan yang berbeda-beda tentang konsep 
dasar kurikulum. Konsep tersebut tergantung dari seseorang 
yang memandangnya dari aspek apa dan mana. Sehingga para 
ahli kurikulumpun memberikan batasan yang berbeda-beda tentang 
kurikulum tersebut.

1.	 Pengertian	Kurikulum	Secara	Harfiah
Ditinjau dari asal katanya, kurikulum berasal dari bahasa 

Yunani yang mula-mula digunakan dalam bidang olah raga, yaitu 
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kata currere yang berarti jarak tempuh lari. Dalam kegiatan berlari 
tentu saja ada jarak yang harus ditempuh mulai dari start sampai 
dengan finish. Jarak dari start sampai dengan finish ini disebut currere. 
Oleh karena itu, atas dasar hal tersebut maka pengertian kurikulum 
diterapkan dalam bidang pendidikan.

Di samping itu kata kurikulum juga berarti lapangan 
pertandingan. Menurut pengertian ini, kurikulum adalah suatu 
arena pertandingan tempat pebelajar bertanding untuk menguasai 
suatu pelajaran guna mencapai garis finish berupa diploma, ijazah 
atau gelar kesarjanaan.

 Null, Wesley (2011) mengatakan bahwa setiap kita 
membicarakan tentang guru, sekolah, atau pendidikan berarti 
kita telah membicarakan tentang kurikulum. Karena kurikulum 
itu adalah jantungnya pendidikan dan kurikulum mesti berkaitan 
dengan apa yang mesti diajarkan kepada peserta didik dan apa yang 
mesti mereka pelajari. 

2.	 Pengertian	Kurikulum	Menurut	Istilah
Pengertian kurikulum menurut istilah sangat bervariasi, oleh 

karena itu akan dikemukakan pengertian menurut beberapa ahli 
sebagai berikut:

a. Kurikulum adalah berkenaan dengan isi mata pelajaran dan 
keterampilan- keterampilan yang terdiri atas suatu program 
pendidikan (Kemp, Morrison, dan Ross, 1994).

b. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan 
mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang 
digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan 
pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu 
(UU RI No. 20 Tahun 2003, Pasal 1 ayat 19).

c. Bagi guru, kurikulum diasosiakan dengan dokumen yang 
berisi keterangan atau pedoman tentang metode pelajaran 
yang harus diajarkan, metode serta teknik-teknik mengajar, 
atau buku teks yang harus mereka ajarkan.
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d. Kurikulum adalah suatu rencana yang dikembangkan untuk 
memudahkan proses belajar mengajar di bawah arahan dan 
bimbingan sekolah atau perguruan tinggi serta stafnya. Atau 
dengan kata lain kurikulum merupakan urutan organisasi 
yang terencana dan sistem penyampaian pembelajaran yang 
dirancang untuk membantu pebelajar mencapai tujuan belajar, 
hasil dan tujuan lembaga (Winecoff  dalam Muslich, 1994).

e. Kurikulum adalah segala usaha sekolah untuk mempengaruhi 
anak untuk belajar, apakah dalam ruangan kelas, di halaman 
sekolah, atau di luar sekolah (Saylor dan Alexander, 1966).

f. Kurikulum adalah segala kegiatan yang disajikan oleh 
sekolah bagi pebelajar. Kegiatan tersebut bisa berlangsung di 
dalam dan di luar kelas serta di dalam dan di luar sekolah (Alberty 
dalam Muslich, 1994).

g. Kurikulum adalah serangkaian komponen metode belajar 
mengajar, cara mengevaluasi kemajuan pebelajar dan 
seluruh perubahan pada tenaga pengajar, bimbingan dan 
penyuluhan, supervisi, administrasi, waktu, jumlah ruang, 
dana serta pilihan pelajaran (Lloyd dan Miller dalam Muslich, 
1994).

h. Kurikulum adalah suatu cara untuk mempersiapkan anak-
anak untuk berpartisipasi sebagai anggota yang produktif  
dalam masyarakat, yang mempunyai komponen; tujuan 
dan sasaran, seleksi dan organisasi bahan dan isi pelajaran, 
bentuk kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi hasil 
belajar (Taba, 1962).

i. Kurikulum adalah serangkaian kegiatan yang harus 
dilakukan atau dialami oleh anak-anak atau anak 
muda dengan maksud menyeimbangkan kemampuan 
mengerjakan sesuatu yang termasuk dalam kehidupan 
orang dewasa dengan sebaik-baiknya, dan agar memiliki 
sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seseorang dewasa dalam 
segala aspeknya (Bobbit, dalam Muslich, 1994).
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j. Kurikulum adalah semua pengalaman yang dialami anak-
anak di bawah bimbingan para guru (Caswell dan Campbell, 
dalam Muslich 1994).

k. Kurikulum adalah serangkaian strategi pengajaran yang 
diperjuangkan di sekolah untuk menyediakan kesempatan 
terwujudnya pengalaman belajar bagi anak didik untuk 
mencapai hasil belajar yang diinginkan (ltrug, dalam 
Muslich 1994).

l. Batasan tentang kurikulum dapat diklasifikasikan menjadi 
empat kategori, yaitu; (1) kurikulum sebagai produk, (2) 
kurikulum sebagai program, (3) kurikulum sebagai belajar 
yang direncanakan, dan (4) kurikulum sebagai pengalaman 
anak didik (Beane et al, dalam Muslich: 1994).

m. Kurikulum adalah rencana atau program yang menyangkut 
semua pengalaman yang dihayati anak didik di bawah 
pengarahan sekolah (Oliva, 1982).

n. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai 
tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan 
sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk 
mencapai tujuan pendidikan tertentu (Rusman, 2008).
Definisi yang dikemukakan di atas sangat bervariasi. Hal 

tersebut menunjukkan betapa luasnya bidang kurikulum dan 
bukan hanya sesuatu yang tertulis dan harus dipelajari oleh 
peserta didik sebagaimana yang dipahami oleh sebagian 
orang. Akan tetapi pada intinya dengan kurikulum, kita berusaha 
mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik.

Namun, penulis akan kemukakan pandangan Oliva; 1997 
(dalam Henson, Kenneth T; 2001) yang merangkum berbagai 
definisi kurikulum dari berbagai sudut pandang para ahli sebagai 
berikut: 

a. Curriculum is that which is taught in school

b. Curriculum is a set of  subjects 
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c. Curriculum is content. 

d. Curriculum is a program of  studies. 

e. Curriculum is a set of  materials. 

f. Curriculum is a sequence of  courses. 

g. Curriculum is a set of  performance objectives. 

h. Curriculum is a course of  study. 

i. Curriculum is everything that goes on within the school, 
including extra-class activities, guidance, and interpersonal 
relationships. 

j. Curriculum is that which is taught both inside and outside the 
school directed by the school. 

k. Curriculum is everything that is planned by school personnel 

l. Curriculum is a series of  experiences undergone by leaners in 
the school

m. Curriculum is that which an individual learner experiences as 
a result of  schooling.

B. Jenis-Jenis Kurikulum
Glatthorn (1987) membagi kurikulum menjadi beberapa jenis, 

yaitu:

a. Kurikulum yang direkomendasikan 

b. Kurikulum yang tertulis 

c. Kurikulum yang didukung 

d. Kurikulum yang diajarkan 

e. Kurikulum yang diujikan 

f. Kurikulum yang dipelajari 

g. Kurikulum tersembunyi
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1. Kurikulum yang direkomendasikan (recommended 
curriculum)
Jenis kurikulum ini adalah kurikulum ideal, yaitu kurikulum 

yang direkomendasikan oleh para ahli, ikatan profesi, komisi pembaharuan 
pendidikan dan juga yang berdasarkan kebijakan pemerintah. Karena 
kurikulum ini bersifat ideal maka ada keharusan mempelajari 
konsep atau keterampilan yang akan dikembangkan menurut 
persepsi dan sistem sumber nilai.

Biasanya kurikulum ini bersifat umum dan berisi sejumlah 
kebijakan yang disarankan, sejumlah tujuan, syarat-syarat kelulusan, 
rekomendasi tentang bahan, dan urutan-urutan bahan.

Kurikulum ini memiliki kebaikan karena memuat 
kebijaksanaan, syarat -syarat dan aspek yang perlu diperhatikan 
dalam perencanaan kurikulum. Misalnya, semua siswa SMA harus 
belajar komputer. Kurikulum ini juga mencoba menyerap apa 
yang terjadi dalam masyarakat. Akan tetapi kurikulum ini memiliki 
kelemahan seperti yang berhubungan dengan kurang sensitive 
terhadap realitas yang terjadi di dalam kelas dan bagaimana 
guru merencanakan pelajaran. Biasanya rekomendasi bersifat 
umum sedangkan guru membutuhkan pedoman dan bimbingan yang 
lebih spesifik.

2. Kurikulum Yang Tertulis (written curriculum)
Kurikulum yang tertulis merupakan kurikulum yang 

telah disetuji oleh pemerintah. Kurikulum ini merupakan 
pengendali untuk menjamin tujuan pendidikan. Kurikulum 
tertulis lebih komprehensif  dan lebih spesifik bila dibandingkan 
dengan kurikulum yang direkomendasikan. Biasanya kurikulum 
ini memuat dasar-dasar pertimbangan yang mendukung 
kurikulum, tujuan yang harus dicapai, sasaran yang harus 
dikuasai, sekuen atau urutan yang harus dituruti, kegiatan 
belajar yang harus dilakukan dan bagaimana evaluasinya;

Fungsi pokok kurikulum tertulis adalah sebagai 
pengantara (mediating), pengendali dan standar. Sebagai pengantara, 
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kurikulum ini menghubungkan ide -ide dalam kurikulum yang 
direkomendasikan dengan realitas dalam kelas. Jadi, kurikulum 
ini merupakan perpaduan antara apa yang diinginkan para ahli 
dan administrator untuk diajarkan dengan yang dalam praktek dilakukan 
oleh guru.

Sebagai pengendali, kurikulum ini merupakan alat 
untuk mengontrol apa yang diajarkan oleh guru. Selanjutnya 
sebagai pembakuan menunjukkan apa yang harus diajarkan. 
Kurikulum tartulis seharusnya bersifat komprehensif, konseptual 
dan direncanakan dengan baik dan mudah dipraktekkan.

3. Kurikulum Yang Didukung (supported curriculum)
Kurikulum ini adalah berupa sumber-sumber yang 

disiapkan untuk mendukung kurikulum, seperti; staf, waktu, 
teks, ruang dan pelatihan. Komponen-komponen tersebut 
kelihatannya sangat sederhana namun dapat memberikan 
kontribusi yang sangat berarti dalam kurikulum tertentu.

Jadi, dalam hal ini perlu dijelaskan tentang teks yang mana yang 
akan dipergunakan? Berapa banyak staf ? Berapa banyak waktu, 
ruang dan jenis pelatihan yang ada.

4. Kurikulum Yang Diajarkan (taught curriculum)
Kurikulum yang diajarkan adalah apa yang guru benar-benar 

ajarkan dalam kelas. Atau dengan kata lain adalah kurikulum yang 
dapat dilihat atau diamati ketika guru mengajarkannya. Kurikulum 
ini sudah tentu berdasarkan kurikulum yang tertulis. Namun, sering 
terjadi penyimpangan. Guru masuk ke dalam ruangan dengan latar 
pengetahuan pribadi yang berbeda. Mereka dipengaruhi oleh situasi, 
teori-teori yang mereka pelajari, kondisi sosial dan pengalaman. 
Sehingga masing-masing kelas berbeda antara yang satu dengan 
yang lainnya.

Banyak faktor yang mempengaruhi guru, seperti pengetahuan 
guru dalam mata pelajaran tertentu, persepsi guru terhadap anak, 
kurikulum yang tertulis, buku teks, proses administrasi, ujian 
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dan persepsi masyarakat. Karena itu, keputusan guru tentang 
kurikulum yang diajarkan adalah produk interaksi berbagai variabel 
yang ada.

5. Kurikulum Yang Diujikan (tested curriculum)
Kurikulum yang diujikan adalah kurikulum yang biasa muncul 

ketika tes atau ujian-ujian atau biasa juga disebut kurikulum 
yang diukur. Atau dengan kata lain kurikulum jenis ini adalah 
serangkaian bahan pelajaran/kegiatan belajar yang dinilai 
melalui tes baik yang dibuat oleh guru maupun tes yang baku, 
atau tes yang dibuat oleh panitia tertentu.

Bagaimana hubungan kurikulum ini dengan kurikulum yang 
diajarkan? Jawabannya dapat bermacam-macam. Sering tes yang 
dibuat guru tidak sejalan dengan apa yang diajarkannya. Guru tidak 
mampu menyusun tes yang baik dan kebanyakan tes berorientasi 
pada kemampuan mengerti dan mengingat. Tes yang dibuat oleh 
panitia wilayah juga mengukur tingkat tujuan yang rendah. 
Selanjutnya tes baku sering tidak serasi dengan apa yang diajarkan.

Kurikulum tertulis, kurikulum yang diajarkan, dan kurikulum 
yang diuji merupakan kurikulum yang diinginkan, yaitu sejumlah 
kegiatan belajar yang dikehendaki dalam suatu sistem pendidikan.

6. Kurikulum Yang Dipelajari (learned curriculum)
Jenis kurikulum ini merupakan kurikulum yang sangat 

mendasar “bottom line”, yaitu apa yang sesungguhnya dipelajari 
oleh pebelajar. Dan Kurikulum jenis ini merupakan hasil belajar, 
yaitu perubahan nilai, persepsi dan tingkah laku yang terjadi dari 
pengalaman belajar. Kurikulum ini merupakan apa yang telah 
dimengerti, dipelajari, diingat oleh siswa baik dari kurikulum yang 
diinginkan maupun dari kurikulum yang tersembunyi,

7. Kurikulum Yang Tersembunyi (hidden curriculum)
Kurikulum yang tersembunyi sering juga disebut kurikulum 

implisit. kurikulum yang tidak dipelajari, dapat dirumuskan sebagai 
aspek dari sekolah yang selain dari kurikulum yang direncanakan 
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namun berpengaruh terhadap perubahan tingkah laku pebelajar. 
Glatthom menyatakan kurikulum tersembunyi terdiri atas dua aspek 
yaitu aspek yang relatif  tetap dan aspek yang dapat berubah-ubah.

Salah satu aspek yang tetap adalah ideologi, keyakinan dan 
nilai budaya masyarakat yang mempengaruhi sekolah. Budaya 
masyarakat menetapkan pengetahuan mana yang perlu diwariskan 
dan mana yang tidak perlu. Sistem pengelolaan sekolah, ruang kelas, 
aturan yang diterapkan, pola pengelompokkan siswa, serta harapan 
guru juga berpengaruh.

Aspek yang dapat berubah meliputi variabel organisasi, sistem 
sosial dan kebudayaan. Variabel organisasi meliputi bagaimana guru 
mengelola kelas, bagaimana pelajaran diberikan dan bagaimana 
sistem promosi. Variabel sistem sosial berkaitan dengan pola 
hubungan sosial dalam kelas dan sekolah, bagaimana hubungan 
murid dan guru, murid dengan murid, hubungan kepala sekolah 
dengan guru dan staf  administrasi.

Kurikulum tersembunyi merupakan sumber belajar yang luas 
pengaruhnya maka perlu dipertimbangkan dalam setiap perencanaan 
kurikulum. Berikut adalah pertanyaan yang dapat memberi arah:

a. Apa yang diinginkan atau belajar yang bagaimana yang 
diharapkan?

b. Apa yang dapat diperoleh oleh pebelajar dari kurikulum 
tersembunyi?

c. Bagaimana dapat disusun untuk dapat memenuhi harapan di atas?
Selain pembagian di atas, Goodlad membedakan lima jenis 

kurikulum, yaitu:

a. Kurikulum ideal (ideological curriculum) yaitu kurikulum 
sebagaimana yang diharapkan oleh para ahli dan guru yang 
mencerminkan pengetahuan yang diakumulasi berzaman-
zaman.

b. Kurikulum formal yaitu kurikulum yang disetujui dan disahkan 
oleh pemerintah.
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c. Kurikulum “bayangan” (perceived curriculum) yaitu kurikulum 
yang ada dalam pikiran, yang diinginkan oleh orang tua dan 
guru.

d. Kurikulum operasional yaitu kurikulum yang dilaksanakan di 
dalam kelas. 

e. Kurikulum pengalaman yaitu kurikulum yang dialami oleh 
murid.
Sedangkan menurut Wiryokusumo dan Mulyadi (1988) bahwa 

jenis-jenis kurikulum adalah sebagai berikut:

a. Kurikulum mata pelajaran terpisah (separated subject curriculum) 

b. Correlated curriculum (kurikulum yang saling berhubungan) 

c. Integrated curriculum (kurikulum terpadu)

d. Developmental activity curriculum (kurikulum pengembangan 
kegiatan)

8.	 Kurikulum	 mata	 pelajaran	 terpisah	 (separated subject 
curriculum) 
Kurikulum ini dikatakan demikian karena data-data pelajaran 

disajikan pada anak dalam bentuk subyek atau mata pelajaran yang 
terpisah satu dengan yang lain. Bagi anak yang cerdas, hal ini kurang 
memuaskan karena pelajaran nya tidak menyatu, sedangkan bagi anak 
yang lamban merasa jauh ketinggalan.

9.	 Kurikulum	Yang	Berhubungan	(correlated curriculum)
Beberapa ahli pendidikan pada permulaan abad dua puluh 

mengembangkan ide “correlated curriculum.” Pandangan berbagai 
mata pelajaran dalam kurikulum harus dihubungkan dan disusun 
sedemikian rupa, sehingga yang satu memperkuat yang lain, 
yang satu melengkapi yang lain. Untuk memadukan antara mata 
pelajaran yang satu dengan yang lain dapat dilakukan melalui 
bermacam-macam cara di antaranya adalah; (1) korelasi insidental 
yaitu korelasi diadakan sewaktu-waktu bila ada hubungannya. (2) 
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Korelasi etis yang bertujuan mendidik budi pekerti sebagai 
pusat pelajaran diambil pendidikan agama/budi pekerti. (3) 
Korelasi sistematis yaitu disusun dan direncanakan oleh guru. 
Korelasi informal yaitu korelasi yang dapat berjalan dengan cara 
antara beberapa guru saling bekerja sama, saling meminta untuk 
mengkorelasikan antara mata pelajaran yang dipegang guru 
A dengan mata pelajaran guru B. (4) Korelasi formal yaitu korelasi 
yang telah direncanakan oleh guru/team secara bersama-sama. Dan 
korelasi meluas yaitu korelasi yang merupakan fusi dari beberapa 
bidang studi yang memiliki ciri khas yang sama dipadukan menjadi 
satu bidang studi.

10.  Kurikulum Terpadu (integrated curriculum)
Dalam kurikulum terpadu (integrated curriculum) sebenarnya 

beberapa mata pelajaran dijadikan satu/dipadukan. Yaitu dengan 
meniadakan batas-batas mata pelajaran dan bahan pelajaran yang 
disajikan berupa unit-unit atau keseluruhan.

11. Kurikulum Yang Bersifat Pengembangan Kegiatan 
(developmental activity curriculum)
Kurikulum perkembangan kegiatan tergantung pada berbagai 

tingkat perkembangan anak-anak yang harus dilalui. Deretan 
perbedaan tiap-tiap siswa harus menjadi dasar pertimbangan, tentang 
kebutuhan, kebiasaan, masalah -masalah yang dihadapi siswa, 
kebudayaan mereka dan lingkungan pengalaman para siswa harus 
pula mendapat perhatian. Kurikulum ini sebenarnya antara jenis 
yang satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan, karena saling 
menutupi. Kurikulum ini dikembangkan berdasarkan perbedaan 
karakteristik dan kegiatan pebelajar.

Jenis-jenis kurikulum yang dibahas di atas relevan dengan 
materi pendidikan agama Islam. Karena materi pendidikan 
agama Islam, seperti halnya materi pelajaran yang lain, tidak bisa 
terlepas dari jenis-jenis kurikulum di atas. Misalnya beberapa jenis 
kurikulum yang dikemukakan oleh Glathorn (1987) dan juga oleh 
ahli kurikulum yang lainnya.



12 │Dr. Muhammad, M.Pd., M.S.

Dalam prakteknya, dalam kelas pendidikan agama Islam bisa 
muncul kurikulum-kurikulum yang direkomendasikan, kurikulum 
yang tertulis, kurikulum yang didukung, kurikulum yang diajarkan, 
kurikulum yang diujikan, kurikulum yang dipelajari, dan kurikulum 
tersembunyi.

C. Tingkat Operasionalisasi Kurikulum (curriculum work)
Glathorn (1987) mengatakan bahwa terdapat empat tingkat 

operasionalisasi kurikulum (curriculum work), yaitu: kebijakan tentang 
kurikulum, bidang studi, program studi, dan mata pelajaran.

1. Kebijakan tentang kurikulum (curriculum policy)
Kebijakan tentang kurikulum atau curriculum policy 

adalah pernyataan tertulis tentang peraturan-peraturan, kriteria 
dan petunjuk-petunjuk tentang pengembangan dan pelaksanaan 
kurikulum.

2. Bidang studi
Bidang studi atau field of  studies adalah pengalaman belajar 

yang terorganisasi, biasanya memasukkan disiplin-disiplin yang 
standar yang ditawarkan kepada pebelajar selama beberapa waktu 
tertentu. Contohnya, matematika, bahasa, dan lain sebagainya.

3. Program studi (program of  studies)
Suatu program studi adalah sejumlah pengalaman 

pendidikan yang tersusun dan ditawarkan kepada sekelompok 
pebelajar selama beberapa waktu tertentu dan meliputi 
beberapa bidang studi.

4. Mata pelajaran (course)
Mata pelajaran atau course adalah sejumlah pengalaman belajar 

yang tersusun dalam bidang studi (field of  study) dan bagian dari 
suatu program studi yang ditawarkan pada periode waktu tertentu 
(misalnya per tahun, per semester, atau catur wulan) kepada 
pebelajar untuk mendapatkan kredit.
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D. Fungsi Kurikulum
Kurikulum dalam dunia pendidikan memiliki beberapa fungsi 

sebagai berikut: 

a.  Fungsi kurikulum untuk mencapai tujuan pendidikan  
Fungsi kurikulum dalam pendidikan adalah sebagai alat 

atau sarana untuk mencapai tujuan pendidikan. Dalam hal ini 
kurikulum adalah alat untuk mendidik  manusia yang diharapkan 
sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Pendidikan suatu negara dengan negara yang lainnya tidak 
akan sama karena setiap bangsa dan negara mempunyai falsafah dan 
tujuan pendidikan tertentu dan tersendiri yang dipengaruhi oleh 
berbagai aspek, baik aspek agama, ideologi, kebudayaan, maupun 
kebutuhan negara itu sendiri. Tujuan pendidikan di negara kita 
berdasarkan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 

Untuk itu maka kurikulum merupakan alat untuk mencapai 
tujuan pendidikan nasional melalui tujuan insttitusional, tujuan 
kurikuler, dan tujuan instruksional. Kurikulum merupakan 
program yang harus dilaksanakan oleh guru dan murid dalam 
proses belajar-mengajar, guna mencapai tujuan-tujuan tersebut. 
Kurikulum merupakan pedoman guru dan siswa agar terlaksana 
proses belajar-mengajar dengan baik dalam rangka pencapaian 
tujuan pendidikan. 

b.  Fungsi kurikulum bagi sekolah yang bersangkutan 
Kurikulum bagi sekolah yang bersangkutan berfungsi sebagai 

berikut: sebagai alat mencapai tujuan lembaga pendidikan yang 
diinginkan dan sebagai pedoman untuk mengatur dan mengelola 
segala kegiatan di sekolah tersebut. Fungsi ini meliputi: jenis program 
pendidikan yang harus dilaksanakan dan cara menyelenggarakan 
setiap jenis program pendidikan, serta personil yang bertanggung 
jawab dan melaksanakan program pendidikan. 
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c. Fungsi kurikulum bagi lembaga/jenjang pendidikan yang ada 
di atasnya 
Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa perguruan tinggi 

menilai mutu lulusan SMA kurang memadai. Para pendidik di SMA 
lalu mengatakan, karena terdapat kelemahan pada lulusan SMP; 
SMP tidak mau menerimanya begitu saja, akhirnya melemparkan 
kelemahan itu kepada sekolah dasar. Guru-guru di SD inilah yang 
menjadi tumpuan masalah. 

Proses saling melemparkan kekurangan bukan pemecahan 
masalah, melainkan sebaliknya. Salah satu jalan keluarnya ialah, 
setiap lembaga pendidikan harus mempelajari kurikulum pada 
sekolah-sekolah yang ada di bawah dan di atasnya. Jadikanlah 
kurikulum SD sebagai dasar untuk mengembangkan kurikulum 
SMP, dan kurikulum SMP sebagai bahan pengembangan untuk 
pendidikan di SMA. Begitulah seterusnya sampai di perguruan 
tinggi. Dengan cara itu kontinuitas (kesinambungan) program 
pendidikan pada semua tingkat lembaga pendidikan dapat terbina 
dengan baik. Oleh sebab itu, fungsi kurikulum bagi sekolah yang 
berada di atasnya merupakan pengembangan atau lanjutan dari 
pendidikan sebelumnya.

Bagi sekolah yang berada di atasnya, kurikulum berfungsi 
sebagai: fungsi kesinambungan, sekolah pada tingkat yang lebih 
atas harus mengetahui kurikulum yang dipergunakan pada 
tingkatan di bawahnya sehingga dapat menyesuaikan kurikulum 
yang diselenggarakannya. Di samping itu, fungsi penyiapan tenaga 
yaitu bilamana sekolah tertentu diberi wewenang mempersiapkan 
tenaga guru bagi sekolah yang berada di bawahnya, maka sekolah 
yang diberi tugas itu perlu mempelajari kurikulum sekolah yang 
memerlukan tenaga guru tersebut baik mengenai isi, organisasi, 
maupun cara mengajar. 

d.  Fungsi kurikulum bagi guru 
Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, guru sebagai ujung 

tombak pelaksanaan pendidikan di lapangan sangat menentukan 



15Pengembangan kurikulum pendidikan agama islam│

keberhasilannya. Tujuan tersebut tidak mungkin didekati, apalagi 
dicapai, apabila guru kurang memahami, menghayati, serta 
melaksanakan kurikulum yang berlaku sebagai alat dan pedoman 
dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. 

Guru tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana kurikulum 
sesesuai dengan kurikulum yang berlaku, tetapi juga sebagai 
pengembang kurikulum dalam rangka pelaksanaan kurikulum 
itu. Dengan demikian, guru betul-betul dituntut untuk selalu 
meningkatkan kemampuannya sesuai dengan perkembangan 
kurikulum itu sendiri, perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi, perkembangan masyarakat, perkembangan psikologi 
belajar, dan perkembangan ilmu pendidikan, antara lain 
kurikulum, program pengajaran, sistem pembelajaran, media 
pembelajaran dan sumber sumber belajar, metode pembelajaran, 
dan pengelolaan kegiatan belajar mengajar. Kemampuan guru 
yang dituntut tidak hanya kemampuan profesional saja, tetapi juga 
kemampuan personal (kepribadian yang baik) dan kemampuan 
sosial (bermasyarakat dengan baik) secara berkeseimbangan dan 
terpadu dalam diri guru, 

Bagi guru, memahami kurikulum merupakan suatu hal yang 
mutlak. Hal ini tidak dapat ditawar-tawar lagi. Kalau tidak, besar 
kemungkinan segala apa yang diajarkan kurang sesuai dengan 
yang diharapkan dan direncanakan sesuai dengan perkembangan 
kurikulum yang berlaku tersebut. Oleh karena itu, guru dengan 
kurikulum tidak bisa dipisahkan, tetapi harus merupakan kesatuan 
yang utuh sehingga menjadi satu raga, seperti gula dengan 
manisnya. 

e.  Fungsi kurikulum bagi kepala sekolah 
Bagi kepala sekolah, kurikulum merupakan barometer 

atau alat pengukur keberhasilan program pendidikan di sekolah 
yang dipimpinnya. Kepala sekolah dituntut untuk menguasai 
dan mengontrol, apakah kegiatan-kegiatan proses pendidikan 
yang dilaksanakan itu mengacu kepada kurikulum yang berlaku. 
Pengembangan kurikulum dan pelaksanaan roda administrasi 
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sekolah dan program pengajaran yang dibuat dan dilaksanakan 
di kelas, semuanya berpedoman pada dan untuk menunjang 
kurikulum yang berlaku. Untuk itu perlu selalu dipikirkan 
peningkatan kemampuan tenaga kependidikan, baik guru, tenaga 
bimbingan dan penyuluhan, perpustakaan, tata usaha, di samping 
penyediaan dan penggunaan sumber-sumber belajar dan fasilitas 
lainnya secara memadai. 

f.   Fungsi kurikulum bagi pengawas (supervisor) 
Bagi pengawas, fungsi kurikulum dapat dijadikan sebagai 

pedoman, patokan, atau ukuran dalam menetapkan bagian 
mana yang memerlukan penyempurnaan atau perbaikan dalam 
usaha pelaksanaan kurikulum dan peningkatan mutu pendidikan. 
Pengawas dituntut bekerja lebih giat lagi, terutama dalam 
membimbing sekolah yang ada di wilayahnya masing-masing. 

g.  Fungsi kurikulum bagi pengguna lulusan 
Instansi atau perusahaan mana pun yang mempergunakan 

tenaga kerja lulusan suatu lembaga pendidikan membutuhkaan 
tenaga kerja yang baik dalam arti kuantitas dan kualitas agar dapat 
meningkatkan produktivitasnya. Oleh karena itu, selalu diadakan 
seleksi yang ketat dalam penerimaan tenaga kerja. Seleksi macam 
apa pun yang dilaksanakan, tidak akan membawa arti apa-apa 
seandainya instansi tersebut tidak terlebih dahulu mempelajari 
program pendidikan yang dimuat dalam kurikulum yang telah 
ditempuh oleh para calon tenaga kerja. Sebab, bagaimanapun kadar 
pengetahuan, sikap, dan keterampilan tenaga kerja merupakan 
hasil atau produk dari kurikulum yang ditempuhnya. Oleh karena 
itu, instansi pemakai lulusan perlu mengenal kurikulum yang 
ditempuh calon tenaga kerja pada lembaga pendidikan yang telah 
diselesaikannya. Studi kurikulum akan banyak membantu dalam 
hal seleksi penerimaan calon pegawai yang tepat. 

Kurikulum suatu sekolah berfungsi menyiapkan tenaga kerja 
dalam bidang tertentu. Namun, pemanfaatan calon tenaga kerja 
akan mudah dan membantu kedua belah pihak apabila instansi atau 
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perusahaan dan sekolah telah memperoleh kejelasan informasi dan 
jalinan kerja sama yang baik dalam hal penerimaan calon tenaga 
kerja. 

IKHTISAR

1. Kurikulum menurut bahasa berasal dari bahasa Yunani yang 
mula-mula digunakan dalam bidang olah raga, yaitu kata currere 
yang berarti jarak tempuh. Di samping itu kurikulum juga 
diartikan dengan lapangan tanding.

2. Kurikulum adalah suatu rencana yang dikembangkan untuk 
memudahkan proses belajar mengajar di bawah arahan 
dan bimbingan sekolah atau perguruan tinggi serta 
stafnya. Atau dengan kata lain kurikulum merupakan 
urutan organisasi yang terencana dan sistem penyampaian 
pembelajaran yang dirancang untuk membantu peserta 
didik  mencapai tujuan belajar.

3. Jenis-jenis kurikulum adalah; kurikulum yang 
direkomendasikan, yang tertulis, yang didukung, 
yang diajarkan, yang diujikan, yang dipelajari, dan 
tersembunyi.

3. Kurikulum yang direkomendasikan merupakan kurikulum 
ideal, yang direkomendasikan oleh para ahli serta ikatan 
profesi. Kurikulum tertulis merupakan kurikulum yang 
telah disetujui oleh pemerintah. Kurikulum yang didukung 
berupa sumber-surnber yang, disiapkan untuk mendukung 
kurikulum. Kurikulum yang diajarkan adalah apa yang 
guru ajarkan dalam kelas. Kurikulum yang diujikan adalah 
yang muncul ketika tes atau ujian-ujian. Kurikulum yang 
dipelajari; yaitu apa yang sesungguhnya dipelajari oleh 
pebelajar. Sedangkan kurikulum yang tersembunyi adalah 
kurikulum yang tidak dipelajari, namun berpengaruh terhadap 
perubahan tingkah laku pebelajar.

4. Tingkat operasionalisasi, kurikulum adalah kebijakan 
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tentang kurikulum; bidang studi, program studi, dan mata 
pelajaran.

5. Kebijakan tentang kurikulum adalah pernyataan tertulis 
tentang peraturan-peraturan, kriteria dan petunjuk-petunjuk 
tentang pengembangan dan pelaksanaan kurikulum. 
Bidang studi adalah pengalaman belajar yang terorganisasi. 
Program studi adalah sejumlah pengalaman pendidikan yang 
tersusun dan ditawarkan kepada pebelajar selama beberapa 
waktu tertentu dan meliputi beberapa bidang studi. Mata 
pelajaran adalah sejumlah pengalaman belajar yang tersusun 
dalam bidang studi dan bagian dari suatu program studi yang 
ditawarkan pada periode waktu tertentu kepada peserta didik.
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Bab 2
KOMPONEN KURIKULUM

Kurikulum terdiri atas empat komponen, yaitu: 

1. Tujuan

2. Isi

3.  Organisasi/proses belajar mengajar 

4.  Evaluasi (Zais, 1976).

A.  Tujuan

Untuk tujuan kurikulum, terdapat beberapa istilah 
bahasa Inggris yang sepadan dengan kata tujuan yaitu 
end, purpose, aim, goal, dan objective. Semua istilah 

tersebut biasa diartikan sebagai sinonim dalam pergaulan sehari -
hari. Tetapi dalam literatur ilmiah perlu ditetapkan makna dari 
setiap istilah tersebut. Namun dalam hal ini yang akan diacukan pada 
tujuan kurikulum adalah aim, goal, dan objective.

Istilah-istilah tersebut mengacu kepada tujuan yang hendak 
dicapai (purpose), tetapi berada pada tingkat yang berbeda-beda. 
Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam pelajaran Pendidikan 
Agama Islam di Indonesia adalah untuk memperkuat keimanan 
dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan 
agama yang dianut oleh peserta didik yang bersangkutan dengan 
mempertimbangkan tuntutan untuk menghormati agama lain dalam 
hubungan kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat untuk 
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mewujudkan persatuan nasional. Dengan kata lain, Pendidikan 
Agama pada dasarnya memiliki dua tujuan, yaitu meningkatkan 
keberagamaan peserta didik dan mengembangkan sikap toleransi 
hidup antar umat beragama.

Peserta didik yang telah mencapai tujuan Pendidikan 
Agama Islam dapat digambarkan sebagai sosok individu yang 
memiliki keimanan, komitmen, ritual, dan sosial pada tingkat 
yang diharapkan. Ia menerima tanpa keraguan sedikitpun akan 
kebenaran ajaran agama Islam, bersedia untuk berperilaku atau 
memperlakukan secara psikologis obyek keagamaan secara positif, 
melakukan perilaku ritual dan sosial keagamaan sebagaimana yang 
digariskan dalam ajaran agama Islam (Hadjar, 1999).

Aim adalah pernyataan yang menggambarkan hasil kehidupan 
yang diharapkan yang didasarkan pada pandangan hidup atau 
filsafat suatu bangsa. Atau dengan kata lain, aim menunjukkan arah 
umum kurikulum. Secara ideal, aim merefleksikan suatu tingkat 
tujuan pendidikan berdasarkan pemikiran filosofis dan psikologis 
masyarakat. Sehingga aim ini dapat disamakan dengan tujuan 
pendidikan nasional Indonesia.

Aim atau tujuan pendidikan nasional tidak berkaitan langsung 
dengan hasil pendidikan di sekolah atau hasil proses belajar 
mengajar dalam ruang -ruang kelas. Aim merupakan target yang 
pencapaiannya jauh dari situasi sekolah dan hasilnya mungkin akan 
diperoleh setelah proses belajar mengajar di sekolah selesai, seperti 
rasa tanggung jawab pada negara, menjadi manusia pancasilais, atau 
manusia seutuhnya, dan lain-lain.

Untuk mencapai tujuan umum (aim), perlu ditentukan pula 
tujuan yang lebih spesifik dari aim tersebut yang dinamakan goal.

Goal merupakan tujuan yang terletak antara aim dan objective 
(tujuan yang dicapai sebagai hasil belajar dalam ruang-ruang kelas di 
sekolah). Sehingga goal adalah hasil proses belajar mengajar di sekolah (Zais, 
1976: 306). Goal lebih umum dari objective dan bukan merupakan hasil 
langsung proses belajar mengajar dalam ruang kelas dan untuk 
pencapaiannya memerlukan seperangkat objective, contohnya 
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kemampuan berpikir analitis dan kritis. Goal ini bisa disamakan 
dengan tujuan kurikulum sekolah atau tujuan institusional.

Jadi, goal merupakan tujuan institusional, yaitu tujuan apa 
yang hendak dicapai oleh pebelajar setelah menyelesaikan sekolah 
tertentu.

Tujuan yang lebih rendah dari goal adalah objective, yaitu 
tujuan suatu unit atau pokok bahasan yang lebih spesifik yang 
merupakan hasil proses belajar dalam ruang-ruang kelas sekolah. 
Pada tingkat ini, kita berbicara tentang kemungkinan pemakaian 
objective tingkah laku yang eksplisit yang dimiliki pebelajar setelah 
mengikuti suatu pelajaran. Dengan perkataan lain, objective adalah 
hasil belajar pebelajar dalam kelas, yaitu hasil proses belajar mengajar 
dalam ruang-ruang kelas sekolah atau kegiatan belajar mengajar 
setiap hari sebagai implementasi kurikulum.

Oleh karena itu, objective merupakan tujuan khusus yang ingin 
dicapai dalam kelas setelah pembelajaran selesai. Oleh karena itu, 
tujuan tersebut dapat dibagi menjadi tujuan nasional, tujuan 
institusional, tujuan kurikuler, serta tujuan instruksional.

Tujuan nasional bersumber dari Pancasila dan UUD 1945, 
tujuan institusional (lembaga) merupakan tujuan yang harus 
diemban dan dicapai oleh setiap peserta didik di suatu lembaga 
pendidikan, yaitu kualifikasi atau kemampuan tertentu yang 
harus dimiliki oleh pebelajar setelah menyelesaikan studinya 
pada lembaga pendidikan tersebut. Tujuan kurikuler adalah tujuan 
yang harus diemban dan harus dicapai pada setiap bidang studi pada 
lembaga pendidikan tertentu. Artinya kualifikasi atau kemampuan 
tertentu yang harus dimiliki oleh pebelajar setelah menyelesaikan 
pelajaran tertentu.

Tujuan berikutnya adalah tujuan instruksional, yaitu yang 
berkaitan dengan tujuan setiap pertemuan, artinya kemampuan-
kemampuan tertentu yang diharapkan dimiliki oleh setiap pebelajar 
setelah menyelesaikan pengalaman belajar pada suatu pertemuan. 
Tujuan instruksional ini dibagi dua yaitu tujuan umum dan 
tujuan	khusus	pembelajaran.	Tujuan umum diperoleh dari need 
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assessment (analisis kebutuhan) sedangkan tujuan khusus diperoleh 
dari instructional analysis (analisis pembelajaran) (Dick, Carey dan 
Carey, 2015).

Menurut Bloom, tujuan dapat dirumuskan dengan tiga 
domain: domain kognitif terdiri atas pengetahuan, pemahaman, 
aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Domain afektif  terdiri 
atas kemauan menerima, kemampuan menanggapi, berkeyakinan, 
penerapan karya, dan ketekunan/ketelitian. Domain yang ketiga 
adalah domain psikomotor.

Sedangkan Robert M. Gagne membagi menjadi lima tingkatan 
yang dia sebut kapabilitas belajar, yaitu informasi verbal, 
keterampilan intelektual, strategi kognitif, sikap, dan keterampilan 
motorik.

Nation dan Macalister (2010) menyatakan bahwa penetapan 
suatu tujuan harus terlebih dahulu dilakukan needs analysis yang 
meliputi necessities (apa yang diperlukan oleh peserta didik), lacks 
(apa kekurangan peserta didik), dan wants (apa yang hendaknya 
peserta didik ingin pelajari).

1. Kriteria Penetapan Tujuan
Kriteria penetapan tujuan kurikulum dikemukakan oleh Tyler 

(1949), yaitu; studi tentang pebelajar, studi tentang kehidupan 
masyarakat di luar sekolah, dan saran-saran dari ahli isi bidang 
studi.

Tyler juga menekankan pendapatnya bahwa filsafat dan psikologi 
belajar merupakan “saringan” atau kriteria bagi penetapan tujuan 
lebih  lanjut dari tujuan- tujuan pendidikan tersebut. Zais (1976) 
mengemukakan bahwa hal yang mirip dengan yang dikemukakan 
oleh Tyler di atas. Dia menamakannya sumber -sumber tujuan 
yaitu sumber empiris mengenai studi tentang masyarakat dan 
pebelajar, sumber filosofis, dan sumber yang berasal dari mata 
pelajaran.

Para ahli di bidang kurikulum menekankan bahwa semua 
pengembang dan disainer kurikulum hendaknya mengenal bahwa 
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tujuan-tujuan bersumber dari asumsi-asumsi tentang pebelajar, 
masyarakat, dan ilmu pengetahuan. Menurut mereka, tidak 
satupun dari ketiga sumber dapat dikesampingkan oleh para ahli 
kurikulum. 

Smith, Stanley, dan Shores (1957) mengajukan kriteria lain bagi 
penetapan tujuan, yaitu; keterwakilan (representatif ), kejelasan, 
terpertahankan, konsistensi, dan visibilitas.

2. Hirarki Tujuan Pendidikan
Tujuan pendidikan memiliki hirarki yang, dari atas ke bawah, 

terdiri atas tujuan umum pendidikan, tujuan institusional, tujuan 
kurikuler, dan tujuan instruksional.

a. Tujuan Umum Pendidikan
Tujuan umum (aims) pendidikan adalah pernyataan yang 

menggambarkan tentang tujuan hidup yang didasarkan pada 
beberapa skema nilai yang diambil dari falsafah bangsa. Tujuan 
ini, sebagaimana dinyatakan oleh Zais (1971) tidak berhubungan 
langsung dengan sekolah atau kelas, dan pencapaiannya ditentukan 
hanya pada kehidupan setelah menamatkan sekolah. Contohnya, 
kesadaran dan berjiwa Pancasila, atau warga negara yang 
bertanggung jawab.

Tugas perencana atau pengembang kurikulum adalah 
menerjemahkan sasaran ini ke dalam tujuan sekolah yang lebih 
konkrit dan spesifik sehingga dapat dicapai.

b. Tujuan Institusional
Tujuan institusional merupakan subbagian dari tujuan umum 

pendidikan yang mencerminkan tujuan pada tingkat sekolah. 
Tujuan ini sudah agak lebih khusus tetapi belum tercapai oleh 
jangkauan suatu mata pelajaran yang diberikan di dalam kelas. 
Contohnya, apresiasi seni, kemampuan berfikir kritis, cinta tanah 
air, atau kepedulian sosial.

c. Tujuan Kurikulum
Tujuan kurikulum adalah tujuan dari suatu mata pelajaran. 



26 │Dr. Muhammad, M.Pd., M.S.

Misalnya tujuan mata pelajaran fiqhi, tujuan mata pelajaran 
matematika, ilmu pengetahuan alam, dan ilmu pengetahuan sosial. 
Tujuan ini masih bersifat umum, berlaku untuk kelompok dan tidak 
mempunyai kriteria pencapaian untuk penguasaannya. Menurut 
Wulf  dan Schave (1984) tujuan kurikulum adalah suatu pernyataan 
yang luas dari tujuan yang sifatnya umum dan tidak dibatasi oleh 
waktu, serta tidak berkenaan dengan suatu perolehan yang khusus 
dalam suatu periode waktu tertentu.

d. Tujuan Instruksional
Tujuan instruksional dibagi menjadi dua macam, yaitu tujuan 

instruksional umum dan tujuan instruksional khusus. Tujuan 
instruksional umum sudah lebih khusus dari tujuan kurikuler. 
Rumusan tujuan ini sangat berguna sebagai pedoman yang lebih 
langsung dalam menyusun tujuan instruksional khusus.

Tujuan instruksional khusus adalah tujuan yang paling bawah 
dalam hirarki tujuan kurikulum. Pada umumnya, tujuan ini 
merupakan urusan sehari-hari dalam pelaksanaan kurikulum, dan 
tingkat pencapaiannya dapat dijajagi.

B. Konten/Isi
Fungsi dari kurikulum pendidikan formal adalah memilih dan 

menyusun isi sehingga tujuan secara efektif  dapat dicapai. Konten atau 
materi pelajaran sebenarnya merupakan komponen kurikulum yang 
amat penting. Konten menyangkut jawaban terhadap pertanyaan 
“apa yang akan diajarkan?” Konten ini seringkali tidak diperhatikan. 
Artinya, konten sering sekali diserahkan saja pada keputusan guru 
atau diambil saja dari buku teks tanpa mengaitkannya dengan tujuan 
pendidikan, tujuan kurikulum, atau tujuan pembelajaran.

