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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

1. Kurikulum 2013

Amanat yang terkandung dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 

2003 tentang sistem pendidikan nasional, berdasarkan hal itu maka 

dicetuskanlah kurikulum yang mendidik manusia bukan hanya pada 

ranah kognitif saja, melainkan juga pada ranah afektif dan psikomotorik. 

Hal ini bertujuan agar peserta didik nantinya mampu menjadi manusia 

yang berintelektual serta mampu menjadi tokoh pembaharu pendidikan 

baik karena wawasannya maupun etikanya. Kurikulum yang dimaksut 

disini adalah kurikulum 2013. 

Kurikulum 2013 lebih menekankan pada pendidikan karakter, 

terutama pada tingkat dasar, yang akan menjadi pondasi bagi tingkat 

berikutnya. Melalui pengembangan kurikulum yang berbasis karakter 

dan berbasis kompetensi, diharapkan bangsa ini menjadi bangsa yang 

bermartabat dan masyarakatnya memiliki nilai tambah dan nilai jual 

yang bisa ditawarkan kepada orang lain dan bangsa lain di dunia, 

sehingga kita bisa bersaing, bersanding, bahkan bertanding dengan 

bangsa-bangsa lain dalam percaturan global.10 

Kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia 

Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga 

negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta 

10Mayasari, Op. Cit, hal 3. 
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mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 

bernegara, dan peradaban dunia.  Disini disebutkan kurikulum 2013 

bertujuan untuk mempersiapkan “manusia Indonesia”, manusia 

Indonesia ini tidak disebutkan manusia Indonesia yang mana, sehingga 

hal ini berlaku untuk seluruh warga Indonesia tanpa terkecuali termasuk 

mereka yang membutuhkan perlakuan khusus. 

2. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dalam 

kurikulum 2013 

Pembelajaran dalam konteks kurikulum 2013 diorientasikan untuk 

menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, dan 

efektif melalui penguatan sikap (tahu mengapa), keterampilan (tahu 

bagaimana), dan pengetahuan (tahu apa) yang terintegras i. 11 

Kompetensi dalam kurikulum 2013 dinyatakan dalam bentuk 

kompetensi inti kelas yang dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar 

mata pelajaran. Kompetensi inti kelas menjadi unsur  pengorganisas ian 

(organizing elements) kompetensi dasar; semua kompetensi dasar dan 

proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang 

dinyatakan dalam kompetensi inti. Kompetensi inti dimaksud meliputi 

kompetensi inti spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. 12  

                                                                 
11Dr. Yunus Abidin, Desain Sistem Pembelajaran dalam Konteks Kurikulum 2013, 

(Bandung: refika ADITAMA, 2013), hal 17. 
12Ibid, hal 21. 
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Berikut kurikulum 2013 menjelaskan tentang pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam dan Budi Pekerti:13 

a. Kompetensi Inti (KI) 

Kompetensi inti untuk mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam dan Budi Pekerti (PAI) kelas VII, VIII dan IX adalah 

Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

Menghargai dan menghayati pada kompetensi inti menunjukkan 

adanya hikmah yang harus diambil peserta didik dari nilai-nilai yang 

diajarkan dalam agama Islam. Untuk mencapai “menghargai dan 

menghayati” ada beberapa cara yang harus ditempuh, yakni melalui 

penguasaan kognitif (pengetahuan), afektif dan psikomotorik 

(sikap). 

b. Mata Pelajaran 

Berdasarkan kompetensi inti disusun matapelajaran dan 

alokasi waktu yang sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan. 

Susunan matapelajaran dan alokasi waktu untuk Sekolah Menengah 

Pertama/Madrasah Tsanawiyah mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam dan Budi Pekerti (PAI) adalah 3 jam perminggu untuk kelas 

VII,VIII dan IX. Khusus untuk matapelajaran Pendidikan Agama 

Islam dan Budi Pekerti (PAI) di Madrasah Tsanawiyah dapat 

                                                                 
13Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2013 Tentang 

Kerangka Dasar Dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, hal 

4. 
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dikembangkan sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh 

Kementerian Agama.  

c. Beban Belajar  

Beban belajar merupakan keseluruhan kegiatan yang harus diikuti 

peserta didik dalam satu minggu, satu semester, dan satu tahun 

pembelajaran.  

1. Beban belajar di Sekolah Menengah Pertama/Madrasah 

Tsanawiyah dinyatakan dalam jam pembelajaran per minggu. 

Beban belajar satu minggu Kelas VII, VIII, dan IX adalah 38 

jam pembelajaran. Durasi setiap satu jam pembelajaran adalah 

40 menit.  

2. Beban belajar di Kelas VII, VIII, dan IX dalam satu semester 

paling sedikit 18 minggu dan paling banyak 20 minggu.  

3. Beban belajar di kelas IX pada semester ganjil paling sedikit 18 

minggu dan paling banyak 20 minggu.  

4. Beban belajar di kelas IX pada semester genap paling sedikit 14 

minggu dan paling banyak 16 minggu.  

5. Beban belajar dalam satu tahun pelajaran paling sedikit 36 

minggu dan paling banyak 40 minggu.  

d.  Kompetensi Dasar  

Kompetensi dasar dirumuskan untuk mencapai kompetensi 

inti. Rumusan kompetensi dasar dikembangkan dengan 

memperhatikan karakteristik peserta didik, kemampuan awal, serta 
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ciri dari suatu mata pelajaran. Kompetensi dasar dibagi menjadi 

empat kelompok sesuai dengan pengelompokkan kompetensi inti 

sebagai berikut:  

1. kelompok 1: kelompok kompetensi dasar sikap spiritual dalam 

rangka menjabarkan KI-1;  

2. kelompok 2: kelompok kompetensi dasar sikap sosial dalam 

rangka menjabarkan KI-2;  

3. kelompok 3: kelompok kompetensi dasar pengetahuan dalam 

rangka menjabarkan KI-3; dan  

4. kelompok 4: kelompok kompetensi dasar keterampilan dalam 

rangka menjabarkan KI-4.  

Pengelompokkan kompetensi dasar seperti tersebut di atas adalah 

sebagai berikut. 

1. Kompetensi Dasar Pendidikan Agama dan Budi Pekerti. 

1.1 Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dan Budi Pekerti. 

  KELAS VII 

Kompetensi Inti:  

1. Menghargai dan menghayati ajaran perilaku jujur, disiplin, 

tanggungjawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, 

percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan 

sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 

keberadaannyaagama yang dianutnya. 
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Kompetensi Dasar: 

1.1 Menghayati Al-Quran sebagai mplementasi dari pemahaman 

rukun iman. 

1.2 Beriman kepada Allah SWT. 

1.3 Beriman kepada malaikat Allah SWT. 

1.4 Menerapkan ketentuan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar 

berdasarkan syariat Islam. 

1.5 Menunaikan shalat wajib berjamaah sebagai implementasi dari 

pemahaman rukun Islam. 

1.6 Menunaikan shalat Jumat sebagai implementasi dari 

pemahaman Q.S. Al-Jumu‘ah (62): 9. 

1.7 Menunaikan shalat jamak qasar ketika bepergian jauh (musafir) 

sebagai implementasi dari pemahaman ketaatan beribadah. 

Kompetensi Inti: 

2. Menghargai dan menghayati.  

Kompetensi Dasar: 

2.1 Menghargai perilaku jujur sebagai implementasi dari 

pemahaman Q.S. Al-Baqarah (2): 42 dan hadis terkait. 

2.2 Menghargai perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan 

guru sebagai implementasi dari Q.S. Al-Baqarah (2): 83 dan 

hadis terkait. 

