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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan zaman yang semakin maju telah mengubah pola pikir 

masyarakat di manapun mereka berada dan tak terkecuali dalam bidang 

pendidikan. Sebab pendidikan merupakan modal awal bagi terciptanya tatanan 

moral dan kualitas pribadi yang mengenyam pendidikan tersebut. Namun 

pendidikan bukan hanya merupakan ajaran dan materi semata melainkan juga 

terhadap mutu outputnya. 

Salah satu bagian terpenting dari pendidikan adalah kurikulum dimana 

kurikulum merupakan sebuah acuan dalam bidang pendidikan. Oleh karena itu, 

kurikulum harus bisa mengikuti dinamika dalam masyarakat. Kurikulum 

diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarak, dalam mengatasi persoalan 

kehidupan yang dihadapi. Kurikulum harus dirancang dalam rancangan yang 

lebih mengembangkan segala potensi yang ada pada peserta didik. 

Kurikulum sudah sering mengalami perubahan dari kurikulum 1968, 

kurikulum 1975, kurikulum 1984, kurikulum 1994, kurikulum 2004 atau 
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Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dan yang terakhir kurikulum 2006 

atau Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)
1
. 

Dalam mengimplementasikan KTSP pemerintah hanya menetapkan 

Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) sedangkan 

pengembangannya diserahkan kepada satuan pendidikan. Sesuai dengan 

prinsip pengembangan KTSP, sekolah memiliki kewenangan penuh untuk 

mengembangkan kurikulum dalam pembelajaran sesuai dengan visi, misi dan 

tujuan satuan pendidikan. Berkenaan dengan tujuan kurikulum tingkat satuan 

pendidikan, Mulyasa mengemukakan bahwa: 

Secara umum tujuan ditetapkannya KTSP adalah memandirikan dan 

memberdayakan satuan pendidikan melalui pemberian kewenangan (otonomi) 

kepada lembaga pendidikan dan mendorong sekolah untuk melakukan 

pengambilan keputusan secara partisipatif dalam pengembangan kurikulum
2
. 

 

Oleh karena itu dalam mengimplementasikan KTSP dituntut 

kemampuan guru untuk menganalisis dan menjabarkan standar kompetensi dan 

kompetensi dasar ke dalam silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran 

(RPP). Kebijakan ini tidak hanya memposisikan guru sebagai implementator 

kurikulum tapi juga menjadi pengembang (developer) kurikulum pada tingkat 

satuan pendidikan. Pemberlakuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP) untuk semua mata pelajaran khususnya mata pelajaran PAI, 

                                                             
1 Kunandar, Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP) dan Sukses dalam Sertifikasi Guru. Jakarta: Rajawali Pers, 2010. Hal.107 
2 Mulyasa, “Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Sebuah Panduan Praktis” (Bandung 

: Remaja Rosda Karya, 2007) Hal.22  
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memberikan peluang yang seluas-luasnya kepada guru untuk mengembangkan 

dan melaksanakannya, agar peserta didik tidak hanya memahami agama dari 

aspek kognitif tapi bagaimana ia mengaplikasikannya dalam bentuk nyata. 

Dengan demikian rumpun mata pelajaran PAI (yang terdiri dari 4 mata 

pelajaran, yaitu: SKI, Aqidah-Akhlak, Quran-Hadits, dan Fiqh) akan menjadi 

pelajaran yang menyenangkan bagi siswa, karena berdasarkan konsep KTSP 

pembelajaran bukan berpusat pada guru tapi pada siswa dan guru bukan 

merupakan satu-satunya sumber informasi, tugas guru hanyalah membimbing, 

mengarahkan dan mengembangkan potensi peserta didik. 

Dalam perkembangan dan perubahan kurikulum yang telah ditetapkan 

oleh pemerintah, MTs Surya Buana memiliki mata pelajaran umum yang 

mengacu pada SKL dan SK yang dikeluarkan Diknas dan pelajaran agama 

mengacu pada SKL dan SK yang dikeluarkan oleh Depag. MTs Surya Buana 

kemudian mengembangkan KTSP dengan sebuah konsep triple R (Reasoning – 

Research – Religius). Di MTs Surya Buana menerapkan pembiasaan reasoning 

dalam pembelajaran. Dalam pengembangan bernalar, siswa cenderung kreatif 

dan selalu meningkat keingintahuannya. Dengan keingintahuan yang tinggi, 

siswa disalurkan untuk melakukan research terhadap apa yang dipikirkan. 