Saylor dan Alexander (1966) memberikan batasan terhadap isi 
kurikulum sebagai berikut:

Fakta-fakta, pengamatan, data, persepsi, ketajaman, perasaan, 
rancangan, dan solusi yang diperoleh dari pikiran-pikiran yang 
manusia telah pahami dari pengalaman dan konstruk-konstruk pikiran 
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yang mengorganisasi kembali dan menyusun kembali produk-produk 
tersebut ke dalam adat dan pengetahuan, ide -ide, konsep-konsep, 
generalisasi, prinsip-prinsip, rencana-rencana, dan solusi.

Sedangkan Hyman (1973) memberikan batasan tentang isi/
materi kurikulum sebagai berikut:

llmu pengetahuan (seperti fakta, keterangan, prinsip-prinsip, 
definisi), keterampilan dan proses (seperti membaca, menulis, berhitung, 
menari, berpikir kritis, berkomunikasi lisan dan tertulis), dan nilai-nilai 
(seperti konsep tentang ha “hal baik, buruk, betul dan salah, indah dan 
jelek).

1. Kriteria Penetapan Konten/ Isi Kurikulum
Penetapan konten/isi kurikulum didasarkan pada 

beberapa hal, dasar yang paling utama adalah tujuan, baik 
yang umum (tujuan institusional; tujuan kurikuler) ataupun 
yang khusus, seperti tujuan pembelajaran. Untuk memilih dan 
menentukan materi kurikulum, beberapa kriteria berikut dapat 
dipergunakan: 
a. Signifikansi

Kriteria ini biasanya dipakai pada suatu bidang studi yang telah 
termasuk dalam kurikulum, karena disiplin ilmu yang layak 
masuk dalam kurikulum, (seperti Matematika, Sejarah, Geografi, 
dan lain-lain) jarang dipertanyakan apakah masuk dalam kurikulum 
(Zais, 1976). Kriteria signifikansi ini dipakai untuk menetapkan 
bagian apa dari suatu bidang ilmu yang perlu dimasukkan atau 
ditekankan, misalnya konsep-konsep dan prinsip-prinsip dasar 
dalam setiap disiplin ilmu perlu diutamakan.

b. Kebutuhan Sosial
Sekolah didirikan antara lain untuk memenuhi kebutuhan sosial 

anak- anak agar mereka memiliki kemampuan untuk melaksanakan 
fungsi-fungsi sosial dan meningkatkan nilai-nilai masyarakat. 
Dengan kata lain, isi kurikulum ditetapkan dan dikembangkan 
agar anak-anak didik dapat berfungsi sebagai orang dewasa kelak 
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seperti persiapan untuk memasuki angkatan kerja, rumah tangga, 
kesehatan, warga negara yang baik dan lain-lain. 

c. Kegunaan
Materi kurikulum yang dipilih berdasarkan kriteria kegunaan 

ini didasarkan pada pengertian bahwa materi ini bermanfaat bagi; 
pebelajar, sekolah, dan masyarakat. Argumentasi yang sering 
dipergunakan tentang perlunya isi kurikulum dihubungkan 
dengan manfaatnya bagi pebelajar berdasarkarkan asumsi bahwa 
sekolah harus dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan-
 keterampilan yang dibutuhkan anak didik setelah mereka dewasa. 
Umpamanya, termasuk ke dalam hal ini adalah berpikir kritis, 
pemecahan masalah, dan kemampuan lain yang diperlukan untuk 
dapat hidup dengan baik dalam dunia yang selalu berubah-ubah 
ini.

Kriteria kegunaan ini dipandang menonjol oleh karena dua 
pertimbangan penting. Jika sesuatu memang bermanfaat bagi 
pencapaian tujuan yang diinginkan, harus diutamakan dalam 
kurikulum, oleh karena belajar bukan untuk sekedar belajar, 
tetapi untuk mencapai tujuan tertentu yang memungkinkan 
keberhasilan yang lebih besar di masyarakat. Hal tersebut mencakup 
keperluan pekerjaan dan studi lanjutan ke lembaga pendidikan 
yang lebih tinggi. Kriteria ini dapat dianggap sebagai usaha 
untuk menghubungkan materi kurikulum dengan dunia nyata 
di masyarakat. Artinya kriteria ini dapat mendekatkan sekolah 
dengan masyarakat.

Kriteria kegunaan dianggap kriteria yang paling ilmiah sebab 
data penentuan kriteria ini diperoleh dari hasil studi empiris melalui 
penelitian di lapangan. Pengetahuan, sikap dan keterampilan apa 
yang diharapkan masyarakat dari lulusan sekolah itu setelah mereka 
tamat, diperoleh dengan mengumpulkan data empiris. Bahkan 
tujuan pendidikan atau tujuan sekolahpun juga dapat diterapkan 
berdasarkan hasil temuan empiris tersebut.
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d. Minat
Materi yang didasarkan pemilihannya pada minat pebelajar 

atau peserta didik merupakan salah satu usaha untuk membuat 
kurikulum lebih relevan dengan mereka. Dengan kriteria tersebut 
para pebelajar atau peserta didik dimungkinkan untuk memperoleh 
hal-hal apa yang mereka inginkan untuk dipelajari atau dilakukan 
dalam kurikulum. Hal tersebut berarti bahwa seleksi atau penentuan 
materi didasarkan pada minat dan bakat pebelajar atau peserta didik. 
Tentu saja data yang diperoleh dari kajian tentang minat pebelajar 
perlu dijabarkan lagi untuk menghindarkan penetapan isi yang 
mungkin tidak sesuai dengan minat mereka yang sesungguhnya.

e. Perkembangan Manusia
Perkembangan manusia dapat dipergunakan sebagai kriteria 

pemilihan materi berdasarkan asumsi bahwa sekolah tidak 
saja merefleksikan masyarakat, tetapi juga sebagai alat untuk 
mencerdaskan dan mengembangkan manusia untuk perubahan 
sosial. Perkembangan manusia yang dimaksud di sini adalah 
perkembangan setiap individu anak dan juga perkembangan anak 
secara keseluruhan dalam kehidupan masyarakat. 

Zais (1976) menyebutkan beberapa aspek isi yang dapat 
dimasukkan ke dalam kriteria perkembangan manusia yang berpusat 
pada kajian mengenai nilai-nilai moral dan ide-ide, masalah sosial, 
emosi, perkembangan kemajuan berpikir kritis dan lain-lain.

f. Struktur Disiplin Ilmu
Kriteria ini dipergunakan berdasarkan anggapan bahwa setiap 

disiplin ilmu mempunyai struktur tersendiri dan karena itu isi 
materi kurikulum harus mencakup presentasi atau materi yang 
memungkinkan anak memahami struktur bidang-bidang ilmu 
tertentu. Sasaran utama materi berorientasi struktur disiplin ilmu 
adalah agar tamatan sekolah dapat menjadi ilmuan, peneliti, 
produsen ilmu pengetahuan, bukan sebagai konsumen ilmu 
pengetahuan saja.

Materi kurikulum dapat mencakup tiga hal, yaitu; ilmu 
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pengetahuan, proses, dan nilai-nilai. Sedangkan orientasi materi 
tersebut juga ada tiga, yaitu mata pelajaran, kegiatan belajar, dan 
pengalaman belajar.

Pada umumnya pakar di bidang kurikulum sepakat 
bahwa yang menjadi isi kurikulum adalah pengetahuan 
(fakta, penjelasan, prinsip, dan definisi), keterampilan dan proses 
(membaca, menulis, berhitung, menari, berpikir kritis dan membuat 
keputusan, berkomunikasi), nilai (percaya akan baik dan buruk, 
benar dan salah, indah dan jelek).

Urutan isi kurikulum terdapat empat macam, yaitu; simple 
to Complex (dari sederhana ke yang sulit), prerequisite learning 
(urutan pengetahuannya sistematis), whole-to-part	 (umum ke 
khusus) dan kronologis. Sedangkan memilih isi kurikulum ada 
empat, yaitu; signifikansi	 (kepentingannya), pemanfaatan, minat, 
dan perkembangan manusia.

C. Proses Belajar Mengajar/Organisasi Kurikulum
Komponen ini sangat penting dalam sistem pengajaran, 

sebab diharapkan melalui proses belajar mengajar akan terjadi 
perubahan tingkah laku pada diri peserta didik. Keberhasilan proses 
belajar mengajar merupakan indikator keberhasilan pelaksanaan 
kurikulum. Oleh karena itu, pengajar dituntut untuk menciptakan 
suasana pengajaran yang kondusif, sehingga memungkinkan dan 
mendorong pebelajar atau peserta didik untuk secara leluasa 
mengembangkan kreativitasnya dengan bantuan pengajar.

Organisasi kurikulum mencakup urutan, aturan, dan integrasi 
kegiatan -kegiatan belajar sedemikian rupa untuk pencapaian 
tujuan. Organisasi kurikulum penting sekali karena kaitan-kaitan 
antara kegiatan-kegiatan belajar dan materi pembelajaran satu 
sama lain akan menimbulkan dampak yang berbeda, baik tentang 
apa yang dipelajari maupun cara bagaimana bahan, konten atau 
materi tertentu dipelajari. Organisasi kurikulum akan berdampak 
lain dalam mengajarkan sesuatu konten atau materi tertentu kalau 
dilengkapi dengan kegiatan tambahan seperti latihan, praktek 
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lapangan, atau penguatan tentang konsep atau keterampilan 
tertentu.

1. Ruang Lingkup
Karena banyaknya informasi dan pengetahuan yang muncul 

sehingga tidak semuanya harus diajarkan kepada pebelajar atau 
mereka harus mempelajarinya secara keseluruhan mengingat 
keterbatasan waktu, tenaga, dana dan lain sebagainya. Schubert (1986) 
mengajukan lima macam ruang lingkup, yaitu; mata pelajaran, 
bidang yang luas, proyek, kurikulum inti (core curriculum), dan 
integrasi.

a. Mata Pelajaran
Ruang lingkup berdasarkan mata pelajaran yang terpisah-pisah 

sudah sangat lumrah didapat pada setiap kurikulum sekolah di 
mana-mana. Beberapa mata pelajaran tertentu dipilih berdasarkan 
anggapan bahwa mata pelajaran tersebut berguna dan relevan untuk 
dipelajari oleh pebelajar. Sedangkan mata pelajaran lainnya yang 
dianggap tidak perlu dikesampingkan. Umpamanya, hampir semua 
kurikulum mencantumkan bahasa, sains, dan matematika; akan 
tetapi mata pelajaran pendukung lainnya juga sama pentingnya 
untuk saling mengisi dan dimasukkan ke dalam kurikulum tertentu. 

b. Bidang Yang Luas
Banyak pakar kurikulum yang mengkritik tentang mata 

pelajaran yang terpisah-pisah seperti yang disebutkan di atas, 
sehingga beberapa ahli kurikulum menyatukan beberapa mata 
pelajaran atau disiplin ilmu menjadi satu mata bidang studi yang 
lebih luas. Seperti menyatukan matematika dengan sains menjadi 
ilmu pengetahuan alam (IPA) atau ilmu pengetahuan sosial 
(IPS) sebagai gabungan beberapa mata pelajaran di bidang ilmu-
ilmu sosial.

Para pendukung penggabungan ini mengemukakan bahwa 
kita harus mengajarkan kepada pebelajar saling keterkaitan antar 
dan antara bidang -bidang ilmu yang saling berkaitan dan berdekatan. 
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c. Proyek
Metode proyek yang dikembangkan Kilpatrik dalam Schulbert 

(1986) melibatkan para pebelajar atau peserta didik untuk melakukan 
suatu proyek yang penyelesaiannya memerlukan pengetahuan dan 
mencakup banyak bidang studi atau disiplin ilmu. Menurut konsep 
ini, proyek tersebut ditentukan oleh para pebelajar atau peserta didik, 
walaupun pada prakteknya seringkali proyek yang akan dilakukan 
para pebelajar atau peserta didik ini ditentukan oleh guru.

Metode proyek ini menanamkan dan memberikan pengertian 
dan pemahaman kepada para peserta didik bahwa diperlukan 
perspektif  ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas untuk dapat 
memahami suatu masalah yang terdapat dalam kultur, masyarakat, 
kehidupan pribadi, atau masalah-masalah yang yang berkaitan 
dengan aspek intelektualitas.  

d. Kurikulum Inti (core curriculum)
Kurikulum inti yang diajukan oleh Alberty, Faunce dan Bassing 

(dalam Schubert, 1986) menyatakan beberapa disiplin ilmu bersama-
sama dalam satu kesatuannya yang biasanya mengenai masalah sosial. 
Umpamanya, permasalahan seperti peperangan dan perdamaian, 
kelaparan, peledakan penduduk, kemiskinan dapat dipelajari 
dengan membimbing para pebelajar melaksanakan riset sehingga 
mereka memperoleh pengertian yang cukup dalam dari berbagai 
disiplin ilmu atau dari pengalaman praktis mereka di masyarakat.

Kegiatan belajar melalui kurikulum inti ini dapat mendorong 
pebelajar untuk mempelajari masalah-masalah besar dan luas yang 
menarik untuk dikaji bersama, sehingga dapat pula melihat saling 
keterkaitan yang lebih dalam mengenai masalah tersebut dari pada 
hanya mempelajarinya dari satu segi saja. Kurikulum inti biasanya 
ditawarkan pada siswa sekolah menengah, baik tingkat pertama 
maupun tingkat atas, sedangkan proyek biasanya ditawarkan di 
sekolah dasar. Kurikulum inti ini sama dengan sejumlah mata 
pelajaran tertentu yang harus diambil semua anak sebelum mereka 
dibolehkan untuk mengambil mata pelajaran pilihan. 
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e. Integrasi
Seorang atau sekelompok  peserta didik menetapkan  

ruang lingkup studinya secara bersama-sama atau secara 
individual, mereka mengeksplorasi arah studi mereka dalam suatu 
proses yang didasarkan atas pertumbuhan dan perkembangan 
individual personal dan sosial mereka.

Pendukung kurikulum inti menyatakan bahwa kurikulum ini 
memungkinkan anak didik menyadari dan memahami kemampuan 
mereka sendiri dan menyadari kemampuan mereka mengendalikan 
hidup mereka sendiri serta memiliki pengalaman untuk bertanggung 
jawab bagi pendidikan mereka sendiri. 

Urut-urutan metode kurikulum adalah dengan cara seperti 
berikut ini: mengikuti teks, berdasarkan pilihan guru, berdasarkan 
disiplin urutan ilmu, atas minat atau perhatian peserta didik, 
berdasarkan hirarki belajar (dari yang mudah ke yang sulit), serta 
berdasarkan perkembangan (sesuai tingkat kematangan anak).

2. Unsur Organisasi Kurikulum
Unsur-unsur organisasi kurikulum meliputi:

Konsep: metode kurikulum dikembangkan berdasarkan konsep • 
tertentu seperti kebudayaan, pertumbuhan, ruang lingkup, 
evaluasi dan lain-lain.

Generalisasi: kesimpulan yang diambil ilmuan berdasarkan • 
observasi yang mendalam.

Keterampilan: biasanya merupakan suatu keahlian psikomotoris • 
atau kemampuan yang direncanakan untuk dimiliki anak didik 
menurut kurikulum bagi kelangsungan proses belajarnya.

Nilai: nilai agama dan nilai filsafat, nilai filsafat di masyarakat • 
agar dapat hidup dengan baik dan dapat diterima oleh masyarakat 
seperti menghargai hakekat kemanusiaan setiap orang tanpa 
membedakan suku, ras, bangsa, agama, pangkat, penghasilan 
atau latar  belakang lainnya. Kalau kurikulum disepakati 
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yang berhubungan dengan nilai-nilai, sebagian besar 
kegiatan dan pengalaman belajar diatur sedemikian rupa agar 
nilai-nilai itu dihayati dan dimiliki anak didik.

D. Evaluasi Kurikulum
Komponen keempat dari kurikulum adalah evaluasi kurikulum. 

Setelah keseluruhan proses pengembangan kurikulum selesai dan 
sampai pada tahap implementasinya maka hal penting yang akan 
dilakukan berikutnya adalah mengadakan evaluasi kurikulum. Tanpa 
evaluasi maka sulit untuk menentukan bagaimana pengembangan 
serta perbaikan kurikulum pada masa-masa mendatang. Evaluasi 
kurikulum juga disebutkan oleh Eisner sebagai kritik kurikulum 
(dalam Ansyar, 1989).

Uraian yang rinci tentang evaluasi kurikulum yang meliputi konsep 
tentang evaluasi, model-model evaluasi kurikulum dan prosedur 
evaluasinya akan dibahas pada uraian berikut.

1. Pengertian Evaluasi Kurikulum
Evaluasi kurikulum adalah cara yang digunakan untuk 

menetapkan keampuhan pemilihan kurikulum. Pendekatan 
evaluasi sering dihubungkan dengan tes, nilai atau skor oleh guru; 
ini tidak mengherankan biasanya hasil tes menjadi data dasar 
evaluasi. Evaluasi di sini menekankan pada produk atau hasil akhir 
pendidikan. Dalam perkembangan evaluasi kurikulum selanjutnya 
tidak hanya mempertimbangkan hasil akhir saja, karena banyak 
faktor lainnya yang turut mempengaruhi perubahan dan perbaikan 
suatu kurikulum.

Doll (dalam Ansyar, 1989) merumuskan evaluasi sebagai 
usaha yang terus menerus dan menyeluruh untuk menyelidiki 
dan mengetahui dampak dari suatu program pendidikan yang 
dilaksanakan baik isi maupun prosesnya dilihat dari sudut tujuan yang 
telah dirumuskan dengan jelas. Perumusan Doll lebih komprehensif  
yang memandang kegiatan evaluasi kurikulum evaluasi sebagai 
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proses yang menyeluruh dan memerlukan berbagai teknik yang 
sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sedangkan Glatthorn mengatakan bahwa evaluasi kurikulum 
berhubungan secara signifikan dengan penetapan nilai suatu program 
studi, suatu bidang studi, dan suatu mata pelajaran.

2. Proses Evaluasi Kurikulum
Evaluasi kurikulum merupakan suatu proses yang kontinu yang 

mempertim bangkan keefektifan program pendidikan baik proses 
maupun hasil akhirnya. Proses evaluasi kurikulum yang demikian 
dapat dilukiskan dalam bagan sebagai berikut:

Evaluasi secara operasional dari bagan di atas dapat dipandang 
sebagai usaha mencek atau mencermati, dan meneliti apakah 
rencana-rencana kegiatan belajar yang menjadi pedoman bagi 
guru berfungsi untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

3. Tujuan dan Peranan Evaluasi Kurikulum
 Evaluasi kurikulum bertujuan sebagai berikut:
a. untuk mengadakan diagnosis

b. untuk merevisi kurikulum 

c. untuk mengadakan perbandingan

d. untuk mengantisipasi kebutuhan pendidikan
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e. untuk menetapkan apakah tujuan pendidikan sudah tercapai 
atau belum

f. Peranan evaluasi kurikulum adalah sebagai berikut:

g. menetapkan hasil belajar murid, yang biasanya dilakukan oleh 
guru dengan tes; mengukur prestasi belajar, mengadakan 
diagnosis kemajuan individu anak, membandingkan hasil tes 
dengan norma atau kelompok.

h. menetapkan nilai kurikulum itu sendiri; apakah kurikulum 
memenuhi tujuan yang diharapkan, apakah kurikulum cocok 
untuk murid, apakah pemilihan metode tepat, apakah bahan 
dipilih dengan baik, menetapkan dan mempertimbangkan 
keuntungan dan penerapan atau praktek kurikulum di sekolah 
ditinjau dari segi administrasi dan organisasi.

4. Komponen Evaluasi Kurikulum
Evaluasi kurikulum hendaknya memperhatikan juga komponen-

komponen evaluasi. Komponen yang digambarkan berikut meliputi 
tiga komponen pokok yang saling berkaitan “apanya menyangkut 
tujuan dan masalah yang dievaluasi, “usahanya” menyangkut 
tindakan, langkah-langkah evaluasi “hasilnya” menyangkut 
pertimbangan berdasarkan norma atau kesimpulan yang diambil. 
Komponen yang dimaksud adalah: “Apanya” Tujuan: umum, spesifik, 
jelas, dapat dimengerti dan dianalisis, sebagai pengarah pada proses. 
“Usahanya” Tindakan yang dialamatkan untuk mencapai “apanya.” 
Pengamatan: objektif, langsung, terbuka, direkam, menyeluruh. 
“Hasilnya” Menetapkan norma yang cocok dan pertimbangan 
berdasarkan norma yang disepakati.

5. Prinsip-Prinsip Evaluasi Kurikulum
Dalam evaluasi kurikulum terdapat prinsip-prinsip yang 

perlu diperhatikan sebagai berikut:

a. Menetapkan nilai: setiap evaluasi mencerminkan nilai, 
keyakinan yang dianut dan apa yang perlu dievaluasi.
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b. Berorientasi pada tujuan: tanpa tujuan kita tidak dapat 
menetapkan bagaimana kemajuan siswa. Dengan tujuan dapat 
dilihat keserasian antara kegiatan dan alat evaluasi.

c. Komprehensif: evaluasi meliputi keseluruhan aspek tingkah 
laku dan memerlukan berbagai media/teknik.

d. Mempunyai nilai diagnostik: evaluasi dapat mengidentifikasi 
kelemahan program diagnostik.

e. Memiliki validitas dan realibilitas: evaluasi harus dapat 
mengukur apa yang seharusnya diukur dan memperlihatkan 
konsistensi. 

f. Kontinu: evaluasi perlu sering diulang.

g. Mengintegrasikan hasil penemuan: analisis data mencakup 
keseluruhan.

h. Mengidentifikasi hasil kemajuan: yang perlu diperhatikan 
kapan, bagaimana dan ke arah mana kemajuan terjadi.

6. Model-Model Evaluasi Kurikulum
Ada beberapa macam model evaluasi kurikulum, yaitu: 

1.  Model Tyler

2.  Model Stufflebeam 

3.  Model Scriven 

4.  Model Transmisi 

5.  Model Stake

6.  Model Transformasi (Kaber, 1988).

 Model Tyler
Model Tyler dapat dikatakan model yang berpusat pada tujuan. 

Model ini telah dipergunakan secara luas dalam mengevaluasi 
kurikulum. Model Tyler terdiri atas langkah-langkah berikut: 

a. Bertolak dari tujuan berupa perilaku yang telah ditetapkan yang 
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menentukan kekhususan bahan dan tingkah laku siswa yang 
diharapkan.

b. Mengidentifikasi situasi di mana siswa mendapat keseimbangan 
mengungkapkan tingkah laku tersebut, 

c. Memilih alat evaluasi yang tepat, mencek validitas, realibilitas 
serta obyektivitasnya. 

d. Menggunakan instrumen evaluasi untuk mengumpulkan data 
hasil belajar mengajar. 

e. Membandingkan hasil yang diperoleh dengan instrumen 
evaluasi sebelumnya dan memperhitungkan perubahan yang 
terjadi.

f. Menganalisis hasil untuk menetapkan keunggulan dan 
kelemahan kurikulum, serta mencoba menelusuri keterangan 
mengenai keunggulan dan kelemahan tersebut. 

g. Menggunakan hasil analisis dari evaluasi untuk mengadakan 
modifikasi seperlunya.

h. Model Tyler memiliki beberapa keuntungan, model tersebut 
mudah diterapkan, rasional dan sistematik. 
Model Tyler memperlihatkan suatu siklus pengembangan, 

mulai dari tujuan, mengamati pencapaian tujuannya, dan menganalisis 
titik lemah dari suatu kurikulum. Namun, model ini juga memiliki 
beberapa kelemahan. Model ini tidak menilai atau menitikberatkan 
pada tujuan itu sendiri serta tidak menetapkan standar tertentu. 
Karena terlalu mengutamakan tujuan serta kurang memperlihatkan 
kreativitas dan  menekankan prates dan postes sehingga mengabaikan 
aspek formatif.

	 Model	Stufflebeam
Daniel Stufflebeam mengembangkan suatu model yang 

mementingkan data evaluasi untuk pengambilan keputusan. Data 
evaluasi itu meliputi; konteks, input, proses dan produk. Konteks 
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menyangkut kebutuhan dan problem di mana pendidikan berlangsung 
yang menentukan keputusan tentang tujuan. 
Input : berkaitan dengan bahan dan alat untuk mencapai 
tujuan.

Psoses: bagaimana pelaksanaan kegiatan belajar mengajar.
Produk: membandingkan hasil akhir dan tujuan yang diinginkan, 

yang selanjutnya  mengarah kepada pertimbangan untuk perbaikan 
dan perubahan serta peningkatan dari kurikulum itu sendiri.

Untuk mencapai keempat hal tersebut maka disarankan dalam 
evaluasi kurikulum agar sebaiknya mengikuti langkah-langkah 
berikut:

a. Menetapkan keputusan yang akan diambil

b. Menetapkan data yang diperlukan

c. Mengumpulkan data

d. Menetapkan kriteria mengenai kualitas

e. Menganalisis data berdasarkan kriteria

f. Memberi informasi kepada pengambil keputusan.
Model Stufflebeam sangat cocok bagi administrator untuk 

mengembang kan kurikulum dan mengandung unsur formatif  
yang tidak terdapat pada model Tyler. Namun, model ini sukar 
diterapkan dan memerlukan waktu yang lama dan biaya besar.

 Model Scriven
Scriven meragukan pentingnya tujuan dalam evaluasi. Karena 

itu dia mengembangkan evaluasi yang bebas tujuan (goal free 
evaluation). Dalam model ini fungsi evaluator sebagai pengamat yang 
obyektif  (tidak bias) dan memperhatikan kebutuhan kelompok. Dia 
menggunakan metode yang sifatnya kualitatif, evaluator menilai 
efek dari pada program. Jika efek dari pada program responsive 
atau relevan terhadap salah satu kebutuhan maka program dapat 
dipandang berguna.
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Scriven menaruh perhatian pada evaluator/ administrator akan 
pentingnya efek yang tidak dikehendaki yang mungkin timbul. 
Metodenya adalah melengkapi penilaian yang berdasarkan tujuan 
itu sendiri.

 Model Transmisi
Model tersebut dikembangkan oleh Provus yang memandang 

program evaluasi mempunyai dua fungsi, yaitu:

a. Memberi informasi untuk pengembangan

b. Merupakan alat untuk menilai keunggulan/kelebihan suatu 
program
Pada model ini evaluasi kurikulum meliputi usaha 

membandingkan unjuk kerja yang aktual dengan standar yang telah 
ditetapkan. Kesenjangan antara keduanya disebut diskrepansi yang  
terdiri dari beberapa tahap dan dapat diringkas sebagai berikut:

Tahap 1:
Pada tahap pertama ditetapkan standar program yang 

akan dinilai. Hal tersebut mencakup kegiatan membandingkan 
rancangan program dengan kriteria rancangan yang telah ditetapkan 
sebelumnya. Kriteria meliputi berbagai komponen: input (kondisi 
permulaan), proses (kegiatan yang direncanakan untuk guru dan 
murid), dan luaran (output) atau tujuan.
Tahap pertama ini menjawab pertanyaan:
a. adakah informasi khusus dan terlengkap untuk tiap unsur 

program?

b. apakah informasi dapat digunakan? 
Tahap 2:
Tahap kedua dimulai dengan membandingkan operasi aktual 

program dengan rancangan. Kondisi yang terdapat di dalam 
kelas dibandingkan dengan yang digariskan di dalam rancangan. 
Bagaimana proses berlangsung diamati, juga diskrepensi antara 
proses dan rancangan dilaporkan atau disampaikan kepada pihak 
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pengambil keputusan. Perubahan serta revisi program seperlunya 
dilakukan jika terdapat kesempatan untuk penyesuaian termasuk 
pengembangan staf  serta membantu guru untuk menerapkan suatu 
metode baru.

Tahap 3:  
Tahap ketiga disebut proses evaluasi tingkat mikro. Proses-

proses dan hasil-hasil tertentu dikaji untuk mengetahui sebab 
akibat dari pelaksanaan kurikulum. Jika proses kurang sesuai 
dengan apa yang diharapkan maka perlu diadakan perbaikan. Pada 
tahap ini juga masalah-masalah yang muncul diamati dan diteliti 
penyebabnya.

Tahap 4
Tahap keempat menunjukkan apa yang disebut oleh Provus 

sebagai tingkat mikro. Pada tahap ini dampak atau akibat dari 
suatu program diperiksa dan dicermati untuk menentukan apakah 
program tersebut telah mencapai tujuan atau belum. Informasi yang 
diperoleh dari tahap kedua dan ketiga dapat membantu pelaksanaan 
tahap keempat.

Tahap 5
Tahap kelima menyangkut pengumpulan keseluruhan data 

untuk membandingkan program dan memperhitungkan biaya 
penyelenggaraan program.

 Model Stake
Stake menaruh perhatian terhadap tujuan evaluasi dan 

tahapan keputusan-keputusan yang berhubungan dengan data 
yang dikumpulkan. Model ini bermaksud memberikan informasi 
yang relevan bagi para penerima yang dikumpulkan secara 
teliti termasuk data prestasi siswa, pelaksanaan pengajaran, dan 
bagaimana hubungan antara program-program tersebut. 

Model Stake tidak hanya beorientasi pada hasil yang 
behavioristik atau perilaku tetapi juga terhadap hasil yang bersifat 
humanistik. Model Stake disebut juga model responsif  karena model 
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tersebut lebih menekankan kepada siapa penilaian itu ditujukan 
serta bagaimana program tersebut dilakukan.

Model Transformasi
Ahli-ahli kurikulum yang mengembangkan model ini 

mengemukakan bahwa yang dikumpulkan dalam evaluasi 
bersifat kualitatif. Dalam melakukan penilaian terhadap 
program sekolah, data difokuskan kepada kegiatan peserta 
didik, keadaan dan situasi lingkungan sekolah serta suasana 
kelas. Data yang dikumpulkan menjadi bahan bagi evaluasi 
kurikulum yang berbeda dengan penilaian terhadap buku, interview 
atau checklist.

IKHTISAR 

1. Komponen kurikulum terdiri atas: tujuan, isi, organisasi/
proses belajar mengajar dan evaluasi.

2. a. Dalam bahasa inggris terdapat tiga kata yang berarti tujuan, 
yaitu aim, goal, dan objective. Aim adalah pernyataan yang 
menggambarkan hasil kehidupan yang didasarkan pada filsafat 
suatu bangsa. Goal adalah hasil proses belajar mengajar. 
Objective adalah tujuan suatu unit atau pokok bahasan yang 
lebih spesifik yang merupakan hasil proses belajar dalam 
ruang-ruang kelas sekolah.

 b. Isi adalah ilmu pengetahuan (fakta, keterangan, prinsip-prinsip, 
definisi) keterampilan dan proses (membaca, menulis, berhitung, 
menari, berfikir kritis, berkomunikasi lisan dan tulisan), dan nilai-
nilai (seperti konsep tentang hal-hal baik, buruk, betul dan salah, 
indah dan jelek).

 c. Organisasi/proses belajar mengajar mencakup urutan, aturan 
dan integrasi kegiatan-kegiatan belajar untuk pencapaian 
tujuan.

 d. Evaluasi adalah cara yang digunakan untuk menetapkan 
keampuhan pemilihan kurikulum.
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3. Kriteria penetapan tujuan kurikulum yaitu: studi tentang 
peserta didik atau pebelajar, tentang kehidupan dan keadaan 
masyarakat, serta saran-saran dari ahli isi bidang studi terkait.

4. Hirarki tujuan pendidikan yaitu tujuan umum pendidikan 
(nasional) tujuan institusional, tujuan kurikuler, dan tujuan 
instruksional (umum dan khusus).

5. Kriteria penetapan isi kurikulum adalah signifikansi, kebutuhan 
sosial, kegunaan, minat, perkembangan manusia, struktur 
disiplin ilmu pengetahuan.

6. Kriteria signifikansi dipergunakan untuk menetapkan bagian 
apa dari suatu bidang ilmu yang perlu dimasukkan. Kebutuhan 
sosial, isi kurikulum ditetapkan dan dikembangkan agar anak-
anak dapat berfungsi sebagai orang dewasa untuk memasuki 
angkatan kerja dan hal-hal lain yang berhubungan dengan 
masa depan mereka. Kriteria kegunaan meliputi pebelajar, 
sekolah, dan masyarakat.

7. Organisasi kurikulum mencakup urutan, aturan, dan integrasi 
kegiatan-kegiatan belajar sedemikian rupa untuk pencapaian 
tujuan.

8. Evaluasi kurikulum adalah suatu cara yang dipergunakan 
untuk menetapkan keampuhan pemilihan suatu kurikulum. 
Sedangkan Glatthorn mengatakan bahwa evaluasi kurikulum 
berkaitan dengan penetapan nilai suatu program studi, suatu 
bidang studi dan suatu mata pelajaran tertentu.

9. Evaluasi kurikulum adalah suatu proses yang kontinu yang 
mempertimbangkan keefektifan suatu program pendidikan 
baik proses maupun hasil akhirnya.

10. Evaluasi kurikulum bertujuan untuk mendiagnosis dan 
merevisi kurikulum, membandingkan, mengantisipasi 
kebutuhan pendidikan, menetapkan apakah tujuan pendidikan, 
menetapkan apakah tujuan pendidikan sudah tercapai atau 
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belum. Peranan evaluasi kurikulum adalah menetapkan hasil 
belajar murid dan menetapkan nilai kurikulum itu sendiri.

11. Evaluasi kurikulum meliputi tiga komponen pokok yang saling 
berkaitan “apanya” menyangkut tujuan dan masalah yang 
dievaluasi, “usahanya”menyangkut tindakan, langkah-langkah 
evaluasi “hasilnya” menyangkut pertimbangan berdasarkan 
norma atau kesimpulan yang diambil.

12. Prinsip-prinsip adalah menetapkan nilai, berorientasi pada 
tujuan, komprehensif, mempunyai nilai diagnostik, memiliki 
validitas dan realiabilitas, kontinu, mengintegrasikan hasil 
penemuan, mengidentifikasi hasil kemajuan

13. Model-model evaluasi kurikulum adalah sebagai berikut: 
model Tyler, model Scriven, model Stufflebeam, model Stake, 
model transformasi, model transaksi, dan model transmisi.

14. Model Tyler merupakan model yang berpusat pada tujuan, 
mudah diterapkan, rasional dan sistematik, model Stufflebeam 
merupakan model yang mementingkan data evaluasi untuk 
mengambil keputusan. Scriven meragukan pentingnya tujuan 
dalam evaluasi karena itu model ini mengembangkan evaluasi 
yang bebas tujuan, dan model transmisi di mana  evaluasi 
meliputi usaha membandingkan untuk kerja yang aktual 
dengan standar yang telah ditetapkan. Model Stake menaruh 
perhatian pada tujuan evaluasi dan tahapan keputusan-
keputusan yang berhubungan dengan data yang dikumpulkan, 
sedangkan menurut model transformasi data hasil evaluasi 
yang dikumpulkan adalah evaluasi yang bersifat kualitatif.  
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Bab 3
PENDEKATAN DALAM PENGEMBANGAN 

KURIKULUM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Penyusunan dan pengembangan kurikulum memerlukan 
pendekatan tertentu. Dengan pendekatan tersebut maka 
semua unsur kurikulum akan dianalisis secara mendalam 

dan dilihat kesalingterkaitannya antara satu dengan yang lainnya.
Pendekatan pengembangan kurikulum adalah cara kerja dengan 

menerapkan strategi dan metode yang tepat dengan mengikuti langkah-
langkah pengembangan yang sistematis untuk menghasilkan 
kurikulum yang lebih baik. Terdapat beberapa pendekatan 
yang dapat digunakan dalam mengembangkan kurikulum, yaitu 
pendekatan yang berorientasi pada bahan pelajaran, pendekatan 
yang berorientasi pada tujuan, dan pendekatan sistem (Subandijah, 
1993).

A.	 Pendekatan	yang	Berorientasi	pada	Bahan
Pertanyaan pertama yang muncul dalam kaitannya dengan 

pendekatan yang berorientasi pada bahan adalah ‘bahan apa yang 
akan dipelajari oleh peserta didik?’ oleh karena itu, pengembangan 
kurikulum yang akan diterapkan di kelas mengacu pada bahan 
pelajaran.

Kelebihan pendekatan yang berorientasi pada bahan adalah 
bahwa bahan pembelajaran lebih fleksibel dan bebas dalam 
penyusunannya, sebab tidak ada ketentuan yang baku dalam 
menentukan bahan yang sesuai dengan tujuan.

Kelemahan pendekatan tersebut adalah karena tujuan 
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pembelajaran kurang jelas, maka sukar untuk menentukan 
pedoman dalam menentukan dan memilih metode yang sesuai 
untuk pembelajaran.

B. Pendekatan yang Berorientasi pada Tujuan
Pertanyaan yang pertama kali muncul pada pendekatan yang 

berorientasi pada tujuan adalah ‘tujuan apa yang ingin dicapai, atau 
pengetahuan, keterampilan dan sikap apakah yang diharapkan 
dimiliki oleh pebelajar setelah menyelesaikan kurikulum?’ Untuk 
menjawab pertanyaan tersebut perlu dirumuskan tujuan dalam 
bentuk pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diharapkan 
secara jelas dan operasional. Berdasarkan tujuan ini kemudian 
ditetapkan materi pengajaran atau kegiatan belajar mengajar.

Pendekatan ini menempatkan rumusan atau penetapan tujuan 
yang hendak dicapai dalam posisi sentral, sebab tujuan adalah 
pemberi arah dalam pelaksanaan proses belajar mengajar.

Tujuan memegang peranan penting dalam pengembangan 
kurikulum. Tujuan dapat membantu mengidentifikasi perubahan 
perilaku, mengarahkan kegiatan belajar dalam kelas, dan dapat 
memberikan dasar yang kuat bagi pelaksanaan evaluasi (Wiles dan 
Bondi, 1989).

Kelebihan pendekatan yang berorientasi pada tujuan adalah:

a. Tujuan yang ingin dicapai jelas bagi penyusun kurikulum

b. Tujuan yang jelas akan memberikan arah yang jelas dalam 
menetapkan materi, metode, jenis kegiatan dan alat yang 
diperlukan untuk mencapai tujuan.

c. Tujuan yang jelas akan memberikan arah dalam mengadakan 
penilaian terhadap hasil yang dicapai.

d. Hasil penilaian yang terarah akan membantu penyusun 
kurikulum di dalam mengadakan perbaikan-perbaikan yang 
diperlukan,
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e. Sedangkan kelemahannya adalah pengajar berpeluang 
menghadapi kesulitan dalam merumuskan tujuan itu sendiri.

C. Pendekatan Sistem
Pendekatan yang ketiga dalam pengembangan karikulum 

adalah pendekatan sistem. Dengan pendekatan sistem maka unsur-
unsur kurikulum dapat dianalisis lebih detail, dan jelas tampak 
hubungan antara satu unsur dengan unsur yang lainnya.

1. Pengertian Sistem
Suatu sistem dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang 

terdiri dari unsur-unsur yang saling terkait satu sama lain untuk 
mencapai tujuan tertentu. Bila kita mengkaji persoalan dengan 
pendekatan sistem, maka terlebih dahulu harus dikaji apakah yang 
menjadi tujuan, kemudian baru dikaji pula bagaimana hubungan 
timbal balik antara unsur-unsur sistem itu. Hal ini dilakukan untuk 
memungkinkan dihasilkannya suatu keputusan yang rasional, 
tentang upaya pencapaian tujuan. Dengan demikian dapat dikatakan 
bahwa analisis atau kajian sistem pada dasarya semacam metode 
berpikir untuk memecahkan suatu masalah.

Kajian tentang suatu sistem setidak-tidaknya harus dilakukan 
terhadap tiga komponen, yaitu masukan, proses, dan output 
(keluaran). Hubungan antara komponen-komponen itu dapat 
digambarkan dalam bagan sebagai berikut:

Bagan: Dasar analisis sistem

Masukan atau input adalah bahan mentah yang akan diolah. 
Proses adalah kegiatan-kegiatan dalam mengolah masukan sehingga 
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diperoleh hasil tertentu. Keluaran adalah hasil yang diperoleh 
sebagaimana direncanakan sesuai dengan tujuan. Hasil yang 
diperoleh dapat menjadi balikan, sebagai dasar untuk perbaikan, 
baik pada masukan maupun pada proses.

Berdasarkan bagan di atas, selanjutnya dapat dilakukan kajian 
dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berikut:

a. Apakah tujuan yang hendak dicapai?

b. Apakah yang akan menjadi masukan? 

c. Bagaimana prosesnya, terutama berkenaan dengan; bahan apa 
yang akan diberikan kepada masukan? 

d. Bagaimana cara mengolah atau menanganinya? Alat-alat apa 
yang diperlukan?

e. Bagaimana menilai keberhasilan keluaran?

f. Bagaimana melakukan perbaikan sistem?
Kurikulum dapat dipandang sebagai suatu sistem. Analisis 

sistem sebagaimana digambarkan di atas dapat diterapkan pada 
bidang kurikulum. Analisis ini dapat digambarkan pada bagan sebagai 
berikut: 

Bagan: Penerapan analisis sistem dalam kurikulum
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Berdasarkan bagan di atas, analisis sistem dapat diterapkan 
dalam mengkaji kurikulum. Bagan tersebut menggambarkan 
tentang komponen- komponen masukan, yaitu anak sebelum 
mengalami proses pendidikan, proses yaitu implementasi 
kurikulum, dan keluaran yaitu anak setelah mengalami proses 
pendidikan. Kajian lebih lanjut tentang penerapan analisis sistem 
dalam kurikulum dapat dilakukan berdasarkan atas kajian terhadap 
komponen -komponen kurikulum itu sendiri, yaitu tujuan, isi, 
proses, dan evaluasi. Untuk memperoleh hasil, baik yang berupa 
kurikulum mikro, kurikulum bidang studi, ataupun kurikulum 
makro perlu dirumuskan terlebih dahulu rancang bangun sistem 
untuk penyusunan maupun rekayasa kurikulum. 

2. Ciri-Ciri Sistem
Suatu sistem pada dasarnya ditandai dengan ciri-ciri tertentu 

sebagaimana diuraikan berikut ini:

a. Tujuan
 Setiap sistem selalu mempunyai tujuan. Misalnya, tujuan 

suatu lembaga  pendidikan adalah untuk memberi pelayanan 
pendidikan kepada yang membutuhkannya.

b. Fungsi-fungsi
 Adanya tujuan yang harus dicapai suatu sistem menuntut 

terlaksananya berbagai fungsi yang diperlukan untuk 
menunjang usaha tercapainya tujuan tersebut.

c. Komponen-komponen
 Demi terlaksananya masing-masing fungsi yang menunjang 

usaha tercapai nya tujuan, di dalam suatu sistem diperlukan 
adanya komponen-komponen yang melaksanakan masing-
masing fungsi tersebut.

d. Interaksi dan saling bergantung
 Komponen-komponen dalam suatu sistem saling berinteraksi 

dan bergantung satu sama lain. Kemacetan pada suatu 



52 │Dr. Muhammad, M.Pd., M.S.

komponen akan berpengaruh pada komponen yang lain dan 
sistem secara keseluruhan.

e. Dikelilingi oleh sistem-sistem yang lain
 Suatu sistem tidak berdiri sendiri. Suatu sistem menerima 

masukan dari sistem-sistem lain tersebut dan pada gilirannya 
sistem-sistem tersebut menerima keluaran yang dihasilkan oleh 
sistem tadi.

f. Proses transformasi
 Setiap sistem mempunyai misi untuk mengubah masukan 

(input) menjadi keluaran (output). Proses ini disebut proses 
transformasi. 

g. Efek sinergestik
 Setiap sistem memiliki efek sinergestik (pengaruh keterpaduan) 

yang diper oleh melalui perpaduan yang kokoh dan serasi antara 
komponen-komponen yang saling menunjang.

h. Mekanisme umpan balik
 Setiap sistem memiliki mekanisme umpan balik sebagai fungsi 

kontrolnya, dan untuk menjaga mutu sistem itu sendiri.
i. Bersifat relatif
 Suatu sistem bersifat relatif, sebab tergantung situasi atau 

lingkup cara pandangnya. Sebuah sistem bisa dipandang sebagai 
subsistem; bisa pula dilihat sebagai suatu sistem; atau bahkan 
supra sistem.

3. Rancang Bangun Sistem Dalam Pengembangan Kurikulum
Rancang bangun kurikulum adalah pola umum yang 

memetakan komponen-komponen kurikulum berdasarkan pola 
pikir penyusunannya. Rancang bangun yang memetakan hubungan 
timbal balik komponen-komponen kurikulum memungkinkan 
kita mengenali semua komponen dan kesesuaiannya satu sama 
lain dalam upaya memecahkan masalah pendidikan yang dihadapi, 
melalui penciptaan program yang relevan dengan kebutuhan 
masyarakat atau program yang berhasil guna dan tepat guna. Setiap 
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bentuk kurikulum menekankan pada komponen tertentu dalam 
rancang bangunnya.

Rancang-bangun sistem merupakan suatu rancangan atau 
pola umum dalam mengembangkan suatu sistem. Pada hakikatnya, 
rancang-bangun sistem merupakan pola pikir kita dalam 
menganalisis suatu sistem sehingga menghasilkan sistem baru. 
Dalam penyusunan maupun pengembangan kurikulum, rancang-
bangun sistem berarti pola umum yang digunakan sebagai dasar 
analisis.