2.3 Menghargai perilaku empati terhadap sesama sebagai 

implementasi dari Q.S. An-Nisa (4): 8 dan hadis terkait. 
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2.4 Menghargai perilaku ikhlas, sabar, dan pemaaf sebagai 

implementasi dari pemahaman Q.S. An-Nisa (4):146, Q.S. Al 

Baqarah (2):153, dan Q.S. Ali Imran (3): 134, dan hadis 

terkait. 

2.5 Menghargai perilaku amanah sebagai implementasi dari Q.S. 

Al-Anfal (8): 27 dan hadis terkait. 

2.6 Menghargai perilaku istiqamah sebagai implementasi dari 

pemahaman QS Al-Ahqaf (46): 13 dan hadis terkait. 

2.7 Menghargai perilaku semangat menuntut ilmu sebagai 

implementasi dari pemahaman sifat Allah (Al-’Alim, al-

Khabir, as-Sami’, dan al-Bashir) dan Q.S. Al-Mujadilah (58): 

11 dan Q.S. Ar-Rahman (55):33 serta hadis terkait. 

2.8 Meneladani perjuangan Nabi Muhammad SAW periode Mekah 

dan Madinah. 

2.9 Meneladani sikap terpuji khulafaurrasyidin. 

Kompetensi Inti: 

3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak 

mata. 

Kompetensi Dasar: 

3.1 Memahami makna al-Asmaul-Husna: Al-’Alim, al-Khabir, as-

Sami’, dan al-Bashir. 

3.2 Memahami makna iman kepada malaikat berdasarkan dalil 

naqli. 

3.3 Memahami kandungan Q.S. Al- Mujadilah (58): 11 dan Q.S. 

Ar-Rahman (55): 33 serta hadits terkait tentang menuntut ilmu.  
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3.4 Memahami makna empati terhadap sesama sesuai kandungan 

Q.S. An-Nisa (4): 8 dan hadis terkait. 

3.5 Memahami kandungan 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. 

3.6 Memahami makna amanah sesuai kandungan Q.S. Al-Anfal 

(8): 27 dan hadis terkait. 

3.7 Memahami istiqamah sesuai kandungan Q.S. Al-Ahqaf (46): 

13 dan hadis terkait. 

3.8 Memahami ketentuan bersuci dari hadas besar berdasarkan 

ketentuan syari’at Islam. 

3.9 Memahami ketentuan shalat berjamaah. 

3.10 Memahami ketentuan shalat Jumat. 

3.11 Memahami ketentuan shalat Jamak Qasar. 

3.12 Memahami sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW. 

periode Mekah. 

3.13 Memahami sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW 

periode Madinah. 

3.14 Mengetahui sikap terpuji khulafaurrasyidin. 

Kompetensi Inti: 

4. 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. 
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Kompetensi Dasar: 

4.1 Menyajikan contoh perilaku yang mencerminkan orang yang 

meneladani al-Asmaul-Husna: Al-’Alim, al-Khabir, as-Sami’, 

dan al-Bashir. 

4.2 Menyajikan contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada 

malaikat. 

4.3.1 Membaca Q.S. Al- Mujadilah (58):11, Q.S. Ar-Rahman (55): 

33, Q.S. An-Nisa (4): 146, Q.S. Al-Baqarah (2): 153, dan Q.S. 

Ali Imran (3): 134 dengan tartil. 

4.3.2 Menunjukkan hafalan Q.S. Al- Mujadilah (58): 11, Q.S. Ar-

Rahman (55): 33, Q.S. An-Nisa (4):146, QS. Al Baqarah 

(2):153, dan Q.S. Ali Imran (3): 134 dengan lancar. 

4.4 Mencontohkan perilaku empati terhadap sesama sesuai 

kandungan QS An-Nisa (4): 8 dan 4.5.1 Membaca Q.S.An-

Nisa (4): 146, Q.S. Al-Baqarah (2): 153, dan Q.S. Ali Imran 

(3): 134 dengan tartil. 

4.5.2 Menunjukkan hafalan Q.S. An-Nisa (4):146, QS. Al Baqarah 

(2):153, dan Q.S. Ali Imran (3): 134 dengan lancer. 

4.6 Mencontohkan perilaku amanah sesuai kandungan Q.S. Al-

Anfal (8): 27 dan hadis terkait. 

4.7 Mencontohkan perilaku istiqamah sesuai kandungan QS. Al-

Ahqaf (46): 13 dan hadis terkait. 

4.8 Mempraktikkan tata cara bersuci dari hadas besar. 

4.9 Mempraktikkan shalat berjamaah. 

4.10 Mempraktikkan shalat Jumat. 

4.11 Mempraktikkan shalat jamak dan qasar. 
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4.12 Menyajikan strategi perjuangan yang dilakukan Nabi 

Muhammad Saw. periode Mekah. 

4.13 Menyajikan strategi perjuangan yang dilakukan Nabi 

Muhammad Saw. periode Madinah. 

4.14 Mencontohkan perilaku terpuji dari khulafaurrasyidin hadis 

terkait. 

KELAS VIII 

Kompetensi Inti: 

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

Kompetensi Dasar: 

1.1 Menghayati Al-Quran sebagai implementasi dari pemahaman 

rukun iman. 

1.2 Meyakini Kitab suci Al-Quran sebagai pedoman hidup sehari-

hari. 

1.3 Meyakini Nabi Muhammad SAW sebagai nabi akhir zaman. 

1.4 Menunaikan shalat Sunnah. 

1.5 Menerapkan ketentuan sujud syukur, sujud tilawah dan sujud 

syahwi berdasarkan syariat Islam. 

1.6 Menunaikan puasa Ramadhan dan puasa sunnah sebagai 

implementasi dari pemahaman rukun Islam. 

1.7 Menerapkan ketentuan syariat Islam dalam mengonsumsi 

makanan yang halal dan bergizi. 

Kompetensi Inti: 

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, 

tanggungjawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, 
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percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan 

lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 

keberadaannya. 

Kompetensi Dasar: 

2.1 Menghargai perilaku jujur sebagai implementasi dari 

pemahaman Q.S. Al-Maidah (5): 8 dan hadits terkait. 

2.2 Menghargai perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan 

guru sebagai implementasi dari pemahaman Q.S. An-Nisa (4): 

36 dan hadits terkait. 

2.3 Menghargai perilaku gemar beramal saleh dan berbaik sangka 

kepada sesama sebagai implementasi dari pemahaman Q.S. 

Al- Ashr (103): 2-3, Q.S. Al-Hujurat (49): 12 dan hadits 

terkait. 

2.4 Menghargai perilaku rendah hati, hemat, dan hidup sederhana 

sebagai implementasi dari pemahaman Q.S. Al Furqan (25): 

63, Q.S. Al Isra’(17): 27 dan hadits terkait. 

2.5 Menghargai perilaku mengonsumsi makanan dan minuman 

yang halal dan bergizi dalam kehidupan sehari-hari sebagai 

implementasi dari pemahaman Q.S. An-Nahl (16): 114 dan 

hadits terkait. 

2.6 Menghargai perilaku menghindari minuman keras, judi, dan 

pertengkaran sebagai implementasi dari pemahaman Q.S. Al-

Maidah (5): 90–91 dan 32 serta hadits terkait. 

2.7 Menghargai perilaku semangat menumbuh kembangkan ilmu 

pengetahuan sebagai implementasi dari pemahaman sifat 

Allah (Al-’Alim, al-Khabir, as-Sami’, dan al-Bashir) dan Q.S. 

Al- Mujadilah (58): 11 dan Ar-Rahman (55): 33 serta hadits 

terkait. 
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2.8 Meneladani semangat ilmuwan muslim dalam 

menumbuhkembangkan ilmu pengetahuan dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Kompetensi Inti: 

3. 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: 

3.1 Memahami makna Q.S. Al-Furqan (25): 63 dan Q.S. Al 

Isra’(17) : 27 serta hadits terkait. 