Setelah research, siswa akan tahu keagungan Tuhan, sehingga meningkat 

religiusnya. Dengan pembinaan triple R diharapkan siswa mampu menjadi 

pemecah masalah yang baik dengan berpegang teguh pada ajaran Agama 

Islam. 
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Implementasi KTSP dan perpaduannya dengan konsep triple R, 

merupakan sesuatu yang hanya ditemukan di sekolah ini. Menarik untuk diteliti 

bagaimana perpaduan keduanya dapat menghasilkan kualitas lulusan yang 

baik. Mengingat bahwa telah banyak prestasi-prestasi yang diperoleh oleh 

siswa-siswa MTs. Surya Buana. 

B. Penelitian Terdahulu 

Bertolak pada judul penelitian di atas, maka ada beberapa penelitian 

yang sudah melakukan penelitian terlebih dahulu tentang kurikulum tingkat 

satuan pendidikan (KTSP) antara lain: 

1. Indro Kusumo, hasil penelitian yang disimpulkan adalah format kurikulum 

tingkat satuan pendidikan (KTSP) ditampilkan per semester I dan II, 

muatan SK dan KD isi materi PAI kelas VI SD lebih terstruktur. 

2. Bahrudin Sa’ban, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas 

pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) telah di 

laksanakan di SD Muhammadiyah 04 Kota Batu sejak dikeluarkannya 

konsep (KTSP) tersebut, efektivitas pelaksanaan KTSP di SD 

Muhammadiyah 04 Kota Batu, selama dua tahun ajaran 2007/2008 sampai 

2008/2009 sebagian guru mata pelajaran pendidikan agama Islam (PAI) 

masih mengalami berbagai kendala, antara lain: (1) sebagian guru mata 

pelajaran PAI belum memahami sepenuhnya terhadap konsep KTSP, 

sehingga dukungan mereka terhadap pelaksanaan KTSP juga belum 

maksimal; (2) terbatasnya waktu yang tersedia, karena tuntutan dalam 
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konsep KTSP lebih banyak dari kurikulum sebelumnya, namun alokasi 

waktu yang diberikan masih sama seperti sebelumnya, selama tahun ajaran 

2007/2008 dua tahun ajaran penerapan KTSP, telah ada pengawasan 

khusus dan ada evaluasi dari kepala sekolah. sehingga dapat diketahui 

secara pasti bagaimana hasil dari pembelajaran KTSP terhadap 

kemampuan guru dalam proses pembelajaran; (3) penerapan konsep KTSP 

dapat berimplikasi pada peningkatan kreativitas dalam proses 

pembelajaran sebagian besar guru mata pelajaran PAI di SD 

Muahammadiyah 04 Kota Batu. Hal itu terlihat dalam RPP
3
 yang disusun 

oleh guru-guru tersebut. Mereka lebih kreatif, ada keinginan (hasrat) untuk 

berubah menjadi lebih baik dalam proses pembelajaran, penuh konsentrasi 

saat proses pembelajaran, peka terhadap situasi dan kondisi yang ada. Ada 

rasa ingin tahu dan berusaha untuk menyelesaikan permasalahan peserta 

didik dengan kesabaran dan optimis bahwa permasalahan dapat 

terselesaiakan dengan mudah. Siap untuk mencoba dan melaksanakan 

sesuatu yang baru, walau mendapat celotehan dari pihak lain, serta mampu 

bekerja sama dengan pihak lain. 

Dari hasil penelitian di atas maka, penelitian peneliti mengarah pada 

implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) dalam 

pembelajaran (PAI), dengan demikian yang menjadi pembeda antara 

                                                             
3  Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 



6 
 

penelitian yang sudah dilakukan dengan penelitian ini adalah penekanan 

terhadap implementasi atau penerapan KTSP dalam pembelajaran SKI.  

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakng diatas maka penulis merumuskan beberapa 

masalah yang dianggap penting untuk dikaji lebih lanjut.  

1. Bagaimanakah implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) 

dalam pembelajaran SKI di kelas VII MTs Surya Buana Malang?  

2. Apa saja faktor pendorong dan faktor penghambat implementasi 

kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) dalam pembelajaran SKI di 

kelas VII MTs Surya Buana Malang? 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi kurikulum tingkat satuan 

pendidikan (KTSP) dalam pembelajaran SKI di kelas VII MTs Surya 

Buana Malang. 