Rancang bangun sistem dalam penyusunan dan pengembangan 
kurikulum bertolak dari pengertian sistem dengan melakukan kajian 
terhadap komponen-komponen kurikulum yang dapat dilihat pada 
bagan di bawah ini:

 Analisis Pengalaman 
Belajar 

Organisasi 
Pengalaman Belajar 

Analisis Kegiatan 
Belajar 

Metode Belajar 
Mengajar 

Alat-Alat 
Pelajaran 

Rencana Evaluasi 
Kurikulum dan 

Analisis Kebutuhan, 
Tuntutan, dan Harapan 

Analisis Tujuan 
Kurikulum 

Pelaksanaan 
Evaluasi 

Bagan: Rancang-bangun sistem dalam penyusunan kurikulum

Pada gambar di atas, garis menunjukkan arah alur kegiatan, 
sedangkan garis …… menunjukkan arah balikan. Permulaan 
kegiatan dalam penyusunan kurikulum (pada level makro) 
adalah menganalisis kebutuhan, tuntutan dan harapan dari 
diselenggarakannya pendidikan. Berdasarkan analisis kebutuhan ini 
maka dirumuskan tujuan.
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Pada level makro, yaitu dalam pengembangan kurikulum 
bidang studi, tujuan dapat langsung dijabarkan dari tujuan-tujuan 
yang telah dirumuskan dalam kurikulum resmi. Jadi, pengembang 
kurikulum tinggal menjabarkan tujuan-tujuan itu ke dalam bentuk 
tujuan yang lebih operasional.

Berdasarkan tujuan yang dirumuskan, selanjutnya dilakukan 
analisis pengalaman belajar, dan bagaimana pengalaman belajar 
tersebut diorganisasi. Dalam pengembangan kurikulum, 
inipun tinggal menjabarkan dari kurikulum resmi, dengan 
mempertimbangkan faktor-faktor terutama yang menyangkut 
faktor kemasyarakatan. Tujuan kurikulum juga dijadikan dasar 
dalam merumuskan rencana evaluasi dan pelaksanaannya, serta 
analisis kegiatan belajar yang menyangkut metode dan alat. 
Sebagaimana terlihat dalam gambar, hasil evaluasi merupakan 
balikan untuk meninjau kembali tujuan, pengalaman belajar 
yang menjadi isi kurikulum, serta kegiatan belajar mengajar 
untuk kepentingan revisi atau perbaikan.

Sedangkan Moore, Alex (2003) mengajukan model alternatif  
dalam pengembangan kurikulum yang meliputi:

Pengembangan kurikulum hendaknya dimulai dengan • 
pengalaman peserta didik itu sendiri, justeru bukannya dimulai 
dengan ilmu pengetahuan dan keterampuilan yang sudah 
mapan terbangun selama ini,

Pengembangan kurikulum menekankan pada kreativitas, • 
keterampilan berkomunikasi dan rasa menghargai,

Pengembangan kurikulum dimulai dari tujuan pendidikan itu • 
sendiri.
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IKHTISAR

1. Pendekatan-pendekatan dalam pengembangan kurikulum 
adalah pendekatan yang berorientasi pada bahan pelajaran, 
pendekatan yang berorientasi pada tujuan dan pendekatan 
sistem.

2. Pendekatan yang berorientasi pada bahan memandang 
bahwa pendekatan kurikulum yang akan diterapkan di kelas 
mengacu pada bahan pelajaran. Pendekatan yang berorientasi 
pada tujuan adalah pengembangan kurikulum lebih mengacu 
kepada tujuan yang ingin dicapai. Pendekatan sistem adalah 
suatu pendekatan yang mengacu kepada keseluruhan 
komponen dalam pengembangan kurikulum.

3. Suatu sistem dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang 
terdiri dari unsur-unsur yang saling terkait satu sama lain 
untuk mencapai tujuan.

4. Sistem memiliki ciri-ciri berikut; tujuan, fungsi-fungsi, 
komponen-komponen, interaksi dan saling bergantung, 
dikelilingi oleh sistem-sistem yang lain, proses transformasi, 
efek sinergestik, mekanisme umpan balik, dan bersifat relatif. 

5. Tujuan setiap sistem selalu mempunyai tujuan. Fungsi-
fungsi; tujuan menuntut terlaksananya berbagai fungsi yang 
diperlukan. Komponen-komponen; dalam sistem diperlukan 
komponen-komponen yang melaksanakan fungsi-fungsi 
tersebut. Interaksi dan saling bergantung; komponen-
komponen dalam sistem saling berinteraksi dan bergantung 
satu sama lain. Dikelilingi	oleh	sistem-sistem	yang	lain; suatu 
sistem tidak berdiri sendiri. Proses transformasi; setiap sistem 
mempunyai misi untuk mengubah masukan menjadi keluaran. 
Mekanisme umpan balik; setiap sistem memiliki mekanisme 
umpan balik sebagai fungsi kontrolnya, untuk menjaga sistem. 
Bersifat relatif; suatu sistem bersifat relatif, sebab tergantung 
situasi atau lingkup serta cara memandangnya.
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6. Rancang-bangun sistem merupakan suatu rancangan atau pola 
umum dalam mengembangkan suatu sistem pada hakikatnya. 
Rancang bangun sistem merupakan pola pikir kita dalam 
menganalisis suatu sistem sehingga menghasilkan sistem 
baru.
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Bab 4
DASAR-DASAR  

PENGEMBANGAN KURIKULUM  
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Bagian ini secara khusus membahas tentang dasar-dasar 
pengembangan kurikulum pendidikan Agama Islam. 
Dasar-dasar tersebut pada hakekatnya adalah faktor-

faktor yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan oleh para 
pengembang kurikulum pendidikan Agama Islam ketika mereka 
hendak mengembangkan atau merencanakan suatu kurikulum 
lembaga pendidikan, baik madrasah/sekolah maupun lembaga 
pendidikan luar madrasah/sekolah.

Dasar-dasar tersebut adalah: 1) Al-Qur’an dan Sunnah, 2) 
falsafah dan tujuan kurikulum, 3) kemasyarakatan, 4) kebudayaan 
atau sosial kultural, 5) psikologi belajar serta pertumbuhan dan 
perkembangan pebelajar (Hamalik, 1990), dan 6) isi bidang studi.

A.	 Al-Qur’an	dan	Sunnah
Langgulung (1979) mengatakan bahwa ada beberapa hal yang 

merupakan sumber Pendidikan Islam, yaitu: Al-Qur’an, Sunnah 
Nabi, kata -kata sahabat, kemaslahatan masyarakat (sosial), nilai-nilai 
dan kebiasaan- kebiasaan masyarakat, dan pemikir-pemikir Islam. 
Akan tetapi dalam uraian ini dibatasi pada dua sumber, yaitu: Al-
Qur’an dan Sunnah Nabi.

Dasar pertimbangan dipilihnya kedua sumber tersebut adalah 
firman Allah SWT dalam Surat An-Nisaa’ ayat 59:
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ْمِر  اْلَ َوُأوِل  ُسوَل  الرَّ َوَأِطيُعوا  اهلَل  َأِطيُعوا  آَمُنوا  ِذيَن  الَّ ا  َ َأيهُّ َيا 
ُكْنُتْم  إِْن  ُسوِل  َوالرَّ اهللِ  إَِل  وُه  َفُردهُّ ٍء  َشْ ِف  َتَناَزْعُتْم  َفإِْن  ِمْنُكْم 

ِ َواْلَيْوِم اْلِخِر َذلَِك َخْيٌ َوَأْحَسُن َتْأِويلاً )59( ُتْؤِمُنوَن بِاهللَّ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman taatlah kepada Allah, 
kepada Rasul dan kepada pemimpin di antara kamu). Kemudian 
jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah 
ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu 
benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang 
demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Selain itu terdapat beberapa firman Allah dalam Al-Qur’an 
yang memiliki pengertian yang sama dengan ayat di atas, seperti 
QS. 4: 136.

َل َعَل  َوَرُسولِِه َواْلِكَتاِب الَِّذي َنزَّ ِذيَن آَمُنوا آِمُنوا بِاهللِ  ا الَّ َ َيا َأيهُّ
َرُسولِِه َواْلِكَتاِب الَِّذي َأْنَزَل ِمْن َقْبُل َوَمْن َيْكُفْر بِاهللِ َوَمَلئَِكتِِه 

ا )136( َوُكُتبِِه َوُرُسِلِه َواْلَيْوِم اْلِخِر َفَقْد َضلَّ َضَللاً َبِعيداً
Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman 
kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan 
kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. 
Barangsiapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, 
kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan hari kemudian, maka 
sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya.

Al-Qur’an Surat Al-Imraan: ayat 31-32:

بِْبُكُم اهلُل َوَيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم  بُِعوِن ُيْ وَن اهلَل َفاتَّ ُقْل إِْن ُكْنُتْم ُتِبهُّ
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ُ َغُفوٌر َرِحيٌم )31( َواهللَّ
Artinya: Katakanlah: Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, 
ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-
dosamu. Allah Maha pengampun lagi maha penyayang. 

ُيِبهُّ  َل  اهلَل  َفإِنَّ  ْوا  َتَولَّ َفإِْن  ُسوَل  َوالرَّ اهلَل  َأِطيُعوا  ُقْل 
 )32( اْلَكاِفِريَن 

Artinya: Katakanlah: “Taatilah Allah dan Rasul-Nya; jika kamu 
berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang 
kafir.”

Surat An-Nisa: ayat 13,

ِري ِمْن  تِْلَك ُحُدوُد اهللِ َوَمْن ُيِطِع اهلَل َوَرُسوَلُه ُيْدِخْلُه َجنَّاٍت َتْ
اُر َخالِِديَن ِفيَها َوَذلَِك اْلَفْوُز اْلَعِظيُم )13( ْنَ تَِها اْلَ َتْ

Artinya: (Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-
ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-
Nya, niscaya Allah memasukannya ke dalam surga yang mengalir 
di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; 
dan itulah kemenangan yang besar.

Surat An-Nisa: ayat 64,

َظَلُموا  إِْذ  ْم  ُ َأنَّ َوَلْو   ِ بِإِْذِن اهللَّ لُِيَطاَع  إِلَّ  ِمْن َرُسوٍل  َأْرَسْلَنا  َوَما 
ُسوُل َلَوَجُدوا  ُم الرَّ َ َواْسَتْغَفَر َلُ َأْنُفَسُهْم َجاُءوَك َفاْسَتْغَفُروا اهللَّ

اباًا َرِحيماً )64( َ َتوَّ اهللَّ
Artinya: Dan Kami tidak mengutus seseorang Rasul melainkan 
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untuk ditaati dengan seizin Allah. Sesungguhnya jikalau mereka 
ketika menganiaya dirinya dating kepadamu, lalu memohon 
ampun kepada Allah, dan Rasulpun memohonkan ampun untuk 
mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat 
lagi Maha Penyayang.

Surat An-Nisa: ayat 80,

َعَلْيِهْم  َأْرَسْلَناَك  َفَم  َتَولَّ  َوَمْن   َ َأَطاَع اهللَّ َفَقْد  ُسوَل  ُيِطِع الرَّ َمْن 
ا )80( َحِفيظاً

Artinya: Barangsiapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya 
ia telah mentaati Allah. Dan barangsiapa yang berpaling (dari 
ketaatan itu), maka Kami tidak mengutusmu untuk menjadi 
pemelihara bagi mereka.

Juga berdasarkan Hadits Nabi yang berbunyi:
“Taraktufiikum amraini lantadillu maa intasaktum bihima 

kitabullahi we sunnaturrasuuli” 
(Artinya: Aku telah meninggalkan kepadamu dua perkara yaitu 
kitab Allah dan sunnah Rasul).

Al-Qur’an sebagai wahyu Allah SWT menempatkan pendidikan 
sebagai aspek yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia. 
Hal tersebut dibuktikan oleh wahyu yang pertama diturunkan yaitu 
surat Al-Alaq yang memerintahkan umat manusia untuk membaca. 

اْقَرْأ بِاْسِم َربَِّك الَِّذي َخَلَق )1(
Artinya: Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan.

Perintah membaca tersebut juga terdapat dalam Al-Qur’an 
Surat 17: 14 sebagai berikut:
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اْقَرْأ ِكَتاَبَك َكَفى بَِنْفِسَك اْلَيْوَم َعَلْيَك َحِسيباًا )14(
Artinya: Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu 
ini sebagai penghisab terhadapmu.

Dernikian halnya dalam Surat Al- Baqarah ayat: 31-33 yang 
mengandung pengertian Allah SWT mengajarkan nama-nama 
makhluk dan benda-benda yang ada di bumi dan langit kepada 
Nabi Adam AS sebelum nama-nama tersebut disebutkan Adam di 
hadapan para Malaikat. 

َها ُثمَّ َعَرَضُهْم َعَل اْلََلئَِكِة َفَقاَل َأْنبُِئوِن  ْسَمَء ُكلَّ َم آَدَم اْلَ َوَعلَّ
بَِأْسَمِء َهُؤَلِء إِْن ُكْنُتْم َصاِدِقنَي )31(

Artinya: Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-
benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para 
Malaikat lalu berfirman: “Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-
benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar!

اْلَعِليُم  َأْنَت  إِنََّك  ْمَتَنا  َعلَّ َما  إِلَّ  َلَنا  ِعْلَم  َل  ُسْبَحاَنَك  َقاُلوا 
ِكيُم )32( اْلَ

Artinya: Mereka menjawab: “Maha Suci Engkau, tidak ada yang 
kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada 
kami; sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mengetahui lagi 
Maha Bijaksana.

َقاَل َيا آَدُم َأْنبِْئُهْم بَِأْسَمئِِهْم َفَلمَّ َأْنَبَأُهْم بَِأْسَمئِِهْم َقاَل َأَلْ َأُقْل َلُكْم 
ْرِض َوَأْعَلُم َما ُتْبُدوَن َوَما ُكْنُتْم  َمَواِت َواْلَ إِنِّ َأْعَلُم َغْيَب السَّ

َتْكُتُموَن )33(
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Artinya: Allah berfirman: “Hai Adam, beritahukanlah kepada 
mereka nama-nama benda ini”. Maka  setelah diberitahukannya 
kepada mereka nama-nama benda itu, Allah berfirman: Bukankah 
sudah Ku-katakan kepadamu, bahwa sesungguhnya Aku 
mengetahui rahasia langit dan bumi dan mengetahui apa yang 
kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan?

Al-Qur’an juga memposisikan akal sebagai alat dalam 
memikirkan ciptaanNya. Begitu juga Allah menyuruh umat 
manusia untuk mengadakan penelitian. Rahardjo (1993) 
mengatakan bahwa yang menjadi obyek penelitian menurut Al-
Qur’an ada beberapa hal, yaitu:

Sejarah atau peristiwa-peristiwa pada masa lampau, tentang 
naik dan jatuhnya peradaban atau peranan tokoh-tokoh sejarah 
(QS. Ibrahim: 52, Yusuf: 12, Al-Mu’minun: 54).

QS. Ibrahim: 52;

َر  كَّ َم ُهَو إَِلٌه َواِحٌد َولَِيذَّ َهَذا َبَلٌغ لِلنَّاِس َولُِيْنَذُروا بِِه َولَِيْعَلُموا َأنَّ
ْلَباِب )52( ُأوُلو اْلَ

 Artinya: (Al-Qur’an) ini adalah penjelasan yang sempurna 
bagi manusia, dan supaya mereka diberi peringatan dengan-Nya, 
dan supaya mereka mengetahui bahwasanya Dia adalah Tuhan 
Yang Maha Esa dan agar orang-orang yang berakal mengambil 
pelajaran.

QS. Yusuf: 12;

اِفُظوَن )12 ا َلُه َلَ ا َيْرَتْع َوَيْلَعْب َوإِنَّ (َأْرِسْلُه َمَعَنا َغداً
Artinya: Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi, agar 
dia (dapat) bersenang-senang dan (dapat) bermain-main, dan 
sesungguhnya kami pasti menjaganya.
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QS. Al-Mu’minun: 54;

َفَذْرُهْم ِف َغْمَرِتِْم َحتَّى ِحنٍي )54(
Artinya: Maka biarkanlah mereka dalam kesesatannya sampai 
suatu waktu.

Gejala-gejala kemasyarakatan, terutama yang menyangkut 
soal-soal hukum dan keadilan (Surat Al-Baqarah: 179) atau 
hubungan antara manusia dengan Tuhan dan antara manusia 
dengan manusia.

QS. Al-Baqarah: 179;

ُكْم َتتَُّقوَن )179( ْلَباِب َلَعلَّ َوَلُكْم ِف اْلِقَصاِص َحَياٌة َيا ُأوِل اْلَ
Artinya: Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) 
hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu 
bertakwa. 

Gejala-gejala kebudayaan, untuk dapat membedakan kegiatan 
mana yang mengacu kepada kebaikan (iman dan amal shaleh) dengan 
kegiatan yang merusak masyarakat, mana yang mencerminkan 
disiplin dan kepatuhan (taqwa) dan mana yang bersifat maksiat 
(Surat Sad: 29). 

ُأوُلو  َر  َولَِيَتَذكَّ آَياتِِه  بَُّروا  لَِيدَّ ُمَباَرٌك  َلْيَك  إِ ْلَناُه  ْنَز َأ ِكَتاٌب 
)29 ( ْلَباِب  اْلَ

Artinya: Ini adalah sebuah kita yang Kami turunkan kepadamu 
penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya 
dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai 
fikiran.

Atau gejala perilaku yang berdimensi moral, seperti buruk dan 
baik (Surat Al-Ma’idah:100).
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ُقوا  بِيِث َفاتَّ يُِّب َوَلْو َأْعَجَبَك َكْثَرُة اْلَ بِيُث َوالطَّ ُقْل َل َيْسَتِوي اْلَ
ُكْم ُتْفِلُحوَن )100( ْلَباِب َلَعلَّ َ َيا ُأوِل اْلَ اهللَّ

Artinya: Katakanlah: Tidak sama yang buruk dengan yang baik, 
meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu, maka 
bertakwalah kepada Allah hari orang-orang berakal, agar kamu 
mendapat keberuntungan.

Gejala yang menyangkut kegiatan peribadatan, misalnya seluk 
beluk ibadat dalam kaitannya dengan niat (Surat Al-Baqarah: 197).

َوَل  َرَفَث  َفَل  جَّ  اْلَ ِفيِهنَّ  َفَرَض  َفَمْن  َمْعُلوَماٌت  َأْشُهٌر  جهُّ  اْلَ
ُدوا  ُ َوَتَزوَّ جِّ َوَما َتْفَعُلوا ِمْن َخْيٍ َيْعَلْمُه اهللَّ ُفُسوَق َوَل ِجَداَل ِف اْلَ

ْلَباِب )197( ُقوِن َيا ُأوِل اْلَ ْقَوى َواتَّ اِد التَّ َفإِنَّ َخْيَ الزَّ
Artinya: (Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, 
barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan 
mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasik dan 
berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Dan 
apa yang kamu kerjakan berupa kabaikan, niscaya Allah 
mengetahuinya. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal 
adalah takwa dan bertakwalah kepada-Ku hai orang-orang yang 
berakal. 

Gejala alam semesta ciptaan Allah yang memiliki hukum-
hukum yang pasti dan berproses sesuai dengan fitrah kejadiannya 
(Surat Ali-’Imran: 190-191).

َهاِر َلَياٍت  ْيِل َوالنَّ ْرِض َواْختَِلِف اللَّ َمَواِت َواْلَ إِنَّ ِف َخْلِق السَّ
ْلَباِب )190( وِل اْلَ ِلُ
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Artinya: Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan 
silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi 
orang-orang yang berakal.

ِف  ُروَن  َوَيَتَفكَّ ُجُنوِبِْم  َوَعَل  ا  َوُقُعوداً ا  ِقَياماً  َ اهللَّ َيْذُكُروَن  ِذيَن  الَّ
َنا َما َخَلْقَت َهَذا َباِطلاً ُسْبَحاَنَك  ْرِض َربَّ َمَواِت َواْلَ َخْلِق السَّ

اِر )191( َفِقَنا َعَذاَب النَّ
Artinya: (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil 
berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka 
memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): 
Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, 
Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka.

Obyek penelitian yang cukup menonjol menurut Al-Qur’an 
adalah diri kita dan kemudian gejala alam semesta. Keterangan 
mengenai hal tersebut tidak hanya dijumpai dalam ayat yang 
mengandung istilah tersebut, melainkan juga pada ayat-ayat yang 
mengandung perintah untuk melakukan pengkajian (tadabbarun), 
penalaran (ta’qilun), pengamatan empiris (tubsirun), pemahaman 
(tarfahun), pemikiran (tafakkarun) dan perenungan atau kontemplasi 
(tadzkirun). Misalnya ayat yang menganjurkan untuk melakukan 
pengamatan empiris adalah Surat Al- Zumar: ayat 21.

ُثمَّ  ْرِض  اْلَ َيَنابِيَع ِف  َفَسَلَكُه  َماءاً  َمِء  السَّ ِمَن  َأْنَزَل   َ َأنَّ اهللَّ َتَر  َأَلْ 
َعُلُه  َيْ ُثمَّ  ا  ُمْصَفرًّ اُه  َفَتَ َيِيُج  ُثمَّ  َأْلَواُنُه  ا  َتِلفاً ُمْ ا  َزْرعاً بِِه  ِرُج  ُيْ

ْلَباِب )21( وِل اْلَ ا إِنَّ ِف َذلَِك َلِذْكَرى ِلُ ُحَطاماً
Artinya: Apakah kamu tidak memperhatikan, bahwa sesungguhnya 
Allah menurunkan air dari langit, maka diaturnya menjadi 
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sumber-sumber air di bumi kemudian ditumbuhkan-Nya dengan 
air itu tanaman-tanaman yang bermacam-macam warnanya, 
lalu menjadi kering lalu kamu melihatnya kekuning-kuningan, 
kemudian dijadikan-Nya hancur berderai-derai. Sesungguhnya 
pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi 
orang-orang yang mempunyai akal.

Obyek pengamatan empiris tersebut akan menimbulkan ilmu 
pengetahuan positif  yaitu pengetahuan tentang realitas obyektif  
yang sekarang menimbulkan ilmu-ilmu biologi, kimia, dan fisika. 
Ayat-ayat lain yang dekat dengan hal tersebut adalah seperti Surat 
Ali ‘Imran ayat: 190 dan 191 (telah disebutkan sebelumnya), Surat 
Al-Mulk ayat: 3, Surat Al-Jatsiyah ayat: 12-13, Surat Yaasin ayat: 33-
42.

Surat Al-Mulk ayat: 3,

ِمْن  ِن  ْحَ الرَّ َخْلِق  ِف  َتَرى  َما  ا  ِطَباقاً َسَمَواٍت  َسْبَع  َخَلَق  الَِّذي 
َتَفاُوٍت َفاْرِجِع اْلَبَصَ َهْل َتَرى ِمْن ُفُطوٍر )3(

Artinya: Yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. 
Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan Yang Maha 
Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-
ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang?

Surat Al-Jatsiyah ayat: 12-13,

َولَِتْبَتُغوا  بَِأْمِرِه  ِفيِه  اْلُفْلُك  لَِتْجِرَي  اْلَبْحَر  َلُكُم  َر  َسخَّ الَِّذي   ُ اهللَّ
ُكْم َتْشُكُروَن )12( ِمْن َفْضِلِه َوَلَعلَّ

Artinya: Allah-lah yang menundukkan lautan untukmu supaya 
kapal-kapal dapat berlayar padanya dengan seizin-Nya dan 
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supaya kamu dapat mencari karunia-Nya dan mudah-mudahan 
kamu bersyukur. 

ِف  إِنَّ  ِمْنُه  ا  َجِيعاً ْرِض  اْلَ ِف  َوَما  َمَواِت  السَّ ِف  َما  َلُكْم  َر  َوَسخَّ
ُروَن )13( َذلَِك َلَياٍت لَِقْوٍم َيَتَفكَّ

Artinya: Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit 
dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-
Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat 
tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir.

Surat Yaasin ayat: 33-42.

َفِمْنُه  ا  َحبًّ ِمْنَها  َوَأْخَرْجَنا  َأْحَيْيَناَها  اْلَْيَتُة  ْرُض  اْلَ ُم  َلُ َوآَيٌة 
)33( َيْأُكُلوَن 

Artinya: Dan suatu tanda (kekuasaan Allah yang besar) bagi 
mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu dan 
Kami keluarkan dari padanya biji-bijian, maka daripadanya 
mereka makan. 

ِمَن  ِفيَها  ْرَنا  َوَفجَّ َوَأْعَناٍب  َنِخيٍل  ِمْن  َجنَّاٍت  ِفيَها  َوَجَعْلَنا 
)34( اْلُعُيوِن 

Artinya: Dan Kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan 
anggur dan Kami pancarkan padanya beberapa mata air.

Semua ayat dalam Al-Qur’an mengandung keseluruhan 
dimensi kehidupan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat, 
baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat. Dimensi-dimensi 
tersebut berupa dimensi aqidah dan akhlak, dimensi hukum (fiqh), 
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dimensi sejarah (tarikh) dan dimensi-dimensi lain yang terkait 
langsung dengan alam semesta termasuk manusia sebagai khalifah 
di muka bumi (khalifatan fil ardh).

Al-Qur’an tidak hanya mengandung ilmu-ilmu yang 
dikelompokkan sebagai ilmu-ilmu agama seperti fiqh dan syari’ah 
tetapi juga mengandung ilmu -ilmu seperti fisika, biologi, bahasa 
dan sastera, kedokteran, matematika, kimia, sejarah, ekonomi, 
geografi dan lain-lain.

Sunnah merupakan sumber yang kedua setelah Al-Qur’an. 
Sunnah berfungsi menjabarkan, mengoperasionalkan serta 
menjelaskan kandungan Al- Qur’an. Sunnah mencerminkan 
kehidupan dan segala tingkah laku Rasul Muhammad S.A.W. 
yang patut diikuti oleh setiap muslim. Oleh sebab Rasulullah 
S.A.W. mencerminkan akhlak Al-Qur’an dalam segala tingkah 
lakunya, maka Allah memberinya tempat khusus di kalangan kaum 
muslimin. Beliau mencerminkan, melaksanakan ajaran Al-Qur’an, 
oleh karena itu beliau menjadi teladan yang harus diikuti.

Firman Allah menyatakan fakta tersebut. Di antara firman-firman 
Allah tersebut adalah Surat Asy-Syuraa: 52, Surat Al-An’aam: 161, Surat 
Al-Hasyr: 7, Surat At- Taghabun: 12.

Surat Asy-Syuraa: 52,

ا ِمْن َأْمِرَنا َما ُكْنَت َتْدِري َما اْلِكَتاُب  َوَكَذلَِك َأْوَحْيَنا إَِلْيَك ُروحاً
ِعَباِدَنا  ِمْن  َنَشاُء  َمْن  بِِه  َنِْدي  ا  ُنوراً َجَعْلَناُه  َوَلِكْن  اْلِيَمُن  َوَل 

اٍط ُمْسَتِقيٍم )52( َوإِنََّك َلَتْهِدي إَِل ِصَ
Artinya: Dan demikianlah Kami wahyukan kepadamu wahyu 
dengan perintah Kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui 
apakah Al Kitab dan tidak pula mengetahui apakah iman itu, 
tetapi Kami menjadikan Kitab itu cahaya, yang Kami tunjuki 
dengan dia siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba 
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Kami. Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk 
kepada jalan yang lurus.

Surat Al-An’aam: 161,

إِْبَراِهيَم  َة  ِملَّ ِقَيماً  ا  ِديناً ُمْسَتِقيٍم  اٍط  ِصَ إَِل  َربِّ  َهَداِن  إِنَّنِي  ُقْل 
ِكنَي )161( ا َوَما َكاَن ِمَن اْلُْشِ َحنِيفاً

Artinya: Katakanlah: Sesungguhnya aku telah ditunjuki oleh 
Tuhanku kepada jalan yang lurus, (yaitu) agama yang benar, 
agama Ibrahim yang lurus, dan Ibrahim itu bukanlah termasuk 
orang-orang musyrik.

Surat Al-Hasyr: ayat 7,

َولِِذي  ُسوِل  َولِلرَّ ِه  َفِللَّ اْلُقَرى  َأْهِل  ِمْن  َرُسولِِه  َعَل   ُ اهللَّ َأَفاَء  َما 
بِيِل َكْي َل َيُكوَن ُدوَلةاً َبنْيَ  اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى َواْلََساِكنِي َواْبِن السَّ
اُكْم َعْنُه َفاْنَتُهوا  ُسوُل َفُخُذوُه َوَما َنَ ْغنَِياِء ِمْنُكْم َوَما آَتاُكُم الرَّ اْلَ

َ َشِديُد اْلِعَقاِب )7( َ إِنَّ اهللَّ ُقوا اهللَّ َواتَّ
Artinya: Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah 
kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk 
kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, 
anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang 
dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara 
kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. 
Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan 
bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras 
hukumannya.
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Surat At- Taghabun: ayat 12,

َرُسولَِنا  َعَل  َم  َفإِنَّ ْيُتْم  َتَولَّ َفإِْن  ُسوَل  الرَّ َوَأِطيُعوا   َ اهللَّ َوَأِطيُعوا 
اْلَبَلُغ اْلُبنُِي )12(

Artinya: Dan taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul-
Nya, jika kamu berpaling sesungguhnya kewajiban Rasul Kami 
hanyalah menyampaikan (amanat Allah) dengan terang. 

B.	 Falsafah	dan	Tujuan	Pendidikan
Falsafah atau pandangan hidup adalah sistem nilai dan norma-

norma yang disetujui baik oleh individu maupun masyarakat suatu 
bangsa. Dengan falsafah pendidikan diperoleh gambaran ideal 
manusia yang dicita-citakan oleh masyarakat bangsa bersangkutan. 
Berdasarkan falsafah pendidikan kemudian ditentukan tujuan 
pendidikan nasional, yang selanjutnya mendasari tujuan institusional, 
tujuan kurikulum dan tujuan pembelajaran.

Falsafah bangsa Indonesia adalah Pancasila. Oleh karena itu, 
Pancasila merupakan falsafah pendidikan nasional kita. Pancasila 
merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa yang telah diuji 
kebenarannya, keampuhan dan kesaktiannya, yang mengandung 
nilai-nilai yang luhur, yang menjadi penuntun dan pegangan 
hidup bagi sikap dan tingkah laku setiap manusia Indonesia dalam 
kehidupan bermasyarakat dan bernegara, dan yang mencerminkan 
hati nurani manusia Indonesia. Pancasila mengandung nilai-nilai 
dan cita-cita yang menggambarkan tentang manusia ideal yang 
dicita-citakan dan sekaligus memberikan petunjuk dan tuntunan 
tentang bagaimanakah cara berbuat dalam kehidupan sehari-hari 
bagi setiap masyarakat bangsa Indonesia.

Pendidikan nasional sebagai bagian dari usaha pembangunan 
nasional merupakan usaha yang sangat penting dalam membentuk 
manusia Indonesia seperti yang dicita-citakan. Karena itu sistem 
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pendidikan nasional harus berdasarkan pada Pancasila dan ditujukan 
ke arah pembentukan manusia yang pancasilais.

C. Kemasyarakatan
Kemasyarakatan beranjak dari suatu masyarakat tertentu. 

Masyarakat merupakan suatu sistem, yakni sistem keyakinan, sistem 
nilai, sistem kebutuhan dan sistem permintaan. Kurikulum yang 
dikembangkan harus berpijak dan relevan dengan masyarakat di 
mana kurikulum akan dilaksanakan.

Pendidikan adalah suatu proses sosial, karena pendidikan 
berfungsi memasyarakatkan anak didik melalui proses sosialisasi 
di dalam masyarakat tertentu. Sekolah sebagai salah satu institusi 
pendidikan sekaligus berperan sebagai institusi sosial, karena 
melalui lembaga tersebut anak dipersiapkan untuk kelak mampu 
terjun dan aktif  dalam kehidupan masyarakatnya. Anak-anak 
berasal dari masyarakat dan mereka belajar tentang cara hidup 
dalam masyarakat. Karena itu sekolah harus bekerja sama dengan 
masyarakat dan program sekolah harus disusun berdasarkan dan 
diarahkan oleh masyarakat yang menunjang sekolah tersebut. 
Program pendidikan disusun dan dipengaruhi oleh nilai-nilai, 
masalah, kebutuhan dan tantangan dalam masyarakat sekitarnya. Ini 
berarti kurikulum disusun berlandaskan pada dasar sosiologis.

Pendidikan pada dasarya adalah untuk memenuhi kebutuhan 
masyarakat. Oleh karena itu, kurikulum harus berdasarkan pada 
kebutuhan masyarakat dan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan 
itu. Kurikulum yang demikian adalah kurikulum yang relevan 
dengan masyarakat. Di balik itu masyarakat adalah lingkungan 
pendidikan, artinya suatu lingkungan yang mempengaruhi sekolah 
dan sebaliknya sekolah mempengaruhi kehidupan masyarakat.

D. Kebudayaan
Kebudayaan hendaknya dipertimbangkan dalam pengembangan 

kurikulum. Kebudayaan bukan hanya berupa material, melainkan 
juga berupa sikap mental, cara berpikir, dan kebiasaan hidup. 
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Kebudayaan mencakup dimensi-dimensi keluarga, pendidikan, 
politik, ekonomi, sosial, dan teknologi. Semua dimensi tersebut 
hendaknya dipertimbangkan dalam proses pengembangan 
kurikulum. 

Kurikulum harus disusun berdasarkan kondisi sosial kultural 
dari masyarakat. Kurikulum disusun bukan saja harus berdasarkan 
pada nilai-nilai, adat istiadat, cita-cita dari masyarakat, akan tetapi 
harus berlandaskan pada semua dimensi kebudayaan. Dimensi 
kebudayaan adalah berupa kehidupan keluarga, ekonomi, politik, 
pendidikan dan sebagainya.

Karena kondisi sosial kultural senantiasa berubah dan 
berkembang sejalan dengan perubahan masyarakat, maka 
kurikulum harus disusun dengan memperhatikan unsur 
fleksibilitas dan bersifat dinamis, sehingga kurikulum tersebut 
senantiasa mengandung relevansi yang tepat dengan masyarakat. 
Konsekuensi logis dari padanya adalah bahwa kurikulum pada 
waktunya perlu diadakan perubahan dan revisi sesuai dengan 
perkembangan dan perubahan sosial kultural yang ada pada masa 
itu.

E.	 Psikologi	Belajar,	Pertumbuhan,	dan	Perkembangan	Peserta	
Didik
Psikologi belajar mengetengahkan beberapa teori belajar yang 

masing- masing memperbincangkan proses mental dan intelektual 
perbuatan belajar tersebut. Kurikulum yang dikembangkan 
seyogiyanya sejalan dengan proses belajar yang dilakukan oleh 
peserta didik. 

Psikologi belajar merupakan suatu dasar yang perlu mendapat 
perhatian di dalam pembinaan dan pengembangan kurikulum. 
Dasar ini pula yang menyebabkan perbedaan kurikulum pada semua 
jenjang pendidikan, oleh sebab itu sifat dan kegiatan belajar itu 
berbeda sejalan dengan tingkat perkembangan dan pertumbuhan 
para peserta didik, sejak dari Taman Kanak-Kanak sampai dengan 
Perguruan Tinggi.
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Di dalam psikologi belajar, dikenal beberapa aliran yang 
masing- masing mempunyai suatu konsep tentang belajar. Setiap 
teori mempunyai implikasi tersendiri terhadap penyusunan 
kurikulum.

Sedangkan, pertumbuhan dan perkembangan peserta didik 
juga perlu diperhatikan dalam proses penyusunan kurikulum. 
Pertumbuhan berkenaan dengan jasmaniah, sedangkan 
perkembangan berkenaan dengan rohaniah. Dalam konteks ini, 
kebutuhan, motivasi pribadi, hubungan sosial, dan emosional 
tercakup di dalam pola perkembangan tersebut.

Kurikulum hendaknya disusun dengan mempertimbangkan 
dan memperhatikan tingkat pertumbuhan, perkembangan dan 
kematangan para peserta didik. Kurikulum tersebut harus sesuai 
dalam rangka memberikan kesempatan kepada para siswa 
untuk tumbuh dan berkembang secara seimbang, harmonis, dan 
menyeluruh, baik jasmani maupun rohani.

Pada dasarnya kurikulum disusun dalam rangka memberikan 
kepuasan atas kebutuhan-kebutuhan para siswa. Oleh karena itu 
penyusunan kurikulum seyogiyanya didasarkan atas kebutuhan 
yang dirasakan oleh para peserta didik tersebut. Berdasarkan 
kebutuhan, maka disusun suatu program yang relevan. Bahkan 
kebutuhan itu pada hakekatnya merupakan salah satu sumber dari 
tujuan dan motivasi kurikuler.

Keberhasilan menyelesaikan suatu tugas perkembangan 
merupakan titik tolak keberhasilan mengerjakan tugas-tugas 
perkembangan pada masa mendatang. Berbeda halnya dengan 
pandangan lama yang menganggap bahwa kegagalan masa sekarang 
akan mendorong keberhasilan masa yang akan datang. Keberhasilan 
tersebut besar maknanya bagi penyusunan kurikulum. Itulah 
sebabnya tugas-tugas yang muncul dalam setiap tingkat perkembangan 
siswa perlu mendapat perhatian dalam penyusunan kurikulum 
terutama dalam menentukan isi kurikulum.

Minat juga merupakan faktor yang besar maknanya terhadap 
keberhasilan belajar seseorang, sehingga faktor minat tersebut patut 
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manjadi pertimbangan dalam penyusunan kurikulum. Minat di 
kalangan siswa sangat bervariasi, baik ditinjau dari segi usia, jenis 
kelamin, tingkat dan jenis sekolah, dan lingkungan, maka kurikulum 
perlu menyediakan program yang menyediakan kesempatan bagi 
perkembangan minat yang berbeda-beda tersebut. Karena itu, 
kurikulum yang baik semestinya mengembangkan pendidikan 
berdasarkan minat para peserta didik.

F. Isi Bidang Studi
Isi atau konten bidang studi juga merupakan dasar 

pengembangan kurikulum. Setiap bidang studi memiliki 
karakteristik atau struktur yang bervariasi, struktur tersebut akan 
berpengaruh terhadap pengembangan kurikulum. (Degeng, 1989) 
mengklasifikasi struktur bidang studi menjadi:

a. Struktur orientasi, yaitu suatu struktur yang amat inklusif, 
yang di dalamnya tercakup semua atau sebagian besar dari 
isi bidang studi yang akan diajarkan. Fungsinya adalah 
memperkenalkan semua bagian bidang studi yang penting 
dan yang dapat dijadikan sebagai kerangka untuk mengaitkan 
bagian-bagian isi yang lebih rinci. Dengan melihat struktur 
orientasi bidang studi, peserta didik akan mendapat gambaran 
umum mengenai apa yang akan dipelajari kemudian. Struktur 
ini terdiri atas: struktur konseptual, struktur prosedural, dan 
struktur teoritik.

b. Struktur pendukung, yaitu suatu struktur yang tidak inklusif  
jika dibandingkan dengan struktur orientasi. Struktur ini dapat 
berisi fakta-fakta, konsep- konsep, prosedur-prosedur, atau 
prinsip-prinsip yang melengkapi struktur orientasi. Struktur 
ini diperlukan untuk membantu memahami konsep -konsep, 
atau prosedur-prosedur, atau prinsip-prinsip yang dimasukkan 
dalam struktur orientasi. Struktur ini terdiri atas: struktur 
konseptual, struktur prosedural, struktur teoritik, dan struktur 
belajar.

c. Struktur ganda, yaitu struktur yang menunjukkan kaitan di 
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antara struktur- struktur suatu bidang studi. Struktur ini akan 
melibatkan struktur orientasi dan struktur pendukung. Oleh 
karena itu, struktur ini akan memasukkan hampir semua isi 
bidang studi yang penting mulai dari fakta, konsep, prosedur, 
sampai prinsip.
Di samping itu, isi bidang studi terdiri atas empat tipe, yaitu:

1. Fakta, yaitu asosiasi satu-ke-satu antara obyek, peristiwa, atau 
simbol yang ada, atau mungkin ada, di dalam lingkungan ril 
atau imajinasi.

2. Konsep, yaitu sekelompok obyek, peristiwa, atau simbul yang 
memiliki karakteristik umum yang sama dan yang diidentifikasi 
dengan nama yang sama.

3. Prinsip, yaitu hubungan sekibat-akibat antara konsep-konsep.
4. Prosedur, yaitu urutan langkah untuk mencapai suatu tujuan, 

memecahkan masalah tertentu, atau membuat sesuatu.

IKHTISAR

1. Dasar-dasar pengembangan kurikulum pendidikan agama 
Islam adalah (a) Al-Qur’an dan Sunnah (b) falsafah dan 
tujuan pendidikan (c) kemasyarakatan (d) kebudayaan atau 
sosial kultural (e) psikologi belajar dan pertumbuhan dan 
perkembangan peserta didik, dan (g) bidang studi.

2. Dasar dipilihnya Al-Qur’an dan Sunnah adalah Firman 
Allah SWT dalam Surat An-Nisa’ ayat 59 juga berdasarkan 
Hadits Nabi yang berbunyi taraktufiikum amraini lantadillu 
maaintamasaktum bihima kitabullahi wa sunnaturrasuli (Aku 
telah meninggalkan kepadamu dua perkara yaitu kitab Allah 
dan sunnah Rasul).

3. Dengan falsafah pendidikan diperoleh gambaran ideal manusia 
yang dicita-citakan oleh masyarakat bangsa bersangkutan. 
Berdasarkan falsafah pendidikan kemudian ditentukan tujuan 
pendidikan nasional, yang selanjutnya mendasari tujuan 
institusional, tujuan kurikulum dan tujuan pembelajaran.
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4. Kurikulum yang dikembangkan harus berpijak dan relevan 
dengan masyarakat di mana kurikulum akan dilaksanakan.

5. Kurikulum disusun bukan saja harus berdasarkan pada nilai-
nilai, adat istiadat, cita-cita dari masyarakat, akan tetapi harus 
berlandaskan pada semua dimensi kebudayaan. Dimensi 
kebudayaan adalah berupa kehidupan keluarga, ekonomi, 
politik, pendidikan dan sebagainya.

6. Psikologi belajar dan pertumbuhan dan perkembangan 
peserta didik merupakan dasar yang perlu mendapat perhatian 
sehingga kurikulum sejalan dengan perkembangan dan 
pertumbuhan peserta didik, sejak taman kanak-kanak hingga 
perguruan tinggi.

6. Setelah itu, pengembangan kurikulum juga hendaknya 
mempertimbangkan isi bidang studi. Isi tersebut dapat berupa 
fakta, konsep, prosedur, atau prinsip.
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Bab 5
PENGEMBANGAN KURIKULUM 

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

A. Konsep Pengembangan Kurikulum

Pengembangan kurikulum merupakan bagian yang 
penting dari program pendidikan. Sasaran yang 
ingin dicapai bukanlah semata-mata menghasilkan 

bahan pelajaran melainkan lebih untuk meningkatkan kualitas 
pendidikan. Pengembangan kurikulum juga menyangkut banyak 
faktor, mempertimbangkan isu-isu mengenai kurikulum, siapa 
yang dilibatkan, bagaimana prosesnya, apa tujuannya dan kepada 
siapa kurikulum itu ditujukan. Sehingga pengembangan kurikulum 
dapat diartikan sebagai proses yang mengaitkan satu komponen 
kurikulum dengan yang lainnya untuk menghasilkan kurikulum 
yang lebih baik (Subandijah, 1993:36).

Caswell (dalam Ansyar, 1989) menyatakan bahwa 
pengembangan kurikulum merupakan alat untuk membantu guru 
melakukan tugasnya mengajar/menyajikan bahan, menarik minat 
murid, dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Beane, Toepfer dan Allesi (dalam Kaber, 1989) menyatakan 
perencanaan ataupun pengembangan kurikulum adalah suatu 
proses di mana partisipan pada berbagai tingkatan membuat 
keputusan tentang tujuan, bagaimana tujuan direalisasikan melalui 
belajar mengajar dan apakah tujuan dan alat itu sesuai dan efektif.

Pada umumnya para ahli kurikulum memandang bahwa 
pengembangan kurikulum merupakan suatu proses yang 
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berkelanjutan dan merupakan suatu siklus yang meliputi komponen 
tujuan, bahan, kegiatan dan evaluasi sehingga dapat dilukiskan 
sebagai berikut:

Siklus pengembangan kurikulum

Siklus tersebut menunjukkan bahwa pengembangan kurikulum 
merupakan konsep yang komprehensif  meliputi perencanaan, 
pelaksanaan, dan evaluasi (Oliva, 1982).

Miller dan Seller (dalam Ansyar, 1989) menambahkan unsur yang 
penting dalam pengembangan kurikulum yaitu apa yang disebutnya 
orientasi. Kerangka pengembangan kurikulum berdasarkan  
pandangan Miller dan Seller yang dilukiskan sebagai berikut:

Kerangka pengembangan kurikulum

Miller dan Seller melukiskan orientasi menyangkut tujuh 
aspek, yaitu; perilaku, disiplin (mata pelajaran), masyarakat, 
pengembangan, proses kognitif, humanistik dan transpersonal. 
Orientasi menyangkut enam isu pokok, yaitu:

a. Tujuan pendidikan; menunjukkan arah kegiatan

b. Konsepsi tentang anak; pandangan mengenai anak apakah 
sebagai pelaku yang aktif  atau pasif.
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c. Konsepsi tentang proses belajar; menyangkut aspek 
transpersonal, kehidupan batin anak dan perubahan tingkah 
laku.

d. Konsepsi tentang lingkungan; pengaturan lingkungan untuk 
memperlancar dan mempermudah belajar.

e. Konsepsi tentang peranan guru; apakah lebih otoritatif, 
direktif, atau sebagai fasilitator.

f. Bagaimana belajar dievaluasi; apakah mengacu pada tes, 
eksperimentasi atau bersifat terbuka.