3.2 Memahami makna Q.S. An Nahl (16):114 serta hadits terkait. 

3.3 Memahami makna Q.S. Al-Maidah (5): 90–91 dan 32 serta 

hadits terkait. 

3.4 Memahami makna beriman kepada Kitab-kitab Allah Swt. 

3.5 Memahami makna beriman kepada Rasul Allah Swt. 

3.6 Memahami hikmah shalat sunnah berjamaah dan munfarid. 

3.7 Memahami hikmah sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud 

tilawah. 

3.8 Memahami hikmah puasa wajib dan sunnah, 

3.9 Memahami hikmah penetapan makanan dan minuman yang 

halal dan haram berdasarkan Al-Quran dan Hadits. 

3.10 Memahami sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan sampai 

masa Umayah dan masa Abbasiyah. 
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Kompetensi Inti: 

4. 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: 

4.1.1 Membaca Q.S. Al Furqan (25): 63 dan Al-Isra’(17): 27 

dengan tartil. 

4.1.2 Menunjukkan hafalan Q.S. Al-Furqan (25) ayat 63 dan Al-

Isra’(17): 27 serta Hadits terkait. 

4.2.1 Membaca Q.S. An Nahl (16): 114 dengan tartil. 

4.2.2 Menunjukkan hafalan Q.S. An Nahl (16): 114 serta Hadits 

terkait. 

4.3.1 Membaca Q.S. Al-Maidah (5): 90–91 dan32 dengan tartil. 

4.3.2 Menunjukkan hafalan Q.S. Al-Maidah (5): 90–91 dan32 serta 

Hadits terkait. 

4.4 Menyajikan dalil naqli tentang beriman kepada Kitab-kitab 

Allah Swt. 

4.5 Menyajikan dalil naqli tentang iman kepada Rasul Allah Swt. 

4.6.1 Memahami hikmah shalat sunnah berjamaah dan munfarid. 

4.6.2 Mempraktikkan shalat sunnah berjamaah dan munfarid. 

4.7 Mempraktikkan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. 

4.8 Melaksanakan puasa wajib dan puasa sunnah sebagai 

implementasi dari pemahaman hikmah puasa wajib dan puasa 

sunnah. 
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4.9 Mengonsumsi makanan yang halal dan bergizi sesuai ketentuan 

syariat Islam. 

4.10 Merekonstruksi sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan 

sampai masa Umayah dan masa Abbasiyah untuk kehidupan 

sehari-hari. 

KELAS IX 

Kompetensi Inti: 

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

Kompetensi Dasar: 

1.1 Menghayati Al-Quran sebagai implementasi dari pemahaman 

rukun iman. 

1.2 Beriman kepada Hari Akhir. 

1.3 Beriman kepada Qadha dan Qadar. 

1.4 Menerapkan ketentuan syariat Islam dalam pelaksanaan 

penyembelihan hewan. 

1.5 Menunaikan ibadah qurban dan aqiqah sebagai implementas i 

dari surah al-Kautsar. 

Kompetensi Inti: 

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, 

tanggungjawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, 

percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan 

lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 

keberadaannya 2.1 Menghargai sikap optimis, ikhtiar, dan 

tawakal sebagai implementasi dari pemahaman Q.S. Az-Zumar 

(39): 53; Q.S. An-Najm (53): 39-42; Q.S. Ali Imran (3): 159 dan 

hadits terkait. 
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Kompetensi Dasar: 

2.2 Menghargai perilaku toleran dan menghargai perbedaan dalam 

pergaulan di sekolah dan masyarakat sebagai implementas i 

dari pemahaman Q.S. Al-Hujurat (49): 13 dan hadits terkait. 

2.3 Menghargai perilaku jujur dalam kehidupan sehai-hari sebagai 

implementasi dari pemahaman Q.S. Ali Imran (3): 77; Q.S. Al-

Ahzab (33): 70 dan hadits terkait. 

2.4 Menghargai perilaku hormat dan taat kepada orang tua da guru 

sebagai implementasi dari pemahaman Q.S. Al- Isra (17): 23 

dan Q.S. Luqman (31): 14 dan hadits terkait. 

2.5 Menghargai perilaku yang mencerminkan tata krama, sopan-

santun, dan rasa malu sebagai implementasi dari pemahaman 

Q.S. Al- Baqarah (2): 83 dan hadits terkait. 

2.6 Menghargai sikap empati, peduli, dan gemar menolong kaum 

dhuafa sebagai implementasi dari pemahaman makna ibadah 

qurban dan aqiqah. 

2.7 Menghargai sikap mawas diri sebagai implementasi dari 

pemahaman iman kepada Hari Akhir 

2.8 Menghargai sikap tawakal kepada Allah sebagai implementas i 

dari pemahaman iman kepada Qadha dan Qadar. 

Kompetensi Inti: 

3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, 

dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan 

kejadian tampak mata 3.1 Memahami Q.S. Az-Zumar (39): 

53; Q.S. An-Najm (53):39-42; dan Q.S. Ali Imran (3): 159 serta 



26 
 

hadits terkait tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal serta hadits 

terkait. 

Kompetensi Dasar: 

3.2 Memahami Q.S. Al-Hujurat (49): 13 tentang toleransi dan 

menghargai perbedaan dan haditst terkait. 

3.3 Memahami Q.S. Ali Imran (3): 77 dan Q.S. Al-Ahzab (33): 70 

serta hadits terkait tentang perilaku jujur dalam kehidupan 

sehari-hari. 

3.4 Memahami Q.S. Al- Isra (17): 23 dan Q.S. Luqman (31): 14 

dan hadits terkait tentang perilaku hormat dan taat kepada 

orang tua dan guru. 

3.5 Memahami Q.S. Al- Baqarah (2): 83 dan hadits terkait tentang 

tata krama, sopan-santun, dan rasa malu. 

3.6 Memahami makna iman kepada hari Akhir berdasarkan 

pengamatan terhadap dirinya, alam sekitar, dan makhluk 

ciptaan Nya. 

3.7 Memahami makna iman kepada Qadha dan Qadar berdasarkan 

pengamatan terhadap dirinya, alam sekitar dan makhluk 

ciptaan-Nya. 

3.8 Memahami ketentuan penyembelihan hewan dalam Islam. 

3.9 Memahami hikmah qurban dan aqiqah. 

3.10 Memahami ketentuan haji dan umrah. 

3.11 Memahami sejarah perkembangan Islam di Nusantara. 

Kompetensi Inti: 

4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret 

(menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan 
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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: 

4.1.1 Membaca Q.S. Az-Zumar (39): 53; Q.S. An-Najm (53): 39-

42, dan Q.S. Ali Imran (3): 159 sesuai dengan kaedah tajwid 

dan makhrajul huruf. 

4.1.2 Menunjukkan hafalan Q.S. Az-Zumar (39): 53; Q.S. An-

Najm (53): 39-42, dan Q.S. Ali Imran (3): 159. 

4.2.1 Membaca QS. Al Hujurat (49) : 13 sesuai dengan kaedah 

tajwid dan makhrajul huruf. 

4.2.2 Menunjukkan hafalan QS. Al Hujurat (49) : 13. 

4.3 Menyajikan contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehai-hari 

sebagai implementasi dari pemahaman Q.S. Ali Imran (3): 77; 

Q.S. Al-Ahzab (33): 70 dan hadits terkait 

4.4 Menyajikan contoh perilaku hormat dan taat kepada orang tua 

da guru sebagai implementasi dari pemahaman Q.S. Al- Isra 

(17): 23 dan Q.S. Luqman (31): 14 dan hadits terkait 

4.5 Menyajikan contoh perilaku tata krama, sopan-santun, dan rasa 

malu sebagai implementasi dari pemahaman Q.S. Al- Baqarah 

(2): 83 dan hadits terkait. 

4.6 Menyajikan dalil naqli yang menjelaskan gambaran kejadian 

hari akhir. 