2. Untuk mengetahui faktor pendorong dan faktor penghambat implementasi 

kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) dalam pembelajaran SKI di 

kelas VII MTs Surya Buana Malang. 

 

 

E. Manfaat Penelitian 
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Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh mahasiswa nantiya akan dapat 

bermanfaat bagi : 

1. Sekolah 

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh sekolah sebagai pertimbangan 

untuk lebih meningkatkan lagi kualitas pendidikan yang ada di sekolah 

tersebut. Penelitian ini juga dapat digunakan untuk memotivasi guru-guru 

mata pelajaran agar dapat mencari sulusi yang terbaik dalam menghadapi 

persoalan-persoalan pembelajaran. 

2.   Guru PAI 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan guru mata 

pelajaran, terutama guru pendidikan agama Islam dalam mengembangkan 

kurikulum yang diterapkan oleh pemerintah. Selain itu penelitian ini juga 

dapat digunakan untuk merangsang guru-guru mata pelajaran untuk 

melakukan penelitian tindakan sebagai upaya untuk mengatasi masalah-

masalah pembelajaran di kelas. 

 

F. Definisi Operasional 

Agar tidak terjadi kesalahan dan perluasan dalam memahami kata atau 

kalimat dalam fokus penelitian, maka perlu adanya batasan masalah dalam 

bentuk definisi operasional sebagai berikut: 
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1. Implementasi 

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

inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik 

berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai, dan sikap. 

Dalam Oxford Advance Learner’s Dictionary dikatan bahwa implementasi 

adalah: “put something into effect.”
4
 

2. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

Dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP Pasal 1, Ayat 15), dijelaskan 

bahwa Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah kurikulum 

operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan 

pendidikan. Penyusunan KTSP dilakukan oleh satuan pendidikan dengan 

memerhatikan dan berdasarkan standar kompetensi serta kompetensi dasar 

yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BNSP).
5
 

3. MTs Surya Buana  

MTs Surya Buana adalah sekolah alam bilingual yang dikelola oleh 

sebuah yayasan yang bernama yaysan Bahana Cita Persada berlokasi di 

jalan Gajayana ini berada di kota Malang. Madrasah tsanawiyah ini 

merupakan sekolah full day school.
6
 

 

 

                                                             
4 Mulyasa, E. Kurikulum Berbasis Kompetensi Konsep, Karakteristik, dan 

Implementasi. Bandung: Rosda Karya, 2003. 
5 Sanjaya, Wina, “Kurikulum dan Pembelajaran: Teori dan Praktik Pengembangan 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)” (Jakarta: Kencana, 2010). Hal:128 
6 http://www.suryabuana-malang.com 
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G. Sistematika Penulisan 

Pembahasan pada skripsi ini di bagi menjadi lima bab antara lain 

sebagai berikut : 

Bab I, merupakan pendahuluan dari pembuatan skripsi yang 

memaparkan latar belakang berisi tentang mengapa peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian ini. Kemudian Rumusan masalah, berisi tentang 

masalah apa yang akan ditemukan oleh peneliti. Tujuan penelitian, yakni 

memuat tentang apa saja tujuan penelitian ini. Definisi operasional yang 

berisi tentang batasan istilah dalam judul skripsi. sedangkan sistematika 

penulisan, berisi tentang bagaimana sistematika penulisan laporan hasil 

penelitian. 

Bab II, memaparkan tentang kajian pustaka yang meliputi, Hakikat 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Materi Pendidikan 

Agama Islam. Pembahasan daftar pustaka untuk mempermudah peneliti untuk 

melakukan penelitian. 

Bab III, memuat tentang metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini. Pada bab ini akan dijelaskan mengenai pendekatan penelitian 

yang digunakan, lokasi yang menjadi objek penelitian, sumber data yaitu 

bagaimana peneliti mamperoleh data, pengumpulan data yaitu bagaimana 

peneliti mengumpulkan data dan yang terakhir analisis data. 

Bab IV, menguraikan hasil atau laporan penelitian. dibagi menjadi dua 

pembahasan yaitu pembahasan tentang latar belakang objek penelitian dan 
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pembahasan tentang penyajian dan analisis data yang berpedoman pada 

rumusan masalah yang telah ditetapkan. 

Bab V, menjelaskan tentang kesimpulan merupakan bagian akhir dari 

laporan penelitian dan saran yang disampaikan peneliti, kepada objek 

penelitian serta kepada pihak-pihak yang bersangkutan. 