B. Prinsip-Prinsip Pengembangan Kurikulum Pendidikan 
Agama Islam
Beane, Toepfer dan Allesi (dalam Kaber, 1989) mengemukakan 

beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam hubungannya 
dengan perencanaan kurikulum, yaitu:

a. Perencanaan pada dasarnya berkaitan dengan pengalaman 
anak. Dalam setiap situasi tujuan yang utama dalam 
perencanaan adalah mendeskripsi dan memilih kesempatan 
belajar yang tepat bagi anak.

b. Perencanaan kurikulum meliputi keputusan tentang bahan 
dan proses. Para perencana tidak hanya mempertimbangkan 
apa yang harus dipelajari anak, tetapi bagaimana belajar 
berlangsung. Interelasi antara isi dan proses mengharuskan 
perencana menghubungkan kurikulum dengan kegiatan 
belajar mengajar yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang 
lainnya.

c. Perencanaan kurikulum menyangkut keputusan tentang 
berbagai isu, masalah dan topik. Dalam hubungan kurikulum 
dengan mengajar ada berbagai masalah dan topik yang 
perlu mendapatkan perhatian seperti identifikasi tujuan, 
pendekatan kurikulum, strategi belajar mengajar, seleksi tema 
pembelajaran, bahan pembelajaran, sumber belajar serta 



evaluasi hasil belajar siswa. Unsur-unsur tersebut senantiasa 
berkaitan satu dengan yang lain.

d. Perencanaan kurikulum menyangkut keterlibatan berbagai 
kelompok. Jadi, bukan tanggung jawab kelompok tertentu 
melainkan sejumlah kelompok yang terlibat seperti guru, 
administrator, koordinator kurikulum, para sarjana, pejabat 
pemerintah, tokoh masyarakat, bahkan peserta didik sekalipun 
dapat berperan.

e. Perencanaan kurikulum berlangsung pada berbagai tingkat 
yaitu tingkat nasional, daerah, lokal dan tingkat sekolah.

f. Perencanaan kurikulum merupakan proses yang kontinu. 
Terutama hasil-hasil evaluasi kurikulum merupakan umpan 
balik untuk pengembangan kurikulum selanjutnya.
Sementara itu Subandijah, 1993 mengatakan bahwa prinsip 

pengem bangan kurikulum meliputi:

a. Relevansi. Lulusan pendidikan harus memiliki nilai relevansi 
dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. 
Untuk dapat menghasilkan lulusan pendidikan yang memiliki 
nilai relevansi tersebut diperlukan kurikulum yang dapat 
mengantisipasi apa yang terjadi pada masa yang akan datang. 
Relevansi berarti kesesuaian atau keserasian pendidikan 
dengan tuntutan masyarakat. Prinsip relevansi meliputi hal-hal: 
relevansi pendidikan dengan lingkungan kehidupan peserta 
didik, dengan kehidupan sekarang dan yang akan datang, 
dengan tuntutan dunia kerja, dan dengan perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi.

b. Prinsip keefektifan dan efisiensi. Keefektifan dalam suatu 
kegiatan berkenaan dengan sejauhmana apa yang direncanakan 
atau diinginkan dapat dilaksanakan atau dapat dicapai. Dalam 
kaitannya dengan keefektifan mengajar guru berkenaan 
dengan sejauhmana dengan kegiatan belajar mengajar yang 
direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik. Keefektifan 
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belajar peserta didik berkaitan dengan sejauhmana tujuan 
pembelajaran yang diinginkan telah dicapai melalui kegiatan 
belajar mengajar. Sedangkan prinsip efisiensi dalam pelaksanaan 
kurikulum atau proses belajar mengajar dikatakan efisien jika 
tenaga, biaya, dan waktu yang digunakan untuk menyelesaikan 
program pembelajaran  tersebut dapat merealisasikan hasil yang 
optimal.

c. Prinsip kesinambungan. Kurikulum sebagai wahana belajar 
yang dinamis perlu dikembangkan secara terus menerus 
dan berkesinambungan. Kesinambungan dalam 
pengembangan kurikulum menyangkut adanya saling hubungan 
antara berbagai tingkat dan jenis program pendidikan atau 
bidang studi.

d. Prinsip fleksibilitas. Prinsip ini menunjukkan bahwa kurikulum 
tidaklah kaku sama sekali. Tidak kaku dalam arti bahwa terdapat 
semacam ruang gerak yang memberikan sedikit kebebasan 
dalam bertindak. Dalam hal ini harus diperhatikan perbedaan 
individual peserta didik. Fleksibilitas dapat berupa kebebasan 
dalam memilih program pendidikan serta kebebasan dalam 
mengembangkan program pembelajaran.

e. Prinsip berorientasi pada tujuan. Tujuan merupakan kriteria 
yang harus dipenuhi dalam pemilihan dan kegiatan serta 
pengalaman belajar agar hal itu dapat dicapai secara efektif  
dan fungsional. Prinsip berorientasi pada tujuan berarti bahwa 
sebelum bahan ditentukan maka langkah pertama dilakukan 
oleh guru adalah menentukan tujuan terlebih dahulu.
 Di samping itu, prinsip pengembangan kurikulum adalah 

berhubungan dengan isi kurikulum:

a. Kurikulum harus mencerminkan jiwa Mukadimah UUD 1945 
dan isi UUD 1945. Dengan demikian kurikulum harus menjadi 
pelaksana UUD 1945 di bidang dan melalui pendidikan. 

b. Kurikulum harus diintegrasikan dalam nation dan character 
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building, khususnya sebagai alat pembinaan manusia Pancasila 
dan tenaga pembangunan. 

c. Kurikulum harus memberikan kemungkinan perkembangan 
maksimal cipta, rasa, karsa, dan karya peserta didik yang 
sedang berkembang menjadi manusia yang bermental moral-
budi pekerti luhur dan kuat keyakinan agamanya, yang tinggi 
kecerdasan dan terampil dalam pembangunan, serta yang 
memiliki fisik yang sehat dan kuat. 

d. Kurikulum harus mempersiapkan setiap peserta didik untuk 
dapat berdiri sendiri dan mandiri dalam masyarakat sebagai 
manusia Pancasila. 

e. Kurikulum harus memadukan teori dan praktek. Segala 
pengetahuan yang diajarkan di sekolah hendaknya 
dihubungkam dengan kehidupan konkrit di dalam masyarakat 
dan kerja produktif  sesuai dengan lingkungan sekolah yang 
bersangkutan. 

f. Isi kurikulum harus diselaraskan dengan perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi modern. 

g. Kurikulum harus disusun sedemikian rupa hingga 
memungkinkan adanya integrasi antara lembaga-lembaga 
pendidikan dan lembaga-lembaga masyarakat lainnya. 

h. Kurikulum harus disusun sedemikian rupa hingga 
memungkinkan diadakannya kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler 
yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pendidikan lainnya, 
seperti Pramuka dan organisasi pendidikan lainnya. 

i. Kurikulum harus merupakan rangkaian yang harmonis yang 
memungkinkan adanya kontinuitas antara lembaga-lembaga 
pendidikan yang satu dengan yang lainnya. 

i. Kurikulum harus fleksibel untuk dapat disesuaikan dengan 
kondisi-kondisi setempat.
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Sedangkan prinsip pengembangan kurikulum yang menjadi 
dasar dalam setiap penyusunan kurikulum menurut BSNP adalah: 

a. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan 
kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Kurikulum 
dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik 
memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya 
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. Untuk mendukung pencapaian 
tujuan tersebut pengembangan kompetensi peserta didik 
disesuaikan dengan potensi, perkembangan, kebutuhan, dan 
kepentingan peserta didik serta tuntutan lingkungan.  

b. Beragam dan terpadu. Kurikulum dikembangkan dengan 
memperhatikan keragaman karakteristik peserta didik, kondisi 
daerah, dan jenjang serta jenis pendidikan, serta menghargai 
dan tidak diskriminatif  terhadap perbedaan agama, suku, 
budaya dan adat istiadat, serta status sosial ekonomi dan 
jender. Kurikulum meliputi substansi komponen muatan 
wajib kurikulum, muatan lokal, dan pengembangan diri secara 
terpadu, serta disusun dalam keterkaitan dan kesinambungan 
yang bermakna dan tepat antarsubstansi.  

c. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, 
teknologi, dan seni. Kurikulum dikembangkan atas dasar 
kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, teknologi dan seni 
berkembang secara dinamis. Oleh karena itu, semangat dan 
isi kurikulum mendorong peserta didik untuk mengikuti dan 
memanfaatkan secara tepat perkembangan ilmu pengetahuan, 
teknologi, dan seni.  

d. Relevan dengan kebutuhan kehidupan. Pengembangan 
kurikulum dilakukan dengan melibatkan pemangku 
kepentingan (stakeholders) untuk menjamin relevansi pendidikan 
dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya 
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kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha dan dunia kerja. Oleh 
karena itu, pengembangan keterampilan pribadi, keterampilan 
berpikir, keterampilan sosial, keterampilan akademik, dan 
keterampilan vokasional merupakan keniscayaan.  

e. Menyeluruh dan berkesinambungan. Substansi kurikulum 
mencakup keseluruhan dimensi kompetensi, bidang kajian 
keilmuan dan mata pelajaran yang direncanakan dan disajikan 
secara berkesinambungan antarsemua jenjang pendidikan.  

f. Belajar sepanjang hayat. Kurikulum diarahkan kepada proses 
pengembangan, pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik 
yang berlangsung sepanjang hayat. Kurikulum mencerminkan 
keterkaitan antara unsur-unsur pendidikan formal, nonformal 
dan informal, dengan memperhatikan kondisi dan tuntutan 
lingkungan yang selalu berkembang serta arah pengembangan 
manusia seutuhnya.  

g. Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan 
daerah. Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan 
kepentingan nasional dan kepentingan daerah untuk 
membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 
bernegara. Kepentingan nasional dan kepentingan daerah 
harus saling mengisi dan memberdayakan.  
Sementara itu, itu pelaksanaan kurikulum harus berdasarkan 

prinsip-prinsip berikut ini: 

a. Pelaksanaan kurikulum didasarkan pada potensi, perkembangan 
dan kondisi peserta didik untuk menguasai kompetensi 
yang berguna bagi dirinya. Dalam hal ini peserta didik harus 
mendapatkan pelayanan pendidikan yang bermutu, serta 
memperoleh kesempatan untuk mengekspresikan dirinya 
secara bebas, dinamis dan menyenangkan. 

b. Kurikulum dilaksanakan dengan menegakkan kelima pilar 
belajar, yaitu: (1) belajar untuk beriman dan bertakwa kepada 
Tuhan Yang Maha Esa, (2) belajar untuk memahami dan 
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menghayati, (3) belajar untuk mampu melaksanakan dan 
berbuat secara efektif, (4) belajar untuk hidup bersama dan 
berguna bagi orang lain, dan (5) belajar untuk membangun 
dan menemukan jati diri, melalui proses pembelajaran yang 
aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. 

c. Pelaksanaan kurikulum memungkinkan peserta didik 
mendapat pelayanan yang bersifat perbaikan, pengayaan, dan/
atau percepatan sesuai dengan potensi, tahap perkembangan, 
dan kondisi peserta didik dengan tetap memperhatikan 
keterpaduan pengembangan pribadi peserta didik yang 
berdimensi ke-Tuhanan, keindividuan, kesosialan, dan moral. 

d. Kurikulum dilaksanakan dalam suasana hubungan peserta 
didik dan pendidik yang saling menerima dan menghargai, 
akrab, terbuka, dan hangat, dengan prinsip tut wuri handayani, 
ing madia mangun karsa, ing ngarsa sung tulada (di belakang 
memberikan daya dan kekuatan, di tengah membangun 
semangat dan prakarsa, di depan memberikan contoh dan 
teladan). 

e. Kurikulum dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan 
multistrategi dan multimedia, sumber belajar dan teknologi 
yang memadai, dan memanfaatkan lingkungan sekitar 
sebagai sumber belajar, dengan prinsip alam jadi guru (semua 
yang terjadi, tergelar dan berkembang di masyarakat dan 
lingkungan sekitar serta lingkungan alam semesta dijadikan 
sumber belajar, contoh dan teladan). 

f. Kurikulum dilaksanakan dengan mendayagunakan kondisi 
alam, sosial dan budaya serta kekayaan daerah untuk 
keberhasilan pendidikan dengan muatan seluruh bahan kajian 
secara optimal. 

g. Kurikulum yang mencakup seluruh komponen kompetensi 
mata pelajaran, muatan lokal dan Pengembangan diri 
diselenggarakan dalam keseimbangan, keterkaitan, dan 
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kesinambungan yang cocok dan memadai antarkelas dan jenis 
serta jenjang pendidikan.
 Selain itu, prinsip-prinsip pengembangan kurikulum 

meliputi: 

a. Prinsip orientasi pada tujuan; implikasinya: mengusahakan 
agar seluruh kegiatan kurikuler terarah untuk mencapai tujuan 
pendidikan yang telah dirumuskan sebelumnya. 

b. Prinsip relevansi; implikasinya: mengusahakan pengembangan 
kurikulum sedemikian rupa sehingga tamatan pendidikan 
dengan kurikulum itu dapat memenuhi jenis dan mutu tenaga 
kerja yang dibutuhkan oleh masyarakat.

c. Prinsip efisiensi; implikasinya: mengusahakan agar kegiatan 
kurikuler mendayagunakan waktu, tenaga, biaya, dan sumber-
sumber lain secara cermat dan tepat sehingga hasil kegiatan 
kurikuler itu memadai, memenuhi harapan. 

d. Prinsip efektivitas; implikasinya: mengusahakan agar 
kegiatan kurikuler berusaha mencapai hasil (mencapai tujuan 
pendidikan) tanpa kegiatan yang mubazir.

e. Prinsip fleksibilitas; implikasinya: mengusahakan agar kegiatan 
kurikuler bersifat luwes, mampu disesuaikan dengan situasi 
dan kondisi setempat dan waktu yang selalu berkembang 
tanpa merombak tujuan pendidikan yang harus dicapai. 

f. Prinsip integritas; implikasinya: mengusahakan agar 
pendidikan dengan suatu kurikulum menghasilkan manusia 
seutuhnya walaupun kegiatan kurikulernya terjabar ke dalam 
komponen-komponen kurikuler. 

g. Prinsip kontinuitas: implikasinya: mengusahakan agar setiap 
kegiatan kurikuler merupakan bagian yang berkesinambungan 
dengan kegiatan-kegiatan kurikuler lainnya, baik secara 
vertikal (bertahap, berjenjang) maupun secara horizontal. 

h. Prinsip sinkronisasi; implikasinya: mengusahakan agar kegiatan 
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kurikuler seirama, searah, dan setujuan. Jangan sampai terjadi 
suatu kegiatan kurikuler  yang menghambat, berlawanan, atau 
mematikan kegiatan-kegiatan kurikuler lain. 

i. Prinsip objektivitas: implikasinya: mengusahakan agar semua 
kegiatan kurikuler dilakukan dengan mengikuti tatanan 
kebenaran ilmiah dengan mengesampingkan pengaruh-
pengaruh emosional dan irosional. 

j. Prinsip demokrasi; implikasinya: mengusahakan agar 
penyelenggaraan pendidikan yang dimuat dalam kurikulum 
dikelola secara demokratis. 

C.  Kerangka Dasar Pengembangan Kurikulum 
Pendidikan Agama Islam

1. Perencanaan
Dalam proses perencanaan, pembina kurikulum/guru mulai 

dengan mengembangkan pedoman atau menetapkan bahan untuk 
kurikulum sekolah yang meliputi:

a. Menetapkan tujuan: tujuan mencerminkan semua posisi 
kurikulum.

b. Identifikasi bahan yang cocok: pembina kurikulum menetapkan 
bahan yang cocok dan menetapkan kriteria untuk itu. 
Pandangan dari sudut agama Islam (Al-Qur’an dan Hadits), 
filosofis, psikologis, orientasi sosial, minat siswa dan manfaat 
bahan dapat digunakan sebagai kriteria pokok.

c. Pemilihan strategi belajar mengajar: strategi belajar mengajar 
dapat dipilih dengan berbagai kriteria meliputi orientasi, tingkat 
kesulitan, pengalaman guru dan minat siswa.

2. Implementasi/Pelaksanaan
Implementasi sering kurang diperhatikan oleh ahli-ahli 

kurikulum. Kurikulum dapat mengalami perubahan dalam tiga 
tingkat, yaitu;
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a. Bahan: menggunakan alat pelajaran baru, bahan yang direvisi 
atau teknologi pendidikan.

b. Strategi atau pendekatan mengajar: praktek, kegiatan yang 
baru oleh guru.

c. Keyakinan atau pandangan: asumsi-asumsi, teori baru sesuai 
dengan perkembangan masyarakat, politik dan sebagainya. 
Perubahan menyangkut pula proses, individu yang dilibatkan, 
peranan yang baru diadaptasi, fasilitas, nilai etik dan 
tanggung jawab profesional. Tujuan implementasi tidak hanya 
melaksanakan sesuatu tetapi mengembangkan kemampuan 
sekolah, sistem sekolah, perkembangan individu untuk mampu 
memproses, inovasi dan revisi.
Implementasi yang efektif  sukar terjadi karena implementasi 

berlangsung dalam lingkungan yang kompleks, sistem sekolah, dan 
pola struktur yang telah dikembangkan sebelumnya. Implementasi 
merupakan suatu proses bukan produk, menyangkut kerja sama, 
berbagi pengalaman, dan rasa ikut mengambil bagian.

3. Evaluasi
Prosedur evaluasi kurikulum meliputi aspek kuantitatif  dan 

kualitatif. Evaluasi merupakan suatu proses yang berkesinambungan 
di mana sejumlah data ditabulasi dan dianalisis secara terus menerus 
untuk perbaikan kurikulum.

D.  Model-Model Pengembangan Kurikulum
Suatu model dapat membantu berpikir, konseptualisasi 

suatu proses, menunjukkan prinsip-prinsip dan prosedur yang 
dapat menjadi pedoman bertindak. Pengembangan kurikulum 
dapat dilakukan dengan berbagai sistem dan cara serta dituangkan 
dalam berbagai model. Para ahli kurikulum bervariasi dalam 
mengembangkan model-model yang dimaksud.

1. Model Hilda Taba
Taba menggunakan pendekatan induktif  dalam pengembangan 
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kurikulum. Dalam model ini, pengembangan kurikulum dilakukan 
dengan melaksanakan eksperimen, diteorikan dan baru kemudian 
diimplementasikan. Pekerjaan tersebut harus dimulai dari 
merancang unit-unit pelajaran, bukan dari perencanaan yang luas. 
Taba berpendapat gurulah yang memegang peranan dalam 
pengembangan kurikulum dan seharusnya kurikulum tidak 
diturunkan dari atas atau pejabat yang berkuasa (top-down). 
Menurut Taba, pengembangan kurikulum merupakan suatu proses 
inkuiri/penyelidikan dengan langkah-langkah berikut: 

a. diagnosis kebutuhan

2. perumusan tujuan

3. pemilihan isi/bahan

4. pengorganisasian isi/bahan

5. pemilihan pengalaman belajar

6. pengorganisasian pengalaman belajar

7. penentuan apa yang harus dievaluasi dan cara serta alat untuk 
melakukan evaluasi.

 Diagnosis	Kebutuhan
Pada langkah ini guru mulai dengan identifikasi sejumlah 

kebutuhan yang merupakan dasar bagi perencanaan unit. Banyaknya 
kebutuhan tergantung pada sifat unit tersebut.

 Perumusan Tujuan
Perumusan tujuan harus meliputi:

a. konsep-konsep dan gagasan-gagasan yang akan dipelajari

b. sikap, perasaan dan kepekaan yang akan dikembangkan

c. cara-cara berpikir yang harus dirangsang dan diperkuat

d. keterampilan-keterampilan yang harus dikuasai

e. kebiasaan-kebiasaan



90 │Dr. Muhammad, M.Pd., M.S.

	 Pemilihan	Isi/Bahan
Dalam memilih bahan perlu ada kriteria. Menurut Taba ada 

dua kriteria pokok sebagai pegangan, yaitu; yang bersifat logis yaitu 
bahan, konsep-konsep fundamental dan mata pelajaran atau disiplin 
ilmu, yang bersifat psikologis yaitu tingkat perkembangan bahan 
harus sesuai dengan tingkat perkembangan anak. 

	 Pengorganisasian	Isi/Bahan
Kriteria pemilihan bahan juga merupakan dasar 

pengorganisasian bahan. Setiap penyusunan bahan dan penyusunan 
kegiatan yang berurutan harus mengutamakan perkembangan 
keterampilan kognitif. Metode mengembangkan berpikir sangat 
dipentingkan oleh Taba. Dalam mengorganisasi bahan, langkah 
pertama adalah menetapkan topik, kemudian menetapkan gagasan 
pokok sehubungan dengan topik tersebut. Langkah selanjutnya 
adalah menetapkan dimensi topik yaitu merinci gagasan pokok 
lebih lanjut.

 Pemilihan	dan	Pengorganisasian	Pengalaman	Belajar
Pada langkah ini terdapat sejumlah pertanyaan yang harus 

dipertanya kan oleh guru:

a. Apakah pengalaman belajar sesuai dengan gagasan pokok?

b. Apakah pengalaman merangsang belajar yang aktif ?

c. Apakah pengalaman sesuai dengan tingkat perkembangan 
pebelajar?
Pengalaman harus mencakup berbagai kegiatan mental fisik 

seperti membaca, mengarang, mengamati, riset, menganalisis, diskusi, 
melukis, drama, bekerja dalam kelompok untuk mengembangkan 
self-ekspresi dan partisipasi sosial.

Taba menyarankan pengalaman belajar dengan urutan sebagai 
berikut;

a. Pengantar; menarik minat pebelajar

b. Pengembangan; belajar meliputi berbagai kegiatan, 
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mengembangkan berbagai aspek dan mata pelajaran yang 
menyangkut pengetahuan, nilai, sikap dan keterampilan.

c. Generalisasi; memungkinkan pebelajar menarik kesimpulan, 
membanding kan, menganalisis, memadukan hasil eksplorasi.

d. Aplikasi; menerapkan hasil eksplorasi dalam kehidupan

 Penentuan Apa Yang Harus Dievaluasi, dan Cara Serta Alat 
Untuk Melakukannya
Langkah berikutnya menentukan apakah sudah tercapai untuk 

mengadakan diagnosis-rencana kurikulum, menilai perubahan 
tingkah laku pebelajar baik secara formal maupun informal. Penilaian 
ini memungkinkan guru melihat validitas unit. Untuk selanjutnya 
dapat direvisi dan diperbaiki bilamana perlu.

Langkah-langkah pengembangan kurikulum model Taba 
tersebut dapat dipergunakan untuk mengembangkan kurikulum 
pendidikan agama Islam. Karena model tersebut dimulai 
dengan analisis kebutuhan, perumusan tujuan, pemilihan isi, 
dan seterusnya. Langkah-langkah tersebut secara utuh dapat 
menghasilkan produk kurikulum pendidikan agama Islam. Karena 
materi pendidikan agama Islam dalam penyusunannya dimulai 
dengan analisis kebutuhan, perumusan tujuan, pemilihan dan 
pengorganisasian isi, serta pengalaman belajar.

1. Model Robinson
Robinson, Ross dan White (dalam Kaber, 1989) 

mengembangkan suatu model yang berfokus pada penyelidikan/
inkuiri dan pemecahan masalah. Rancangan disusun sedemikian 
rupa sehingga menjamin program penyelidikan yang 
terintegrasi dengan kurikulum madrasah/sekolah. Pendekatan 
Robinson dimulai dengan penyusunan tugas khusus yang biasanya 
dilakukan oleh guru/pembina kurikulum dalam setiap perencanaan. 
Berikut ini adalah langkah-langkah pengembangan kurikulum 
menurut Robinson: 
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1. mengembangkan perumusan tujuan

2. mengembangkan serangkaian tujuan yang dapat 
dipertahankan 

3. melukiskan pertumbuhan

4. mengembangkan tujuan pembelajaran 

5. membuat urutan tujuan

6. mengembangkan penilaian hasil yang berhubungan dengan 
pembelajaran 

7. mengembangkan bahan kurikulum tertulis
Ada tiga asumsi pokok dalam model Robinson, yaitu;

a. Pedoman kurikulum sering kurang membantu guru dalam 
mengajar anak mengenai tugas intelek yang kompleks. 
Karena itu pedoman kurikulum dan bahan harus dibuat lebih 
eksplisit

b. Tugas pembina kurikulum menyangkut pengambilan 
keputusan tentang tujuan, apa hasil belajar yang dikehendaki. 
Pemilihan harus dirinci ke dalam langkah-langkah kecil yang 
jelas. Prosedurnya bertolak dari pemecahan masalah di satu 
pihak dan dari praktek pada pihak lain

c. Tujuan yang dapat dipertahankan harus ditunjang oleh kriteria 
khusus.
Model pengembangan kurikulum dari Robinson dapat 

digunakan untuk mengembangkan kurikulum pendidikan agama 
Islam karena model ini menekankan adanya inkuiri dan pemecahan 
masalah. Akan tetapi langkah- langkah model ini terlalu berulang-ulang 
sekitar tujuan.

3. Model Weinstein dan Fantini
Weinstein dan Fantini (dalam Kaber, 1989) telah 

mengembangkan suatu model yang mereka sebut pendidikan 
identitas. Yang penting dalam model ini adalah pengembangan 



93Pengembangan kurikulum pendidikan agama islam│

kurikulum yang berfokus pada kepentingan anak. Mata pelajaran 
berhubungan dengan kebutuhan dan minat anak. Weinstein dan 
Fantini mencoba mengintegrasikan kurikulum bidang kognitif dengan 
afektif.

Model ini terdiri atas beberapa langkah, yaitu:

a. Mengenal atau memahami peserta didik/anak, mempelajari 
karakteristik, perkembangan, tingkat ekonomi, tempat tinggal, 
latar belakang suku, kebudayaan dan sebagainya. Dalam hal 
ini yang lebih diperhatikan adalah karakteristik umum, bukan 
keunikan individual.  

b. Mempelajari atau menganalisis masalah anak. Hal ini 
menyangkut ketenangan batin anak secara mendalam maupun 
ketidaktenangannya. Masalah ini sering berhubungan dengan 
citra diri (self-image) dan tidak terlepas hubungannya dengan 
lingkungan. Hal ini dapat dikenal dengan cara mendengar anak, 
meminta mereka bercerita atau menulis tentang dirinya. 

c. Mengadakan diagnosis dengan jalan mengatur strategi untuk 
mengatasi masalah. Hal ini dilakukan dengan jalan mengadakan 
interpretasi mendalam terhadap diri anak, termasuk hal-hal 
yang dibalik pernyataan tersebut. 

d. Mengatur usaha mengatasi masalah untuk memenuhi harapan atau 
kebutuhan anak. 

e. Mengembangkan suatu tema untuk menyusun mata pelajaran. 
Tema tersebut memberi arah terhadap kegiatan mengajar dan 
harus relevan dengan masalah yang dihadapi. 

f. Setelah tema dipilih, guru menetapkan bahan sebagai wahana 
mencapai tujuan atau hasil yang diharapkan. Dalam hal ini 
beberapa komponen dapat dimanfaatkan seperti mata pelajaran, 
media, tamasya dan lain sebagainya. Keterampilan belajar 
juga merupakan bagian dari model ini seperti membaca, 
menulis, pemecahan masalah, keterampilan dalam pelaksanaan 
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kegiatan/ proses dalam kesadaran diri yang menyentuh emosi 
dan eksistensi serta lebih komunikatif.  

g. Strategi belajar mengajar. Hal tersebut harus sesuai 
dengan keterampilan belajar, bahan, tema, dan tujuan. 
Sebaiknya strategi mengajar harus disesuaikan dengan gaya 
belajar (learning styles) peserta didik. 

h. Menilai/evaluasi hasil kurikulum. 
Pertanyaan yang perlu dijawab dalam hubungannya dengan hal-

hal tersebut adalah:

a. Apakah perilaku peserta didik telah berubah?

b. Apakah bahan dapat dilaksanakan/diterapkan?

c. Apakah keterampilan kognitif  dan prosedur mengajar guru 
efektif  untuk mencapai tujuan afektif ? 
Model tersebut dapat juga dipergunakan untuk mengembangkan 

kurikulum pendidikan agama Islam karena model ini menekankan 
pada pentingnya penggabungan antara aspek kognitif  dan afektif. 
Seperti telah diketahui bahwa materi pendidikan agama Islam lebih 
banyak mengandung unsur-unsur afektif  tersebut.

4. Model Miller dan Seller
Miller dan Seller mencoba menyusun suatu model yang 

lebih komprehensif  berdasarkan pandangan mereka tentang 
kurikulum. 

a. Orientasi

 Pengembangan kurikulum berdasarkan orientasi. Orientasi 
tersebut mencerminkan pandangan filsafat, psikologi dan teori 
belajar, masyarakat, pandangan tentang dunia, atau paradigma 
yang dianut para pemimpin.

b. Tujuan

 Setelah pemantapan orientasi kurikulum perlu pengembangan 
tujuan, baik yang bersifat developmental (pengembangan) maupun 
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spesifik. Tujuan umum mencerminkan gambaran peserta didik 
dan masyarakat. Selanjutnya perlu dirumuskan tujuan khusus 
pembelajaran. Tingkat tujuan ini berbeda menurut konteks. 
Pendidikan jasmani mungkin berfokus pada keterampilan 
dan kesegaran fisik, sedangkan seni misalnya berfokus pada 
pengungkapan.

c. Pengalaman Belajar dan Strategi Mengajar

 Pada tahap ini pembina kurikulum mengidentifikasi pengalaman 
belajar dan strategi mengajar. Miller dan Seller menyarankan 
penggunaan strategi Joice dan Weill. Dalam model ini, guru perlu 
memilih model posisi yang sesuai.
Pertimbangan dalam memilih strategi adalah:

a. keseluruhan model sejalan dengan tujuan

b. struktur model sesuai dengan kebutuhan pebelajar

c. guru mendapat penataran atau pelatihan yang menunjang 
penerapan model

d. sumber untuk pelaksanaan model tersedia. 

d. Implementasi

 Implementasi meliputi adaptasi kurikulum sehingga praktek, 
bahan, alat dan keyakinan dipadukan dengan peran guru.

e. Evaluasi

 Prosedur evaluasi menurut Miller dan Seller akan mencerminkan 
orientasi pembina kurikulum misalnya prosedur evaluasi 
dengan tes baku kurang sesuai dengan tujuan dari transformasi 
itu sendiri.

5. Model Oliva
Oliva berusaha menyusun suatu model yang memenuhi tiga 

kriteria, yaitu sederhana, komprehensif, dan sistematik. Kedua belas 
komponen proses pengembangan berikut menggambarkan langkah 
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demi langkah pengembangaan kurikulum yang komprehensif. 
Proses pengembangan mulai dari:

a. Komponen I pada saat mana para perencana merumuskan 
tujuan pendidikan berdasarkan prinsip filosofis, psikologis, dan 
sosiologis.

b. Komponen 2 melukiskan analisis kebutuhan masyarakat di 
mana sekolah berada, kebutuhan anak yang dilayani sekolah, 
dan kepentingan mata pelajaran yang akan diajarkan.

c. Komponen 3 dan 4 melukiskan tujuan kurikulum berdasarkan 
analisis komponen 1 dan 2.

d. Komponen 5 adalah mengatur dan melaksanakan kurikulum, 
menerapkan bagaimana kurikulum diorganisasi.

e. Komponen 6 dan 7 melukiskan perincian lebih lanjut 
dalam pelaksanaan melalui pengajaran yang mencakup tujuan 
pembelajaran umum dan khusus.

f. Komponen 8 menunjukkan strategi bagaimana tujuan diusahakan 
tercapai dalam kelas. Dalam fase ini juga pembina kurikulum 
pada awalnya mencari teknik evaluasi (komponen 9) yang 
dilanjutkan dengan komponen 10 di mana pembelajaran 
dilaksanakan.

g. Komponen 11 adalah evaluasi yang sesungguhnya mengenai 
prestasi belajar dan keefektifan pembelajaran.

h. Komponen 12 merupakan evaluasi kurikulum atau keseluruhan 
program. Hal yang perlu dilakukan adalah umpan balik dari 
setiap evaluasi untuk pengembangan lebih lanjut.
Model Oliva yang telah disempurnakan mengikuti langkah-

langkah berikut:

a. Menentukan kebutuhan pebelajar umumnya

b. Menentukan kebutuhan masyarakat

c. Menuliskan pernyataan tentang filsafat dan tujuan pendidikan 
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d. Menentukan kebutuhan pebelajar tertentu

e. Menentukan kebutuhan masyarakat tertentu/lingkungan 
sekolah 

f. Menentukan kebutuhan akan mata pelajaran

g. Menentukan tujuan kurikulum sekolah

h. Menentukan tujuan kurikuler sekolah lebih lanjut (lebih 
khusus) 

i. Mengorganisasi dan mengimplementasikan kurikulum 

j. Menentukan tujuan umum pembelajaran

k. Menentukan tujuan khusus pembelajaran

l. Memilih strategi pembelajaran

m. Memulai pemilihan strategi evaluasi

n. Mengimplementasikan strategi pembelajaran

o. Memilih strategi akhir evaluasi

p. Mengevaluasi pembelajaran dan memodifikasi komponen-
komponennya 

q. Mengevaluasi kurikulum dan memodifikasi komponen-
komponennya.

6.	 Model	Ralph	Tyler
Pada tahun 1949 Ralph Tyler menerbitkan buku kecil 

berjudul Basic Principles of  Curriculum and Instruction yang sangat 
berpengaruh terhadap bidang pengembangan kurikulum. Tyler 
mengidentifikasi empat pertanyaan mendasar yang harus dijawab 
dalam pengembangan kurikulum. Keempat pertanyaan tersebut 
adalah sebagai berikut:

a. Tujuan pendidikan apa yang ingin dicapai sekolah?

b. Pengalaman-pengalaman edukatif  apa yang dapat diberikan 
agar tujuan tersebut dapat dicapai?
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c. Bagaimanakah pengalaman-pengalaman edukatif  tersebut 
dapat diorganisasi secara efektif ?

d. Bagaimanakah menentukan apakah tujuan tersebut telah 
dicapai?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut juga merupakan langkah-

langkah pengembangan kurikulum menurut Tyler. Pertanyaan-
pertanyaan tersebut berusaha mendapatkan jawaban tentang:

a. Penentuan tujuan pendidikan

b. Penentuan proses belajar mengajar

c. Penentuan organisasi kurikulum

d. Penentuan cara menilai hasil belajar
Dalam menentukan tujuan pendidikan hendaknya tidak hanya 

memperhitungkan pendapat ahli disiplin ilmu melainkan juga 
kebutuhan dan minat peserta didik dan masyarakat yang sesuai 
dengan falsafah pendidikan. Di samping itu, dalam proses belajar 
mengajar harus diperhatikan juga latar belakang pendidikan 
dan pengalaman peserta didik serta persepsi masing-masing agar 
rnereka dapat mengadakan reaksi mental dan emosional maupun 
dalam bentuk kelakuan. Pengalaman atau kegiatan belajar harus 
mempunyai organisasi atau struktur tertentu agar mempunyai 
efek kumulatif  yang maksimal. Sehingga, bahan tersebut dapat 
diorganisasi berdasarkan disiplin ilmu atau mata pelajaran 
tertentu.

Evaluasi menurut Tyler hendaknya tidak hanya berbentuk tes 
tertulis akan tetapi juga berupa observasi, hasil pekerjaan siswa, 
kegiatan dan partisipasinya serta menggunakan metode-metode 
lainnya agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif  tentang 
taraf  tercapainya tujuan pendidikan.

7. Model Robert S. Zais
Dalam bukunya yang berjudul Curriculum: Principles and 
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Foundations, Zais mengemukakan beberapa model pengembangan 
kurikulum sebagai berikut:

a. Model Administratif
Model ini dikenal dengan adanya garis staf  atau model dari 

atas ke bawah (top-down). Kerja atau alur model ini adalah: pejabat 
pendidikan membentuk panitia pengarah yang biasanya terdiri atas 
pengawas pendidikan, kepala sekolah dan staf  pengajar. Panitia 
pengarah ini bertugas merencanakan, memberi pengarahan tentang 
garis besar kebijakan, menyiapkan rumusan falsafah dan tujuan 
umum pendidikan. Setelah kegiatan tersebut, mereka menunjuk 
kelompok-kelompok kerja sesuai dengan keperluan masing-masing 
anggota. Kelompok kerja umumnya terdiri atas staf  pengajar dan 
ahli kurikulum. Tugasnya adalah menyusun tujuan khusus, isi dan 
kegiatan belajar. Hasil pekerjaan direvisi oleh panitia pengarah. 
Bila dipandang perlu dan meskipun hal ini jarang terjadi, akan 
diadakan uji coba untuk meneliti kelayakan pelaksanaannya. Hal 
ini dikerjakan oleh pihak lain yang ditunjuk oleh panitia pengarah 
dan anggotanya terdiri atas sebagian besar kepala sekolah. Setelah 
selesai maka pekerjaan tersebut diserahkan kembali kepada panitia 
pengarah untuk ditelaah sekali lagi kemudian diimplementasikan. 

b.	 Model	Dari	Bawah	(Grass-Roots)
Karena model ini disebut model dari bawah maka inisiatif  

pengembangan kurikulum berada di tangan staf  pengajar sebagai 
pelaksana pada suatu sekolah atau pada beberapa sekolah sekaligus. 
Model ini didasarkan pada pandangan bahwa implementasi 
kurikulum akan lebih berhasil jika staf  pengajar sebagai pelaksana 
sudah sejak awal diikutsertakan dalam pengembangan kurikulum. 
Kegiatan pengembangan kurikulum cara ini sangat memperhatikan 
kerja sama orang tua, peserta didik, dan masyarakat. Kerja sama 
antara sesama pengajar dengan sendirinya merupakan bagian 
yang penting dalam model ini. Kedudukan administrator hanyalah 
cukup memberikan bimbingan dan dorongan saja dan staf  pengajar 
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akan melaksanakan tugas pengembangan kurikulumnya secara 
demokratis.

Biasanya pada langkah-langkah tertentu diselenggarakan 
lokakarya untuk membahas langkah-langkah selanjutnya. Lokakarya 
akan melibatkan staf  pengajar, kepala sekolah, orang tua, peserta 
didik dan para nara sumber lain yang dianggap relevan.

3. Model Demonstrasi
Pembaharuan kurikulum dilakukan oleh sejumlah staf  pengajar 

dalam satu sekolah yang terorganisasi. Jika hasil pembaharuan 
tersebut berhasil maka sekolah lainnya mengadopsinya. Selain 
secara formal, hal ini dapat juga dilaksanakan secara tidak formal. 
Oleh karena itu, staf  pengajar bekerja dalam bentuk organisasi 
terstruktur atau bekerja sendiri-sendiri. Dalam model ini, 
pembaharuan kurikulum dicontohkan dalam suatu skala kecil 
untuk diadopsi oleh para pengajar lainnya.

Dari berbagai model di atas tampak ada persamaan dan 
perbedaan. Taba dan Tyler melukiskan langkah-langkah, Alexander 
dan Saylor melukiskan proses, sedangkan Oliva melukiskan 
komponen-komponen pengembangan kurikulum. Tidak ada 
model yang sempurna dan suatu model tidak dapat dikatakan lebih 
baik dari model lainnya.

IKHTISAR

1. Pengembangan kurikulum dapat diartikan sebagai proses yang 
mengaitkan satu komponen kurikulum dengan yang lainnya 
untuk menghasilkan kurikulum yang lebih baik.

2. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum Pendidikan 
Agama Islam terdiri atas; relevansi, keefektifan dan efisiensi, 
keseimbangan, serta berorientasi pada tujuan.

3. Prinsip relevansi berarti lulusan pendidikan harus memiliki 
nilai relevansi dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat 
serta dunia kerja. Prinsip keefektifan berkaitan dengan 
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sejauh mana apa yang diinginkan dapat dilaksanakan atau 
dapat dicapai. Sedangkan prinsip efisiensi jika tenaga, biaya, 
dan waktu yang digunakan untuk menyelesaikan program 
pembelajaran tersebut dapat merealisasikan hasil yang optimal. 
Kesinambungan menyangkut adanya saling hubungan antara 
berbagai tingkat dan jenis program pendidikan atau bidang 
studi. Fleksibilitas menunjukkan bahwa kurikulum tidak kaku. 
Prinsip berorientasi pada tujuan berarti bahwa sebelum bahan 
ditentukan maka langkah pertama dilakukan oleh guru adalah 
menentukan tujuan terlebih dahulu.

4. Kerangka dasar pengembangan kurikulum Pendidikan Agama 
Islam adalah perencanaan, implementasi/pelaksanaan, dan 
evaluasi.

5. Perencanaan; pembina kurikulum/guru mulai dengan 
mengembangkan pedoman atau menetapkan bahan untuk 
kurikulum sekolah yang meliputi; menetapkan tujuan, 
identifikasi bahan yang cocok, pemilihan strategi belajar 
mengajar, implementasi merupakan proses bukan produk, 
menyangkut kerja sama, berbagi pengalaman, dan rasa ikut 
mengambil bagian. Prosedur evaluasi kurikulum meliputi 
aspek kuantitatif  dan kualitatif. Evaluasi merupakan suatu 
proses yang kontinu di mana sejumlah data dikumpulkan 
dan dipertimbangkan untuk meningkatkan kurikulum lebih 
lanjut.

6. Model-model pengembangan kurikulum adalah model Hilda 
Taba, Model Robinson, Model Weinstein dan Fantini, Model 
Miller dan Seller, Model Oliva, Model Ralph Tyler, dan Model 
Robert S. Zais (meliputi Model Administratif, Model Dari 
Bawah (Grass-Roots) dan Model Demonstrasi).

7. Dari model pengembangan kurikulum tersebut tampak ada 
persamaan dan perbedaan. Taba dan Tyler melukiskan langkah-
langkah. Alexander dan Saylor melukiskan proses, sedangkan 
Oliva melukiskan komponen-komponen pengembangan 



102 │Dr. Muhammad, M.Pd., M.S.

kurikulum. Model Robinson merupakan suatu model yang 
berfokus pada penyelidikan dan pemecahan masalah.
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Bab 6
PERUBAHAN DAN PERKEMBANGAN 

KURIKULUM DI INDONESIA

Kurikulum memainkan peranan yang sangat penting 
terutama dalam dunia pendidikan formal karena 
kurikulum merupakan pedoman yang harus 

diimplementasikan oleh setiap guru di dalam kelas. Keseluruhan 
kegiatan guru dalam kelas harus merupakan operasionalisasi 
dari suatu kurikulum dan dalam rangka mencapai tujuan 
yang tercantum dalam kurikulum tersebut. Oleh karena 
perkembangan masyarakat dan ilmu pengetahuan serta teknologi 
sangat pesat dewasa ini maka kurikulumpun harus disesuaikan 
dengan perkembangan-perkembangan yang ada. Perubahan 
dan perbaikan suatu kurikulum merupakan suatu keniscayaan, 
karena itulah sifat kurikulum adalah dinamis. 

Setelah merdeka, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 
telah mengalami beberapa kali perubahan kurikulum pendidikan. 
Perubahan-perubahan tersebut terutama disebabkan oleh faktor 
perubahan masyarakat Indonesia pasca kemerdekaan.

Perubahan kurikulum di Indonesia berjalan sepanjang sejarah 
Republik Indonesia dari tahun ke tahun. Kurikulum-kurikulum 
tersebut diberikan nama sesuai dengan tahun di mana kurikulum 
tersebut direncanakan, dirancang, dan diimplementasikan di wilayah 
negara kesatuan republik Indonesia. Di samping penamaannya 
disesuaikan dengan tahun yang sekaligus menjadi ciri khasnya, 
kurikulum-kurikulum tersebut memiliki ciri khas masing-masing 
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yang disesuaikan dengan perubahan masyarakat Indonesia di masa 
itu. 

A. Kurikulum 1947 (disebut Rentjana Pelajaran 1947)
Kurikulum 1974 tersebut ditandai oleh beberapa aspek berikut 

ini:

a. masih menggunakan istilah bahasa Belanda; Leerplan, artinya 
rencana pelajaran. 

b. baru dilaksanakan tahun 1950. 

c. lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia 
Indonesia merdeka, berdaulat, dan sejajar dengan bangsa lain 
di muka bumi. 

d. fokus rencana pelajaran 1947 tidak menekankan pendidikan 
pikiran, melainkan hanya pendidikan watak, kesadaran 
bernegara dan bermasyarakat. 

e. materi pelajaran dihubungkan dengan kejadian sehari-hari, 
perhatian terhadap kesenian dan pendidikan jasmani

B. Kurikulum 1952 (Rentjana Pelajaran Terurai 1952): 
Kurikulum pendidikan tahun 1952 ditandai dengan:

a. penyusunan kurikulum 1947,

b. merinci setiap mata pelajaran, 

c. sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional, 

d. paling menonjol sekaligus ciri dari kurikulum 1952 ini yaitu 
setiap pelajaran dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari, 

e. silabus mata pelajaran menunjukan secara jelas seorang guru 
mengajar satu mata pelajaran

C. Kurikulum 1964 (Rentjana Pelajaran Terurai 1964) 
Kurikulum yang diberlakukan tahun 1964 ini memiliki 
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karakteristik yang berbeda dengan kurikulum sebelumnya. 
Karakteristik tersebut meliputi:

a. pada kurikulum ini, pemerintah mempunyai keinginan agar 
rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembelakalan 
pada jenjang SD, 

b. pembelajaran dipusatkan pada program pancawardhana, yaitu 
pengembangan moral, kecerdasan, emosional atau artistik, 
keprigelan (keterampilan), dan jasmani.