4.7 Menyajikan dalil naqli tentang adanya qadha dan qadar. 

4.8 Memperagakan tata cara penyembelihan hewan. 
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4.9 Mempraktikkan pelaksanaan ibadah qurban dan akikah di 

lingkungan sekitar rumah. 

4.10 Mempraktikkan manasik haji. 

4.11.1 Melakukan rekonstruksi sejarah perkembangan Islam di 

Nusantara. 

4.11.2 Menceritakan sejarah tradisi Islam Nusantara.  

3. Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) 

a. Pengertian Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) 

Anak berkebutuhan khusus atau sering disingkat ABK saja 

adalah mereka yang memiliki perbedaan dengan rata-rata anak 

seusianya atau anak-anak pada umumnya.14Anak 

berkelainan/berkebutuhan khusus adalah anak yang karena sesuatu 

hal mengalami kondisi-kondisi yang dapat menghambat 

pertumbuhan dan perkembangan normal anak; yang menyimpang 

(membuat luar biasa/kelainan atau tidak normal) dari pertumbuhan 

dan perkembangan normal anak; dan kondisi-kondisi yang sangat 

mempunyai pengaruh negatif pada pertumbuhan dan perkembangan 

atau penyesuaiaan hidup normal anak. Anak bersangkutan 

mengalami penyimpangan intelektual, phisik, sosial atau emosional 

secara menyolok dari apa yang dianggap sebagai pertumbuhan dan 

perkembangan normal. 15 Jadi anak berkebutuhan khusus adalah 

                                                                 
14 M. Ramadhan, Ayo Belajar Mandiri Pendidikan Keterampilan dan Kecakapan Hidup 

Untuk Anak Berkebutuhan Khusus, (Jogjakarta: javalitera, 2013), hal 10 
15 Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2013 

Tentang Kerangka Dasar Dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/Madrasah 

Tsanawiyah, hal 3. 
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anak yang secara psikologis maupun psikis berada dibawah rata-rata 

pada anak seusianya, serta membutuhkan penanganan khusus agar 

bisa mengejar ketertinggalan dari anak normal pada usianya. 

b. Jenis-jenis ABK 

Berikut adalah beberapa jenis ABK yang sering kita temui:16 

1. Tunarungu  

Tunarungu adalah seseorang yang memilik i 

hambatan dengan pendengarannya baik permanen maupun 

tidak permanen. Hal ini disebabkan karena organ 

pendengaran anak tidak berfungsi sebagai mana mestinya, 

sehingga menyebabkan mereka memiliki karakteristik yang 

khas, berbeda dengan anak-anak normal pada umumnya. 

Beberapa karakteristik anak tunarungu: 

1. Segi fisik 

a. Indera penglihatan (mata) merupakan indera paling 

dominan bagi anak tunarungu. Melalui matanya 

mereka dapat berinteraksi dengan orang lain. Oleh 

karena itulah sebagian besar pengalamannya 

diperolah dari penglihatannya. Cara melihat anak 

penyandang tunarungu menunjukkan keingintahuan 

yang besar. 

                                                                 
16 M. Ramadhan, Op. Cit,  hal 11. 
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b. Dalam segala aktifitas fisiknya anak tunarungu 

terlihat kurang seimbang. Ketika berjalan tampak 

kaku dan membungkuk. Hal ini disebabkan terdapat 

permasalahan pada organ keseimbangan di 

telinganya. 

c. Anak tunarungu tidak pernah mendengar suara-

suara di sekitarnya. Tidak mengerti bagaimana cara 

bersuara ataupun mengucapkan kata-kata dengan 

intonasi benar. 

d. Pernafasan anak tunarungu juga cenderung pendek 

dan tidak teratur. Ini disebabkan mereka tidak 

terbiasa mengatur pernafasan dengan baik. 

2. Sosial-emosional  

a. Anak tunarungu sering merasa curiga. Karena tidak 

mampu mendengarkan apa yang lawan bicaranya 

katakan. Mereka jadi sulit untuk memahami apa 

yang diungkapkan lawan bicaranya itu. Hal inilah 

yang menimbulkan sikap curiga pada mereka. 

b. Anak tunarungu cenderung bersikap agresif. 

Apalagi saat merasa direndahkan oleh teman-

temannya. 
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3. Segi Bahasa 

a. Karena tidak bisa berbicara, anak tunarungu lebih 

paham berkomunikasi dengan bahasa isyarat. 

b. Anak tunarungu cenderung miskin kosa kata. 

Karena gangguan indera pendengaran sehingga 

tidak bisa mendengarkan. 

c. Tata bahasanya kurang teratur dan hanya simple. 

d. Anak-anak tunarungu merasa kesulitan mengart ikan 

kata-kata yang mengandung ungkapan. Jadi 

terkadang mereka mencari alat tulis meminta untuk 

menuliskan saja apa yang dimaksud oleh lawan 

bicaranya. 

4. Segi intelektual  

a. Perkembangan intelektualnya lamban, disebabkan 

keterbatasan komunikasi dan berbahasa dengan guru 

atau lingkungan sekitarnya. Sebenarnya dari segi 

intelektual anak-anak penyandang tunarungu 

normal. Tidak mengalami permasalahan. 

b. Mempunyai daya tangkap yang lebih dibanding 

teman- temannya yang normal, oleh karena itulah 

diberikan sekolah luar biasa. Padahal sebenarnya 

mereka bisa mengikuti pelajaran dengan baik. 
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2. Tunagrahita  

Tunagrahita adalah anak yang memiliki gangguan 

mental-intelektual. Anak tunagrahita cenderung memilik i 

intelegensi di bawah rata-rata normal. Disertai dengan 

ketidakmampuan dalam perilaku adaptif yang muncul 

dalam masa perkembangannya. 

Karakteristik anak tunagrahita menurut James D. 

adalah sebagai berikut: 

1. Intelektual  

a. Pencapain tingkat kecerdasan anak tunagrahita di 

bawah rata-rata dengan anak yang usianya sama. 

b. Tingkat perkembangan kecerdasannya sangat 

terbatas. 

c. Dalam kegiatan  belajar setidaknya dibutuhkan 

kemampuan untuk mengingat, memahami, serta 

mampu mencari hubungan sebab akibat. 

d. Jika anak dapat menemukan strategi beljar maka ia 

dapat belajar dengan efisien dan efektif 

e. Anak tunagrahita mengalami kesulitan berfikir secara 

abstrak (tidak berwujud/ tidak berbentuk) sehingga 

mempelajari segala sesuatu harus bersifat konkret 

(nyata/ berwujud). 
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f. Lemahnya ingatan jangka pendek, nalar sehingga 

kesukaran dalam mengembangkan ide. 

g. Sulit mempelajari hal-hal baru. 

h. Cepat lupa apa yang telah dipelajari jika tidak latihan 

terus menerus. 

2. Sosial 

a. Kemampuan dalam bidang sosial anak tunagrahita 

tergolong lambat jika disbanding dengan anak 

normal seusianya. 

b. Tingkah laku dan interaksi sosialnya tidak lazim, 

sulit baginya untuk memberi perhatian bagi teman 

bermainnya. 

c. Kurangnya kemampuan menolong diri seperti : 

makan, berpakaian, mengurus, memelihara dan 

memimpin dirinya sendiri. 

d. Ketika masih anak-anak mereka harus selalu dibantu, 

makan disuapi, baju dipasangkan dan dilepaskkan, 

diawasi terus menerus. 

e. Kemandiriannya kurang sehingga ketika dewasa 

kepentingan yang berkaitan dengan dirinya sendiri 

sangat tergantung pada bantuan orang lain. 
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3. Fungsi mental  

a. Biasanya anak tunagrahita mengalami kesulitan 

memusatkan perhatian. 

b. Jangkauan perhatiannya sangat sempit dan cepat 

beralih. 

c. Kurang tangguh dalam menghadapi tugas. 

d. Pelupa.  

e. Mengalami kesukaran mengungkapkan kembali 

suatu ingatan. 

f. Kurang mampu membuat asosiasi serta sukar 

membuat kreasi baru. 

