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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dunia pendidikan Indonesia dihadapkan pada satu tantangan besar 

berupa hadirnya kurikulum 2013 yang mulai diterapkan pada tahun ajaran 

2013. Perubahan kurikulum yang terjadi bukan menjadi hal baru bagi insan 

pendidikan yang ada di tanah tercinta ini. Kurikulum 2013 adalah kurikulum 

yang menjadi langkah lanjutan dari pengembangan Kurikulum Bebasis 

Kompetensi (KBK) yang dirintis pada tahun 2004 dan Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan (KTSP) yang dirintis pada tahun 2006 yang mencakup 

kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. 

Sebagaimana amanat UU 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

pada penjelasan pasal 35, dimana kompetensi lulusan merupakan kualifikasi 

kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan 

sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati. 

Inti dari Kurikulum 2013 adalah upaya penyederhanaan, dan 

tematik-integratif. Kurikulum 2013 disiapkan untuk mencetak 

generasi yang siap di dalam menghadapi masa depan. Karena itu 

kurikulum disusun untuk mengantisipasi perkembangan masa depan. 

Titik beratnya, bertujuan untuk mendorong peserta didik atau siswa, 

mampu lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan 

mengkomunikasikan (mempresentasikan), apa yang mereka peroleh 

atau mereka ketahui setelah menerima materi pembelajaran. Adapun 

obyek yang menjadi pembelajaran dalam penataan dan 

penyempurnaan kurikulum 2013 menekankan pada fenomena alam, 

sosial, seni, dan budaya.
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Melalui pendekatan itu diharapkan siswa memiliki kompetensi sikap, 

ketrampilan, dan pengetahuan jauh lebih baik. Mereka akan lebih kreatif, 

inovatif, dan lebih produktif, sehingga nantinya mereka bisa sukses dalam 

menghadapi berbagai persoalan dan tantangan di zamannya, memasuki masa 

depan yang lebih baik. 

Kurikulum 2013 mendapatkan sorotan dari berbagai pihak, salah 

satunya dari segi persiapan. Kurikulum 2013 membutuhkan anggaran 

mencapai 2,5 triliun. Kurang optimalnya sosialisasi kepada seluruh pelaksana 

dilapangan membuat guru masih banyak kebingungan terhadap kurikulum 

2013.
2
 

Kurikulum 2013 menuai banyak sekali pro dan kontra. Kalangan yang 

pro menilai bahwa perubahan kurikulum ini merupakan sebuah keharusan. 

Kurikulum yang dilaksanakan di sekolah harus bisa menjawab tantangan 

zaman. Perubahan lain adalah guru tak lagi dibebani dengan kewajiban untuk 

membuat perangkat pembelajaran seperti silabus untuk pengajaran terhadap 

anak didiknya seperti yang terjadi pada saat KTSP. Sehingga guru akan lebih 

fokus terhadap pelaksanaan pembelajaran didalam kelas.
3
 

Kalangan yang menentang beranggapan Menteri Pendidikan hanya 

ingin mengikuti para pendahulunya yang juga telah membuat suatu rancangan 

kurikulum yang juga telah dijalankan. Pemerintah dianggap kurang persiapan 

dalam penerapan kurikulum 2013 ini. Kalangan ini juga menganggap bahwa 
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kurikulum yang saat ini dilaksanakan yaitu KTSP masih cukup relevan 

digunakan dalam sistem pendidikan di Indonesia. Sebenarnya KTSP untuk 

kurikulum 2013 sudah sesuai dan dapat diterima karena masing-masing 

sekolah mengetahui kondisi lapangan sehingga metode pembelajarannya 

dapat dicari yang sesuai. Jika memang tidak mencapai target yang diharapkan 

selama enam tahun ini, maka seharusnya pemerintah tidak harus mengganti 

kurikulumnya namun dibenahi dan dievaluasi dari tahun-tahun yang lalu.
4
 

Bulan Juli 2013, pemerintah sudah menunjuk beberapa sekolah untuk 

mulai menerapkan kurikulum 2013. Rencana penerapan Kurikulum 2013 

yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 

mulanya adalah 30 persen dari total sekolah dan turun menjadi hanya 2 

persen (6.213 sekolah) dikarenakan berbagai hal yang menghambat dalam 

penerapan kurikulum ini.
5
 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 13 Malang, merupakan 

salah satu dari beberapa sekolah yang sudah menerapkan kurikulum 2013 ini. 

Pelaksanaan kurikulum di lapangan memang masih jauh dari kata ideal 

sebagaimana yang diharapkan pemerintah. Kurangnya diklat-diklat yang 

dilaksanakan oleh pemerintah kepada guru-guru yang memang terkait dalam 

pelaksanaan kurikulum ini menjadikan pelaksanaan kurikulum ini berjalan 

tidak maksimal dan terkesan asal jalan. 
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SMP Negeri 13 Malang yang memang notabene merupakan sekolah 

umum yang dalam satu minggu melaksanakan pembelajaran PAI dengan 3 

(tiga) jam pelajaran dirasa sangat kurang maksimal. Terkadang penyampaian 

materi hanya mampu mencapai ranah kognitif dan belum menyentuh dari 

aspek aspek dan ranah ranah lainnya.  