D. Kurikulum 1968
Kurikulum tahun 1968 dicirikan oleh hal-hal sebagai berikut:

a. lahir pada masa Orde Baru, 

b. bersifat politis dan menggantikan Rentjana Pendidikan 1964 
yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama, 

c. bertujuan membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat 
jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, 
moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama,

d. muatan materi pelajaran bersifat teoritis, tidak mengaitkan 
dengan permasalahan faktual di lapangan, 

e. pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan 
dan keterampilan, serta mengembangkan fisik sehat dan kuat.

E. Kurikulum 1975 
Kurikulum 1975 ditandai oleh beberapa hal berikut:

a. menekankan pada pendidikan yang lebih efektif  dan efisien,

b. lahir karena pengaruh  konsep di bidang manajemen 
management by objective, 

c. metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam Prosedur 
Pengembangan Sistem Instruksional (PPSI) dikenal dengan 
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istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan 
bahasan.

F. Kurikulum 1984 
Kurikulum yang berlaku sejak tahun 1984 tersebut ditandai 

oleh:

a. disebut kurikulum Cara Belajar Siswa Aktif  (CBSA), 

b. mengusung pendekatan proses keahlian, 

c. mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap 
penting, 

d. posisi siswa ditempatkan sebagai subyek belajar dari 
mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, 
hingga melaporkan.

G. Kurikulum 1994 dan Suplemen Kurikulum 1999
Kurikulum 1994 dan Suplemen Kurikulum 1999 tersebut 

ditandai oleh:

a. merupakan hasil upaya memadukan kurikulum-kurikulum 
sebelumnya, terutama Kurikulum 1975 dan Kurikulum 1984, 

b. perpaduan antara tujuan dan proses belum berhasil sehingga 
banyak kritik berdatangan, 

c. beban belajar siswa dinilai terlalu berat, dari muatan nasional 
hingga muatan lokal, 

d. kurikulum 1994 menjelma menjadi super padat.

H. Kurikulum 2004
Kurikulum 2004 ini dikenal dengan Kurikulum Berbasis 

Kompetensi (KBK) merupakan suatu konsep kurikulum yang 
menekankan pada pengembangan kemampuan melakukan 
(kompetensi) tugas-tugas dengan standar performansi tertentu, 
sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh peserta didik, berupa 
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penguasaan terhadap seperangkat kompetensi tertentu. KBK 
diarahkan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, 
kemampuan, nilai, sikap, dan minat peserta didik agar dapat 
melakukan sesuatu dalam bentuk kemahiran, ketepatan, dan 
keberhasilan dengan penuh tanggung jawab (Mulyasa: 2002).

Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) adalah konsep 
kurikulum yang dikembangkan Departemen Pendidikan Nasional 
Republik Indonesia untuk menggantikan Kurikulum 1994. KBK 
merupakan sebuah konsep kurikulum yang menekankan pada 
pengembangan kemampuan melakukan (kompetensi) tugas-tugas 
dengan standar performansi tertentu, sehingga hasilnya dapat 
dirasakan oleh siswa, berupa penguasaan terhadap seperangkat 
kompetensi tertentu. Kurikulum 2004 ini dikenal sebagai 
Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang berisi kompetensi 
atau kemampuan  dasar yang harus dicapai oleh setiap pebelajar 
(murid) yang dinyatakan dalam bentuk indikator pencapaian hasil 
belajar. 

Kurikulum Berbasis Kompetensi ini memiliki ciri-ciri sebagai 
berikut: 

a. Menitikberatkan pada pencapaian target kompetensi dari pada 
pengusaan materi

b. Mengakomodasi keragaman kebutuhan dan sumber daya 
pendidikan yan ada.

c. Memberikan kebebasan yang lebih luas kepada 
stakeholder pendidikan terutama kepada pelaksana untuk 
mengembangankan dan melaksanakan program-program 
pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan 
mereka.

d. Melalui Kurikulum Berbasis Kompetensi ini diharapkan:

e. Menjadi acuan nasional untuk mengembangkan pelajaran 
oleh masing-masing daerah

f. Memberikan kemudahan bagi bagi daerah dalam rangka 
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karakateristik peserta didik, masyarakat, dan lingkungan 
sekitarnya.

g. Sekolah berpeluang untuk mengembangkan sendiri kurikulum 
yang sesuai dengan potensi yang dimilikinya.

h. Guru lebih mudah dan lentur untuk menentukan materi 
pembelajarannya

i. Kreativitas guru lebih mudah ditingkatkan dalam proses belajar 
mengajar

j. Guru tidak mengalami kesulitan dalam melakukan evaluasi 
hasil belajar
Boediono (2002) dalam Hernawan dkk: 2006 mengatakan 

bahwa Kurikulum Berbasis Kompetensi terdiri atas empat 
komponen utama, yaitu: 

a. Kurikulum dan hasil belajar

b. Penilaian berbasis kelas

c. Kegiatan belajar mengajar

d. Pengelolaan kurikulum berbasis sekolah
Di samping itu, terdapat beberapa hal pokok yang menjadi ciri 

khas Kurikulum Berbasis Kompetensi tersebut:

a. disebut Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK),

b. mengandung tiga unsur pokok, yaitu pemilihan kompetensi 
yang sesuai, spesifikasi indikator-indikator evaluasi untuk 
menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi, dan 
pengembangan pembelajaran, 

c. KBK memiliki ciri-ciri menekankan pada ketercapaian 
kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal, 
berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman, 

d. kegiatan belajar menggunakan pendekatan dan metode 
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bervariasi, sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga 
sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif. 

I. Prinsip-Prinsip Pengembangan Kurikulum Berbasis 
Kompetensi 
Sesuai dengan kondisi negara, kebutuhan masyarakat, dan 

berbagai perkembangan serta perubahan yang sedang berlangsung 
dewasa ini, maka dalam pengembangan kurikulum berbasis 
kompetensi (KBK) perlu memperhatikan dan mempertimbangkan 
prinsip-prinsip: (1) keimanan, nilai, dan budi pekerti luhur; (2) 
penguatan integritas nasional, (3) keseimbangan etika, logika, 
estetika, dan kinestetik; (4) kesamaan memperoleh kesempatan; 
(5) abad pengetahuan dan teknologi informasi; (6) pengembangan 
keterampilan hidup; (7) belajar sepanjang hayat; (8) berpusat pada 
anak dengan penilaian yang berkelanjutan dan komprehensif; dan 
(9) pendekatan menyeluruh dan kemitraan (Depdikbud, 2002).  

a.  Keimanan, Nilai, dan Budi Pekerti Luhur 

 Keimanan, nilai-nilai, dan budi pekerti luhur yang dianut dan 
dijunjung tinggi masyarakat sangat berpengaruh terhadap 
sikap dan arti kehidupannya. Oleh karena itu, hal tersebut perlu 
digali, dipahami, dan diamalkan oleh peserta didik melalui 
pengembangan kurikulum berbasis kompetensi (KBK). 

b.  Penguatan Integritas Nasional 

 Pengembangan KBK harus memperhatikan penguatan 
integritas nasional melalui pendidikan yang memberikan 
pemahaman tentang masyarakat Indonesia yang majemuk 
dan kemajuan peradaban dalam tatanan kehidupan dunia yang 
multikultur dan multibahasa. 

c.  Keseimbangan Etika, Logika, Estetika, dan Kinestetik 

 Pengembangan KBK perlu memperhatikan keseimbangan 
pengalaman belajar peserta didik antara etika, logika, estetika, 
dan kinestetik. 
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d.  Kesamaan Memperoleh Kesempatan 

 Pengembangan KBK harus menyediakan tempat yang 
memberdayakan semua peserta didik untuk memperoleh 
pengetahuan, keterampilan, dan sikap perlu diutamakan 
dalam pengembangan kurikulum. Seluruh peserta didik dari 
berbagai kelompok seperti kelompok yang kurang beruntung 
secara ekonomi dan sosial, yang memerlukan bantuan khusus, 
berbakat, dan unggul berhak menerima pendidikan yang tepat 
sesuai dengan kemampuan dan kecepatannya. 

e.  Abad Pengetahuan dan Teknologi Informasi 

 Kurikulum perlu mengembangkan kemampuan berpikir dan 
belajar dengan mengakses, memilih, dan menilai pengetahuan 
untuk mengatasi situasi yang cepat berubah dan penuh 
ketidakpastian, yang merupakan kompetensi penting dalam 
menghadapi abad ilmu pengetahuan dan teknologi informasi. 

f.  Pengembangan Keterampilan Untuk Hidup 

 Pengembangan KBK perlu memasukkan unsur keterampilan 
untuk hidup agar peserta didik memiliki keterampilan, 
sikap, dan perilaku adaptif, kooperatif  dan kompetitif  dalam 
menghadapi tantangan dan tuntutan kehidupan sehari-hari 
secara efektif. Kurikulum juga perlu mengintegrasikan unsur-
unsur penting yang menunjang kemampuan untuk bertahan 
hidup.

g.  Belajar Sepanjang Hayat 

 Pendidikan berlangsung sepanjang hidup manusia untuk 
mengembangkan, menambah kesadaran, dan selalu belajar 
memahami dunia yang selalu berubah dalam berbagai bidang. 
Oleh karena itu, pengembangan kurikulum berbasis kompetensi 
perlu memperhatikan kemampuan belajar sepanjang hayat, 
yang dapat dialakukan melalui pendidikan formal dan 
nonformal, serta pendidikan alternatif  yang diselenggarakan 
baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. 
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h.  Berpusat pada Anak dengan Penilaian yang Berkelanjutan dan 
Komperhensif  

 Pengembangan KBK harus berupaya memandirikan peserta 
didik untuk belajar, bekerja sama, dan menilai diri sendiri 
agar mampu membangun pemahaman dan pengetahuannya. 
Penilaian berkelanjutan dan komprehensif  menjadi sangat 
penting dalam rangka pencapaian upaya tersebut.

J. Kurikulum 2006 (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan/
KTSP) 
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah 

kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh 
masing-masing satuan pendidikan. KTSP merupakan salah satu 
bentuk realisasi kebijakan desentralisasi di bidang pendidikan agar 
kurikulum benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengembangan 
potensi peserta didik di sekolah yang bersangkutan di masa sekarang 
dan yang akan datang dengan mempertimbangkan kepentingan 
lokal, nasional dan tuntutan global dengan semangat manajemen 
berbasis sekolah (MBS). 

Ciri-ciri kurikulum KTSP adalah sebagai berikut:

a. pada dasarnya sama dengan Kurikulum 2004, 

b. perbedaan menonjol terletak pada kewenangan dalam 
penyusunannya, yaitu mengacu pada jiwa dari desentralisasi 
sistem pendidikan, 

c. pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan 
kompetensi dasar, 

d. guru dituntut mampu mengembangkan sendiri silabus dan 
penilaian sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya, 

e. hasil pengembangan dari semua mata pelajaran dihimpun 
menjadi sebuah perangkat dinamakan KTSP.

 Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum dalam KTSP untuk 
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kurikulum  jenis pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada 
jenjang pendidikan dasar dan menengah meliputi: 

a. kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia; 

b. kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian;

c. kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi; 

d. kelompok mata pelajaran estetika; 

e. kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan. 

Khusus kurikulum untuk jenis pendidikan keagamaan formal 
terdiri atas kelompok mata pelajaran yang ditentukan berdasarkan 
tujuan pendidikan keagamaan. Kedalaman muatan kurikulum 
pada setiap satuan pendidikan dituangkan dalam kompetensi 
pada setiap tingkat dan/atau semester sesuai dengan Standar 
Nasional Pendidikan. Kompetensi yang dimaksudkan adalah 
standar kompetensi dan kompetensi dasar. KTSP disusun dengan 
memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 

a. Peningkatan iman dan takwa serta akhlak mulia. Keimanan 
dan ketakwaan serta akhlak mulia menjadi dasar pembentukan 
kepribadian peserta didik secara utuh. Kurikulum disusun 
yang memungkinkan semua mata pelajaran dapat menunjang 
peningkatan iman dan takwa serta akhlak mulia. 

b. Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat sesuai dengan 
tingkat perkembangan dan kemampuan peserta didik. 
Kurikulum disusun dengan memperhatikan potensi, tingkat 
perkembangan, minat, kecerdasan intelektual, emosional dan 
sosial, spritual, dan kinestetik peserta didik. 

c. Keragaman potensi dan karakteristik daerah dan lingkungan. 
Daerah memiliki potensi, kebutuhan, tantangan, dan keragaman 
karakteristik lingkungan. Masing-masing daerah memerlukan 
pendidikan sesuai dengan karakteristik daerah dan pengalaman 
hidup sehari-hari. Oleh karena itu, kurikulum harus memuat 
keragaman tersebut untuk menghasilkan lulusan yang relevan 
dengan kebutuhan pengembangan daerah. 
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d. Tuntutan pembangunan daerah dan nasional. Dalam era 
otonomi dan desentralisasi untuk mewujudkan pendidikan 
yang otonom dan demokratis perlu memperhatikan 
keragaman dan mendorong partisipasi masyarakat dengan 
tetap mengedepankan wawasan nasional. Untuk itu, keduanya 
harus ditampung secara berimbang dan saling mengisi; 

e. Tuntutan dunia kerja Kegiatan pembelajaran harus dapat 
mendukung tumbuh kembangnya pribadi peserta didik yang 
berjiwa kewirausahaan dan mempunyai kecakapan hidup. 

K. Kurikulum 2013 (K-13)

Kurikulum 2013 tersebut memiliki kekhasan sebagai berikut:

a. sebagai pengganti KTSP, 

b. kurikulum 2013 memiliki tiga aspek penilaian, yaitu aspek 
pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek perilaku, 

c. dalam materi pembelajaran terdapat materi yang dirampingkan 
dan materi yang ditambahkan, 

d. materi yang dirampingkan terlihat ada di materi Bahasa 
Indonesia, IPS, PPKn, dsb., sedangkan materi yang ditambahkan 
adalah materi Matematika. (Sumber, Koran Lombok Post 
Selasa 26 November 2019).  

Kompetensi untuk Kurikulum 2013 dirancang sebagai berikut:

a. Isi atau konten kurikulum yaitu kompetensi dinyatakan dalam 
bentuk Kompetensi Inti (KI) kelas dan dirinci lebih lanjut dalam 
Kompetensi Dasar (KD) mata pelajaran. 

b. Kompetensi Inti (KI) merupakan gambaran secara kategorial 
mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan 
keterampilan (kognitif  dan psikomotor) yang harus dipelajari 
peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas dan mata 
pelajaran. Kompetensi Inti adalah kualitas yang harus dimiliki 
seorang peserta didik untuk setiap kelas melalui pembelajaran 
KD yang diorganisasikan dalam proses pembelajaran siswa 
aktif. 
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c. Kompetensi Dasar (KD) merupakan kompetensi yang dipelajari 
peserta didik untuk suatu tema untuk SD/MI, dan untuk mata 
pelajaran di kelas tertentu untuk SMP/MTS, SMA/MA, SMK/
MAK.

d. Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar di jenjang pendidikan 
menengah diutamakan pada ranah sikap sedangkan pada 
jenjang pendidikan menengah pada kemampuan intelektual 
(kemampuan kognitif  tinggi).

e. Kompetensi Inti menjadi unsur organisatoris (organizing 
elements) Kompetensi Dasar yaitu semua KD dan proses 
pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi 
dalam Kompetensi Inti.

f. Kompetensi Dasar yang dikembangkan didasarkan pada prinsip 
akumulatif, saling memperkuat (reinforced) dan memperkaya 
(enriched) antar mata pelajaran dan jenjang pendidikan 
(organisasi horizontal dan vertikal).

g. Silabus dikembangkan sebagai rancangan belajar untuk satu 
tema (SD/MI) atau satu kelas dan satu mata pelajaran (SMP/
MTS, SMA/MA, SMK/MAK). Dalam silabus tercantum seluruh 
KD untuk tema atau mata pelajaran di kelas tersebut.

h. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dikembangkan dari setiap 
KD yang untuk mata pelajaran dan kelas tersebut.

i. Mewujudkan pndidikan karakter. Pendidkan berkarakter 
sebenarnya merupakan karakter dan ciri pokok kurikulum 
pendidikan sebelumnya. Di mana dalam kurikulum tersebut 
dituntut bagaimana mencetak peserta didik yang memiliki 
karakter yang baik, bermoral dan mmemiliki budi pekerti yang 
baik. Namun pada implementasi kurikulum ini masih terdapat 
berbagai kekurangan sehingga menuai berbagai kritik, sehingga 
kurikulum ini direvisi guna menciptakan sistem pendidikan yang 
berkelanjutan dan dapat mencerdaskan kehidupan bangsa.

j. Menciptakan Pendidikan Berwawasan Lokal. Wawasan lokal 
merupakan satu hal yang sangat penting. Namun pada kenyataan 
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yang terjadi selama ini, potensi dan budaya lokal sering terabaikan 
dan tergerus oleh tingginya pengaruh budaya modern. Budaya 
yang cenderung membawa masyarakat untuk melupakan cita-
cita luhur nenek moyang dan potensi yang dimilikinya dari 
dalam jiwa. Hal itulah yang mendorong bagaimana penanaman 
budaya lokal dalam pendidikan dapat diterapkan. Sistem ini 
akan diterapkan dalam konsep sistem pendidikan kurikulum 
2013. Sistem yang dapat lebih mengentalkan budaya lokal 
yang selama ini dilupakan dan seakan diacuhkan. Olehnya itu 
dengan sistem pendidkan kurikulum 2013 diharapkan pilar 
budaya lokal dapat kembali menjadi inspirasi dan implementasi 
dalam kehidupan bermasyarakat. Diharapkan budaya lokal 
dapat menjadi ciri penting dan menjadi raja di negeri sendiri 
dan tidak punah ditelan zaman.

k. Menciptakan pendidikan yang ceria dan bersahabat. Pendidikan 
tidak hanya sebagai media atau instrumen dalam pembelajaran, 
tetapi pada dasarnya pendidikan merupakan tempat untuk 
menggali seluruh potensi dalam diri. Olehnya itu, dengan 
sistem pendidikan yang diterapkan pada kurikulum 2013 
diharapkan dapat menggali seluruh potensi diri peserta didik, 
baik prestasi akademik maupun non akademik. Maka dengan 
begitu pada kurikulum 2013 diterapkan pendidikan yang 
lebih menyenangkan, bersahabat, menarik dan berkompeten. 
Sehingga dengan cara tersebut diharapkan seluruh potensi 
dan kreativitas serta inovasi peserta didik dapat terimprovisasi 
secara cepat dan tepat. (ditelusuri tanggal 4 Agustus 2019: 
http://sintungtelu.blogspot.com/2017/08/karakteristik-dan-
ciri-kurikulum-2013.html).
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IKHTISAR

1. Kurikulum di Indonesia telah mengalami beberapa kali 
perubahan. Perubahan-perubahan tersebut mengikuti 
perkembangan dan perubahan yang terjadi di negara kesatuan 
republik Indonesia. Setiap kurikulum yang berlaku diberikan 
nama sesuai dengan tahun di mana kurikulum tersebut 
direncanakan, dirancang, dan diimplemtasikan di seluruh 
wilayah negara kesatuan republik Indonesia.

2. Kurikulum-kurikulum yang telah berlaku di Indonesia adalah:
a. Kurikulum 1947 (disebut Rentjana Pelajaran 1947)
b. Kurikulum 1952 (Rentjana Pelajaran Terurai 1952): 
c. Kurikulum 1964 (Rentjana Pelajaran Terurai 1964) 
d. Kurikulum 1968
e. Kurikulum 1975 
f. Kurikulum 1984 
g. Kurikulum 1994 dan Suplemen Kurikulum 1999
h. Kurikulum 2004
i. Kurikulum 2006 (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan/

KTSP) 
j. Kurikulum 2013 (K-13)

DAFTAR RUJUKAN

Koran Lombok Post Selasa 26 November 2019.
http://sintungtelu.blogspot.com/2017/08/karakteristik-dan-ciri-

kurikulum-2013.html
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Bab 7
PERKEMBANGAN KURIKULUM 
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI 

PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

A. Kategori Materi Agama Islam

Pembahasan bab ini akan difokuskan pada perkembangan 
kurikulum pendidikan Agama Islam di jenjang pendidikan 
dasar dan menengah. Pendidikan dasar meliputi Sekolah 

Dasar (SD)/Madrasah lbtidaiyah (MI) dan Sekolah Menengah 
Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs). Sedangkan sekolah 
menengah meliputi Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah 
Aliyah (MA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Dalam 
kurikulum 1994, MI dan MTs dikategorikan sebagai pendidikan 
dasar yang berciri khas Islam sedangkan MA dikategorikan sebagai 
sekolah menengah yang berciri khas Islam.

Hadjar (1999) mengatakan bahwa materi Agama Islam 
dibedakan menjadi empat jenis, yaitu:

a. Dasar, meliputi Tauhid (dimensi kepercayaan), Fiqh (dimensi 
perilaku ritual dan sosial), Akhlak (dimensi komitmen). 
Di samping itu, materi perdidikan agama Islam juga harus 
mampu mengantarkan peserta didik menjadi sosok yang 
toleran terhadap pemeluk agama lain.

b. Sekuensial, meliputi Al-Qur’an (Tafsir) dan Hadits. Peserta 
didik perlu juga diperkenalkan tentang kitab suci agama lain.

c. Instrumental, seperti bahasa Arab. Penguasaan materi bahasa 
Arab dimaksudkan untuk mempermudah pemahaman materi 
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dasar yang pada umumnya ditulis dalam bahasa Arab. Seperti 
sumber utama ajaran Islam; yaitu Al- Qur’an dan Hadits.

d. Pengembang personal, seperti Tarikh/Sejarah Islam.
Hal tersebut sejalan dengan pengelompokkan mata pelajaran 

agama pada MI, MTs dan MA. Adapun materi pelajaran agama 
Islam pada SD, SMP, dan SMA merupakan penjabaran materi-
materi tersebut.

B. Materi Kurikulum Pendidikan Agama Islam Di SMP, 
SMA,	 MTs,	 dan	 MA	 	 Mulai	 Tahun	 1975	 Hingga	
2013

1. Kurikulum PAI di SMP
a. Kurikulum PAl SMP 1975

 Tujuan
Tujuan mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMP adalah 

agar siswa:

a. Mengetahui rukun iman, menunjukkan dalil naqli dan aqli 
dan menunjukkan tanda-tanda keimanan pada dirinya

b. Dapat membaca dan menulis huruf  Al-Qur’an dan menghafal 
ayat-ayat pilihan

c. Mengetahui dan mengerti rukun Islam dan menunjukkan 
dalam perilakunya

d. Dapat mengerjakan shalat wajib dan sunnat dengan memenuhi 
syarat dan rukunnya dan mengerti bacaannya

e. Memahami makna ihsan dan mengembangkan sifat ihsan dalam 
dirinya

f. Mengetahui, mengenal, dan menunjukkan tanda-tanda 
melaksanakan kewajiban, menjauhi larangan dan mengetahui 
dalil-dalil naqli
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g. Mengetahui, mengenal, dan menunjukkan tanda-tanda suka 
pekerjaan terpuji dan meninggalkan yang tercela

h. Mengetahui dan mengenal ketentuan-ketentuan tentang hak 
dan milik serta jasa dan dalil-dalilnya

i. Membiasakan hidup bersih dan sehat

j. Menunjukkan kepribadian yang hidup sederhana, mampu 
mengendalikan diri, ikhlas dan bertanggung jawab

k. Menunjukkan cinta alam, memelihara, mengolah, dan 
memanfaatkannya

l. Menunjukkan sifat syukur terhadap nikmat Allah SWT

m. Mengenal hukum-hukum agama tentang makanan dan 
minuman

n. Mengetahui dan memahami sejarah pertumbuhan dan 
perkembangan agama Islam

 Ruang Lingkup
Ruang lingkup materi pelajaran Pendidikan Agama Islam pada 

SMP meliputi: 

a. Keimanan

b. lbadah

c. Al-Qur’an

d. Akhlak

e. Muamalah

f. Syari’ah, dan

g. Tarikh
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b. Kurikulum PAI SMP 1984

 Tujuan
Tujuan mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMP adalah 

agar siswa dapat memahami dan menghayati ajaran Islam sehingga 
beriman dan mengetahui dalil naqlinya, gemar shalat dengan 
mengetahui arti bacaannya, gemar membacanya, gemar membaca 
Al-Qur’an, berakhlak mulia, gemar berdo’a, suka mensyukuri 
nikmat, gemar beramal shaleh serta aktif  menumbuhkan persatuan 
dan kesatuan.

 Ruang Lingkup
Ruang Iingkup materi pelajaran Pendidikan Agama Islam secara 

garis besar mewujudkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan 
antara:

a. Hubungan manusia dengan Allah SWT

b. Hubungan manusia dengan dirinya sendiri

c. Hubungan manusia dengan sesama manusia 

d. Hubungan manusia dengan makhluk lainnya.
Sedangkan yang menjadi tema pokok bahan pelajaran Pendidikan 

Agama Islam di SMP adalah sebagai berikut:

a. Keimanan

b. Akhlak

c. Ibadah dan Al-Qur’an

d. Bahan pelajaran lainnya sebagai penunjang

c. Kurikulum PAI SMP 1994

 Tujuan
Pendidikan Agama Islam bertujuan meningkatkan keimanan, 

pemaham an, penghayatan dan pengamalan peserta didik tentang 
Agama Islam sehingga menjadi manusia muslim yang beriman dan 
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bertaqwa kepada Allah SWT serta berakhlak mulia dalam kehidupan 
pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sedangkan Pendidikan Agama Islam di Pendidikan Dasar 
bertujuan memberikan kemampuan dasar kepada peserta didik 
tentang Agama Islam untuk mengembangkan kehidupan beragama 
sehingga menjadi manusia muslim yang beriman dan bertaqwa 
kepada Allah SWT serta berakhlak mulia sebagai pribadi, anggota 
masyarakat, warga negara dan anggota umat manusia. 

 Ruang Lingkup
Ruang lingkup pendidikan Agama Islam meliputi keserasian, 

keselarasan dan keseimbangan antara:

a. Hubungan manusia dengan Allah SWT

b. Hubungan manusia dengan sesama manusia

c. Hubungan manusia dengan dirinya sendiri

d. Hubungan manusia dengan makhluk lain dan 
lingkungannya

Adapun ruang lingkup bahan pelajaran Pendidikan Agama 
Islam meliputi tujuh unsur pokok, yaitu:

a. Keimanan

b. lbadah

c. Al-Qur’an

d. Akhlak

e. Muamalah

f. Syari’ah, dan

g. Tarikh
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d. Kurikulum PAI SD/MI/SDLB dalam Kurikulum Berbasis 
Kompetensi (KBK)

 Tujuan 
Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SD/MI/SDLB 

memiliki tujuan agar: 

a. Dapat 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.

b. Dapat mewujudkan manuasia Indonesia yang taat beragama 
dan berakhlak mulia yaitu manusia yang berpengetahuan, 
rajin beribadah, cerdas, produktif, jujur, adil, etis, berdisiplin, 
bertoleransi (tasamuh), menjaga keharmonisan secara 
personal dan sosial serta mengembangkan budaya agama 
dalam komunitas sekolah. 

 Ruang Lingkup 
Ruang lingkup mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 

meliputi:  

a. Al-Qur’an dan Hadits 

b. Aqidah 

c. Akhlak 

d. Fiqih 

e. Tarikh dan Kebudayaan Islam
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e. Kurikulum PAI SMP/MTs/SMPLB dalam Kurikulum 
Berbasis Kompetensi (KBK)

 Tujuan 
Pendidikan Agama Islam di SMP/MTs bertujuan untuk: 

a. 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; 

b. mewujudkan manuasia Indonesia yang taat beragama dan 
berakhlak mulia yaitu manusia yang berpengetahuan, rajin 
beribadah, cerdas, produktif, jujur, adil, etis, berdisiplin, 
bertoleransi (tasamuh), menjaga keharmonisan secara 
personal dan sosial serta mengembangkan budaya agama 
dalam komunitas sekolah.

Ruang Lingkup 
Ruang lingkup mata pelajaran Pendidikan Agama Islam adalah 

mencakup aspek-aspek  berikut: 

a. Al-Qur’an dan Hadits 

b. Aqidah 

c. Akhlak 

d. Fiqih 

e. Tarikh dan Kebudayaan Islam.
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f.	 Kurikulum	PAI	(Agama	dan	Akhlak	Mulia)	SD/MI/SDLB/
Paket A Dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 
(KTSP)

 Standar Kompetensi Kelompok Mata Pelajaran
Standar Kompetensi kelompok mata pelajaran Agama dan 

Akhlak Mulia pada jenjang SD/MI/SDLB/Paket A adalah:

a. Menjalankan ajaran agama yang dianut sesuai dengan 
tahap perkembangan anak 

b. Menunjukkan sikap jujur  dan adil 

c. Mengenal keberagaman agama, budaya suku, ras, dan 
golongan sosial ekonomi di lingkungan sekitarnya 

d. Berkomunikasi secara santun yang mencerminkan harkat 
dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan 

e. Menunjukkan kebiasaan hidup bersih, sehat, bugar, aman, 
dan memanfaatkan waktu luang sesuai dengan tuntunan 
agamanya 

f. Menunjukkan kecintaan dan kepedulian terhadap sesama 
manusia dan lingkungan sebagai makhluk ciptaan Tuhan 

Standar Kompetensi Lulusan Mata Pelajaran
 Standar Kompetensi lulusan mata pelajaran Agama dan 

Akhlak Mulia dalam KTSP untuk jenjang pendididikan SD/MI/
SDLB/Paket A adalah sebagai berikut:

a. Menyebutkan, menghafal, membaca dan mengartikan 
surat-surat pendek dalam Al-Qur’ an, mulai surat Al-
Fatihah sampai surat Al‘Alaq 

b. Mengenal dan meyakini aspek-aspek rukun iman dari iman 
kepada Allah sampai iman kepada Qadha dan Qadar 

c. Berperilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari serta 
menghindari perilaku tercela 
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d. Mengenal dan melaksanakan rukun Islam mulai dari 
bersuci (thaharah) sampai zakat serta mengetahui tata 
cara pelaksanaan ibadah haji 

e. Menceritakan kisah nabi-nabi serta mengambil teladan 
dari kisah tersebut dan menceritakan kisah tokoh orang-
orang tercela dalam kehidupan nabi 

g.	 Kurikulum	 PAI	 (Agama	 dan	 Akhlak	 Mulia)	 SMP/MTs/
SMPLB/Paket B Dalam Kurikulum Tingkat Satuan 
Pendidikan (KTSP)

 Standar Kompetensi Kelompok Mata Pelajaran
Standar Kompetensi kelompok mata pelajaran Agama dan 

Akhlak Mulia pada jenjang SMP/MTs/SMPLB/Paket B adalah 
sebagai berikut:

a. Mengamalkan ajaran agama yang dianut sesuai dengan 
tahap perkembangan remaja Menerapkan nilai-nilai 
kejujuran dan keadilan 

b. Memahami keberagaman agama, budaya, suku, ras, dan 
golongan sosial ekonomi Berkomunikasi dan berinteraksi 
secara efektif  dan santun yang mencerminkan harkat dan 
martabatnya sebagai makhluk Tuhan 

c. Menerapkan hidup bersih, sehat, bugar, aman, dan 
memanfaatkan waktu luang sesuai dengan tuntunan 
agamanya 

d. Memanfaatkan lingkungan sebagai makhluk ciptaan 
Tuhan secara bertanggung jawab 

e. Menghargai perbedaan pendapat dalam menjalankan 
ajaran agama 
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Standar Kompetensi Lulusan Mata Pelajaran
Standar Kompetensi lulusan mata pelajaran Agama dan 

Akhlak Mulia dalam KTSP untuk jenjang pendididikan SMP/MTs/
SMPLB/Paket B adalah sebagai berikut:

a. Menerapkan tata cara membaca Al-Qur’an menurut 
tajwid, mulai dari cara membaca “Al” Syamsiyah dan “Al” 
Qomariyah sampai kepada menerapkan hukum bacaan 
mad dan waqaf  

b. Meningkatkan pengenalan dan keyakinan terhadap aspek-
aspek rukun iman mulai dari Iman kepada Allah sampai 
kepada iman pada Qadha dan Qadar serta Asmaul Husna 

c. Menjelaskan dan membiasakan perilaku terpuji seperti 
qanaah dan tasawuh dan menjauhkan diri dari perilaku 
tercela seperti ananiah, hasad, ghadab dan namimah  

d. Menjelaskan tata cara mandi wajib dan shalat-shalat 
munfarid dan jamaah baik shalat wajlb maupun shalat 
sunat 

e. Memahami dan meneladani sejarah Nabi Muhammad 
dan para shahabat serta menceritakan sejarah masuk dan 
berkembangnya Islam di nusantara 

2. Kurikulum PAI di SMA
a. Kurikulum PAI SMA 1975 

 Tujuan
Tujuan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam pada SMA 

adalah agar para siswa mengetahui dan mengerti tentang asal-usul 
dan dasar-dasar sendi-sendi agama mereka, maupun ketentuan-
ketentuan tentang moral agama mereka masing- masing, serta 
mengetahui tentang pentingnya implikasi agama terhadap segi- segi 
kehidupan lainnya dan interelasi antara agama dengan bidang ilmu-
ilmu lain.
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 Ruang Lingkup
Ruang lingkup mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 

meliputi:

a. Riwayat (tarikh) Nabi Muhammad SAW

b. Riwayat nabi-nabi dan misinya serta para nabi yang mendapat 
kitab suci

c. Posisi negeri Arab di antara negeri-negeri lain di bumi

d. Perkembangan Agama Islam di dunia dan di Indonesia

e. Tauhid (manusia dan agama, hubungan manusia dengan 
Allah)

f. Rukun iman dan rukun Islam, zakat, puasa dan haji

g. Al-Qur’an sebagai sumber ajaran pokok

h. As-Sunnah sebagai ajaran pokok kedua

i. Hubungan manusia dengan Allah, dengan sesama manusia 
dan dengan alam

j. Tujuan, hak dan kewajiban manusia

k. Iman, Islam, dan Ikhsan

l. Islam dan ilmu pengetahuan

m. Akhlak; hubungan dengan keluarga, tetangga, dan 
masyarakat sekitarnya

n. Masyarakat adil dan makmur, jual beli dan koperasi, utang 
piutang, riba dan perbankan, perkawinan, dan warisan

o. Hikmah shalat

p. Hak azasi manusia

q. Berdo’a

r. Makanan, minuman, pakaian

s. Sumber-sumber hukum Islam
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t. Hukum-hukum dalam Islam (wajib, sunah, makruh, 
mubah, haram)

u. Toleransi

b. Kurikulum PAI SMA 1984

 Tujuan
Tujuan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam pada SMA 

adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan ketakwaan terhadap Allah SWT

b. Meningkatkan penghayatan dan pengamalan agama dalam 
rangka mempertinggi akhlak, memperkuat mental dan moral 
manusia Indonesia

c. Menghindari kecenderungan pendangkalan dan pengerdilan 
pemahaman dan kehidupan spritual keagamaan

d. Menjunjung tinggi martabat manusia

e. Membina kesatuan dan persatuan bangsa

f. Meningkatkan peranan agama sebagai pemberi 
motivasi dan juga semangat pembangunan serta sebagai 
penggerak dan pengarah potensi umat beragama untuk 
pembangunan nasional

g. Menanggulangi dampak negatif  dari proses modernisasi 
yang berbentuk praktek-praktek kultural yang tidak sesuai 
dengan kepribadian bangsa

h. Mengimbangi dan mengadakan adaptasi dalam proses 
modernisasi dalam bentuk pengembangan pikiran-pikiran 
ilmiah dalam cara menghayati dan mengamalkan agama.

 Ruang Lingkup
Ruang lingkup bahan pembelajaran mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam secara garis besar, mewujudkan keserasian, keselarasan 
dan keseimbangan antara:
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a. Hubungan manusia dengan Allah SWT

b. Hubungan manusia dengan dirinya sendiri

c. Hubungan manusia dengan sesama manusia

d. Hubungan manusia dengan makhluk lainnya
Bagian bahan pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam meliputi:

a. Keimanan

b. lbadah

c. Al-Qur’an

d. Akhlak

e. Syari’ah

f. Muamalah dan Tarikh

c. Kurikulum PAI SMA 1994 

 Tujuan
Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam bertujuan 

meningkatkan keimanan, pemaham an, penghayatan dan 
pengamalan peserta didik tentang Agama Islam sehingga menjadi 
manusia muslim yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT 
serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, 
berbangsa dan bernegara. Sedangkan Pendidikan Agama Islam 
di SMA bertujuan untuk meningkat kan keyakinan, pemahaman, 
penghayatan dan pengamalan siswa tentang Agama Islam sehingga 
menjadi manusia muslim yang beriman dan betaqwa kepada 
Allah SWT serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta untuk melanjutkan 
pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi.
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Ruang Lingkup
Ruang lingkup mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 

meliputi keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara:

a. Hubungan manusia dengan Allah SWT

b. Hubungan manusia dengan sesama manusia

c. Hubungan manusia dengan dirinya sendiri

d. Hubungan manusia dengan makhluk lain dan 
lingkungannya

Adapun ruang lingkup bahan pelajaran Pendidikan Agama 
Islam meliputi tujuh unsur pokok, yaitu:

a. Keimanan

b. lbadah

c. Al-Qur’an

d. Akhlak

e. Muamalah

f. Syari’ah, dan

g. Tarikh

d. Kurikulum PAI SMA/MA/SMALB dalam Kurikulum 
Berbasis Kompetensi (KBK)

 Tujuan
Tujuan Mata Pelajaran PAI adalah untuk menumbuhkan dan 

meningkatkan keimanan melalui pemberian dan pemupukan 
pengetahuan, penghayatan, pengamalan serta pengalaman peserta 
didik tentang agama Islam sehingga menjadi manusia muslim 
yang terus berkembang dalam hal keimanan, ketaqwaannya 
kepada Allah SWT serta berahlak mulia dalam kehidupan pribadi, 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta untuk dapat 
melanjutkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Sedangkan 
fungsi pembelajaran mata pelajaran PAI adalah sebagai berikut:
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a. Penanaman ajaran agama Islam sebagai pedoman 
pencapaian kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

b. Pengembangan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah 
SWT serta akhlak mulia peserta didik seoptimal mungkin, 
yang telah ditanamkan terlebih dahulu dalam lingkungan 
keluarga. 

c. Penyesuaian mental peserta didik terhadap lingkungan 
fisik dan sosial melalui pendidikan agama Islam.

d. Perbaikan kesalahan-kesalahan, kelemahan-kelemahan 
peserta didik dalam keyakinan, pengamalan ajaran agama 
Islam dalam kehidupan sehari-hari.

e. Pencegahan peserta didik dari hal-hal negatif  dari budaya 
asing yang akan dihadapinya sehari-hari.

f. Pengajaran tentang ilmu pengetahuan keagamaan secara 
umum sistem dan fungsionalnya.

g. Penyaluran siswa untuk mendalami pendidikan agama ke 
lembaga yang lebih tinggi

Sedangkan kompetensi yang ingin dicapai pada pembelajaran 
mata pelajaran PAI SMA adalah: 

a. Mampu membaca dengan mengetahui hukum bacaannya, 
menulis, dan memahami ayat Al-Qur’an serta mampu 
mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

b. Beriman pada Allah SWT, malaikat, kitab-kitab, rasul, hari 
kiamat, dan qadha-qadar dengan mengetahui fungsi dan 
hikmahnya serta terefleksi dalam sikap sikap, perilaku dan 
akhlak peserta didik pada dimensi kehidupan sehari-hari.

c. Terbiasa berperilaku dengan sifat-sifat terpuji, menghindari 
sifat-sifat tercela dan bertatakrama dalam kehidupan 
sehari-hari.

d. Memahami sumber-sumber hukum dan ketentuan hukum 
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Islam tentang ibadah muamalah, mawaris, manakahah, 
jenazah, dan mampu mengamalkannya dalam kehidupan 
sehari-sehari.

e. Memahami dan mampu mengambil manfaat dan hikmah 
perkembangan Islam fase Umayyah, Abbasiah, abad 
pertengahan, abad pembaharuan, dan perkembangan 
Islam di Indonesia dan dunia serta mampu menerapkannya 
dalam kehidupan sehari-hari

 Ruang Lingkup 
Ruang lingkup mata pelajaran Pendidikan Agama Islam adalah 

mencakup aspek-aspek  berikut: 

a. Al-Qur’an

b. Keimanan

c. Akhlak

d. Fiqih/Ibadah

e. Tarikh dan Kebudayaan Islam.

e.	 Kurikulum	 PAI	 (Agama	 dan	 Akhlak	 Mulia)	 SMA/MA/
SMALB/Paket C Dalam Kurikulum Tingkat Satuan 
Pendidikan (KTSP)

 Standar Kompetensi Kelompok Mata Pelajaran
Standar Kompetensi kelopok mata pelajaran Agama dan 

Akhlak Mulia pada jenjang SMA/MA/SMALB/Paket C adalah 
sebagai berikut:

a. Berperilaku sesuai dengan ajaran agama yang dianut sesuai 
dengan perkembangan remaja 

b. Menghargai keberagaman agama, bangsa, suku, ras, 
golongan ocial ekonomi, dan budaya dalam tatanan 
global 

c. Berpartisipasi dalam penegakan aturan-aturan sosial 
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d. Memahami hak dan kewajiban diri dan orang lain dalam 
pergaulan di masyarakat 

e. Menghargai adanya perbedaan pendapat dan berempati 
terhadap orang lain Berkomunikasi dan berinteraksi 
secara efektif  dan santun melalui berbagai cara termasuk 
pemanfaatan teknologi informasi yang mencerminkan 
harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan

f. Menjaga kebersihan, kesehatan, ketahanan dan kebugaran 
jasmani dalam kehidupan sesuai dengan tuntunan agama 

g. Memanfaatkan lingkungan sebagai makhluk ciptaan 
Tuhan secara bertanggung jawab

 Standar Kompetensi Lulusan Mata Pelajaran
Standar Kompetensi lulusan mata pelajaran Agama dan 

Akhlak Mulia dalam KTSP untuk jenjang pendididikan SMA/MA/
SMALB/Paket C adalah sebagai berikut:

a. Memahami ayat-ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan 
fungsi manusia sebagai khalifah, demokrasi serta 
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

b. Meningkatkan keimanan kepada Allah sampai Qadha dan 
Qadar melalui pemahaman terhadap sifat dan Asmaul 
Husna

c. Berperilaku terpuji seperti hasnuzzhan, taubat dan cara 
dan meninggalkan perilaku tercela seperti isyrof, tabzir 
dan fitnah

d. Memahami sumber hukum Islam dan hukum taklifi serta 
menjelaskan hukum keluarga dalam Islam 

e. Memahami sejarah Nabi Muhammad pada Periode 
Mekkah dan perkembangan Islam di Indonesia dan di 
dunia 
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f.	 Kurikulum	 PAI	 (Agama	 dan	 Akhlak	 Mulia)	 SMK/MAK	
Dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)

 Standar Kompetensi Kelompok Mata Pelajaran
 Standar Kompetensi kelompok mata pelajaran Agama dan 

Akhlak Mulia pada jenjang SMK/MAK adalah sebagai berikut:

a. Berperilaku sesuai dengan ajaran agama yang dianut sesuai 
dengan perkembangan remaja 

b. Menghargai keberagaman agama, bangsa, suku, ras, 
golongan sosial ekonomi, dan budaya dalam tatanan 
global 

c. Berpartisipasi dalam penegakan aturan-aturan sosial 

d. Memahami hak dan kewajiban diri dan orang lain dalam 
pergaulan di masyarakat 

e. Menghargai adanya perbedaan pendapat dan berempati 
terhadap orang lain 

f. Berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif  dan santun 
melalui berbagai cara termasuk pemanfaatan teknologi 
informasi yang mencerminkan harkat dan martabatnya 
sebagai makhluk Tuhan 

g. Menjaga kebersihan, kesehatan, ketahanan dan kebugaran 
jasmani dalam kehidupan sesuai dengan tuntunan agama 

h. Memanfaatkan lingkungan sebagai makhluk ciptaan 
Tuhan secara bertanggung jawab 

 Standar Kompetensi Lulusan Mata Pelajaran
Standar Kompetensi lulusan mata pelajaran Agama dan Akhlak 

Mulia dalam KTSP untuk jenjang pendididikan SMK/MAK adalah 
sebagai berikut:

a. Memahami ayat-ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan 
fungsi manusia sebagai khalifah 
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b. Meningkatkan keimanan kepada Allah sampai Qadha dan 
Qadar melalui pemahaman terhadap sifat dan Asmaul 
Husna 

c. Berperilaku terpuji seperti husnuzzhan, taubat dan cara 
meninggalkan perilaku tercela seperti isyrof, tabdzir dan 
fitnah. 

d. Memahami sumber hukum Islam dan hukum taklifi serta 
menjelaskan hukum muamalah dan hukum keluarga 
dalam Islam 

e. Memahami sejarah Nabi Muhammad pada periode 
Mekkah dan periode Madinah serta perkembangan Islam 
di Indonsia dan di dunia

3. Kurikulum PAI MTs
a. Kurikulum PAI MTs 1975

Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di MTs pada Kurikulum 
1975 meliputi: Al-Qur’an-Hadits, Aqidah-Akhlak, Syari’ah, dan 
Sejarah Islam. 