4. Dorongan dan emosi 

a. Anak tunagrahita berat dan sangat berat hampir tidak 

memperhatikan dorongan untuk mempertahankan 

diri. 

b. Dalam keadaan haus dan lapar tidak menunjukkan 

tanda-tandanya. 

c. Kehidupan emosinya lemah. 

d. Dorongan biologisnya dapat berkembang. 

e. Penghayatan terbatas pada perasaan senang, takut, 

marah dan benci.  

f. Anak tunagrahita ringan mempunyai kehidupan 

emosi yang hampir sama dengan anak normal tetapi 
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kurang kaya, kurang kuat, kurang beragam, kurang 

mampu menghayati perasaan bangga, tanggung 

jawab dan hak sosial. 

5. Kemampuan dalam berbahasa 

a. Gangguan dalam berbicara. 

b. Kesulitan mengartikulasikan (pengucapan kata) 

bunyi bahasa tepat. 

c. Kemampuan berbahasanya rendah (kesulitan 

memahami dan mengerti penggunaan kosa kata). 

d. Kesulitan memahami sintaks penggunaan bahasa 

tersebut.  

3. Tunadaksa  

Tunadaksa merupakan anak yang mengalami 

gangguan pada anggota tubuhnya. Biasanya mengalami 

kelainan fisik atau cacat pada anggota tubuh. Selain itu anak 

tunadaksa juga memiliki gangguan gerak yang disebabkan 

oleh kelainan neuro-muskular dan struktur tulang yang 

bersifat bawaan sejak lahir, sakit, disebabkan obat-obatan 

atau kecelakaan, termasuk celebral palsy (kelainan yang 

terdapat di syaraf pusat atau otak), amputasi, polio, dan 

lumpuh. 

Karakteristik yang dapat ditemui dari individu penyandang 

tunadaksa adalah: 
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1. Gangguan tingkat kecerdasan 

Secara definisi dapat diartikan kata celebral itu 

adalah otak. Sedangkan palsy adalah kelumpuhan, 

kelemahan, atau kurangnya pengendalian otot dalam 

setiap pergerakan atau bahkan tidak terkontrol. 

Kecerdasan otak anak yang mengalami celebral paly 

sangat beragam, meskipun penyebabnya adalah 

kelainan yang terdapat di syaraf pusat atau otak. 

Kelumpuhan pada polio bersifat layu dan biasanya tidak 

mengganggu kecerdasan maupun fungsi alat indera 

yang lain. Menurut (Hardman, 2990) tingkat kecerdasan 

anak cerebral palsy mulai dari tingkat yang paling 

rendah sampai gifted. 

a. Sekitar 45% mengalami keterbelakangan mental. 

b. 35% mempunyai tingkat kecerdasan normal dan di 

atas rata-rata. 

c. Sedangkan sisanya cenderung di bawah rata-rata. 

2. Kemampuan berbicara 

Kemampuan berbicara anak tunadaksa apalagi yang 

celebral palsy  umumnya kurang jelas. Biasanya sulit 

dipahami lawan bicaranya padahal sudah diucapkan 

dengan susah payah. Gangguan ini disebabkan kelainan 

motorik alat bicara (kaku dan lumpuh), bibir, rahang 
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maupun lidah. Bisa juga tidak terjadi proses interaksi  

dengan lingkungan, sehingga kelainan itu mengganggu 

pembentukan artikulasi yang benar. 

3. Emosi dan penyesuaian sosial 

Secara umum emosi anak tunadaksa tidak terlalu 

jauh beda dengan anak normal lainnya. Sangat 

bervariasi tergantung rangsangan yang diterimanya. 

Berawal dari konsep diri anak yang merasa dirinya cacat 

dan menjadi beban orang lain. Hal itu akan membuat 

mereka malas belajar, bermain dan berperilaku yang 

tidak sesuai lainnya. 

4. Gangguan sensorik 

Gangguan yang sering dialami anak tunadaksa 

berkaitan dengan sensorik adalah : penciuman, perasa, 

penglihatan, pendengaran, perabaan. Gangguan 

penglihatan ada hubungannya dengan yang mempunya i 

kelainan pada pusat syaraf. Gangguan penglihatan 

terjadi karena adanya ketidak seimbangan otot mata 

disebabkan karena terjadi kerusakan pada otak. 

5. Gangguan motorik 

Pada anak celebral palsy  biasanya terjadi kelainan 

gerakan dan postur tubuh yang tidak serasi, karena ada 

gangguan sel motorik dan susunan syaraf pusat. Baik itu 
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sedang mengalami pertumbuhan maupun susunan 

syaraf yang belum selesai tumbuh. Anak celebral palsy  

mengalami kerusakan pada pyramidal tract  dan 

extrapymidal yang berfungsi mengatur system motoric. 

4. Tunawicara  

Tunawicara merupakan ketidakmampuan anak untuk 

berbicara. Hal ini disebabkan adanya gangguan pada fungs i 

bicara seperti organ berikut: pita suara, paru-paru, mulut, 

lidah, langit- langit, dan tenggorokan. Tidak berfungs inya 

organ pendengaran, perkembangan bahasa yang terlambat, 

kerusakan pada sistem syaraf dan struktur otot, tidak mampu 

mengontrol gerak itu semua dapat mengakibatkan hambatan 

dalam berbicara. 

Karakteristik anak tunawicara: 

1. Berbicara keras dan tidak jelas. 

2. Suka melihat gerak bibir atau gerak tubuh teman 

bicaranya. 

3. Telinga mengeluarkan cairan. 

4. Menggunakan alat bantu dengar. 

5. Bibir sumbing. 

6. Suka melakukan gerak tubuh. 

7. Cenderung pendiam. 

8. Suara sengau. 
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9. Cadel. 

5. Autis  

Anak penyandang autis sangat beragam, dilihat dari 

kemampuan yang dimiliki, perilakunya bahkan tingkat 

intelegensinya. 

Karakteristik berikut dapat kita temui pada anak 

penyandang autis: 

1. Hambatan dalam komunikasi 

2. Kesulitan dalam berhubungan dengan orang lain atau 

objek di sekitarnya serta menghubungkan peristiwa-

peritiwa yang terjadi. 

3. Bermain dengan mainan atau benda-benda lain secara 

tidak wajar. 

4. Sulit menerima perubahan pada rutinitas dan lingkungan 

yang dikenali. 

5. Gerakan tubuh yang berulang-ulang atau adanya pola-

pola perilaku yang tertentu. 

6. Disleksia 

  Beberapa ahli mendefinisikan disleksia sebagai suatu 

kondisi pemrosesan input/informasi yang berbeda (dari 

anak normal) yang sering kali ditandai dengan kesulitan 

dalam membaca yang dapat mempengaruhi area kognit if 

seperti daya ingat, kecepatan memproses input, kemampuan 
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pengaturan waktu, aspek koordinasi dalam pengendalian 

gerak. 