Berdasarkan uraian diatas, peneliti merasa perlu untuk melakukan 

penelitian terkait pelaksanaan kurikulum 2013 pada pelajaran PAI di SMP 

Negeri 13 Malang ini, dengan judul “IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 

DALAM PEMBELAJARAN PAI PADA KELAS VII SMP NEGERI 13 

MALANG”. 

B. Rumusan Masalah 

Merujuk pada uraian latar belakang diatas, agar penelitian ini mencapai 

tujuan yang diharapkan, maka peneliti perlu merumuskan apa yang menjadi 

permasalahannya, sebagai berikut: 

1. Bagaimana implementasi kurikulum 2013 pada pembelajaran PAI di kelas 

VII SMP Negeri 13 Malang? 

2. Apa saja faktor yang mendukung dan menghambat implementasi kurikulum 

2013 pada pembelajaran PAI di kelas VII SMP Negeri 13 Malang? 

C. Tujuan Penelitian 

Berangkat dari rumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Memaparkan implementasi kurikulum 2013 pada pembelajaran PAI di kelas VII 

SMP Negeri 13 Malang. 
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2. Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi 

kurikulum 2013 pada pembelajaran PAI di kelas VII SMP Negeri 13 Malang. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagi peneliti : memperoleh wawasan terkait implementasi kurikulum 2013 pada 

pembelajaran PAI. 

2. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan : hasil penelitian ini dapat digunakan 

rujukan atau referensi implementasi kurikulum 2013 pada pembelajaran PAI. 

3. Bagi lembaga pendidikan : hasil penelitian ini merupakan tolak ukur dan berbagai 

upaya serta hasil yang telah dilakukan dalam implementasi kurikulum 2013 

pada pembelajaran PAI yang nanti akan dijadikan bahan pertimbangan dalam 

implementasi kurikulum 2013 di SMP Negeri 13 Malang.  

E. Batasan Istilah 

1. Implementasi 

Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan 

sebagai pelaksanaan atau penerapan. Artinya yang dilaksanakan dan 

diterapkan adalah kurikulum yang telah didesain untuk kemudian 

dijalankan sepenuhnya.
6
 

2. Kurikulum 2013 

Kurikulum menurut Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 

19 adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan 

bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman 
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penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pendidikan tertentu.
7
 Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang menjadi 

langkah lanjutan dari pengembangan Kurikulum Bebasis Kompetensi 

(KBK) yang dirintis pada tahun 2004 dan Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP) yang dirintis pada tahun 2006 yang mencakup 

kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu.  

Sebagaimana amanat UU 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional pada penjelasan pasal 35, dimana kompetensi lulusan 

merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah 

disepakati. 

Kurikulum 2013 dirancang oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 

(MENDIKBUD) yang dipimpin oleh bapak Ir. Muhammad Nuh. Inti dari 

Kurikulum 2013 adalah upaya penyederhanaan, dan tematik-integratif. 

Kurikulum 2013 disiapkan untuk mencetak generasi yang siap di dalam 

menghadapi masa depan. Karena itu kurikulum disusun untuk 

mengantisipasi perkembangan masa depan. Titik beratnya, bertujuan 

untuk mendorong peserta didik atau siswa, mampu lebih baik dalam 

melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan 

(mempresentasikan), apa yang mereka peroleh atau mereka ketahui 

setelah menerima materi pembelajaran. Adapun obyek yang menjadi 
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pembelajaran dalam penataan dan penyempurnaan kurikulum 2013 

menekankan pada fenomena alam, sosial, seni, dan budaya. 

3. Pendidikan Agama Islam 

Menurut Zakiah Daradjat, pengertian Pendidikan Agama Islam adalah  

pendidikan dengan melalui ajaran-ajaran agama Islam yang dilakukan 

secara sadar untuk membina dan mengasuh peserta didik  agar  senantiasa  

dapat memahami ajaran Islam secara menyeluruh, serta menghayati  

tujuan, yang pada akhirnya dapat mengamalkan serta menjadikan          

Islam  sebagai pandangan hidup.
8
 

F. Sistematika Penulisan 

Agar penulisan ini dapat terselesaikan dengan baik, maka diperlukan 

adanya sistematika penulisan yang terbagi menjadi lima bab yakni : 

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang mengutarakan latar 

belakang masalah, rumusan masalah, manfaat penelitian, batasan istilah dan 

sistematika penulisan yang semuanya dapat menjadi gambaran umum dari 

penelitian ini. 

Bab kedua, mengutarakan tentang kajian pustaka yang berkaitan 

dengan konsep kurikulum, perkembangan kurikulum yang ada di Indonesia, 

landasan pengembangan kurikulum, hingga struktur kurikulum dan konsep 

pendidikan agama Islam. 
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Bab ketiga, membahas seputar metodologi penelitian yang melingkupi 

jenis penelitian, tempat penelitian, informan penelitian, metode pengumpulan 

data dan analisis data 

Bab keempat, merupakan hasil penelitian yang berkaitan dengan latar 

belakang objek penelitian yang didapatkan selama proses penelitian dan hasil 

data data tersebut 

Bab kelima, terdiri dari kesimpulan dan saran. Merupakan rangkuman 

dari hasil penelitian yang diuraikan pada bab hasil penelitian dan berkaitan 

langsung dengan rumusan masalah dan berisi juga beberapa masukan yang 

didapatkan dari proses dan hasil selama melaksanakan penelitian. 

 