1. Al-Qur’an-Hadits

 Tujuan
Tujuan yang hendak dicapai dengan program pembelajaran Al-

Qur’an  Hadits di MTs adalah agar siswa yang tamat belajar di MTs 
memiliki:

a. Kemampuan membaca ayat-ayat Al-Qur’an dengan lebih 
lancar, fasih, tartil dan benar menurut ilmu tajwid.

b. Pengetahuan tentang ayat-ayat Al-Qur’an tertentu dan 
kemampuan untuk memahami pokok-pokok isinya.

c. Pengetahuan tentang hadits-hadits nabi tertentu dan 
kemampuan untuk memahami pokok-pokok isinya
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d. Kesadaran dan kemampuan untuk mengamalkan ajaran 
agama yang telah mereka pelajari.

 Ruang Lingkup
Secara garis besar, bahan pembelajaran mata pelajaran Al-

Qur’an Hadits di Madrasah Tsanawiyah meliputi:

a. Bahan bacaan, yang terdiri dari ayat-ayat Al-Qur’an Juz I, 
II, III, IV, dan V

b. Pokok-pokok ilmu tajwid, seperti hukum nun mati/tanwin, 
hukum tanwin mati, hukum mad, waqaf  dan sebagainya

c. Terjemah dan tafsir ayat Al-Qur an yang berkenaan dengan 
hubungan antara manusia dengan Tuhan, kemasyarakatan, 
atau dengan pendidikan serta moral

d. Hadits-hadits nabi yang berkenaan dengan hubungan 
antara manusia dengan Tuhan

2. Aqidah-Akhlak

 Tujuan
Pendidikan bidang studi Aqidah-Akhlak di Madrasah Tsanawiyah 

ber tujuan sebagai berikut:

a. Agar siswa dapat memahami ajaran agama Islam secara 
sederhana sehingga dapat digunakan sebagai pedoman 
hidup dan amal baik dalam hubungan dirinya dengan Allah 
SWT maupun hubungan dirinya dengan masyarakat dan 
sekitarnya

b. Membentuk manusia berakhlak yang baik sesuai dengan ajaran 
agama Islam

c. Menumbuhkan pribadi yang memiliki keyakinan yang 
teguh dan berakhlak mulia
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Ruang Lingkup
Ruang lingkup Aqidah-Akhlak dalam kurikulum Madrasah 

Tsanawiyah berisi pokok materi sebagai berikut:

a. Hubungan manusia dengan Allah SWT. Hubungan 
vertikal antara insan dengan Khaliqnya mendapat 
prioritas pertama dalam kurikulum ini, karena pokok 
ajaran inilah yang pertama-tama perlu ditanamkan 
kepada siswa. Tujuan kurikuler yang hendak dicapai 
dalam hubungan manusia dengan Allah SWT ini 
mencakup segi aqidah akhlak yakni meliputi iman 
kepada Allah, Malaikat-Malaikat-Nya, Kitab-Kitab-Nya, 
Rasul-Rasul-Nya, hari akhir, dan qadha-qadar-Nya. Di 
samping itu,  materinya dapat pula merealisasikan 
keimanan tersebut ke dalam tingkah lakunya sehari-hari 
dalam membina hubungan dengan Allah SWT.

b. Hubungan manusia dengan manusia. Pergaulan hidup 
manusia dengan sesamanya adalah sebagai pokok ajaran 
agama Islam yang penting ditempatkan pada prioritas 
kedua dalam urutan kurikulum ini. Ruang lingkup materi 
ini meliputi akhlak yang mulia dan adat kebiasaan yang 
baik. Suri tauladan yang baik, budi yang luhur, akhlak 
yang mulia yang berpegang teguh pada ajaran Islam.

c. Hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Materi 
yang dipelajari meliputi cinta alam dan turut serta dalam 
memelihara, mengolah dan memanfaatkan nya serta 
syukur terhadap nikmat Allah SWT.

3. Syari’ah

 Tujuan
Tujuan pendidikan bidang studi Syari’ah di Madrasah 

Tsanawiyah adalah sebagai berikut:

a. Agar siswa dapat memahami ajaran agama Islam 
secara meluas dengan mengetahui dalil naqli dan aqli 
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dan menyeluruh sebagai pedoman hidup dan amal baik 
dalam hubungan dirinya dengan Allah SWT maupun 
hubungan dirinya dengan masyarakat dan alam sekitar.

b. Membentuk manusia yang taat kepada perintah Allah 
SWT dan Rasul-Nya, mencintai dirinya, masyarakat dan 
negaranya. 

Ruang Lingkup
Ruang lingkup mata pelajaran syari’ah meliputi:

a. Hubungan manusia dengan Allah SWT. Materi yang 
hendak dicapai dalam ruang lingkup materi ini meliputi: 
syahadatain, praktek shalat (shalat sendiri-sendiri, shalat 
berjamaah, shalat Jum’at, shalat jenazah dan shalat-
shalat sunat rawatib dan muakkad serta shalat sunat 
yang lain), puasa: (sunnah dan wajib), zakat (mal dan 
fitrah), naik haji, bersuci, shadaqah, hadiah, aqikah, 
qurban dan wakaf. Di samping itu diajarkan ketentuan-
ketentuan yang harus ditinggalkan (dijauhi) apa-
apa yang dilarang oleh Allah SWT serta mengetahui 
pengetahuan hukum Islam (haram, makruh, wajib, 
sunnah dan ibadah).

b. Hubungan manusia dengan manusia. Materi yang akan 
dicapai dalam kurikulum ini meliputi: perkawinan, 
warisan, wasiat, perceraian, hadhonah, mengurus anak 
yatim, jual beli, hubungan majikan dan buruh, hutang 
piutang, barang temuan, riba, latihan kewirausahaan, 
peperangan, tidak merusak harta orang lain, mematuhi 
peraturan untuk keamanan, ketertiban dan 
bermusyawarah (syura), hukum (larangan) merampok, 
membunuh, mencuri dan berzina, pengadilan dalam 
Islam, dan perbedaan antara niat dengan nadzar, 
syahadah, sumpah, bai’ah, bayyinah, i’tikad dan di 
samping itu diberikan juga pengertian hukum dan syari’at 
Islam.
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c. Hubungan manusia dengan alam. Materi yang akan 
dicapai adalah: macam- macam keterampilan, kerajinan 
tangan, memakmurkan lingkungan, memelihara hutan, 
membuka hutan dan rawa, binatang yang dihalalkan 
dan yang diharamkan, makanan dan minuman yang 
dihalalkan dan yang diharamkan, binatang buruan, 
binatang sembelihan dan ketentuan-ketentuan yang 
harus dijauhi.

4. Sejarah Islam

 Tujuan
Mata pelajaran Sejarah Islam di Madrasah Tsanawiyah 

bertujuan:

a. Membantu peningkatan iman siswa dalam rangka 
pembentukan pribadi muslim, di samping memupuk rasa 
cinta dan kagumnya terhadap Islam.

b. Memberi bekal kepada siswa untuk melanjutkan 
pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi, atau bekal 
untuk kehidupan pribadi mereka, bila mereka putus 
sekolah.

c. Mendukung perkembangan Islam di masa kini. 

 Ruang Lingkup
Ruang lingkup mata pelajaran Sejarah Islam meliputi:
Aspek Sejarah: yaitu sejarah tentang  keadaan agama/

kepercayaan manusia sebelum kerasulan Muhammad, 
perkembangan Islam di masa nabi dan sesudahnya, Islam di India, 
dan Islam di daerah-daerah/negara-negara ASEAN.

a. Aspek Akhlak: yaitu mengenai sifat-sifat pribadi Nabi, sahabat, 
tokoh-tokoh dan beberapa pahlawan Islam.

b. Aspek pengetahuan agama, yaitu: pokok-pokok ajaran Islam 
yang disampai kan Nabi kepada pengikut-pengikutnya.
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b. Kurikulum PAI MTs 1984
Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di MTs meliputi: 

Qur’an-Hadits, Aqidah Akhlak, Fiqh, dan Sejarah Kebudayaan Islam 
(SKI). 

1. Qur’an-Hadits

 Tujuan
Tujuan yang hendak dicapai dengan program pembelajaran Qur’an-

Hadits di MTs, adalah agar siswa yang tamat di Madrasah Tsanawiyah 
memiliki:

a. Kemampuan membaca Al-Qur’an dengan lebih lancar, 
fasih, tartil dan benar menurut ilmu tajwid

b. Pengetahuan tentang ayat-ayat Al-Qur’an tertentu dan 
kemampuan untuk memahami pokok-pokok isinya

c. Kesadaran dan kemampuan untuk mengamalkan ajaran 
agama yang telah mereka pelajari.

 Ruang Lingkup
Secara garis besar, bahan pembelajaran Qur’an-Hadits di 

Madrasah Tsanawiyah meliputi:

a. Bahan bacaan yang terdiri dari ayat-ayat Al-Qur’an juz I, II, 
III (surat Al-Baqarah).

b. Pokok-pokok ilmu tajwid seperti hukum nun mati/
tanwin, hukum mim mati, mad, waqaf, makharijul 
huruf  dan lain-lain.

c. Terjemah dan tafsir ayat-ayat Al-Qur’an yang 
berkenaan dengan masalah keimanan, ibadat, akhlak, 
ilmu pengetahuan dan lain-lain.

d. Terjemah dan pengertian hadits-hadits Nabi yang 
berkenaan dengan masalah keimanan, ibadat, akhlak, ilmu 
pengetahuan dan lain-lain.
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2. Aqidah-Akhlak

 Tujuan
Bidang studi Aqidah-Akhlak di Madrasah Tsanawiyah 

bertujuan agar siswa:

a. Memiliki pengetahuan, penghayatan, dan keyakinan 
yang benar terhadap hal-hal yang harus diimani, sehingga 
keyakinan itu tercermin dalam sikap dan tingkah lakunya 
sehari-hari.

b. Memiliki pengetahuan, penghayatan, dan kemauan 
yang kuat untuk mengamalkan akhlak yang baik, 
dan meninggalkan akhlak yang buruk, baik dalam 
hubungannya dengan Allah, dengan dirinya sendiri, 
dengan sesama manusia, maupun dengan alam 
lingkungan.

 Ruang Lingkup
Secara garis besar, bidang studi Aqidah-Akhlak berisi 

materi pokok sebagai berikut:

a. Hubungan manusia dengan Allah. Hubungan vertikal 
antara manusia dengan Khaliknya mencakup segi 
aqidah, meliputi iman kepada Allah, Malaikat-
 Malaikat-Nya, Kitab-Kitab-Nya, Rasul-Rasul-Nya, hari 
akhir, dan qadha qadar-Nya.

b. Hubungan manusia dengan manusia. Materi yang 
dipelajari meliputi akhlak dalam pergaulan hidup 
sesama manusia, kewajiban membiasakan akhlak 
yang baik terhadap diri sendiri dan orang lain, serta 
menjauhi akhlak yang buruk. 

c. Hubungan manusia dengan alam lingkungan. Materi 
yang dipelajari meliputi akhlak manusia terhadap alam 
lingkungan, baik lingkungan dalam arti luas maupun 
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terhadap makhluk hidup selain manusia, yaitu binatang dan 
tumbuh -tumbuhan.

3. Fiqh

 Tujuan
Tujuan  bidang studi Fiqh di Madrasah Tsanawiyah sebagai 

berikut:

a. Agar siswa dapat memahami ajaran agama Islam secara 
meluas dan menyeluruh dengan mengetahui dalil naqli 
dan aqli (peningkatan dari Madrasah Ibtidaiyah) sebagai 
pedoman hidup dan amal, baik dalam hubungan dirinya 
dengan Allah SWT maupun hubungan dirinya dengan 
masyarakat dan alam sekitar

b. Agar siswa dapat menjadi manusia yang taat kepada perintah 
Allah SWT dan Rasul-Nya dan bertanggung jawab terhadap 
masyarakat dan negara. 

 Ruang Lingkup
Bidang studi Fiqh dalam Kurikulum Madrasah Tsanawiyah 

berisi pokok -pokok materi sebagai berikut:

a. Hubungan manusia dengan Allah SWT. Materi yang 
hendak dicapai dalam ruang lingkup materi ini 
meliputi: praktek shalat (shalat sendiri-sendiri, shalat 
berjamaah, shalat Jum’at, shalat jenazah dan shalat-shalat 
sunat rawatib dan muakkad serta shalat sunat yang lain), 
puasa (sunnah dan wajib), zakat (mal dan fitrah), naik haji, 
bersuci, shadakah, hadiah, aqikah, qurban dan wakaf.

b. Hubungan manusia dengan manusia. Materi yang akan 
dicapai dalam kurikulum ini meliputi: perkawinan, 
warisan, wasiat, perceraian, mengurus anak yatim, 
jual beli, hubungan majikan dan buruh, hutang piutang, 
barang temuan, riba, latihan kewiraan, hukum mematuhi 
peraturan untuk keamanan, ketertiban dan bermusyawarah 



143Pengembangan kurikulum pendidikan agama islam│

(syura), hukum merampok, membunuh, mencuri, dan 
pengadilan dalam Islam.

c. Hubungan manusia dengan alam. Materi yang akan 
dicapai adalah: memakmurkan lingkungan, memelihara 
kelestarian alam, binatang yang dihalalkan dan yang 
diharamkan, makanan dan minuman yang dihalalkan dan 
yang diharamkan, binatang sembelihan dan ketentuan-
ketentuan yang harus dipatuhi.

4. Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) 

 Tujuan
Tujuan mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam adalah 

sebagai berikut:

a. Agar siswa mengetahui secara luas pertumbuhan dan 
perkembangan Islam di masa Nabi dan sesudahnya sampai 
masa sekarang, terutama di beberapa daerah Asia dan 
di Indonesia, di samping mengetahui secara sederhana 
tentang kemunduran dan kebangkitan dunia Islam

b. Agar siswa mengetahui dan menyadari betapa besar 
peranan Islam dan tokoh-tokohnya dalam perkembangan 
ilmu pengetahuan dan kebudayaan

c. Agar siswa mengetahui dan menyadari betapa besar peranan 
Islam dan pahlawan-pahlawannya dalam memperjuangkan 
kemerdekaan Indonesia dan membelanya.

 Ruang Lingkup
Ruang lingkup mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam adalah 

sebagai berikut:

a. Aspek sejarah, yaitu sejarah tentang keadaan agama/
kepercayaan manusia sebelum kerasulan Muhammad, 
pertumbuhan, dan perkembangan Islam di masa Nabi dan 
masa sesudahnya sampai masa kini.
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b. Aspek kebudayaan, yaitu mengenal tokoh-tokoh ilmu 
pengetahuan dan kebudayaan Islam dengan hasil-hasil 
karyanya.

c. Aspek akhlak, yaitu mengenal sifat-sifat pribadi Nabi, 
sahabat, tokoh-tokoh dan beberapa orang pahlawan 
Islam.

d. Aspek pengetahuan agama, yaitu pokok-pokok ajaran 
Islam yang disampaikan Nabi kepada para pengikutnya.

c. Kurikulum PAI MTs 1994
Materi pelajaran Pendidikan Agama Islam di Madrasah 

Tsanawiyah terdiri atas 4 (empat) mata pelajaran, yaitu Qur’an-
Hadits, Fiqhi, Aqidah-Akhlaq, dan Sejarah Kebudayaan Islam.

1. Qur’an Hadits

 Tujuan
Tujuan dari materi pelajaran Qur’an-Hadits adalah agar siswa 

memahami, meyakini dan mengamalkan isi kandungan ajaran Al-
Qur’an dan Hadits serta bergairah untuk membacanya dengan fasih 
dan benar. Sedangkan kemampuan dasar yang diharapkan diperoleh 
siswa Madrasah Tsanawiyah setelah mempelajari mata pelajaran ini 
adalah sebagai berikut:

a. Mampu membaca Al-Qur’an secara fasih, lancar, dan 
benar menurut kaidah ilmu tajwid, serta hafal ayat-ayat 
pilihan.

b. Mengetahui ayat-ayat Al-Qur’an dan Hadits-Hadits pilihan 
berikut arti dan pokok-pokok isi kandungan.

c. Sadar dengan penuh keyakinan untuk mengamalkan isi Al-
Qur’an dan Hadits yang telah dipelajari
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Ruang Lingkup
Secara garis besar, pembelajaran Qur’an-Hadits di Madrasah 

Tsanawiyah meliputi:

a. Bahan bacaan, hafalan dan menyalin yang terdiri dari ayat-
ayat Al-Qur’an dan Hadits-Hadits pilihan.

b. Sejarah pembukuan Al-Qur’an dan Hadits sejak masa 
Rasul sampai dengan Khulafaur Rasyidin dan Tabi’in.

c. Pokok-pokok ilmu tajwid, yang meliputi teori dan 
penerapannya dalam setiap kegiatan pelajaran membaca 
Al-Qur’an.

d. Terjemahan dan kesimpulan isi kandungan Al-Qur’an dan 
Hadits yang berkenaan dengan keimanan, ibadah, aqidah, 
akhlak dan pengetahuan.

2. Fiqh

 Tujuan
Tujuan pembelajaran Fiqh di Madrasah Tsanawiyah adalah 

agar siswa dapat mengetahui dan memahami pokok-pokok syariat 
Islam secara rinci dan menyeluruh, baik berupa dalil naqli maupun 
dalil aqli. Juga bertujuan agar siswa mengamalkan ketentuan syariat 
dengan benar, sehingga menumbuhkan ketaatan menjalankan 
syariat, disiplin dan tanggung jawab sosial yang tinggi dalam 
kehidupannya.

 Ruang Lingkup
Pokok-pokok mata pelajaran Fiqh di Madrasah Tsanawiyah 

adalah sebagai berikut:

a. Hubungan dengan Allah SWT (hablun minallah), 
materinya meliputi: thaharah, shalat, puasa, zakat, haji 
dan umrah, qurban, aqiqah, infak, shadakah, hadiah, dan 
wakaf.

b. Hubungan manusia dengan manusia (hablun 
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minannaas), materinya meliputi: muamalat, munakahat, 
penyelenggaraan jenazah dan ta’ziyah, warisan, jinayat, 
hubul wathan, dan kependudukan.

c. Hubungan manusia dengan lingkungan sekitarya, 
meliputi kelestarian alam dan lingkungan, dampak 
kerusakan alam terhadap kehidupan, makanan dan minuman 
yang dihalalkan dan diharamkan, binatang yang dihalalkan 
dan diharamkan, dan binatang sembelihan.

3. Aqidah-Akhlak

 Tujuan
Tujuan mata pelajaran Aqidah-Akhlak di Madrasah Tsanawiyah 

adalah sebagai berikut:

a. Mata pelajaran Aqidah-Akhlak dapat memberikan 
pengetahuan, penghayatan, dan keyakinan kepada siswa 
tentang hal-hal yang harus diimani menurut ajaran Islam, 
sehingga tercermin dalam sikap dan tingkah lakunya dalam 
kehidupan sehari-hari.

b. Mata pelajaran Aqidah-Akhlak dapat memberikan 
pengetahuan, penghayatan, dan kemauan yang kuat untuk 
mengamalkan akhlak yang baik, dan menjauhi akhlak 
yang buruk, baik dalam hubungannya dengan Allah, 
dirinya sendiri, sesama manusia, maupun dengan alam 
lingkungannya.

c. Mata pelajaran Aqidah-Akhlak diharapkan dapat 
memberikan bekal kepada siswa tentang aqidah dan 
akhlak untuk melanjutkan pelajaran ke jenjang pendidikan 
menengah.

 Ruang Lingkup
Secara garis besar, mata pelajaran Aqidah-Akhlak berisi materi 

pokok sebagai berikut:

a. Hubungan manusia dengan Allah. Hubungan vertikal 
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antara manusia dengan Khaliqnya mencakup segi aqidah 
yang meliputi iman kepada Allah, iman kepada malaikat-
malaikat-Nya, iman kepada kitab-kitab-Nya, iman kepada 
Rasul-Rasul-Nya, iman kepada hari akhir, dan iman kepada 
qadha dan qadar-Nya.

b. Hubungan manusia dengan manusia. Materi yang 
berkaitan hubungan manusia dengan manusia meliputi 
akhlak dalam pergaulan hidup sesama manusia, kewajiban 
membiasakan berakhlak yang baik terhadap diri sendiri 
dan orang lain, serta menjauhi akhlak yang buruk.

c. Hubungan manusia dengan lingkungannya. Materi 
yang dipelajari dan aspek hubungan manusia dengan 
lingkungannya meliputi akhlak manusia terhadap alam 
lingkungannya, baik lingkungan dalam arti luas, maupun 
makhluk hidup selain manusia, yaitu binatang dan tumbuh-
tumbuhan.

4. Sejarah Kebudayaan Islam (SKI)

 Tujuan
Tujuan mata pelajaran SKI adalah menumbuhkembangkan 

kemampuan peserta didik dalam memahami peristiwa sejarah dan 
produk peradaban Islam, menghargai para tokoh pelaku sejarah 
dan pencipta peradaban itu yang membawa kemajuan dan kejayaan 
Islam, sehingga tertanam nilai-nilai kepahlawanan, kepeloporan dan 
kreativitas serta menyiapkan mereka untuk mengikuti pendidikan 
menengah.

 Ruang Lingkup
Ruang lingkup mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam 

meliputi:

a. Dakwah Islam periode Makkah

b. Islam periode Madinah

c. Khulafaur Rasyidin
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d. Bani Umayyah

e. Bani Abbas

f. Islam di Andalusia

g. Tiga kerajaan besar, meliputi: Kerajaan Safawi di Persia, 
Kerajaan Mogul di India, dan Kerajaan Turki Osmani.

h. Awal penyiaran Islam di Afrika, Eropa dan Rusia

i. Peran umat Islam dalam rnemperjuangkan kemerdekaan, 
mengisi kemerdekaan dan pembangunan.

4. Kurikulum PAI MA
a. Kurikulum PAI MA 1975 

1. Tafsir/IImu Tafsir 

 Tujuan
Tujuan mata pelajaran Tafsir/Ilmu Tafsir adalah sebagai 

berikut:

a. Siswa mengetahui dan memahami isi dan maksud serta 
hikmah ayat-ayat Al -Qur’an

b. Siswa mengetahui unsur-unsur pokok yang diperlukan 
dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur’an

c. Siswa mengetahui pertumbuhan dan perkembangan tafsir 
pada masa Nabi, Shahabat, Tabi’in, dan masa mutaakhir

d. Siswa menambah perbendaharaan bahasa dan kesusasteraan 
Arab

 Ruang Lingkup
Ruang lingkup materi pelajaran Tafsir/Ilmu Tafsir adalah sebagai 

berikut:

a. Ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan ilmu 
pengetahuan, kemasyarakatan, jinayat, hudud dan warisan



149Pengembangan kurikulum pendidikan agama islam│

b. Pokok-pokok ilmu Tafsir

2. Hadits

 Tujuan
Tujuan pelajaran Hadits pada Madrasah Aliyah adalah sebagai 

berikut:

a. Siswa mengenal hadits-hadits yang mengandung masalah: 
Muamalah, Pelanggaran/Peradilan dan Pernikahan

b. Siswa mengenal kedudukan hadits sebagai sumber hukum 
dan tata hidup

c. Siswa memiliki rasa tanggung jawab yang tebal terhadap 
Allah dan masyarakat

d. Siswa menambah perbendaharaan bahasa Arab

 Ruang Lingkup
Ruang lingkup mata pelajaran Hadits adalah sebagai berikut:

a. Hadits yang mengandung masalah muamalah

b. Hadits yang mengandung masalah pelanggaran

c. Hadits yang mengandung masalah peradilan

d. Hadits yang mengandung masalah pernikahan

3. Musthalah Hadits

 Tujuan
Tujuan mata pelajaran Musthalah Hadits adalah agar siswa dapat:

a. Mengenal dan memahami “istilah-istilah” ilmu hadits

b. Mengetahui tingkatan hadits dalam kedudukannya sebagai 
sumber hukum Islam kedua sesudah Al-Qur’an

c. Menambah perbendaharaan bahasa Arab 
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Ruang Lingkup
Ruang lingkup mata pelajaran Musthalah Hadits adalah sebagai 

berikut:

a. Semua istilah yang dibahas dalam Ilmu Musthalah Hadits

b. Sejarah kodifikasi Hadits

4. Tauhid

 Tujuan
Tujuan mata pelajaran Tauhid adalah sebagai berikut:

a. Siswa mengetahui pertumbuhan dan perkembangan ilmu 
tauhid sebagai sesuatu ilmu

b. Siswa mengetahui dan memahami perkembangan alam 
pikiran ulama-ulama terdahulu dalam bidang ilmu tauhid

c. Siswa memiliki pengetahuan perbandingan sebagai alat 
penyaring kebenaran akidah

d. Siswa memiliki pengetahuan yang mendalam tentang rukun 
iman 

 Ruang Lingkup
Ruang lingkup mata pelajaran Tauhid adalah sebagai berikut:

a. Rukun iman secara terperinci dengan uraian yang lebih 
mendalam

b. Masalah-masalah yang erat hubungannya dengan keimanan

c. Sejarah pertumbuhan dan perkembangan ilmu tauhid 

5. Fiqh/Ushul Fiqh

  Tujuan
Tujuan mata pelajaran Fiqh/Ushul Fiqh adalah agar siswa 

dapat:

a. Mengetahui dan memahami hukum syara’ dan pokok-pokok 
Ushul Fiqh
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b. Mengetahui rahasia-rahasia yang terkandung dalam hukum 
Islam

c. Mengamalkan ajaran-ajaran agama, menjalankan hukum-
hukum syara’ serta menunjukkan ketaatan beragama 

 Ruang Lingkup
Ruang lingkup mata pelajaran Fiqh/Ushul Fiqh adalah sebagai 

berikut:

a. Jinayah

b. Hudud

c. Qadla’

d. Mawaris

e. Pokok-pokok Ushul Fiqh

6. Tarikh Tasyri’

 Tujuan
Tujuan mata pelajaran Tarikh Tasyri’ adalah agar siswa dapat:

a. Mengetahui proses pertumbuhan hukum Islam

b. Mengetahui bahwa syari’at Islam yang dibawa Nabi 
Muhammad SAW mengokohkan sebahagian syari’at yang 
dibawa oleh rasul-rasul sebelumnya

c. Memahami bahwa syari’at Islam sesuai sepanjang masa 

 Ruang Lingkup
Ruang lingkup materi pelajaran Tarikh Tasyri’ ini adalah sebagai 

berikut:

a. Pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam

b. Pembentukan Fiqh Islam

c. Masa kemunduran (Taglid)

d. Masa membangun kembali Fiqh Islam
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7. Sejarah Islam

 Tujuan
Tujuan mata pelajaran Sejarah Islam adalah agar siswa dapat:

a. mengetahui penyiaran agama Islam di Eropa

b. mengenal pemerintahan dan kebudayaan Islam di Eropa 

 Ruang Lingkup
Ruang lingkup mata pelajaran Sejarah Islam ini adalah sebagai 

berikut:

a. Islam berkembang di Eropa (meliputi Spanyol sebelum Islam 
masuk, Islam di Andalusia, Daulat Bani Umayyah di Andalusia, 
Daulat Murabithin, Daulat Muwahhidin, Daulat Bani Ahmar, 
dan Kebudayaan Islam dan bekasnya di benua Eropa).

b. Mesir sejak zaman Khulafaurrasyidin sampai dengan 
zaman Bani Toulon (meliputi zarnan khulafaurrasyidin, 
zaman Bani Umayyah, zaman Bani Abbasiyah, zaman Bani 
Toulon).

c. Mesir sejak zaman Bani Ikhsyid sampai sekarang 
(meliputi zaman Bani Ikhsyid, zaman Bani Fathimiyah, 
zaman kebangunan sampai sekarang) 

8. Kebudayaan Islam

 Tujuan
Tujuan mata pelajaran Kebudayaan Islam adalah agar siswa dapat:

a. Mengenal dan memahami pertumbuhan dan perkembangan 
kebudayaan Islam di berbagai negara

b. Memiliki rasa cinta kepada agama Islam

c. Membedakan kebudayaan yang tidak sesuai dengan ajaran 
Islam

d. Memiliki daya kreatif  dalam bidang seni dan budaya 
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 Ruang Lingkup
Ruang lingkup mata pelajaran Kebudayaan Islam ini adalah 

sebagai berikut:

a. Pengertian kebudayaan, peradaban, dan kesenian

b. Hubungan Islam dengan kebudayaan

c. Faktor kemajuan dan kemunduran kebudayaan Islam

d. Pengaruh dan perkembangan kebudayaan Islam di berbagai 
negara

e. Kesenian Islam Indonesia

b. Kurikulum PAI MA 1984

1. Qur’an-Hadits

 Tujuan
Tujuan mata pelajaran Qur’an-Hadits ini adalah agar siswa 

mengetahui dan rnemahami pokok-pokok ilmu Al-Qur’an dar 
ilmu Hadits secara garis besar, dan memahami ayat-ayat dan hadits 
tertentu yang dipilih mengenai kemurnian, kesempurnaan dan 
fungsi Al-Qur’an dan Hadits, baik dalam hubungan antara dirinya 
dengan Tuhan; antara dirinya dengan sesama manusia; maupun 
antara dirinya dengan alam, serta mampu mengamalkannya dalam 
kehidupan sehari-hari.

 Ruang Lingkup
Ruang lingkup mata pelajaran Qur’an-Hadits ini adalah:

a. Pengantar ilmu Al-Qur’an

b. Pengantar ilmu Hadits

c. Kesempumaan Al-Qur’an

d. Al-Qur’an kitab suci paling sempurna

e. Fungsi Al-Qur’an
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f. Ketaatan terhadap Allah dan Rasul-Nya

g. Tanda-tanda kekuasaan Allah

h. Syukur nikmat

i. Pelestarian alam dan lingkungan hidup

j. Pemeliharaan sumber alam

k. Alam semesta

l. Hidup sederhana

m. Pemerataan karunia Allah

n. Amar makruf  nahi munkar

o. Keadilan, kejujuran dan tanggung jawab

p. Pokok-pokok kebajikan

q. Etika pergaulan sosial

r. Pembangunan pribadi dan masyarakat

2. Fiqh

 Tujuan
Adapun tujuan mata pelajaran Fiqh ini adalah agar peserta didik 

memiliki pengetahuan dan memahami pokok-pokok materi fiqh 
secara mendalam, dari sumber dan dasar-dasarnya, yang mencakup 
hubungan dirinya dengan Tuhan (ibadat), hubungan dirinya dengan 
manusia lain (munakahat, warisan, muamalat jinayat, peradilan, 
pemerintahan), dan hubungan dirinya dengan alam (lingkungan 
hidup dan kesejahteraan sosial) serta mampu menghayati dan 
menerapkannya dalam kehidupannya.

 Ruang Lingkup
Ruang lingkup mata pelajaran Fiqh ini adalah sebagai berikut:

a. Bersuci dan hikmahnya

b. Shalat
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c. Puasa

d. Zakat

e. Haji dan umrah

f. Makanan dan minuman

g. Penyelenggaraan jenazah

h. Ta’ziah, ziarah kubur dan pemeliharaan anak

i. Binatang yang halal dan haram

j. Nikah

k. Talak

3. Aqidah Akhlak

 Tujuan 
Tujuan mata pelajaran Aqidah Akhlak ini adalah agar siswa 

memiliki pengertian, pengetahuan, memahami tentang aqidah 
akhlak. Di samping itu,  siswa memiliki pemahaman dan penghayatan 
serta dapat mencerminkannya dalam kebiasaan hidupnya sehari-
hari.

 Ruang Lingkup
Ruang lingkup mata pelajaran Aqidah Akhlak ini adalah sebagai 

berikut:

a. Aqidah

b. Aqidah Islam

c. Beberapa paham dan aliran dalam bidang Aqidah Islam

d. Akhlak

e. Kewajiban manusia

f. Adab bergaul dalam masyarakat

g. Kisah orang-orang yang disebutkan dalam Al-Qur’an
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h. Sifat-sifat terpuji

i. Iman kepada Allah SWT

j. Iman kepada Malaikat

k. Iman kepada Kitab Allah

l. Iman kepada Rasul-Rasul Allah

m. Iman kepada Hari Akhir

n. Sifat-sifat tercela

o. Kisah orang-orang yang patut dicontoh

p. Iman kepada qadha dan qadar

q. Masalah yang berhubungan dengan keimanan

r. Akhlak terhadap khalik dan lingkungan hidup

s. Akhlak kewiraan

4. Sejarah dan Peradaban Islam

 Tujuan
Tujuan mata pelajaran Sejarah dan Peradaban Islam ini adalah 

agar siswa dapat: mengenal dan memahami pertumbuhan dan 
perkembangan peradaban Islam di berbagai negara, memiliki 
rasa cinta kepada agama Islam, membedakan kebudayaan yang 
tidak sesuai dengan ajaran Islam, memiliki daya kreatif  dalam 
bidang seni dan budaya.

 Ruang Lingkup
Ruang lingkup mata pelajaran Sejarah Peradaban Islam adalah 

sebagai berikut:

a. Perkembangan Islam di masa Nabi dan Khulafaurrasyidin

b. Perkembangan Islam di masa Bani Umayah, Bani Abbasiyah 
serta di luar Daulat Abbasiyah
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c. Kemunduran dan keruntuhan kerajaan Islam dan 
pengaruhnya terhadap peradaban Islam

d. Penyebaran Islam di Asia

e. Kebangkitan bangsa barat

f. Kebangkitan dunia Islam

g. Keaadaan dan gerakan persatuan Islam di Indonesia

c. Kurikulum PAI MA 1994
Mata pelajaran Agama Islam di Madrasah Aliyah terdiri 

atas 4 (empat) mata pelajaran, yaitu; Kelas I dan II meliputi: 
Qur’an-Hadits, Fiqh, dan Aqidah  Akhlaq. Sedangkan kelas III 
untuk semua jurusan meliputi: Qur’an-Hadits, Fiqh, Sejarah 
Kebudayaan Islam.

1. Qur’an-Hadits

 Tujuan
Pelajaran Qur’an-Hadits di Madrasah Aliyah bertujuan:

a. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman siswa 
terhadap pokok-pokok Ilmu Al-Qur’an dan Ilmu Hadits, 
sehingga siswa mempunyai wawasan yang lebih luas 
tentang Al-Qur’an dan Hadits Nabi.

b. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan keyakinan 
siswa terhadap kandungan ayat-ayat Al-Qur’an dan 
Hadits Nabi serta kemurnian dan kesempurnaan Al-
Qur’an sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari.

c. Memberikan pengetahuan dan motivasi agar siswa 
selalu berpedoman kepada Al-Qur’an dan Hadits Nabi, 
baik dalam hubungan di antara dirinya dengan Allah, 
antara dirinya dengan manusia maupun antara dirinya 
dengan alam, serta mampu mengamalkannya dalam kehidupan 
sehari-hari.
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 Ruang Lingkup
Ruang lingkup materi bahan kajian mata pelajaran Quran-

Hadits di Madrasah Aliyah meliputi:

a. Ulumul Qur’an dan Ilmu Hadits secara garis besar 
yang disajikan secara singkat dan jelas

b. Ayat-ayat Al-Qur’an dan Ilmu Hadits secara garis besar yang 
disajikan secara sistematis dan berkesinambungan. Ayat-ayat 
tersebut meliputi: 1) Kesempurnaan Al-Qur’an, 2) Tanda-
tanda kekuasaan dan kebesaran Allah SWT, 3) Syukur 
nikmat, 4) Pemeliharaan dan pelestarian alam, 5) Hidup 
sederhana, 6) Amar ma’ruf  nahi munkar, 7) Kejujuran 
dan tanggung jawab, 8) Pokok-pokok kebajikan, 9) Etika 
pergaulan, 10) Pembangunan pribadi dan masyarakat, 11) 
Ilmu pengetahuan dan teknologi, 12) Biologi, Fisika, dan 
Kimia

c. Hadits-hadits pilihan yang memberikan dukungan terhadap 
kupasan- kupasan ayat yang disajikan.

2. Fiqh

 Tujuan
Mata pelajaran Fiqhi di Madrasah Aliyah bertujuan untuk 

memberikan bekal pengetahuan dan kemampuan mengamalkan 
ajaran Islam dalam aspek hukum baik berupa ajaran ibadah maupun 
muamalah dalam rangka membentuk manusia muslim yang 
beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT serta berakhlak mulia 
dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara 
serta untuk melanjutkan pada jenjang pendidikan tinggi.

 Ruang Lingkup
Ruang lingkup mata pelajaran Fiqh mencakup hukum-hukum 

Islam dalam bidang:

a. Ibadah, meliputi: hikmah bersuci, beberapa hal dalam 
shalat, hikmah shalat, beberapa masalah dalam puasa, 
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hikmah zakat, haji dan umrah serta hikmahnya, qurban 
dan aqiqah serta hikmahnya.

b. Jenazah, meliputi: kewajiban terhadap harta peninggalan 
mayat, ta’ziah, ziarah kubur, dan pemeliharaan anak yatim.

c. Mua’malah, meliputi: hikmah jual beli dan khiyar, salam 
dan syufah, bentuk perekonomian dalam Islam, bentuk-
bentuk pemindahan dan peredaran harta/hak milik dalam 
Islam, pelepasan dan perubahan harta, wakalah, sulhu dan 
hajru.

d. Faraid (Hukum Waris), meliputi: ilmu waris, sebab halangan 
waris mewarisi, ahli waris dan furudul maqaddarah, 
pembagian harta warisan, permasalahan dalam pembagian 
warisan, hikmah pembagian warisan dan wasiat.

e. At’imah (hukum makanan dan minuman) meliputi: hukum 
makanan dan minuman, hukum penyembelihan, hikmah 
dihalalkannya/diharamkannya binatang dan hikmah 
disyari’atkannya penyembelihan.

f. Munakahah (pernikahan), meliputi: pernikahan dalam 
Islam, hikmah nikah, talak, ruju’, khulu dan fasakh, hukum 
perkawinan di Indonesia.

g. Jinayah (Pidana), meliputi: pembunuhan, qishash, diyat, 
kifarat, dan hudud.

h. Peradilan dan Pemerintahan, meliputi: peradilan, peradilan 
agama di Indonesia, jihad, kewiraan dan tata pergaulan 
muslim dengan golongan lain.

i. Pokok Ilmu Ushul Fiqh, meliputi: sumber hukum Islam, 
pembinaan dan perkembangan hukum Islam, dasar-dasar 
Fiqh Islam dan kaidah-kaidah ushul fiqh.
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3. Aqidah Akhlak

 Tujuan
Mata pelajaran Aqidah Akhlak di Madrasah Aliyah bertujuan 

agar:

a. Siswa memiliki pengetahuan, penghayatan, dan 
keyakinan yang benar terhadap hal-hal yang harus 
diimani sehingga keyakinan itu tercermin dalam sikap 
dan tingkah lakunya sehari-hari agar menjadi manusia 
yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT.

b. Siswa memiliki pengetahuan, penghayatan dan 
kemauan yang kuat untuk mengamalkan akhlak yang 
baik dan meninggalkan akhlak yang buruk, baik dalam 
hubungannya dengan Allah, dengan dirinya sendiri, 
dengan sesama manusia maupun dengan lingkungan 
sehingga menjadi manusia yang berakhlak mulia 
dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat berbangsa 
dan bernegara.

c. Siswa memiliki aqidah yang benar serta akhlak yang 
baik untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang 
lebih tinggi.

 Ruang Lingkup
Secara garis besar, pelajaran Aqidah Akhlak di Madrasah 

Aliyah meliputi keserasian, keselarasan dan keseimbangan yang 
bermateri pokok sebagai berikut:

a. Hubungan vertikal antara manusia dengan Allah SWT, 
mencakup segi aqidah yang meliputi: iman kepada Allah, 
Malaikat-Malaikat-Nya, Rasul -Rasul-Nya, Kitab-Kitab-
Nya, Hari Akhirat, dan Qadha-Qadar-Nya

b. Hubungan horisontal antara manusia dengan manusia, 
mencakup segi akhlak yang meliputi: kewajiban 
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membiasakan akhlak yang baik terhadap diri sendiri dan 
orang lain, serta menjauhi akhlak yang buruk.

c. Hubungan manusia dengan alam lingkungan yang bersifat 
pelestarian alam, hewan, tumbuh-tumbuhan sebagai 
kebutuhan hidup manusia.

 Materi Pendidikan Agama Islam Kurikulum Berbasis 
Kompetensi: Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar

Sekolah	Menengah	Pertama

Kelas VII
a. Mengamalkan ajaran Al-Qur’an dalam kehidupan sehari-hari 

b. Menerapkan aqidah Islam dalam kehidupan sehari-hari 

c. Menerapkan Akhlakul Karimah (Akhlak yang mulia) dalam 
kehidupan sehari-hari

d. Menerapkan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari 

e. Mengambil manfaat dari sejarah Islam tentang masyarakat 
Makkah sebelum Islam dalam kehidupan sehari-hari. 

Kelas VIII:
a. Mengamalkan ajaran Al-Qur’an dalam kehidupan sehari-hari 

b. Menerapkan aqidah Islam dalam kehidupan sehari-hari                                                  

c. Menerapkan Akhlakul Karimah (Akhlak yang mulia) dan 
menghindari akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari 

d. Menerapkan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari  

e. Mengambil manfaat dari sejarah Islam tentang keadaan 
masyarakat Madinah sebelum Islam datang dalam kehidupan 
sehari-hari. 
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Kelas IX: 
a. Mengamalkan ajaran Al-Qur’an dalam kehidupan sehari-hari 

b. Menerapkan aqidah Islam dalam kehidupan sehari-hari 

c. Akhlakul Karimah (akhlak yang mulia) dalam kehidupan 
sehari-hari 

d. Menerapakan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari 

e. Mengambil manfaat dari perkembangan Islam pada masa 
Khulafaur Rasyidin dalam kehidupan sehari-hari.  

 Materi Pendidikan Agama Islam Kurikulum 2013
Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar, dan materi Pendidikan 

Agama Islam pada Kurikulum 2013 merujuk Permendikbud RI 
NO.: 37/2018 Tentang Perubahan Atas Permendikbud RI No.: 
24/2016 Tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran 
Pada Kurikulum 2013 Pada Pendidikan Dasar dan Menengah.

Dalam permendikbud tersebut antara lain dijelaskan tujuan 
kurikulum mencakup empat kompetensi,  yaitu  (1) kompetensi 
sikap spiritual, (2) sikap sosial, (3) pengetahuan, dan (4) keterampilan. 
Kompetensi tersebut dicapai melalui proses pembelajaran 
intrakurikuler, kokurikuler, dan/atau ekstrakurikuler. Rumusan 
Kompetensi Sikap Spiritual, yaitu “Menerima dan menjalankan  
ajaran agama yang dianutnya”. Adapun rumusan Kompetensi Sikap 
Sosial,  yaitu “Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, 
teman, dan guru”. Kedua kompetensi tersebut dicapai melalui 
pembelajaran tidak langsung (indirect teaching),  yaitu keteladanan, 
pembiasaan, dan budaya sekolah dengan memperhatikan 
karakteristik mata pelajaran serta kebutuhan dan kondisi peserta 
didik. Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap 
dilakukan sepanjang  proses pembelajaran berlangsung dan dapat 
digunakan sebagai pertimbangan guru dalam mengembangkan 
karakter peserta didik lebih lanjut.
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 KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR PEN-
DIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI SD/MI

Kelas I

KOMPETENSI INTI 1 (SIKAP SPRITUAL)
Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya • 

KOMPETENSI DASAR
1. terbiasa membaca basmalah setiap memulai belajar al-Qur’an

2. terbiasa membaca al-Qur’an dengan tartil

3. menerima adanya Allah SWT. yang Maha Pengasih dan Maha 
Penyayang

4. menerima keesaan Allah SWT. berdasarkan pengamatan 
terhadap dirinya dan makhluk ciptaan-Nya yang dijumpai di 
sekitar rumah dan sekolah 

5. menerima adanya Allah Swt. Maha Pengasih, Maha Penyayang, 
dan Maharaja

6. menerima dan mengakui makna dua kalimat syahadat

7. terbiasa berdoa sebelum dan sesudah belajar

8. meyakini bahwa perilaku hormat dan patuh kepada orang tua 
dan guru sebagai cerminan   dari iman

9. meyakini bahwa berkata yang baik, sopan, dan santun sebagai 
cerminan dari iman

10. meyakini bahwa bersyukur, pemaaf, jujur, dan percaya diri 
sebagai cerminan dari iman

11. terbiasa bersuci sebelum beribadah

12. menjalankan salat dengan tertib

13. meyakini kebenaran kisah Nabi Adam a.s.