Karakteristik disleksia di usia sekolah dasar antara lain: 

a. Sulit membaca dan mengeja kata- kata yang baru dikenal. 

b. Sering tertukar huruf dan angka, sehingga membaca terasa 

melelahkan. 

c. Sulit mengingat alphabet apalagi mempelajari table. 

d. Ketika aktifitas membaca berlangsung anak merasa 

kesulitan dalam memahami tulisan tersebut. 

e. Lambat dalam menulis (tulisan berantakan dan tidak rapi). 

f. Sulit konsentrasi, apalagi mengerjakan test dengan tipe 

soal pilihan ganda. 

g.  Susah membedakan kanan dan kiri, atau urutan hari 

dalam sepekan, urutan bulan dalam setahun. 

h. Percaya diri yang rendah. 

i. Kesulitan mengerjakan ujian dengan batas waktu yang 

ditentukan. 

j. Pemakaian kata-kata kurang tepat ketika berkomunikas i 

dengan lawan bicara. 

k.  Sering terjadi kesalahan saat melafalkan beberapa kata. 
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7. Disgrafia  

 Disgrafia merupakan anak yang mengalami hambatan 

secara fisik yaitu kemampuan menulis, tulisan buruk atau 

bahkan tidak mampu memegang pensil dengan baik. Anak 

ini kesulitan ketika memadukan antara ingatan dengan 

penguasaan gerak otot secara otomatis ketika menulis huruf 

abjad dan angka-angka. 

 Ada beberapa karakter khusus anak dengan gangguan ini. 

Diantaranya adalah: 

a. Terdapat ketidakkonsistenan (tidak tetap) bentuk huruf 

dalam tulisannya. 

b.  Saat menulis, penggunaan huruf besar dan huruf kecil 

masih tercampur. Dalam satu kata terkadang hurufnya 

campuran kecil dan besar misalnya (diManA). 

c. Ukuran dan bentuk huruf dalam tulisannya tidak 

proporsional (tidak seimbang/ tidak sesuai ukuran). 

d.  Anak tampak harus berusaha keras saat 

mengkomunikasikan suatu ide, pengetahuan atau 

pemahamannya lewat tulisan. 

e. Kesulitan memegang alat tulis dengan benar. Memegang 

bolpoin terkadang terlalu dekat bahkan hampir 

menempel dengan buku tulis. 
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f. Tidak konsentrasi pada apa yang ditulis, tetapi malah 

terlalu memperhatikan jemari dan tangan yang 

digunakan untuk menulis. 

g.  Cara menulis tidak konsisten, tidak mengikuti alur garis 

yang tepat dan proporsional. 

h. Tidak bisa mencontoh tulisan meskipun hanya diminta 

menyalin contoh tulisan yang sudah ada. 

8. ADD 

  ADD singkatan dari Attention Deficit Disorders, 

anak ADD mengalami kesulitan dalam memusatkan 

perhatian (defisit dalam memusatkan perhatian) sehingga 

tidak dapat menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan 

kepadanya secara baik. Tidak hanya itu, mereka juga 

mengalami kesulitan dalam bermain bersama temannya 

karena tidak memiliki perhatian yang baik. 

9. ADHD 

  ADHD (Attention Deficit Hyperactive Disorder) 

adalah gangguan hyperaktif (defisit perhatian) atau 

gangguan mental yang terutama menyerang anak-anak. Para 

ahli percaya bahwa setidaknya tiga dari seratus anak usia 4-

14 tahun menderita ADHD. Ditaksir ADHD mempengaruhi 

5 hingga 10 kali lebih sering pada anak laki-laki daripada 

anak perempuan. 
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  Anak- anak ADHD sering menunjukkan ciri-cir i 

yang berbeda. Namun umumnya, gangguan perilaku dan 

perhatian berikut sering ditemukan di kelas: 

1. Tidak bisa berfokus pada detail. 

2. Perhatian mudah teralihkan. 

3. Banyak bicara. 

4. Sering mengganggu anak lain. 

5. Terlihat bingung dan pelupa. 

6. Menunjukkan kesulitan menjaga perhatian dalam 

mengerjakan tugas dan gagal menyelesaikannya. 

10. Slow Learner 

       Slow learner adalah anak dengan fungsi kecerdasan 

yang terbatas. Anak slow learner dapat digolongkan 

Borderline Intelligence dengan skor IQ (69-89) (dalam skor 

WISC) Di dalam DSM IV (Michael, 2000) anak yang 

mengalami slow learner   tidak dapat dimasukkan ke dalam 

pendidikan berkebutuhan khusus (sekolah luar biasa), tetapi 

masuk dalam pendidikan formal dengan kebutuhan sekolah 

inklusif. Di mana anak dengan slow learner dianggap selalu 

mengalami siklus kegagalan di dalam menyelesa ikan 

mainstream pendidikannya (Shaw, 2010). Di saat dewasa 

pun anak-anak slow learner tetap mengalami kelemahan 

dalam kemampuan self-perception dan perilaku belajar 
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mereka sehingga mengalami gangguan perilaku seperti held 

back dan putus sekolah (Shaw, 2010).17 Bila kondisi ini 

cepat diatasi dengan intervensi khusus, banyak anak yang 

memiliki kecerdasan terbatas juga mampu membangun 

ketrampilan resiliensi untuk mengatasi permasalahan 

tersebut dan dapat lulus dari sekolah menengah atas sampai 

dengan menyelesaikan pendidikan tingkat tinggi. 

       Karakteristik anak slow learner menurut Shaw, yaitu:18 

1. Kesulitan untuk memahami teknik pembelajaran dengan 

konsep yang abstrak. 

2. Kesulitan dalam mengubah atau mengeneralisas i 

keterampilan, pengetahuan, dan strategi belajar, 

mengadaptasi konsep baru pada situasi yang baru. 

3. Kesulitan secara kognitif untuk mengorganisasikan materi 

baru, termasuk asimilasi informasi baru atas informas i 

sebelumnya. 

4. Kesulitan mengalami untuk tata kelola waktu dan 

penentuan tujuan jangka panjang. 

5. Kesulitan  dalam membangun motivasi akademis atau 

motivasi berprestasi. 

                                                                 
17 Melani, Cara Mudah Mendeteksi Gangguan Sosial, Emosional, Dan Perilaku Yang 

Umum Terjadi Pada Anak Usia Sekolah Dasar: Riset dan Publikasi Kesehatan (  Jakarta, 2008), 

hal 57.  
18 Ibid., hal 58. 
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       Oleh karena itu, anak  slow learner membutuhkan 

dorongan untuk mengatasi academic motivation deficit dan 

permasalahan self-concept, serta untuk melanjutkan 

pengembangan keterampilan belajar.  Sehingga siswa 

dengan slow learner lebih beresiko tinggi terhadap resiko 

permasalahan perilaku dan kesehatan mental. 

 

4. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti terhadap 

Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). 

1) Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti terhadap 

Anak Berkebutuhan Khusus di kelas. 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

terhadap Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) ditinjau dari kurikulum 

yang digunakan relatif sama dengan kurikulum di sekolah pada 

umumnya, hanya dibatasi pada jumlah materinya. Materi yang 

diajarkan menggunakan penyesuaian materi dari Departemen 

Pendidikan Nasional yang kemudian digunakan sebagai acuan 

dalam proses belajar mengajar.19 

Kurikulum yang digunakan pada pendidikan inklusif adalah 

kurikulum yang fleksibel, sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan 

setiap siswa. Model pendidikan ini sebenarnya berupaya untuk 

                                                                 
19 Alfin Nurussalihah, “Implementasi Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti terhadap 

Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Inklusi (Studi Multisitus di SDN Mojorejo 01 dan SDN 

Junrejo 01 Kota Batu” (Tesis Magister Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Pascasarjana 

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang 2016), hal 86. 
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memberikan kesempatan yang sama kepada ABK agar dapat 

memperoleh kesempatan yang sama dengan anak-anak yang 

lainnya. Yaitu, setiap anak memiliki akses yang sama ke sumber-

sumber belajar yang tersedia, dan sarana yang dibutuhkan ABK 

dapat terpenuhi dengan baik (Smart, 2010:90).20 

a) Tahap pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan 

Budi Pekerti antara lain:21 

1) Pra Intruksional 

       Tahap ini adalah tahap sebelum pelajaran dimulai dengan 

doa pembukaan yaitu basmalah, dilanjutkan dengan guru 

melakukan absensi, selanjutnya guru memberikan apersepsi. 