14. meyakini kebenaran kisah Nabi Idris a.s.
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15. meyakini kebenaran kisah Nabi Nuh a.s.

16. meyakini kebenaran kisah Nabi Hud a.s.

17. meyakini kebenaran kisah Nabi Muhammad SAW.

KOMPETENSI INTI 2 (SIKAP SOSIAL)
Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, • 
peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, 
teman, dan guru 

KOMPETENSI DASAR
1. menunjukkan sikap percaya diri dalam melafalkan huruf-huruf  

hijaiyyah dan harakatnya 

2. menunjukkan sikap kasih sayang dan peduli kepada sesama 
sebagai implementasi  pemahaman Q.S. al-Fatihah dan Q.S. al-
Ikhlas 

3. menunjukkan perilaku percaya diri sebagai implementasi 
pemahaman adanya Allah SWT. 

4. menunjukkan perilaku percaya diri sebagai implementasi 
pemahaman keesaan Allah SWT. 

5. menunjukkan sikap kasih sayang, peduli, kerja sama, dan 
percaya diri sebagai implementasi pemahaman al-Asmau al-
Husna: ar-Rahman, ar-Rahim, dan al-Malik 

6. menunjukkan sikap teguh pendirian sebagai implementasi 
pemahaman makna dua kalimat syahadat 

7. menunjukkan sikap disiplin sebagai implementasi pemahaman 
makna doa sebelum dan sesudah belajar 

8. menunjukkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua 
dan guru 

9. menunjukkan sikap yang baik, sopan, dan santun ketika 
berbicara 
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10. menunjukkan perilaku bersyukur, pemaaf, jujur, dan percaya 
diri 

11. menunjukkan perilaku bersih badan, pakaian, barang-barang, 
dan tempat sebagai implementasi pemahaman makna bersuci 

12. menunjukkan sikap disiplin sebagai implementasi pemahaman 
salat dan kegiatan agama yang dianutnya di sekitar rumahnya 
melalui pengamatan 

13. Menunjukkan sikap pemaaf  sebagai implementasi pemahaman 
kisah keteladanan Nabi Adam a.s. 

14. Menunjukkan sikap semangat dan rajin belajar sebagai 
implementasi pemahaman kisah keteladanan Nabi Idris a.s. 

15. Menunjukkan sikap kerja keras dan kerja sama sebagai 
implementasi pemahaman kisah keteladanan Nabi Nuh a.s. 

16. Menunjukkan sikap sopan dan santun sebagai implementasi 
pemahaman kisah keteladanan Nabi Hud a.s. 

17. Menunjukkan sikap jujur dan kasih sayang sebagai implementasi 
pemahaman kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW.

KOMPETENSI INTI 3 (PENGETAHUAN)
Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati • 
[mendengar, melihat, membaca] dan menanya berdasarkan 
rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan 
kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan 
di sekolah 

KOMPETENSI DASAR
1. Mengetahui huruf-huruf  hijaiyyah dan harakatnya secara 

lengkap 

2. Memahami pesan-pesan pokok Q.S. al-Fatihah dan Q.S. al-
Ikhlas 
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3. Memahami adanya Allah SWT. yang Maha Pengasih dan Maha 
Penyayang 

4. Memahami keesaan Allah SWT. berdasarkan pengamatan 
terhadap dirinya dan makhluk ciptaan-Nya yang dijumpai di 
sekitar rumah dan sekolah 

5. Memahami makna al-Asmau al-Husna: ar-Rahman, ar-Rahim, 
dan al-Malik 

6. Memahami makna dua kalimat syahadat 

7. Memahami makna doa sebelum dan sesudah belajar 

8. Memahami perilaku hormat dan patuh kepada orangtua dan 
guru 

9. Memahami berkata yang baik, sopan, dan santun

10. Memahami makna bersyukur, pemaaf, jujur, dan percaya diri

11.  Memahami tata cara bersuci

12.  Memahami salat dan kegiatan agama yang dianutnya di sekitar 
rumahnya melalui pengamatan 

13.   Memahami kisah keteladanan Nabi Adam a.s.  

14.   Memahami kisah keteladanan Nabi Idris a.s. 

15.   Memahami kisah keteladanan Nabi Nuh a.s. 

16.   Memahami kisah keteladanan Nabi Hud a.s. 

17.  Memahami kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. 

KOMPETENSI INTI 4 (KETERAMPILAN)
Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas • 
dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang 
mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang 
mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia
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KOMPETENSI DASAR
1. Melafalkan huruf-huruf  hijaiyyah dan harakatnya secara 

lengkap 

2. Melafalkan Q.S. al-Fatihah dan Q.S. al-Ikhlas dengan benar dan 
jelas 

3. Menunjukkan hafalan Q.S. a-lFatihah dan Q.S. al-Ikhlas dengan 
benar dan jelas 

4. Menunjukkan bukti-bukti adanya Allah SWT. yang Maha 
Pengasih dan Maha Penyayang 

5. Menunjukkan bukti-bukti keesaan Allah SWT. berdasarkan 
pengamatan terhadap dirinya dan makhluk ciptaan-Nya yang 
dijumpai di sekitar rumah dan sekolah 

6. Melafalkan al-Asmau al-Husna: ar-Rahman, ar-Rahim, dan al-
Malik

7. Melafalkan dua kalimat syahadat dengan benar dan jelas 

8. Melafalkan doa sebelum dan sesudah belajar dengan benar 
dan jelas 

9. Mencontohkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua 
dan guru 

10. Mencontohkan cara berkata yang baik, sopan, dan santun 

11. Mencontohkan perilaku bersyukur, pemaaf, jujur, dan percaya 
diri 

12. Mempraktikkan tata cara bersuci 

13. Melaksanakan shalat dan kegiatan agama di sekitar rumahnya 
melalui pengamatan 

14. Mencontohkan kegiatan agama di sekitar rumahnya 

15. Menceritakan kisah keteladanan Nabi Adam a.s. 

16. Menceritakan kisah keteladanan Nabi Idris a.s. 
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17. Menceritakan kisah keteladanan Nabi Nuh a.s. 

18. Menceritakan kisah keteladanan Nabi Hud a.s. 

19. Menceritakan kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW.

KELAS II

KOMPETENSI INTI 1 (SIKAP SPIRITUAL) 
Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya • 

KOMPETENSI DASAR 
1.   Terbiasa membaca basmalah setiap memulai belajar al-

Qur’an 

2.   Terbiasa membaca al-Qur’an dengan tartil 

3.   Meyakini Hadits yang terkait dengan anjuran menuntut ilmu

4.   Meyakini Hadits yang terkait dengan perilaku hidup bersih 
dan sehat 

5.  Menerima adanya Allah SWT. Yang Maha Suci, Maha Pemberi 
Keselamatan, dan Maha Pencipta 

6.   Terbiasa berdo’a sebelum dan sesudah makan 

7.   Meyakini bahwa perilaku kasih sayang kepada sesama sebagai 
cerminan dari iman 

8.   Meyakini bahwa sikap kerja sama dan saling tolong menolong 
sebagai cerminan iman 

9.   Terbiasa berdo’a sebelum dan sesudah wudhu 

10.  Menjalankan salat dengan tertib pemahaman tata cara shalat 
dan bacaannya 

11.  Meyakini kebenaran kisah Nabi Saleh a.s. 

12.  Meyakini kebenaran kisah Nabi Lut a.s. 

13.  Meyakini kebenaran kisah Nabi Ishaq a.s. 
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14.  Meyakini kebenaran kisah Nabi Ya’qub a.s. 

15.  Meyakini kebenaran kisah Nabi Muhammad SAW. 

KOMPETENSI INTI 2 (SIKAP SOSIAL)
Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, • 
peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, 
teman, dan guru

KOMPETENSI DASAR
1.   Menunjukkan sikap percaya diri dalam melafalkan huruf  

hijaiyyah bersambung 

2. Menunjukkan sikap berlindung diri kepada Allah SWT. dan 
saling menasehati sebagai implementasi pemahaman makna 
Q.S. an-Nas dan Q.S. al-‘Asr 

3.  Menunjukkan sikap berani bertanya sebagai implementasi 
pemahaman Hadits yang terkait dengan anjuran menuntut 
ilmu 

4.   Menunjukkan perilaku hidup bersih dan sehat sebagai 
implementasi pemahaman Hadits yang terkait dengan perilaku 
hidup bersih dan sehat 

5.   Menunjukkan perilaku rendah hati, damai, dan bersyukur 
sebagai implementasi pemahaman makna al-Asmau al-Husna: 
al-Quddus, as-Salam, dan al-Khaliq 

6.  Menunjukkan perilaku sehat sebagai implementasi pemahaman 
makna doa sebelum dan sesudah makan 

7.   Menunjukkan perilaku kasih sayang kepada sesama 

8.   Menunjukkan sikap kerja sama dan tolong-menolong 

9.  Menunjukkan perilaku hidup sehat dan peduli lingkungan 
sebagai implementasi pemahaman doa sebelum dan sesudah 
wudhu 
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10.  Menunjukkan sikap disiplin sebagai implementasi

11. Menunjukkan sikap berani bertanya sebagai implementasi 
pemahaman kisah keteladanan Nabi Saleh a.s. 

12.  Menunjukkan perilaku kerja keras sebagai implementasi 
pemahaman kisah keteladanan Nabi Luth a.s. 

13.  Menunjukkan sikap damai sebagai implementasi pemahaman 
kisah keteladanan Nabi Ishaq a.s. 

14. Menunjukkan perilaku kasih sayang sebagai implementasi 
pemahaman kisah keteladanan Nabi Ya’qub a.s. 

15.  Menunjukkan sikap jujur dan kasih sayang sebagai implementasi 
pemahaman kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. 

KOMPETENSI INTI 3 (PENGETAHUAN) 
Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati • 
[mendengar, melihat, membaca] dan menanya berdasarkan 
rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan 
kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan 
di sekolah 

KOMPETENSI DASAR
1.   Mengetahui huruf  hijaiyyah bersambung sesuai dengan 

makharijul huruf  

2. Memahami pesan-pesan pokok Q.S. an-Nas dan Q.S. al-‘Asr 

3. Memahami Hadits yang terkait dengan anjuran menuntut 
ilmu 

4. Memahami Hadits yang terkait dengan perilaku hidup bersih 
dan sehat 

5. Memahami makna al-Asmau al-Husna: al-Quddus, as-Salam, 
dan al-Khaliq 

6. Memahami makna doa sebelum dan sesudah makan 



171Pengembangan kurikulum pendidikan agama islam│

7. Memahami perilaku kasih sayang kepada sesama 

8.  Memahami sikap kerja sama dan saling tolong menolong 

9.   Memahami doa sebelum dan sesudah wudhu 

10.  Memahami tata cara shalat dan bacaannya 

11.  Memahami kisah keteladanan Nabi Saleh a.s. 

12.  Memahami kisah keteladanan Nabi Lut a.s. 

13.  Memahami kisah keteladanan Nabi Ishaq a.s. 

14.  Memahami kisah keteladanan Nabi Ya‘qub a.s. 

15.  Memahami kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. 

KOMPETENSI INTI 4 (KETERAMPILAN)
Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas • 
dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang 
mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang 
mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia

KOMPETENSI DASAR
1. Melafalkan huruf  hijaiyyah bersambung sesuai dengan 

makharijul huruf  

2. Melafalkan Q.S. an-Nas dan Q.S. al‘Asr dengan benar dan jelas 

3. Menunjukkan hafalan Q.S. an-Nas dan Q.S. al-‘Asr dengan 
benar dan jelas 

4. Menunjukkan perilaku rajin belajar sebagai implementasi 
pemahaman makna Hadits yang terkait dengan anjuran 
menuntut ilmu 

5. Menunjukkan perilaku hidup bersih dan sehat sebagai 
implementasi pemahaman makna Hadits tentang kebersihan 
dan kesehatan 
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6. Melafalkan al-Asmau al-Husna: al-Quddus, as-Salam, dan al-
Khaliq 

7. Melafalkan doa sebelum dan sesudah makan 

8. Mencontohkan perilaku kasih sayang kepada sesama 

9. Mencontohkan sikap kerja sama dan saling tolong menolong

10. Mempraktikkan wudhu dan doanya dengan tertib dan benar 

11. Mempraktikkan shalat dengan tata cara dan bacaan yang 
benar

12. Menceritakan kisah keteladanan Nabi Saleh a.s. 

13. Menceritakan kisah keteladanan Nabi Luth a.s. 

14. Menceritakan kisah keteladanan Nabi Ishaq a.s. 

15. Menceritakan kisah keteladanan Nabi Ya’qub a.s. 

16. Menceritakan kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. 

KELAS III

KOMPETENSI INTI 1 (SIKAP SPIRITUAL)
Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang • 
dianutnya 

KOMPETENSI DASAR
1. Terbiasa membaca al-Qur’an dengan tartil 

2. Meyakini Hadits yang terkait dengan perilaku mandiri, percaya 
diri, dan bertanggung jawab 

3. Meyakini keesaan Allah SWT. Yang Maha Pencipta berdasarkan 
pengamatan terhadap dirinya dan makhluk ciptaan-Nya yang 
dijumpai di sekitar rumah dan sekolah 

4.  Meyakini adanya Allah SWT. Yang Maha Pemberi, Maha 
Mengetahui, dan Maha Mendengar 
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5.  Meyakini bahwa perilaku tawaduk, ikhlas, dan mohon 
pertolongan sebagai cerminan dari iman 

6.  Meyakini bahwa sikap peduli terhadap sesama sebagai 
cerminan dari iman 

7.  Menerima dan mensyukuri nikmat Allah SWT. yang diberikan 
kepada makhluknya 

8.  Menjalankan salat secara tertib dan menunjukkan sikap hidup 
tertib sebagai implementasi pemahaman makna ibadah shalat 

9.   Menerima makna zikir dan doa setelah shalat sebagai wujud 
berserah diri kepada Allah Swt. 

10.  Menjalankan ibadah shalat dengan tertib 

11.  Meyakini kebenaran kisah Nabi Yusuf  a.s. 

12.  Meyakini kebenaran kisah Nabi Syu’aib a.s. 

13.  Meyakini kebenaran kisah Nabi Ibrahim a.s. dan Nabi Ismail 
a.s. 

14.  Meyakini kebenaran kisah Nabi Muhammad SAW. 

KOMPETENSI INTI 2 (SIKAP SOSIAL) 
Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, • 
peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, 
teman, guru, dan tetangganya 

KOMPETENSI DASAR
1. Menunjukkan sikap peduli terhadap sesama sebagai 

implementasi pemahaman Q.S. an-Nasr dan Q.S. al-Kautsar 

2. Menunjukkan perilaku mandiri, percaya diri, dan bertanggung 
jawab 

3. Menunjukkan sikap kerja sama sebagai implementasi 
pemahaman keesaan Allah SWT. 

4.  Menunjukkan sikap peduli, berbuat baik, dan berhati-hati 
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sebagai implementasi pemahaman al-Asmau al-Husna: al-
Wahhab, al‘Alim, dan as- Sami‘

5. Menunjukkan perilaku tawaduk, ikhlas, dan mohon 
pertolongan 

6. Menunjukkan sikap peduli terhadap sesama sebagai 
implementasi pemahaman Q.S. al-Kautsar 

7.   Menunjukkan sikap bersyukur

8.   Menunjukkan sikap hidup tertib sebagai implementasi 
pemahaman makna ibadah shalat

9.  Menunjukkan sikap rendah hati sebagai implementasi 
pemahaman makna zikir dan doa setelah shalat 

10.  Menunjukkan perilaku kerja sama sebagai implementasi 
pemahaman hikmah ibadah shalat 

11.  Menunjukkan sikap pemaaf  sebagai implementasi pemahaman 
kisah keteladanan Nabi Yusuf  a.s. 

12. Menunjukkan sikap jujur sebagai implementasi pemahaman 
kisah keteladanan Nabi Syu’aib a.s. 

13. Menunjukkan sikap rasa ingin tahu, sabar, rela berkorban, 
hormat, dan patuh kepada orangtua sebagai implementasi 
pemahaman kisah keteladanan Nabi Ibrahim a.s. dan Nabi 
Ismail a.s. 

14. Menunjukkan sikap percaya diri dan mandiri sebagai 
implementasi pemahaman kisah keteladanan Nabi Muhammad 
SAW.

KOMPETENSI INTI 3 (PENGETAHUAN) 
Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati • 
[mendengar, melihat, membaca] dan menanya berdasarkan 
rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan 
kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di 
sekolah dan tempat bermain 
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KOMPETENSI DASAR
1. Memahami makna Q.S. an-Nasr dan al-Kautsar 

2.  Memahami Hadits yang terkait dengan perilaku mandiri, 
percaya diri, dan bertanggung jawab 

3.  Memahami keesaan Allah Yang Maha Pencipta berdasarkan 
pengamatan terhadap dirinya dan makhluk ciptaan-Nya yang 
dijumpai di sekitar rumah dan sekolah 

4. Memahami makna al-Asmau al-Husna: al-Wahhab, al-‘Alim, 
dan as-Sami‘ 

5. Memahami perilaku tawaduk, ikhlas, dan mohon pertolongan 

6. Memahami sikap peduli terhadap sesama sebagai implementasi 
pemahaman Q.S. al-Kautsar 

7. Memahami sikap bersyukur 

8. Memahami makna salat sebagai wujud dari pemahaman Q.S. 
al-Kautsar 

9. Memahami makna zikir dan doa setelah shalat 

10.  Memahami hikmah ibadah shalat melalui pengamatan dan 
pengalaman di rumah dan sekolah 

11.  Memahami kisah keteladanan Nabi Yusuf  a.s. 

12.  Memahami kisah keteladanan Nabi Syu‘aib a.s. 

13.  Memahami kisah keteladanan Nabi Ibrahim a.s. dan Nabi 
Ismail a.s. 

14.  Memahami kisah keteladanan nabi Muhammad SAW. 

KOMPETENSI INTI 4 (KETERAMPILAN) 
Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, • 
sistematis dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan 
yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang 
mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia
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KOMPETENSI DASAR
1. Membaca kalimat-kalimat dalam Q.S. an-Nasr dan al-Kautsar 

dengan benar 

2. Menulis kalimat-kalimat dalam Q.S. an-Nasr dan al-Kausar 
dengan benar 

3. Menunjukkan hafalan Q.S. an-Nasr dan al-Kautsar dengan 
lancar 

4. Mencontohkan perilaku mandiri, percaya diri, serta 
bertanggung jawab sebagai implementasi makna Hadits yang 
terkandung 

5. Melakukan pengamatan terhadap diri dan makhluk ciptaan 
Allah yang dijumpai di sekitar rumah dan sekolah sebagai 
implementasi iman terhadap keesaan Allah Yang Maha 
Pencipta 

6. Membaca al-Asmau al-Husna: al-Wahhab, al-‘Alim, dan as-
Sami‘ dengan jelas dan benar

7. Mencontohkan perilaku tawaduk, ikhlas, dan mohon 
pertolongan 

8. Mencontohkan perilaku peduli terhadap sesama sebagai 
implementasi pemahaman Q.S. al-Kautsar 

9. Mencontohkan sikap bersyukur

10. Menunjukkan contoh makna shalat sebagai wujud dari 
pemahaman Q.S. al-Kautsar 

11. Mempraktikkan tata cara zikir dan doa setelah shalat secara 
benar 

12. Menceritakan pengalaman hikmah pelaksanaan ibadah shalat 
di rumah dan sekolah

13. Menceritakan kisah keteladanan Nabi Yusuf  a.s. 

14. Menceritakan kisah keteladanan Nabi Syu’aib a.s. 
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15. Menceritakan kisah keteladanan Nabi Ibrahim a.s. dan Nabi 
Ismail a.s.

16. Menceritakan kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW.

KELAS IV

KOMPETENSI INTI 1 (SIKAP SPIRITUAL) 
Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang • 
dianutnya 

KOMPETENSI DASAR
1. terbiasa membaca al-Qur’an dengan tartil 

2. meyakini Allah itu ada melalui pengamatan terhadap makhluk 
ciptaan-Nya di sekitar rumah dan sekolah 

3. meyakini adanya Allah Swt. Yang Maha Melihat, Maha Adil 
dan Maha Agung 

4.  meyakini keberadaan malaikat-malaikat Allah SWT. 

5. meyakini adanya Rasul-Rasul Allah SWT. 

6. meyakini bahwa sikap santun dan menghargai teman sebagai 
cerminan dari iman 

7.  meyakini bahwa sikap rendah hati sebagai cerminan dari 
iman 

8.  meyakini bahwa perilaku hemat sebagai cerminan dari iman 

9.  meyakini bahwa perilaku jujur sebagai cerminan dari iman 

10.  meyakini bahwa perilaku amanah sebagai cerminan dari 
iman 

11.  meyakini bahwa perilaku hormat dan patuh kepada orangtua 
dan guru sebagai cerminan dari iman 

12. meyakini bahwa perilaku gemar membaca sebagai cerminan 
dari iman 
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13.  meyakini bahwa sikap pantang menyerah sebagai cerminan 
dari iman 

14.  menerapkan ketentuan syariat Islam dalam bersuci dari hadats 
kecil 

15. menjalankan shalat dengan tertib 

16. meyakini kebenaran kisah Nabi Ayyub a.s. 

17 meyakini kebenaran kisah Nabi Zulkifli a.s. 

18. meyakini kebenaran kisah Nabi Harun a.s. 

19. meyakini kebenaran kisah Nabi Musa a.s. 

20. meyakini kebenaran kisah Nabi Muhammad SAW. 

21. meyakini keimanan Wali Songo kepada Allah SWT. 

KOMPETENSI INTI 2 (SIKAP SOSIAL) 
Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, • 
peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, 
teman, guru, dan tetangganya.

KOMPETENSI DASAR
1. menunjukkan sikap kerja sama dan peduli sebagai implementasi 

pemahaman makna Q.S. al-Falaq dan Q.S  al-Fil 

2. menunjukkan sikap percaya diri sebagai implementasi 
pemahaman Allah itu ada 

3. menunjukkan sikap hati-hati, hormat dan kerja sama sebagai 
implementasi pemahaman makna al-Asmau al-Husna: al-Basir, 
al-‘Adil, dan al-‘Azim 

4. menunjukkan sikap patuh sebagai implementasi pemahaman 
makna iman kepada malaikat-malaikat Allah 

5.  menunjukkan sikap yang dipengaruhi oleh keimanan kepada 
para Rasul Allah SWT. yang tercermin dari perilaku kehidupan 
sehari-hari 
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6.  menunjukkan sikap santun dan menghargai teman 

7.  menunjukkan sikap rendah hati 

8.  menunjukkan perilaku hemat 

9.  menunjukkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari 

10.  menunjukkan perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari 

11.  menunjukkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua 
dan guru 

12.  menunjukkan sikap gemar membaca 

13.  menunjukkan sikap pantang menyerah 

14.  menunjukkan perilaku bersih sebagai implementasi 
pemahaman tata cara bersuci dari hadats kecil 

15. menunjukkan sikap disiplin sebagai implementasi pemahaman 
makna ibadah shalat

16. menunjukkan sikap sabar sebagai implementasi pemahaman 
kisah keteladanan Nabi Ayyub  a.s. 

17.  menunjukkan sikap rendah hati sebagai implementasi 
pemahaman kisah keteladanan Nabi Zulkifli a.s. 

18.  menunjukkan perilaku kasih sayang sebagai implementasi 
pemahaman kisah keteladanan Nabi Harun a.s. 

19.  menunjukkan sikap berani dan sikap pantang menyerah 
sebagai implementasi pemahaman kisah keteladanan Nabi 
Musa a.s. 

20. menunjukkan sikap santun dan menghargai teman, baik di 
rumah, sekolah, dan di masyarakat sekitar sebagai implementasi 
pemahaman kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. 

21. menunjukkan perilaku peduli dan rendah hati sebagai 
implementasi pemahaman kisah keteladanan Wali Songo
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KOMPETENSI INTI 3 (PENGETAHUAN) 
Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan • 
menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk 
ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang 
dijumpainya di rumah, di sekolah dan tempat bermain 

KOMPETENSI DASAR KOMPETENSI DASAR 
1. memahami makna Q.S. al-Falaq dan Q.S. al-Fil dengan baik 

dan benar 

2. memahami Allah itu ada melalui pengamatan terhadap 
makhluk ciptaan-Nya di sekitar rumah dan sekolah 

3.  memahami makna al-Asmau alHusna: Al-Basir, Al-‘Adil, dan 
Al‘Azim 

4.  memahami makna iman kepada malaikat-malaikat Allah 
berdasarkan pengamatan terhadap dirinya dan alam sekitar 

5.  memahami makna iman kepada Rasul Allah 

6.  memahami sikap santun dan menghargai teman, baik di 
rumah, sekolah, maupun di masyarakat sekitar 

7.  memahami sikap rendah hati 

8.  memahami perilaku hemat 

9.  memahami makna perilaku jujur dalam kehidupan sehari-
hari 

10. memahami makna perilaku amanah dalam kehidupan sehari-
hari 

11.  memahami makna perilaku hormat dan patuh kepada orang 
tua dan guru 

12.  memahami manfaat gemar membaca 

13.  memahami makna sikap pantang menyerah 
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14.  memahami tata cara bersuci dari hadats kecil  sesuai ketentuan 
syari’at Islam 

15.  memahami makna ibadah salat 

16  memahami kisah keteladanan Nabi Ayyub a.s. 

17.  memahami kisah keteladanan Nabi Zulkifli a.s. 

18.  memahami kisah keteladanan Nabi Harun a.s. 

19.  memahami kisah keteladanan Nabi Musa a.s. 

20.  memahami kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. 

21.  memahami kisah keteladanan Wali Songo 

KOMPETENSI INTI 4 (KETERAMPILAN)
Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, • 
sistematis dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan 
yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang 
mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia 

KOMPETENSI DASAR
1. membaca Q.S. al-Falaq dan Q.S  al-Fìl dengan tartil

2.  menulis kalimat-kalimat dalam Q.S. al-Falaq dan Q.S  al-Fìl 
dengan benar 

3.  menunjukkan hafalan Q.S. al-Falaq dan Q.S  al-Fìl dengan 
lancar 

4. melakukan pengamatan terhadap makhluk ciptaan Allah di 
sekitar rumah dan sekolah sebagai upaya mengenal Allah itu 
ada 

5. membaca al-Asmau al-Husna: Al-Basir, Al-‘Adil, dan Al-‘Azim 
dengan jelas dan benar 

6. melakukan pengamatan diri dan alam sekitar sebagai 
implementasi makna iman kepada malaikat-malaikat Allah 
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7. mencontohkan makna iman kepada Rasul Allah

8. mencontohkan sikap santun dan menghargai teman, baik di 
rumah, sekolah, maupun di masyarakat sekitar 

9. mencontohkan sikap rendah hati

10. mencontohkan perilaku hemat

11. mencontohkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari 

12. mencontohkan perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari

13. mencontohkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua 
dan guru 

14. menunjukkan perilaku gemar membaca 

15. menunjukkan sikap pantang menyerah

16. mempraktikkan tata cara bersuci dari hadats kecil sesuai 
ketentuan syari’at Islam 

17. menunjukkan contoh makna ibadah shalat 

18. menceritakan pengalaman melaksanakan shalat di rumah dan 
masjid lingkungan sekitar rumah

19. menceritakan kisah keteladan Nabi Ayyub a.s. 

20. menceritakan kisah keteladan Nabi Zulkifli a.s. 

21. menceritakan kisah keteladan Nabi Harun a.s. 

22. menceritakan kisah keteladanan Nabi Musa a.s. 

23. menceritakan kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. 

24. menceritakan kisah keteladanan Wali Songo 
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KELAS V

KOMPETENSI INTI 1 (SIKAP SPIRITUAL) 
Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang • 
dianutnya 

KOMPETENSI DASAR
1.  terbiasa membaca al-Qur’àn dengan tartìl 

2.  meyakini adanya Allah Swt. Yang Maha Mematikan, Maha 
Hidup, Maha Berdiri Sendiri, dan Maha Esa 

3.  meyakini keberadaan Rasul Allah dan Rasul Ulul ‘Azmi 

4.  meyakini adanya kitab-kitab suci melalui rasul-rasul-Nya 
sebagai implementasi rukun iman 

5.  meyakini bahwa perilaku jujur sebagai cerminan dari iman 

6.  meyakini bahwa hormat dan patuh kepada orang tua dan guru 
sebagai cerminan dari iman 

7.  meyakini bahwa sikap saling menghargai sesama manusia 
sebagai cerminan dari iman 

8.  meyakini bahwa sikap sederhana sebagai cerminan dari iman 

9.  meyakini bahwa ikhlas beramal sebagai cerminan dari iman 

10.  menjalankan kewajiban puasa Ramadan sebagai implementasi 
pemahaman rukun Islam 

11.  menjalankan shalat tarawih dan tadarus al-Qur’an di bulan 
Ramadan sebagai wujud ketaatan kepada Allah dan rasul-Nya 

12.  meyakini kebenaran kisah Nabi Dawud a.s. 

13.  meyakini kebenaran kisah Nabi Sulaiman a.s. 

14.  meyakini kebenaran kisah Nabi Ilyas a.s. 

15.  meyakini kebenaran kisah Nabi Ilyasa a.s. 

16.  meyakini kebenaran kisah Nabi Muhammad SAW. 
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17.  meyakini kebenaran kisah Luqman sebagaimana terdapat 
dalam al-Qur’an 

KOMPETENSI INTI 2 (SIKAP SOSIAL)
Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, • 
peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, 
teman, guru, dan tetangganya serta cinta tanah air

KOMPETENSI DASAR
1.  menunjukkan sikap kerja sama dan peduli sebagai implementasi 

pemahaman makna Q.S. at-Tìn dan Q.S. al-Mà’ùn 

2.  menunjukkan sikap berani, peduli, mandiri, dan teguh 
pendirian sebagai implementasi pemahaman makna al-Asmau 
al-Husna: al-Mumit, al-Hayy, al-Qayyum, dan al-Ahad 

3.  menunjukkan sikap sabar dan jujur sebagai implementasi 
pemahaman mengenal nama-nama Rasul Allah dan Rasul Ulul 
‘Azmi 

4.  menunjukkan sikap percaya diri sebagai implementasi 
pemahaman makna diturunkannya kitab-kitab suci melalui 
rasul-rasul-Nya 

5.  menunjukkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari 

6.  menunjukkan perilaku hormat dan patuh kepada orangtua 
dan guru 

7.  menunjukkan sikap saling menghargai sesama manusia 

8.  menunjukkan sikap sederhana dalam kehidupan sehari-hari 

9.  menunjukkan sikap ikhlas beramal dalam kehidupan sehari-
hari

10.  menunjukkan sikap sabar dan mengendalikan diri sebagai 
implementasi pemahaman hikmah puasa Ramadhan 
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11. menunjukkan sikap tekun sebagai implementasi pemahaman 
pelaksanaan shalat taràwih dan tadàrus al-Qur’an 

12. menunjukkan sikap berani sebagai implementasi pemahaman 
kisah keteladan Nabi Dawud a.s. 

13.  menunjukkan sikap rendah hati sebagai implementasi 
pemahaman kisah keteladanan Nabi Sulaiman a.s. 

14.  menunjukkan sikap sabar sebagai implementasi pemahaman 
kisah keteladanan Nabi Ilyas a.s. 2.15 menunjukkan sikap kerja 
sama sebagai implementasi pemahaman kisah keteladanan 
Nabi Ilyasa’ a.s. 

15.  menunjukkan sikap jujur dan peduli sebagai implementasi 
pemahaman kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. 

16.  menunjukkan sikap rendah hati sebagai implementasi 
pemahaman kisah keteladanan Luqman sebagaimana terdapat 
dalam al-Qur’an

KOMPETENSI INTI 3 (PENGETAHUAN) 
Memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara • 
mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin 
tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan 
benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah dan tempat 
bermain 

KOMPETENSI DASAR 
1.  memahami makna Q.S. at-Tìn dan Q.S. al-Mà’ùn dengan baik 

dan tartìl 

2.  memahami makna al-Asmau alHusna: Al-Mumit, Al-Hayy, Al-
Qayyum, dan Al-Ahad 

3.  memahami nama-nama Rasul Allah dan Rasul Ulul ‘Azmi 

4.  memahami makna diturunkannya kitab-kitab suci melalui 
rasul-rasul-Nya sebagai implementasi rukun iman 
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5.  memahami makna perilaku jujur dalam kehidupan sehai-hari 

6.  memahami makna hormat dan patuh kepada orangtua dan 
guru 

7.  memahami makna saling menghargai sesama manusia 

8.  memahami makna sederhana dalam kehidupan sehari-hari 

9.  memahami makna ikhlas beramal dalam kehidupan sehari-
hari 

10. memahami hikmah puasa Ramadan yang dapat membentuk 
akhlak mulia 

11. memahami pelaksanaan shalat tarawih dan tadarus al-Qur’an 

12.  memahami kisah keteladanan Nabi Dawud a.s.  

13.  memahami kisah keteladanan Nabi Sulaiman a.s. 

14.  memahami kisah keteladanan Nabi Ilyas a.s. 

15.  memahami kisah keteladanan Nabi Ilyasa’ a.s. 

16.  memahami kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. 

17.  memahami kisah keteladanan Luqman sebagaimana terdapat 
dalam al-Qur’an 

KOMPETENSI INTI 4 (KETERAMPILAN)
Menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa • 
yang jelas, sistematis dan logis, dalam karya yang estetis, dalam 
gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan 
yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak 
mulia 

KOMPETENSI DASAR
1. membaca Q.S. at-Tìn dan Q.S. al-Mà’ùn dengan tartìl 

2.  menulis kalimat-kalimat dalam Q.S. at-Tìn dan Q.S. al-Mà’ùn 
dengan benar 
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3.  menunjukkan hafalan Q.S. at-Tìn dan Q.S. al-Mà’ùn dengan 
lancar 

4.  membaca al-Asmau al-Husna: Al-Mumit, Al-Hayy, Al-Qayyum, 
dan Al-Ahad dengan jelas dan benar 

5. menunjukkan hafalan nama-nama Rasul Allah dan Rasul Ulul 
‘Azmi 

6. menunjukkan makna diturunkannya kitab-kitab suci melalui 
rasul-rasul-Nya sebagai implementasi rukun iman 

7. menunjukkan perilaku jujur dalam kehidupan sehai-hari 

8. mencontohkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua 
dan guru 

9. mencontohkan sikap saling menghargai sesama manusia

10. mencontohkan sikap sederhana dalam kehidupan sehari-hari 

11. mencontohkan sikap ikhlas beramal dalam kehidupan sehari-
hari 

12. menunjukkan hikmah puasa Ramadan yang dapat membentuk 
akhlak mulia 

13. mempraktikkan tatacara shalat tarawih dan tadarus al-Qur’an 

14. menceritakan kisah keteladanan Nabi Dawud a.s. 

15. menceritakan kisah keteladanan Nabi Sulaiman a.s. 

16. menceritakan kisah keteladanan Nabi Ilyas a.s. 

17. menceritakan kisah keteladanan Nabi Ilyasa’ a.s. 

18. menceritakan kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. 

19. menceritakan kisah keteladanan Luqman sebagaimana 
terdapat dalam al-Qur’an 
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KELAS VI

KOMPETENSI INTI 1 (SIKAP SPIRITUAL) 
Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang • 
dianutnya 

KOMPETENSI DASAR 
1. terbiasa membaca al-Qur’an dengan tartil 

2. meyakini adanya Allah Swt. tempat meminta, Maha Berkuasa, 
Maha Mendahulukan, dan Maha Kekal 

3.  meyakini adanya hari akhir sebagai implementasi pemahaman 
Rukun Iman 

4.  menyakini adanya qadha dan qadar 

5.  meyakini bahwa perilaku hormat dan patuh kepada orangtua, 
guru, dan sesama anggota keluarga sebagai cerminan dari 
iman 

6.  meyakini bahwa sikap toleran dan simpatik terhadap sesama 
sebagai cerminan dari iman 

7.  menjalankan kewajiban berzakat sebagai implementasi 
pemahaman rukun Islam 

8.  meyakini kebenaran kisah Nabi Yunus a.s.  

9.  meyakini kebenaran kisah Nabi Zakariya a.s. 

10.  meyakini kebenaran kisah Nabi Yahya a.s. 

11.  meyakini kebenaran kisah Nabi Isa a.s. 

12.  meyakini kebenaran kisah Nabi Muhammad SAW 

13.  meyakini kebenaran kisah sahabat-sahabat Nabi Muhammad 
SAW 

14.  meyakini kebenaran kisah Ashabul Kahfi sebagaimana terdapat 
dalam al-Qur’an 
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KOMPETENSI INTI 2 (SIKAP SOSIAL)
Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, • 
peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, 
teman, guru, dan tetangganya serta cinta tanah air 

KOMPETENSI DASAR
1. menunjukkan perilaku toleran, simpati, waspada, berbaik 

sangka, dan hidup rukun sebagai implementasi pemahaman 
Q.S. al-Kafirun, Q.S. al-Maidah/5:2-3 dan Q.S. al- Hujurat/49:12-
13 2.2 menunjukkan sikap peduli sebagai implementasi 
pemahaman makna al-Asmau al-Husna: as-Samad, al-Muqtadir, 
al-Muqaddim, dan al-Baqi 

2. menunjukkan perilaku rendah hati yang mencerminkan iman 
kepada hari akhir 

3. menunjukkan perilaku berserah diri kepada Allah Swt. yang 
mencerminkan iman kepada qadha dan qadar

4. menunjukkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua, 
guru, dan sesama anggota keluarga 

5. menunjukkan sikap toleran dan simpatik terhadap sesama 

6. menunjukkan sikap peduli sebagai implementasi pemahaman 
hikmah zakat, infaq, dan sedekah sebagai implementasi rukun 
Islam 

7. menunjukkan sikap tanggung jawab sebagai implementasi 
pemahaman kisah keteladanan Nabi Yunus a.s. 

8. menunjukkan sikap kasih sayang sebagai implementasi 
pemahaman kisah keteladanan Nabi Zakariya a.s. 

9. menunjukkan sikap patuh dan taat sebagai implementasi 
pemahaman kisah keteladanan Nabi Yahya a.s. 

10. menunjukkan sikap peduli sebagai implementasi pemahaman 
kisah keteladanan Nabi Isa a.s. 2.12 menunjukkan sikap 
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semangat dalam belajar sebagai implementasi pemahaman 
kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW 

11. menunjukkan sikap peduli sebagai implementasi pemahaman 
kisah keteladanan sahabat-sahabat Nabi Muhammad saw. 

12. menunjukkan sikap teguh pendirian sebagai implementasi 
pemahaman kisah keteladanan Ashabul Kahfi sebagaimana 
terdapat dalam al-Qur’an

KOMPETENSI INTI 3 (PENGETAHUAN) 
Memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara • 
mengamati, menanya dan mencoba berdasarkan rasa ingin 
tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, 
dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah dan 
tempat bermain 

KOMPETENSI DASAR 
1.  memahami makna Q.S. Al-Kafirun, Q.S. Al-Maidah/5:2-3 dan 

Q.S. al-Hujurat/49:12-13 dengan benar 

2.  memahami makna al-Asmau al-Husna: As-Samad, Al-Muqtadir, 
Al-Muqaddim, dan Al-Baqi 

3.  memahami hikmah beriman kepada hari akhir yang dapat 
membentuk perilaku akhlak mulia 

4.  memahami hikmah beriman kepada qadha dan qadar yang 
dapat membentuk perilaku akhlak mulia 

5.  memahami perilaku hormat dan patuh kepada orang tua, 
guru, dan sesama anggota keluarga 

6.  memahami sikap toleran dan simpatik terhadap sesama sebagai 
wujud dari pemahaman Q.S. al-Kafirun 

7.  memahami hikmah zakat, infaq, dan sedekah sebagai 
implementasi rukun Islam 

8.  memahami kisah keteladanan Nabi Yunus a.s.  
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9.  memahami kisah keteladanan Nabi Zakariya a.s. 

10.  memahami kisah keteladanan Nabi Yahya a.s. 

11.  memahami kisah keteladanan Nabi Isa a.s. 

12.  memahami kisah Nabi Muhammad SAW. 

13.  memahami kisah keteladanan sahabat-sahabat Nabi 
Muhammad SAW. 

14. memahami kisah keteladanan Ashabul Kahfi sebagaimana 
terdapat dalam al-Qur’an 

KOMPETENSI INTI 4 (KETERAMPILAN)  
Menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa • 
yang jelas, sistematis dan logis, dalam karya yang estetis, dalam 
gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan 
yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak 
mulia 

KOMPETENSI DASAR
1.  membaca Q.S. Al-Kafirun, Q.S. Al-Maidah/5:2-3 dan Q.S. al-

Hujurat/49:12-13 dengan jelas dan benar 

2.  menulis Q.S. Al-Kafirun, Q.S. Al-Maidah/5:2-3 dan Q.S. al-
Hujurat/49:12.

3. menunjukkan hafalan Q.S. Al-Kafirun, Q.S. Al-Maidah/5:2-3 
dan Q.S. al-Hujurat/49:12-13 dengan benar 

4. membaca al-Asmau al-Husna: As-Samad, Al-Muqtadir, Al-
Muqaddim, dan Al-Baqi dengan jelas dan benar 

5. menunjukkan contoh hikmah beriman kepada hari akhir yang 
dapat membentuk perilaku akhlak mulia 

6. menunjukkan hikmah beriman kepada qadha dan qadar yang 
dapat membentuk perilaku akhlak mulia 
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7. mencontohkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua, 
guru, dan sesama anggota keluarga

8. menunjukkan sikap toleran dan simpatik terhadap sesama 
sebagai wujud dari pemahaman Q.S. al-Kafirun 13 dengan 
benar 

9. menunjukkan hikmah zakat, infaq, dan sedekah sebagai 
implementasi rukun Islam 

10. menceritakan kisah keteladanan Nabi Yunus a.s. 

11. menceritakan kisah keteladanan Nabi Zakariya a.s. 

12. menceritakan kisah keteladanan Nabi Yahya a.s. 

13. menceritakan kisah keteladanan Nabi Isa a.s. 

14. menceritakan kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. 

15. menceritakan kisah keteladanan sahabat-sahabat Nabi 
Muhammad SAW. 

16. menceritakan kisah keteladanan Ashabul Kahfi sebagaimana 
terdapat dalam al-Qur’an 

 KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR PENDI-
DIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI SMP/MTs 

KELAS VII

KOMPETENSI INTI 1 (SIKAP SPIRITUAL) 
Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya • 

KOMPETENSI DASAR
1. terbiasa membaca al-Qur’an dengan meyakini bahwa Allah 

SWT. akan meninggikan derajat orang yang beriman dan 
berilmu 

2.  terbiasa membaca al-Qur’an dengan meyakini bahwa Allah 
SWT. mencintai orang-orang yang ikhlas, sabar, dan pemaaf  
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3.  meyakini bahwa Allah SWT. Maha Mengetahui, Maha 
Waspada, Maha Mendengar, dan Maha Melihat 

4.  beriman kepada malaikat-malaikat Allah SWT. 

5.  meyakini bahwa jujur, amanah, dan istiqamah adalah perintah 
agama 

6.  menyakini bahwa hormat dan patuh kepada orang tua dan 
guru, dan berempati terhadap sesama adalah perintah agama 

7.  menghayati ajaran bersuci dari hadas kecil dan hadas besar 
berdasarkan syari’at Islam 

8.  menunaikan shalat wajib berjamaah sebagai implementasi 
pemahaman rukun Islam 

.9. menunaikan shalat Jum’at sebagai implementasi pemahaman 
ketaatan beribadah 

10.  menunaikan shalat jamak qasar  ketika bepergian jauh (musafir) 
sebagai implementasi pemahaman ketaatan beribadah 

11.  menghayati perjuangan Nabi Muhammad SAW. periode 
Makkah dalam menegakkan risalah Allah Swt. 

12.  menghayati perjuangan Nabi Muhammad SAW. periode 
Madinah dalam menegakkan risalah Allah SWT. 

13.  menghayati perjuangan dan kepribadian al-Khulafa al-Rasyidun 
sebagai penerus perjuangan Nabi Muhammad SAW. dalam 
menegakkan risalah Allah SWT. 

KOMPETENSI INTI 2 (SIKAP SOSIAL)
Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, • 
peduli (toleran, gotong royong), santun, percaya diri dalam 
berinteraksi secara efektif  dengan lingkungan sosial dan alam 
dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya 
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KOMPETENSI DASAR
1.  menunjukkan perilaku semangat menuntut ilmu sebagai 

implementasi Q.S. al-Mujadilah/58: 11, Q.S. ar-Rahman /55: 
33 dan Hadits terkait 

2.  menunjukkan perilaku ikhlas, sabar, dan pemaaf  sebagai 
implementasi pemahaman Q.S. an-Nisa/4: 146, Q.S. al-
Baqarah/2: 153, dan Q.S. Ali Imran/3: 134, dan Hadits terkait 

3.  menunjukkan perilaku percaya diri, tekun, teliti, dan kerja 
keras sebagai implementasi makna al’Alim, al- Khabir, as-
Sami’, dan al-Bashir 

4.  menunjukkan perilaku disiplin sebagai cerminan makna iman 
kepada malaikat 

5.  menunjukkan perilaku jujur, amanah, dan istiqamah dalam 
kehidupan sehari-hari 

6.  menunjukkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua 
dan guru, dan berempati terhadap sesama dalam kehidupan 
sehari-hari 

7.  menunjukkan perilaku hidup bersih sebagai wujud ketentuan 
bersuci dari hadas besar berdasarkan ketentuan syari’at Islam 

8.  menunjukkan perilaku demokratis sebagai implementasi 
pelaksanaan shalat berjamaah 

9.  menunjukkan perilaku peduli terhadap sesama dan lingkungan 
sebagai implementasi pelaksanaan shalat Jum’at

10.  menunjukkan perilaku disiplin sebagai implementasi 
pelaksanaan salat jamak qasar 

11. meneladani perjuangan Nabi Muhammad SAW. periode 
Makkah 

12.  meneladani perjuangan Nabi Muhammad SAW. periode 
Madinah 

13.   meneladani perilaku terpuji al-Khulafa al-Rasyidun 
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 KOMPETENSI INTI 3 (PENGETAHUAN) 
Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) • 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak 
mata 

KOMPETENSI DASAR
1.  memahami  makna  Q.S. al-Mujadilah /58: 11, Q.S. ar-Rahman 

/55: 33 dan Hadis terkait tentang menuntut ilmu 

2. memahami  makna Q.S. an-Nisa/4: 146, Q.S. al-Baqarah/2: 
153, dan Q.S. Ali Imran/3: 134 serta Hadis terkait tentang 
ikhlas, sabar, dan pemaaf  

3. memahami makna al-Asma‘u alHusna: al-’Alim, al-Khabir, as-
Sami’, dan al-Bashir 

4. memahami makna iman kepada malaikat berdasarkan dalil 
naqli 

5. memahami makna perilaku jujur, amanah, dan istiqamah 

6. memahami makna hormat dan patuh kepada kedua orang tua 
dan guru, dan empati terhadap sesama 

7. memahami ketentuan bersuci dari hadas besar berdasarkan 
ketentuan syari’at Islam 

8.  memahami ketentuan shalat berjamaah 

9.  memahami ketentuan shalat Jumat 

10.  memahami ketentuan shalat jamak qasar 

11.  memahami sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW. 
periode Makkah 

12.  memahami sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW. 
periode Madinah 

13.  memahami sejarah perjuangan dan kepribadian al-Khulafa al-
Rasyidun 



196 │Dr. Muhammad, M.Pd., M.S.

KOMPETENSI INTI 4 (KETERAMPILAN)
Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret • 
(menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan 
membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, 
menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari 
di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/
teori

KOMPETENSI DASAR
1.  membaca Q.S. al-Mujadilah /58: 11 dan Q.S. ar-Rahman /55: 

33 dengan tartil 

2.  menunjukkan hafalan Q.S. alMujadilah /58: 11, Q.S. ar-Rahman 
/55: 33 dan Hadits terkait dengan lancar 

3.  menyajikan keterkaitan  semangat menuntut ilmu   dengan 
pesan Q.S. al-Mujadilah /58: 1 dan Q.S. arRahman /55: 33 

4. membaca Q.S. an-Nisa/4: 146, Q.S. al-Baqarah/2: 153, dan Q.S. 
Ali Imran/3: 134 dengan tartil 

5. menunjukkan hafalan Q.S. anNisa/4: 146, Q.S. al-Baqarah/2: 
153, dan Q.S. Ali Imràn/3: 134 serta Hadis terkait dengan 
lancar 

6. menyajikan keterkaitan  ikhlas, sabar, dan pemaaf   dengan 
pesan Q.S. an-Nisa/4: 146, Q.S. al-Baqarah/2: 153, dan Q.S. Ali-
Imran/3: 134 

7. menyajikan contoh perilaku yang mencerminkan orang yang 
meneladani al-Asma’u al-Husna: al’Alim, al-Khabir, as- Sami’, 
dan al-Bashir 

8. menyajikan contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada 
malaikat Allah Swt. 

9. menyajikan makna perilaku jujur, amanah, dan istiqamah 

10. menyajikan makna hormat dan patuh kepada orang tua dan 
guru, dan empati terhadap sesama 
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11. menyajikan cara bersuci dari hadas besar 

12. mempraktikkan salat berjamaah 

13. mempraktikkan salat Jumat 

14. mempraktikkan salat jamak dan qasar 

15. menyajikan strategi perjuangan yang dilakukan Nabi 
Muhammad saw. periode Makkah 4.12. menyajikan strategi 
perjuangan yang dilakukan Nabi Muhammad saw. periode 
Madinah 4.13. menyajikan strategi perjuangan dan kepribadian 
al-Khulafa al-Rasyidun

KELAS VIII

KOMPETENSI INTI 1 (SIKAP SPIRITUAL) 
Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya  • 

KOMPETENSI DASAR
1.  terbiasa membaca al-Qur’an dengan meyakini bahwa rendah 

hati, hemat, dan hidup sederhana adalah perintah agama 

2.  terbiasa membaca al-Qur’an dengan meyakini bahwa Allah 
memerintahkan untuk mengonsumsi makanan dan minuman 
yang halal dan bergizi 

3.  beriman kepada kitab-kitab suci yang diturunkan Allah Swt. 

4.   beriman kepada Rasul Allah Swt. 

5.  meyakini bahwa minuman keras, judi, dan pertengkaran 
adalah dilarang oleh Allah Swt. 

6.  meyakini bahwa perilaku jujur dan adil adalah ajaran pokok 
agama 

7.  menghayati ajaran berbuat baik, hormat, dan patuh kepada 
orang tua dan guru adalah perintah agama 
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8.   meyakini bahwa beramal saleh dan berbaik sangka adalah 
ajaran pokok agama 

9.   melaksanakan salat sunah berjamaah dan munfarid sebagai 
perintah agama 

10.  melaksanakan sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi 
sebagai perintah agama 

11.  menjalankan puasa wajib dan sunah sebagai perintah agama 

12.  meyakini ketentuan makanan dan minuman yang halal dan 
haram berdasarkan al-Qur’an dan Hadis 

13.  meyakini bahwa pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa 
Bani Umayah sebagai bukti nyata agama Islam dilaksanakan 
dengan benar 

14.  meyakini bahwa pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa 
Abbasiyah sebagai bukti nyata agama Islam dilaksanakan 
dengan benar 

KOMPETENSI INTI 2 (SIKAP SOSIAL)
Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, • 
peduli (toleran, gotong royong), santun, percaya diri dalam 
berinteraksi secara efektif  dengan lingkungan sosial dan alam 
dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya

KOMPETENSI DASAR
1.  menunjukkan perilaku rendah hati, hemat, dan  hidup sederhana 

sebagai implementasi pemahaman Q.S. al-Furqan/25: 63, Q.S. 
al- Isra’/17: 26-27 dan Hadis terkait 

2.  terbiasa mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan 
bergizi dalam kehidupan sehari-hari sebagai implementasi 
pemahaman Q.S. an-Nahl/16: 114 dan Hadis terkait 

3.  menunjukkan perilaku toleran sebagai implementasi beriman 
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kepada kitab-kitab Allah Swt. 2.4. menunjukkan perilaku 
amanah sebagai implementasi iman kepada Rasul Allah Swt. 

5.  menunjukkan perilaku menghindari  minuman keras, judi, 
dan pertengkaran dalam kehidupan sehari-hari 

.6.  menunjukkan perilaku jujur dan adil dalam kehidupan sehari-
hari 

7.  menunjukkan perilaku berbuat baik, hormat, dan patuh kepada 
orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari 

8.  memiliki sikap gemar beramal saleh dan berbaik sangka kepada 
sesama 

9. menunjukkan perilaku peduli dan gotong royong sebagai 
implementasi pemahaman salat sunah berjamaah dan 
munfarid 

10.  menunjukkan perilaku tertib sebagai implementasi dari sujud 
syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi 

11.  menunjukkan perilaku empati sebagai implementasi puasa 
wajib dan sunah 

12. menunjukkan perilaku hidup sehat dengan mengonsumsi 
makanan dan minuman halal

13. menunjukkan perilaku tekun sebagai implementasi dalam 
meneladani ilmuwan pada masa Bani Umayyah 

14. menunjukkan perilaku gemar membaca sebagai implementasi 
dalam meneladani ilmuwan pada masa Abbasiyah

KOMPETENSI INTI 3 (PENGETAHUAN) 
Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, • 
dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan 
kejadian tampak mata  
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KOMPETENSI DASAR
1.  memahami Q.S. al-Furqan/25: 63, Q.S. al-Isra’/17: 26-27 

dan Hadis terkait tentang rendah hati, hemat, dan hidup 
sederhana 

2.  memahami Q.S. an-Nahl/16: 114 dan Hadis terkait tentang 
mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi 
dalam kehidupan sehari-hari 

3.  memahami makna beriman kepada Kitab-kitab Allah Swt. 

4.  memahami makna beriman kepada Rasul Allah Swt. 

5.  memahami bahaya mengonsumsi minuman keras, judi, dan 
pertengkaran 

6.  memahami cara menerapkan perilaku jujur dan adil 

7.  memahami cara berbuat baik, hormat, dan patuh kepada 
orang tua dan guru 

8.  memahami makna perilaku gemar beramal saleh dan berbaik 
sangka kepada sesama 

9.  memahami tata cara salat sunah berjemaah dan munfarid 

10.  memahami tata cara sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud 
tilawah 

11.  memahami tata cara puasa wajib dan sunah 

12.  memahami ketentuan makanan dan minuman yang halal dan 
haram berdasarkan al-Qur’an dan Hadits 

13.  memahami sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan masa 
Bani Umayah 

14.  memahami sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan  masa 
Abbasiyah 
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KOMPETENSI INTI 4 (KETERAMPILAN)
Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret • 
(menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan 
membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, 
menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari 
di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/
teori

KOMPETENSI DASAR
1.  membaca Q.S. al-Furqan/25: 63, Q.S. al-Isra’/17: 26-27 dengan 

tartil

2.   menunjukkan hafalan Q.S. alFurqan/25: 63, Q.S. Al-Isra’/17: 
26-27  serta Hadis terkait dengan lancar 

.3.   menyajikan keterkaitan rendah hati, hemat, dan hidup 
sederhana dengan  pesan  Q.S. al-Furqan/25: 63, Q.S. al-
Isra’/17: 26-27 

4. membaca Q.S. an-Nahl/16: 114 terkait dengan tartil 

5. menunjukkan hafalan Q.S. anNahl/16: 114  serta Hadits terkait 
dengan lancar 

6. menyajikan keterkaitan mengonsumsi makanan dan minuman 
yang halal dan bergizi dalam kehidupan sehari-hari dengan 
pesan Q.S. an-Nahl/16: 114 

7.  menyajikan dalil naqli tentang beriman kepada Kitab-kitab 
Allah SWT. 

8.   menyajikan dalil naqli tentang iman kepada Rasul Allah SWT. 

4.5.  menyajikan dampak bahaya mengomsumsi minuman keras, 
judi, dan pertengkaran 

9.  menyajikan cara menerapkan perilaku jujur dan adil  

10.  menyajikan cara berbuat baik, hormat, dan patuh kepada 
orang tua dan guru 
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11.  menyajikan contoh perilaku gemar beramal saleh dan berbaik 
sangka kepada sesama 

12.  mempraktikkan salat sunah berjamaah dan munfarid  

13.  mempraktikkan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah 

14.  menyajikan hikmah pelaksanaan puasa wajib dan puasa 
sunah 

15.  menyajikan hikmah mengonsumsi makanan yang halal dan 
bergizi sesuai ketentuan dengan al-Qur’an dan Hadits 

16.  menyajikan rangkaian sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan 
pada masa Bani Umayah 4.14. menyajikan rangkaian sejarah 
pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah 

KELAS IX

KOMPETENSI INTI 1 (SIKAP SPIRITUAL) 
Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya  • 

KOMPETENSI DASAR
1. terbiasa membaca al-Qur’an dengan meyakini bahwa optimis, 

ikhtiar, dan tawakal adalah perintah agama 

2.  terbiasa membaca al-Qur’an dengan meyakini bahwa toleransi 
dan menghargai perbedaan adalah perintah agama 

3.  beriman kepada hari akhir 

4.  beriman kepada qadha dan qadar 

5.  meyakini bahwa jujur dan menepati janji adalah ajaran pokok 
agama 

6.  meyakini bahwa berbakti dan taat kepada orang tua dan guru 
adalah perintah agama 

7.  meyakini bahwa berbakti dan taat tata krama, sopan santun, 
dan rasa malu adalah ajaran pokok agama 
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8.  melaksanakan zakat sesuai dengan ketentuan syari’at Islam 

9.  meyakini bahwa ibadah haji dan umrah adalah perintah Allah 
Swt. 

10. menjalankan ketentuan syariat Islam dalam penyembelihan 
hewan 

11.  melaksanakan qurban dan aqiqah 

12.  meyakini bahwa berkembangnya Islam di Nusantara sebagai 
bukti Islam rahmatan lil-al-‘alamin 

13.  meyakini bahwa tradisi Islam Nusantara sebagai bukti 
ajaran Islam dapat mengakomodir nilai-nilai sosial budaya 
masyarakat 

KOMPETENSI INTI 2 (SIKAP SOSIAL)
Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, • 
peduli (toleran, gotong royong), santun, percaya diri dalam 
berinteraksi secara efektif  dengan lingkungan sosial dan alam 
dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya 

KOMPETENSI DASAR
1. menunjukkan perilaku optimis, ikhtiar, dan tawakal sebagai 

implementasi pemahaman Q.S. az-Zumar/39: 53, Q.S. an-
Najm/53: 39-42, Q.S. Ali Imran/3: 159 dan Hadis terkait 

2.  menunjukkan perilaku toleran dan menghargai perbedaan 
dalam pergaulan di sekolah dan masyarakat sebagai 
implementasi pemahaman Q.S. al-Hujurat/49: 13 dan Hadis 
terkait 

3.  menunjukkan perilaku mawas diri sebagai implementasi 
pemahaman iman kepada hari akhir

4.  menunjukkan perilaku tawakal kepada Allah Swt sebagai 
implementasi pemahaman iman kepada qadha dan qadar
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5.  menunjukkan perilaku jujur dan menepati janji dalam 
kehidupan sehari-hari 

6.  menunjukkan perilaku hormat dan taat kepada orang tua dan 
guru dalam kehidupan sehari-hari 

7.  menunjukkan perilaku  tata krama, sopan santun, dan rasa 
malu 

8.  menunjukkan perilaku taat dan peduli sebagai hikmah dari 
ketentuan zakat 

9.  menunjukkan perilaku menjaga solidaritas umat Islam dalam 
kehidupan sehari-hari  

10.  menunjukkan perilaku peduli terhadap lingkungan sebagai 
implementasi pemahaman ajaran penyembelihan hewan 

11.  menunjukkan perilaku empati dan gemar menolong kaum 
du’afa sebagai implementasi pemahaman makna ibadah 
qurban dan aqiqah

12.  menunjukkan perilaku cinta tanah air sebagai implementasi 
mempelajari sejarah perkembangan Islam di Nusantara 

13.  menunjukkan perilaku peduli lingkungan sebagai implementasi 
mempelajari sejarah tradisi Islam Nusantara 

KOMPETENSI INTI 3 (PENGETAHUAN) 
Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, • 
dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan 
kejadian tampak mata.  

KOMPETENSI DASAR
1.  memahami Q.S. az-Zumar/39: 53, Q.S. an-Najm/53: 39-42, 

Q.S. Ali Imràn/3: 159 tentang  optimis, ikhtiar, dan tawakal 
serta Hadis terkait 
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2.  memahami Q.S. al-Hujurat/49: 13 tentang toleransi dan 
menghargai perbedaan dan Hadits terkait 

3.  memahami makna iman kepada Hari Akhir berdasarkan 
pengamatan terhadap dirinya, alam sekitar, dan makhluk 
ciptaanNya 

4.  memahami makna iman kepada Qadha dan Qadar berdasarkan 
pengamatan terhadap dirinya, alam sekitar dan makhluk 
ciptaan-Nya 

5.  memahami penerapan jujur dan menepati janji dalam 
kehidupan sehari-hari 

6.  memahami  cara berbakti dan taat kepada orang tua dan guru 

7.  memahami makna tata krama, sopan santun, dan rasa malu 

8.  memahami ketentuan zakat 

9.  memahami ketentuan ibadah haji dan umrah 

10.  memahami ketentuan penyembelihan hewan dalam Islam 

11.  memahami ketentuan qurban dan aqiqah 

12.  memahami sejarah perkembangan Islam di Nusantara 

13. m emahami sejarah tradisi Islam Nusantara 

KOMPETENSI INTI 4 (KETERAMPILAN)
Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret • 
(menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan 
membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, 
menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari 
di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/
teori  

KOMPETENSI DASAR
1.  membaca Q.S. az-Zumar/39: 53, Q.S. an-Najm/53: 39-42, dan 

Q.S. Ali Imran/3: 159 dengan tartil 
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2.  menunjukkan hafalan Q.S. az-Zumar/39: 53, Q.S. an-Najm/53: 
3942, Q.S. Ali Imran/3: 159 serta Hadis terkait dengan lancar 

3.  menyajikan keterkaitan optimis, ikhtiar, dan tawakal dengan 
pesan Q.S. az-Zumar/39: 53, Q.S. anNajm/53: 39-42, dan Q.S. 
Ali Imran/3: 159 

4. membaca Q.S. al-Hujurat/49: 13 dengan tartil 

5.  menunjukkan hafalan Q.S. alHujurat/ 49: 13 serta Hadis terkait 
dengan lancar 

6.  menyajikan keterkaitan toleransi dan menghargai perbedaan 
dengan pesan Q.S. al-Hujurat/ 49: 13 

7.  menyajikan dalil naqli yang menjelaskan gambaran kejadian 
hari akhir 

8.  menyajikan dalil naqli tentang adanya Qadha dan Qadar 

9.  menyajikan penerapan perilaku jujur dan menepati janji dalam 
kehidupan sehari-hari 

10.  menyajikan cara berbakti dan taat kepada orang tua dan guru 

11.  menyajikan contoh perilaku tata krama, sopan-santun, dan 
rasa malu 

12.  mempraktikkan ketentuan zakat

13.  mempraktikkan manasik haji  

14.  memperagakan tata cara penyembelihan hewan 

15.  menjalankan pelaksanaan ibadah qurban dan aqiqah di 
lingkungan sekitar rumah

16.  menyajikan rangkaian sejarah perkembangan Islam di 
Nusantara 

17.  menyajikan sejarah dan perkembangan tradisi Islam 
Nusantara 
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 KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR 
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI SMA/
MA/SMK/MAK

KELAS X

KOMPETENSI INTI 1 (SIKAP SPIRITUAL) 
Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya • 

KOMPETENSI DASAR
1.  terbiasa membaca al-Qur’an dengan meyakini bahwa kontrol 

diri (mujahadah an-nafs), prasangka baik (husnuzzan), dan 
persaudaraan (ukhuwah) adalah perintah agama 

2.  meyakini bahwa pergaulan bebas dan zina adalah dilarang 
agama 

3.  meyakini bahwa Allah Maha Mulia, Maha Mengamankan, 
Maha Memelihara, Maha Sempurna Kekuatan-Nya, Maha 
Penghimpun, Maha Adil, dan Maha Akhir 

4.  meyakini keberadaan malaikat-malaikat Allah SWT 

5.  terbiasa berpakaian sesuai dengan syariat Islam 

6.  meyakini bahwa jujur adalah ajaran pokok agama 

7.  meyakini bahwa menuntut ilmu adalah perintah Allah dan 
RasulNya 

8.  meyakini al-Qur’an, Hadits dan  ijtihad sebagai sumber hukum 
Islam 

9.  meyakini bahwa haji, zakat dan wakaf  adalah perintah Allah 
dapat memberi kemaslahatan bagi individu dan masyarakat 

10.  meyakini kebenaran dakwah Nabi Muhammad SAW. di 
Makkah 

11.  meyakini kebenaran dakwah Nabi Muhammad SAW. di 
Madinah 
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KOMPETENSI INTI 2 (SIKAP SOSIAL)
Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, • 
peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, 
responsif, dan proaktif  sebagai bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi secara efektif  dengan 
lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

KOMPETENSI DASAR
1.  menunjukkan perilaku kontrol diri (mujahadah an-nafs), 

prasangka baik (husnuz-zan), dan persaudaraan (ukhuwah) 
sebagai implementasi perintah Q.S. al- Hujurat/49: 10 dan 12 
serta Hadis terkait 

2.  menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina 
sebagai pengamalan Q.S. al-Isra’/17: 32, dan Q.S. an-Nur /24:  
2, serta Hadits terkait 

3.  memiliki sikap keluhuran budi; kokoh pendirian, pemberi rasa 
aman, tawakal dan adil sebagai implementasi pemahaman al-
Asmau al-Husna: Al-Karim, Al-Mu’min, Al-Wakil, Al- Matin, 
Al-Jami’, Al-‘Adl, dan Al-Akhir 

4.  menunjukkan sikap disiplin, jujur dan bertanggung jawab, 
sebagai implementasi beriman kepada malaikat-malaikat Allah 
SWT. 

5.  menunjukkan perilaku berpakaian sesuai dengan syariat 
Islam

6. menunjukkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari 

7.  memiliki sikap semangat keilmuan sebagai implementasi 
pemahaman Q.S. at-Taubah/9: 122 dan Hadits terkait 

8.  menunjukkan perilaku ikhlas dan taat beribadah sebagai 
implementasi pemahaman terhadap kedudukan al-Qur’an, 
Hadits, dan  ijtihad sebagai sumber hukum Islam 
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91.  menunjukkan kepedulian sosial sebagai hikmah dari perintah 
haji, zakat, dan wakaf    

10.  bersikap tangguh dan rela berkorban menegakkan kebenaran 
sebagai ’ibrah dari sejarah strategi dakwah Nabi di Makkah 

11.  menunjukkan sikap semangat ukhuwah dan kerukunan 
sebagai ibrah dari sejarah strategi dakwah Nabi di Madinah

KOMPETENSI INTI 3 (PENGETAHUAN) 
Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan • 
faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif  berdasarkan 
rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 
seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab 
fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan 
prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat 
dan minatnya untuk memecahkan masalah. 

KOMPETENSI DASAR
1.  menganalisis Q.S. al-Hujurat/49: 10 dan 12 serta Hadis tentang 

kontrol diri (mujahadah an-nafs), prasangka baik (husnuzzan), 
dan persaudaraan (ukhuwah) 

2.  menganalisis Q.S. al-Isra’/17: 32, dan Q.S. an-Nur/24 : 2, serta 
Hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina 

3.  menganalisis makna al-Asma’u al-Husna: al-Karim, al-Mu’min, 
al-Wakil, al-Matin, al-Jami’, al-‘Adl, dan al-Akhir 

4.  menganalisis makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah 
SWT. 

5.  menganalisis ketentuan berpakaian sesuai syariat Islam 

6.  menganalisis manfaat kejujuran dalam kehidupan sehari-hari 

7.  menganalisis semangat menuntut ilmu, menerapkan, dan 
menyampaikannya kepada sesama 
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8.  menganalisis kedudukan al-Qur’an, Hadis, dan  ijtihad sebagai 
sumber hukum Islam 

9.  menganalisis hikmah ibadah haji, zakat, dan wakaf  bagi 
individu dan masyarakat 

10. menganalisis substansi, strategi, dan penyebab keberhasilan 
dakwah Nabi Muhammad SAW. di Makkah 

11.  menganalisis substansi, strategi, dan keberhasilan dakwah Nabi 
Muhammad SAW. di Madinah 

KOMPETENSI INTI 4 (KETERAMPILAN)
Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah • 
abstrak  terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya 
di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda 
sesuai kaidah keilmuan.

KOMPETENSI DASAR
1.  membaca Q.S. al-Hujurat/49: 10 dan 12, sesuai dengan kaidah 

tajwid dan makharijul huruf  

2. mendemonstrasikan hafalan Q.S. al-Hujurat/49: 10 dan 12 
dengan fasih dan lancar 

3.   menyajikan hubungan antara kualitas keimanan dengan 
kontrol diri (mujahadah an-nafs), prasangka baik (husnuzzan), 
dan persaudaraan (ukhuwah) sesuai dengan pesan Q.S. al-
Hujurat/49: 10 dan 12, serta Hadits terkait 

4. membaca Q.S. al-Isra’/17: 32, dan Q.S. an-Nur/24:2 sesuai 
dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf  

5. mendemonstrasikan hafalan Q.S. al-Isra’/17: 32, dan Q.S. 
anNur/24:2 dengan fasih dan lancar  

6. menyajikan keterkaitan antara larangan berzina dengan 
berbagai kekejian (fahisyah) yang ditimbulkannya dan perangai 
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yang buruk (saa-a sabila) sesuai pesan Q.S. al-Isra’/17: 32 dan 
Q.S. anNur/24:2 

7. menyajikan hubungan makna-makna al-Asma’u al-Husna: al-
Karim, al-Mu’min, al-Wakil, al-Matin, al-Jami’, al-‘Adl, dan al-
Akhir dengan perilaku keluhuran budi, kokoh pendirian, rasa 
aman, tawakal dan perilaku adil 

8. menyajikan hubungan antara beriman kepada malaikat-
malaikat Allah Swt. dengan perilaku teliti, disiplin, dan 
waspada 

9. menyajikan keutamaan tatacara berpakaian sesuai syariat 
Islam 

10. menyajikan kaitan antara contoh perilaku jujur dalam 
kehidupan sehari-hari dengan keimanan 

11. menyajikan kaitan antara kewajiban menuntut ilmu, dengan 
kewajiban membela agama sesuai perintah Q.S. at-Taubah/9: 
122 dan Hadis terkait 

12. mendeskripsikan macam-macam sumber hukum Islam 

13. menyimulasikan ibadah haji, zakat, dan wakaf  

14. menyajikan keterkaitan antara substansi dan strategi dengan 
keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW. di Makkah 

15. menyajikan keterkaitan antara substansi dan strategi dengan 
keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW. di Madinah

KELAS XI

KOMPETENSI INTI 1 (SIKAP SPIRITUAL) 
Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya • 

KOMPETENSI DASAR
1.  terbiasa membaca al-Qur’an dengan meyakini bahwa taat 
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pada aturan, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja sebagai 
perintah agama 

2.  meyakini bahwa agama mengajarkan toleransi, kerukunan, 
dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan 

3. meyakini adanya kitab-kitab suci Allah SWT. 

4.  meyakini adanya rasul-rasul Allah SWT. 

5.  meyakini bahwa Islam mengharuskan umatnya untuk memiliki 
sifat syaja’ah (berani membela kebenaran) dalam mewujudkan 
kejujuran 

6.  meyakini bahwa hormat dan patuh kepada orangtua dan guru 
sebagai kewajiban agama 

7.  menerapkan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan 
syariat Islam 

8.  menerapkan ketentuan khutbah, tablig, dan dakwah di 
masyarakat sesuai dengan syariat Islam 

9.  menerapkan prinsip ekonomi dan muamalah sesuai dengan 
ketentuan syariat Islam 

10.  mengakui bahwa nilai-nilai islam dapat mendorong kemajuan 
perkembangan Islam pada masa kejayaan 

11.  mempertahankan keyakinan yang benar sesuai ajaran Islam 
dalam sejarah peradaban Islam pada masa modern 

KOMPETENSI INTI 2 (SIKAP SOSIAL)
Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, • 
peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, 
responsif, dan proaktif  sebagai bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi secara efektif  dengan 
lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
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KOMPETENSI DASAR
1.  bersikap taat aturan, tanggung jawab, kompetitif  dalam 

kebaikan dan kerja keras sebagai implementasi dari pemahaman 
Q.S. al-Maidah/5: 48; Q.S. an-Nisa/4: 59; dan Q.S. at-Taubah 
/9: 105 serta Hadits yang terkait 

2.  bersikap toleran, rukun, dan menghindarkan diri dari tindak 
kekerasan sebagai implementasi pemahaman Q.S. Yunus /10 : 
40-41 dan Q.S. al-Maidah/5 : 32, serta Hadits terkait 

3.  peduli kepada orang lain dengan saling menasihati sebagai 
cerminan beriman kepada kitab-kitab Allah SWT. 

4.  menunjukkan perilaku saling menolong sebagai cerminan 
beriman kepada rasul-rasul Allah SWT. 

5.  menunjukkan sikap syaja’ah (berani membela kebenaran) 
dalam mewujudkan kejujuran 

6.  menunjukkan perilaku hormat dan patuh kepada orangtua 
dan guru sebagai implementasi pemahaman Q.S. al-Isra’/17: 
23 dan Hadits terkait 

7.  menunjukkan sikap tanggung jawab dan kerja sama dalam 
penyelenggaraan jenazah di masyarakat

8.  menjaga kebersamaan dengan orang lain dengan saling 
menasihati melalui khutbah, tablig, dan dakwah 

9.  bekerja sama dalam menegakkan prinsip-prinsip dan praktik 
ekonomi sesuai syariat Islam 

10.  bersikap rukun dan kompetitif  dalam kebaikan sebagai 
implementasi nilai-nilai perkembangan peradaban Islam pada 
masa kejayaan 

11.  bersikap rukun dan kompetitif  dalam kebaikan sebagai 
implementasi nilai-nilai sejarah peradaban Islam pada masa 
modern
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KOMPETENSI INTI 3 (PENGETAHUAN) 
Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, • 
konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang 
ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora 
dengan wawasan kemanusiaan,  kebangsaan, kenegaraan, 
dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan 
masalah. 

KOMPETENSI DASAR
1.  menganalisis makna Q.S. al-Maidah/5 : 48; Q.S. an-Nisa/4: 

59, dan Q.S. at-Taubah/9 : 105, serta Hadits tentang taat pada 
aturan, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja 

2.  menganalisis makna Q.S. Yunus/10 : 40-41 dan Q.S. al-Maidah/5 
: 32, serta Hadits tentang toleransi, rukun, dan menghindarkan 
diri dari tindak kekerasan 

3.  menganalisis makna iman kepada kitab-kitab Allah SWT. 

4.  menganalisis makna iman kepada rasul-rasul Allah SWT. 

5.  menganalisis makna syaja’ah (berani membela kebenaran) 
dalam kehidupan sehari-hari 

6.  menganalisis perilaku hormat dan patuh kepada orangtua dan 
guru 

7.  menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan jenazah 

8.  menganalisis pelaksanaan khutbah, tablig, dan dakwah 

9.  menelaah prinsip-prinsip dan praktik ekonomi dalam Islam 

10.  menelaah perkembangan peradaban Islam pada masa 
kejayaan 

11.  menelaah perkembangan Islam pada masa modern (1800-
sekarang) 
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KOMPETENSI INTI 4 (KETERAMPILAN)
Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah • 
abstrak  terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya 
di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda 
sesuai kaidah keilmuan.

KOMPETENSI DASAR
1.  membaca Q.S. al-Maidah/5 : 48; Q.S. an-Nisa/4: 59, dan Q.S. 

atTaubah/9 : 105 sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul 
huruf  

2.   mendemonstrasikan hafalan Q.S. al-Maidah/5 : 48; Q.S. 
an-Nisa/4: 59, dan Q.S. at-Taubah/9 : 105 dengan fasih dan 
lancar 

3.   menyajikan keterkaitan antara perintah berkompetisi dalam 
kebaikan dengan kepatuhan terhadap ketentuan Allah sesuai 
dengan pesan Q.S. al-Maidah/5 : 48; Q.S. an-Nisa/4: 59, dan 
Q.S. at-Taubah/9 : 105 

5. membaca Q.S. Yunus/10 : 40-41 dan Q.S. al-Maidah/5 : 32 
sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf  

6. mendemonstrasikan hafalan Q.S. Yunus/10 : 40-41 dan Q.S. al-
Maidah/5 : 32 dengan fasih dan lancar 

7. menyajikan keterkaitan antara kerukunan dan toleransi 
sesuai pesan Q.S. Yunus/10: 40-41 dengan menghindari tindak 
kekerasan sesuai pesan Q.S. Al-Maidah/5: 32 

8. menyajikan keterkaitan antara beriman kepada kitab-kitab 
suci Allah SWT., dengan perilaku sehari-hari 

9. menyajikan kaitan antara iman kepada rasul-rasul Allah SWT. 
dengan keteguhan dalam bertauhid, toleransi, ketaatan, dan 
kecintaan kepada Allah 

10. menyajikan kaitan antara syaja’ah (berani membela kebenaran) 
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dengan upaya mewujudkan kejujuran dalam kehidupan sehari-
hari 

11. menyajikan kaitan antara ketauhidan dalam beribadah dengan 
hormat dan patuh kepada orangtua dan guru sesuai dengan 
Q.S. al-Isra’/17: 23 dan Hadits terkait 

12. menyajikan prosedur penyelenggaraan jenazah 

13. menyajikan ketentuan khutbah, tablig, dan dakwah 

14.  mempresentasikan prinsip-prinsip dan praktik ekonomi dalam 
Islam 

15. menyajikan kaitan antara perkembangan peradaban 
Islam pada masa kejayaan dengan prinsip-prinsip yang 
mempengaruhinya 

16. menyajikan prinsip-prinsip perkembangan peradaban Islam 
pada masa modern (1800-sekarang) 

17. menyajikan prinsip-prinsip pembaharuan yang sesuai dengan 
perkembangan peradaban Islam pada masa modern 

KELAS XII

KOMPETENSI INTI 1 (SIKAP SPIRITUAL) 
Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya • 

KOMPETENSI DASAR
1.  terbiasa membaca al-Qur’an sebagai pengamalan dengan 

meyakini bahwa agama mengajarkan kepada umatnya untuk 
berpikir kritis dan bersikap demokratis 

2.  meyakini bahwa agama mewajibkan umatnya untuk beribadah 
dan bersyukur kepada Allah serta berbuat baik kepada sesama 
manusia 

3.  meyakini terjadinya hari akhir
4.  meyakini adanya qadha dan qadar Allah SWT. 
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5.  meyakini bahwa agama mewajibkan umatnya untuk bekerja 
keras dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari 

6.  meyakini kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan 
berdasarkan syariat Islam 

7.  meyakini kebenaran ketentuan waris berdasarkan syariat 
Islam 

8.  meyakini kebenaran ketentuan dakwah berdasarkan syariat 
Islam dalam memajukan perkembangan Islam di Indonesia 

9.  meyakini kebenaran bahwa dakwah dengan cara damai, Islam 
diterima oleh masyarakat di Indonesia 

10.  meyakini bahwa islam adalah rahmatan lil-‘alamin yang dapat 
memajukan peradaban dunia  

11.  meyakini bahwa kemunduran umat Islam di dunia, sebagai 
bukti penyimpangan dari ajaran Islam yang benar 

KOMPETENSI INTI 2 (SIKAP SOSIAL)
Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, • 
peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, 
responsif, dan proaktif  sebagai bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi secara efektif  dengan 
lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

KOMPETENSI DASAR
1.  bersikap kritis dan demokratis sesuai dengan pesan Q.S. Ali 

Imran/3: 190-191 dan159, serta Hadits terkait 
2.  berbuat baik kepada sesama manusia sesuai dengan perintah 

Q.S. Luqman/31: 13-14 dan Q.S. al-Baqarah/2: 83, serta Hadits 
terkait 

3.  berperilaku jujur, bertanggung jawab, dan adil sesuai dengan 
keimanan kepada hari akhir 

4.  bersikap optimis, berikhtiar, dan bertawakal sebagai 
implementasi beriman kepada qadha dan qadar Allah SWT. 
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5.  berperilaku kerja keras dan bertanggung jawab dalam 
kehidupan sehari-hari 

6.  menunjukkan sikap bersatu dan kebersamaan dalam 
lingkungan masyarakat sebagai implementasi ketentuan 
pernikahan dalam Islam  

7.  peduli kepada orang lain sebagai cerminan pelaksanaan 
ketentuan waris dalam Islam 

8.  bersikap moderat dan santun dalam berdakwah dan 
mengembangkan ajaran Islam 

9.  menjunjung tinggi kerukunan dan kedamaian dalam kehidupan 
sehari-hari 

10.  menjunjung tinggi nilai-nilai Islam rahmatan lil-alamin sebagai 
pemicu kemajuan peradaban Islam di masa mendatang 

11.  mewaspadai secara bijaksana terhadap penyimpangan ajaran 
Islam yang berkembang di masyarakat 

KOMPETENSI INTI 3 (PENGETAHUAN) 
Memahami,  menerapkan,  menganalisis  dan mengevaluasi • 
pengetahuan faktual,     konseptual,     prosedural,     dan 
metakognitif  berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi,   seni,   budaya,   dan   humaniora 
dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan 
peradaban  terkait  penyebab  fenomena dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan 
masalah. 

KOMPETENSI DASAR
1.  menganalisis dan mengevaluasi makna Q.S. Ali Imran/3: 190-

191, dan Q.S. Ali Imran/3: 159, serta Hadis tentang berpikir 
kritis dan bersikap demokratis 

2.  menganalisis dan mengevaluasi makna Q.S. Luqman/31: 13-
14 dan Q.S. al-Baqarah/2: 83, serta Hadis tentang kewajiban 
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beribadah dan bersyukur kepada Allah serta berbuat baik 
kepada sesama manusia 

3.  menganalisis dan mengevaluasi makna iman kepada hari 
akhir 

4.  menganalisis dan mengevaluasi makna iman kepada qadha 
dan qadar 

5.  menganalisis dan mengevaluasi perilaku bekerja keras 
dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari yang 
berkembang di masyarakat  

6.  menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam 
Islam 

7.  menganalisis dan mengevaluasi ketentuan waris dalam Islam 
8.  menganalisis dan mengevaluasi strategi dakwah dan 

perkembangan Islam di Indonesia 
9.  menganalisis dan mengevaluasi sejarah perkembangan Islam 

di Indonesia 
10.  menganalisis dan mengevaluasi faktor-faktor kemajuan 

peradaban Islam di dunia 
11. menganalisis dan mengevaluasi faktor-faktor kemunduran 

peradaban Islam di dunia 

KOMPETENSI INTI 4 (KETERAMPILAN) 
Mengolah, menalar, menyaji, dan  mencipta  dalam  ranah • 
konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari 
yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri serta bertindak 
secara    efektif  dan kreatif, dan mampu menggunakan metoda 
sesuai dengan kaidah keilmuan.

KOMPETENSI DASAR
1.  membaca Q.S. Ali Imran/3: 190-191, dan Q.S. Ali Imran/3: 159 

sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul-huruf  
2.  mendemonstrasikan hafalan Q.S. Ali Imran/3: 190-191, dan 

Q.S. Ali Imran/3: 159 dengan lancar 
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3.   menyajikan keterkaitan antara sikap kritis dengan ciri orang-
orang berakal (ulil albab) sesuai pesan  Q.S. Ali Imran/3: 190-
191 

4. membaca Q.S. Luqman/31: 13-14 dan Q.S. al-Baqarah/2: 83 
sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf  

5. mendemonstrasikan hafalan Q.S. Luqman/31: 13-14 dan Q.S. 
al-Baqarah/2: 83 dengan lancar 

6. menyajikan keterkaitan antara kewajiban beribadah dan 
bersyukur kepada Allah dengan berbuat baik terhadap sesama 
manusia sesuai pesan Q.S. Luqman/31: 13-14 dan Q.S. al-
Baqarah/2: 83 

7. menyajikan kaitan antara beriman kepada hari akhir dengan 
perilaku jujur, bertanggung jawab, dan adil  

8. menyajikan kaitan antara beriman kepada qadha dan qadar 
Allah SWT. dengan sikap optimis, berikhtiar, dan bertawakal 

9. mengaitkan perilaku bekerja keras dan bertanggung jawab 
kehidupan sehari-hari yang berkembang di masyarakat dengan 
keimanan 

10. menyajikan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam 
11. mempraktikkan pelaksanaan pembagian waris dalam Islam 
12. menyajikan prinsip-prinsip strategi dakwah dan perkembangan 

Islam di Indonesia 
13. menyajikan nilai-nilai keteladanan tokoh-tokoh dalam sejarah 

perkembangan Islam di Indonesia 
14. menyajikan faktor-faktor penentu kemajuan peradaban Islam 

di dunia 
15. menyajikan faktor-faktor penyebab kemunduran peradaban 

Islam di dunia 

IKHTISAR

1. Kategori materi Pendidikan Agama Islam adalah: Dasar, 
meliputi Tauhid, Fiqh, Akhlak. Sekuensial, meliputi Al-



221Pengembangan kurikulum pendidikan agama islam│

Qur’an (Tafsir) dan Hadits. Instrumental, seperti bahasa Arab. 
Pengembangan personal, seperti Tarikh/Sejarah Islam.

2. Tujuan kurikuler mata pelajaraan agama Islam pada Kurikulum 
1975 lebih menekankan pada aspek kognitif, yaitu terbatas pada 
tingkat memahami ajaran agama siswa. Padahal ajaran agama 
tersebut bukan hanya dipahami akan tetapi dilaksanakan dalam 
kehidupan sehari-hari. Secara garis besar, ruang lingkupnya 
telah memenuhi kategorisasi materi PAI. Sedangkan tujuan 
pada Kurikulum 1984 mulai mengarah pada perilaku yang 
diharapkan, yaitu adanya keinginan agar siswa menerapkan 
ajaran Islam dalam kehidupan mereka.

3. Tujuan pada Kurikulum Pendidikan Agama Islam 1975 tidak 
menekankan agar siswa berperilaku sesuai ajaran agamanya, 
akan tetapi hanya mengetahui dan mengerti ajaran agama 
mereka. Susunan materinya tidak sistematis, seharusnya 
materi-materi tersebut disusun berdasarkan urutan dan 
pengelompokkan sesuai aspek dari ajaran Islam. Umpamanya 
jual beli dikelompokkan dalam aspek syari’ah. Jadi, materinya 
diusahakan tidak terpencar. Sedangkan dalam kurikulum 
1984, tujuan tidak mengharapkan perilaku keislaman yang 
dapat ditonjolkan oleh siswa. Dalam kurikulum 1994, tujuan 
kurikulernya lebih komprehensif  dari kedua kurikulum 
sebelumnya.

4. Materi Pendidikan Agama Islam pada MTs 1975 meliputi 
Al-Qur’an-Hadits, Aqidah-Akhlak, Syari’ah, dan Sejarah 
Islam. Cakupan materi kurikulum 1975 menggambarkan 
materi tauhid dibahas dalam mata pelajaran Aqidah-Akhlak, 
tetapi tidak mendalam. Sedangkan tujuan-tujuan kelompok 
mata pelajaran PAI dalam kurikulum tersebut lebih banyak 
menekankan penghayatan dari melaksanakan ajaran Islam 
dalam kehidupan siswa. Kurikulum 1984 memiliki sedikit 
perbedaan dengan Kurikulum 1975, termasuk mata pelajaran 
Sejarah Kebudayaan Islam. Sedangkan dalam kurikulum 1994 
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mata pelajaran yang disajikan sama dengan Kurikulum 1984, 
hanya saja terdapat sedikit revisi dalam hal materi dan tujuan. 

5. Kurikulum MA 1975 sangat luas dan padat, hal tersebut dapat 
menyebabkan siswa tidak banyak menguasai materinya. 
Tujuan-tujuan kurikulernya masih lebih banyak menekankan 
aspek kognitif. Hal tersebut tidak berbeda dengan Kurikulum 
1984. Sedangkan dalam Kurikulum 1994 materinya telah 
disempurnakan.

6. Kurikulum PAI SLTP 1975 memiliki tujuan yang sangat luas 
dan ruang lingkupnya telah mencakup aspek materi PAI. 
Dalam kurikulum PAI SLTP 1984 tidak terdapat aspek Tarikh 
padahal aspek tersebut sangat penting dalam memberikan 
pemahaman siswa tentang perkembangan agama Islam. 
Sedangkan Kurikulum PAI SLTP 1994 tujuan dan ruang 
lingkupnya telah mencerminkan kategori materi PAI.

7. Tujuan pada Kurikulum PAI SMA 1975 tidak mengarah kepada 
ditunjukannya oleh siswa perilaku yang islami, sedangkan 
ruang lingkupnya tidak disusun secara sistematis. Tujuan 
dan ruang lingkup Kurikulum PAI SMU 1984 dan 1994 telah 
disusun secara sistematis dan memenuhi kategorisasi materi 
PAI.

8. Pada Kurikulum PAI MTs 1975, tujuan setiap mata pelajaran 
tidak sampai pada tingkat penerapan ajaran agama Islam 
yang lebih spesifik. Contohnya pada tujuan mata pelajaran 
Al-Qur’an-Hadits. Sedangkan ruang lingkup, contoh mata 
pelajaran Sejarah Islam, tidak terdapat materi yang membahas 
masalah perkembangan Islam di Indonesia. Kurikulum 1984 
sama dengan Kurikulum 1975. Tujuan pada Kuriukulum 1984 
lebih spesifik dan lebih menekankan pada kemampuan siswa 
untuk menerapkan dalam perilaku sehari-hari ajaran agama 
Islam.

9. Kurikulum PAI MA 1975 mata pelajaran Al-Qur’an dan Hadits 
masih dipisahkan serta tujuannya sangat luas cakupannya. 
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Materi PAI lebih banyak dibandingkan dengan Kurikulum 
1984 dan 1994. Pada Kurikulum 1975 mata pelajaran Sejarah 
Islam dan Kebudayaan Islam masih terpisah, pada Kurikulum 
1984 mata pelajaran tersebut disatukan menjadi Sejarah dan 
Peradaban Islam.
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