Setelah itu siswa berkebutuhan khusus ditempatkan dibangku 

paling depan atau tempat duduk yang bisa dijangkau oleh 

guru dan membuat anak berkebutuhan khusus merasa 

nyaman. 

2) Instruksional 

       Pada tahap ini merupakan tahap inti dari serangkaian 

aktifitas pembelajaran yang dilakukan guru dengan peserta 

didik dalam mencapai suatu tujuan yang termuat dalam 

rencana pelaksanaan pembelajaran, dalam pelaksanaan 

                                                                 
20 Reni Widiastuti, “Implementasi Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Bagi Anak 

Berkebutuhan Khusus (ABK) di Sekolah Inklusi Smp N 4 Mojosongo Boyolali Tahun Pelajaran 

2013/2014” (Skripsi Sarjana Pendidikan Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga , 

2014), hal 56. 
21Ibid., Hal 60. 
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pembelajaran guru PAI melakukan pendekatan dengan peserta 

didik serta menggunakan beberapa metode, tahapannya 

sebagai berikut: 

1. Pertama, Guru menuliskan materi di papan tulis, dan 

menjelaskannya. Selanjutnya siswa menyalinnya dalam 

buku masing-masing, namun bagi beberapa ABK yang 

mengalami kesulitan, maka guru akan membantu. Metode 

ini digunakan guru pada awal pelajaran, bisa dikatakan 

prolog dari awal proses pembelajaran dan digunakan pada 

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. 

2.  Kedua, Siswa membaca satu persatu di depan, motode ini 

dilakukan agar peserta didik terlibat secara aktif dalam 

proses pembelajaran, sehingga proses pembelajaran tidak 

bersifat satu arah, melainkan ada feed back dengan peserta 

didik. 

3.  Ketiga demontrasi, metode ini merupakan metode interaksi 

edukatif yang sangat efektif dalam membantu peserta didik 

untuk mengetahui proses pelaksanaan pembelajaran, 

metode ini biasanya digunakan pada materi pokok atau 

pokok bahasan yang membutuhkan praktek seperti materi 

pelaksanaan sholat, pelaksanaan haji dan lainnya. 

4. Keempat, cerita, metode ini merupakan metode yang 

diterapkan oleh semua guru mata pelajaran Pendidikan 
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Agama Islam dan Budi Pekerti sebagaimana upaya untuk 

mengembangkan pola pikir peserta didik, metode ini dinila i 

efektif dalam meningkatkan motivasi siswa dalam 

menguasai materi yang akan dibahas pada pertemuan 

berikutnya. Kemudian guru memberi pertanyaan kepada 

siswa, dan lebih sering pertanyaan diberikan kepada ABK. 

       Selain metode yang sudah dijelaskan diatas. Guru bebas 

memilih metode yang akan digunakan dengan catatan dapat 

diterapkan untuk ABK sekaligus anak normal lainnya yang 

berada dalam satu kelas. Dalam penyampaian strategi 

maupun metode telah disesuaikan dengan kemampuan 

peserta didik. 

2) Penutup 

       Tahap ini guru memberikan penguatan atau kesimpulan 

tentang pembelajaran yang sudah disampaikan. Sebelum 

kegiatan pembelajaran diakhiri guru memberikan beberapa 

pekerjaan rumah kepada siswa. Kemudian, pembelajaran 

diakhiri dengan membaca doa bersama-sama. 

 

b)  Evaluasi Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

dan Budi Pekerti terhadap ABK. 

       Evaluasi merupakan alat untuk mengukur sampai dimana 

kemampuan anak didik menguasai materi yang telah diberikan. 
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Evaluasi dapat dijadikan oleh sekolah sebagai bahan introspeksi 

diri, dengan melihat sejauh mana kondisi belajar yang 

diciptakannya. Peran evaluasi sangat penting agar pembelajaran 

efektif. Disamping berguna untuk mengetahui pencapaian 

kompetensi siswa, juga informasi yang diperoleh dapat 

digunakan untuk perencanaan pembelajaran berikutnya. Hasil 

evaluasi dapat menggambarkan siswa yang telah mencapai 

maupun yang belum mencapai standar kompetensi minimal yang 

ditetapkan sekolah. Siswa yang sudah mencapai kompetensi 

diadakan pengayaan sedangkan siswa yang belum mencapai 

standar kompetensi minimal diadakan remedial. 

        Siswa berkebutuhan khusus juga mengikuti ujian seperti 

siswa lain. Pemilihan ujian tersebut didasarkan atas kesepakatan 

orang tua atau wali murid sehingga tidak jarang jika ABK dapat 

melanjutkan sekolah di sekolah-sekolah reguler. 22 

 

2) Pelayanan Pengelolahan Anak Berkebutuhan Khusus 

       Pilihan penempatan model pelayanan pendidikan disesuaikan 

dengan kondisi dan potensi lapangan. Pada umumnya ada tiga tipe 

pilihan pengelolaan anak dengan problema belajar di sekolah-

                                                                 
22 Dian Permana, “Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

Terhadap Anaka Berkebutuhan Khusus Autis (Studi Komparasi SLB Sekolah Khusus Autis Bina 

Anggita Bantul, Yogyakarta dan SLB-C Dharma Rena Ring Putra II Kusumanegara, Yogyakarta)” 

(Tesis Magister Ilmu Agama Islam UIN Sunan kalijaga, Yogyakarta 2016), hal 45. 
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sekolah umum yaitu kelas khusus, ruang sumber, dan kelas reguler 

(Yusuf dkk, 2003:58-61):23 

a. Kelas khusus 

Sistem pelayanan dalam bentuk kelas khusus biasanya 

menampung antara 10 hingga 20 anak berproblema belajar di 

bawah asuhan seorang guru khusus. Ada dua jenis kelas khusus 

yang biasa digunakan, yaitu kelas khusus sepanjang hari belajar 

dan kelas khusus untuk mata pelajaran tertentu atau kelas khusus 

sebagian waktu. Pada kelas khusus sepanjang hari belajar, anak-

anak berproblema belajar dilayani oleh guru khusus. Anak-anak di 

kelas ini mempelajari semua jenis mata pelajaran dan hanya 

berinteraksi dengan anak-anak lain yang tidak berproblema belajar 

pada saat turun main atau istirahat. 

c. Ruang sumber 

       Ruang sumber merupakan ruang yang disediakan oleh sekolah 

untuk memberikan pelayanan pendidikan khusus bagi anak-anak 

yang membutuhkan, terutama yang berproblema belajar. Di dalam 

ruang sumber terdapat guru remedial atau guru sumber dan berbagai 

media belajar. Aktivitas utama dalam ruang sumber umumnya 

berkonsentrasi pada upaya memperbaiki ketrampilan dasar seperti 

membaca, menulis, dan berhitung. Guru sumber atau guru remedial 

dituntut untuk menguasai bidang keahlian yang berkenaan dengan 

                                                                 
23  Widiastuti, Op. Cit.,  hal 58. 



51 
 

pendidikan anak berproblema belajar. Guru sumber juga diharapkan 

dapat menjadi pengganti guru kelas dan menjadi konsultan bagi guru 

reguler. Anak belajar di ruang sumber sesuai dengan jadwal yang 

telah ditetapkan. 

d. Kelas regular 

       Sistem pelayanan dalam bentuk kelas reguler dimaksudkan 

untuk mengubah citra adanya dua tipe anak, yaitu anak berproblema 

belajar dan anak tidak berproblema belajar. Dalam kelas reguler 

yang dirancang untuk membantu anak berproblema belajar 

diciptakan suasana belajar yang kooperatif sehingga semua anak 

dapat menjalin kerjasama dalam mencapai tujuan belajar. 

       Suasana belajar kompetitif dihindari agar anak berproblema 

belajar tidak putus asa. Program pendidikan individual diberikan 

kepada semua anak yang membutuhkan, baik yang berproblema 

belajar, yang memiliki keunggulan, maupun yang memilik i 

penyimpangan lainnya. Dalam kelas reguler semacam ini berbagai 

metode untuk berbagai jenis anak digunakan bersama.24 

 

5. Penelitian Terdahulu 

Bagian ini menyajikan perbedaan dan persamaan bidang kajian yang 

diteliti antara peneliti dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Hal 

demikian diperlukan untuk menghindari adanya pengulangan kajian 

                                                                 
24 Nurussalihah, Op. Cit., hal 100. 
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terhadap hal-hal yang sama. Dengan demikian akan diketahui sisi-sis i 

apa saja yang membedakan antara penelitian penelitian satu dengan 

penelitian lainnya. 

a. Penelitian yang ditulis oleh Ari Agung Saputro NIM 3211113043 

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Jurusan Pendidikan Agama Islam 

dan Budi Pekerti yang berjudul “Implementasi Kurikulum 2013 Pada 

Mata Pelajaran PAI di SMK 1 Islam Durenan Trenggalek” 

Hasil penelitiannya adalah: 

(1) Langkah-langkah pembelajaran PAI dalam pelaksanaan Kurikulum 

2013 di SMK 1 Islam Durenan Trenggalek dengan jalan  

1. Perencanaan yang dilakukan guru dengan menyiapkan 

perangkat pembelajaran yang mengacu pada Depag yang tentu 

saja isinya tetap mengacu pada rambu-rambu dan tujuan 

kurikulum yang berlaku. 

2. Pelaksanaan dengan jalan  

a. Pembelajaran dilakukan di dalam kelas. 

b. Metode ceramah masih sedikit mendominasi jalannya 

pembelajaran, sehingga pembelajaran masih berpusat 

pada guru. 

c. Tanya jawab yang ditetapkan sudah nampak atau sudah 

mendapat respon dari siswa. 

d. Diskusi berjalan dengan baik karena terdapat banyak 

siswa yang sudah dan berani menyampaikan pendapat. 
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e. Sarana yang digunakan menggunakan pada LKS yang 

dimiliki siswa, papan tulis di kelas, alat tulis, buku paket 

dan Lcd proyektor. 

f. Membaca Al-Qur'an telah dilakukan bersama-sama 

sedang untuk masing-masing siswa diwajibkan hafalan 

surat-surat pendek. 

g. Sebelum pembelajaran diakhiri, siswa diberi tugas atau 

evaluasi untuk mengerjakan LKS pada materi yang telah 

diajarkan dan materi berikutnya. 

3. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan teknik tes dan non tes. 

(2) Implementasi kurikulum 2013 pada mata pelajaran PAI di SMK 1 

Islam Durenan Trenggalek dengan,  

1. Mengembangkan Kurikulum 2013 dengan jalan 

mengembangkan dan memperkaya Silabus dan RPP. 

2.  Pelaksanaan Pembelajaran dilakukan di dalam kelas. 

3.  Evaluasi dilakukan dengan menggunakan teknik tes dan non 

tes yang meliputi (kognitif, afektif dan psikomotorik). Tes 

yang berupa (pre-test) tes awal,tes tengah,Post-test, tes 

ulangan dan tes sumatif berupa ulangan semester. Sedangkan 

non tes berupa tes tindakan dengan teknik penskoran yaitu 

ujian praktek. 

b. Penelitian yang ditulis oleh Pathiyyah NIM 1001276 dengan judul 

“Implementasi Kurikulum 2013 Pada Pembelajaran Pendidikan Agama 
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Islam dan Budi Pekerti dan Budi Pekerti (Studi Deskriptif pada Kelas X 

SMA Negeri 2 Sumedang Tahun Ajaran 2013/2014)’’ 

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah, bahwa implementas i 

kurikulum 2013 pada pembelajaran PAI dan Budi Pekerti di kelas X 

SMA Negeri 2 Sumedang belum memadai sebagaimana mestinya. 

Kesiapan mental guru sudah menunjukkan siap dalam 

mengimplementasikan kurikulum baru. Sedangkan dalam 

pengembangan RPP, RPP yang dikembangkan belum sesuai dengan 

kurikulum 2013 karena ada beberapa bagian RPP yang tidak relevan 

seperti pendekatan yang digunakan tidak menggunakan pendekatan 

saintifik yang dikehendaki dalam kurikulum 2013, tidak 

dicantumkannya model dan teknik pembelajaran, dan tidak 

mencantumkan materi pembelajaran dalam RPP secara rinci. Dalam 

pelaksanaan pembelajaran, pembelajaran yang dilaksanakan belum 

menunjukkan adanya kegiatan-kegiatan yang menjadi ciri khas 

pendekatan saintifik (ilmiah) yaitu mengamati, menanya, 

mengumpulkan data, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Pada 

evaluasi hasil belajar, evaluasi yang diberikan sudah sesuai dengan 

kurikulum 2013. 

c. Penelitian yang dilakukan oleh Hamin Nasrullah dalam jurnalnya (kode 

jurnal: jptmesindd150046) dengan judul “Efektifitas Penerapan 

Kurikulum 2013 Terhadap Motivasi Belajar Siswa Kelas X Program 

Keahlian Teknik Kendaraan Ringan SMK Ma'arif Kebumen” 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh 

yang positif dan signifikan antara efektivitas penerapan kurikulum 2013 

terhadap motivasi belajar siswa di SMK Ma’arif 1 Kebumen. Desain 

penelitian ini menggunakan jenis penelitian ex-post facto. Penelitian ini 

dilaksanakan di SMK Ma’arif 1 Kebumen. Populasi dalam penelitian ini 

sebanyak 278 siswa. Sampel berjumlah 162siswa ditentukan dengan 

berpedoman pada nomogram Harry King dengan tingkat kesalahan 

5%.Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode 

angket atau kuesioner. Teknik analisis data menggunakan analis is 

deskriptif dan analisis kuantitatif.  

1) Berdasarkan analisis deskriptif menunjukkan efektivitas penerapan 

kurikulum 2013 berada pada kategori tinggi 49,38% dan motivas i 

belajar siswa berada pada kategori rendah dan tinggi sebesar 42,6% 

dan 41,97%.  

2) Berdasarkan analisis kuantitatif menunjukkan harga koefisien 

regresi sebesar 0,162 dengan sig <0,05 dengan efektivita s 

penerapan kurikulum 2013 dapat diperoleh t = 2,080. Persamaan 

koefisien regresi . 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh 

positif dan signifikan. Tingkat pengaruh yang terjadi termasuk 

dalam kategori tinggi. Sedangkan hubungan antara kurikulum 

2013 dengan motivasi belajar siswa termasuk dalam kategori 



56 
 

sangat rendah. Hal ini dapat dilihat dari koefisien korelasi sebesar 

0,162 terdapat pada interval 0,000-0,199 (sangat rendah). 

d. Penelitian keempat dilakukan Mayasari dalam jurnalnya yang berjudul 

“Implementasi Kurikulum 2013 Pada Anak Berkebutuhan Khusus 

(ABK): Studi Kasus SD Muhammadiyah Sapen Yogyakarta” 

Hasil yang diperolah dari penelitian tersebut adalah: 

1) Implementasi kurikulum 2013 di SD Muhammadiyah Sapen 

dilakukan secara bertahap dari kelas I sampai kelas V. untuk 

kelas VI sistem evaluasinya (Ujian Nasional) masih 

menggunakan kurikulum 2006 dan pemerintah tidak atau belum 

memfasilitasi untuk UN menggunakan kurikulum 2013. Jadi 

pada kelas VI sekitar 80 % siswa masih menggunakan kurikulum 

2006 dan sisa 20 % lainnya untuk pengayaan sebagai pelengkap 

penerapan materi kurikulum 2013. 

2) Implementasi kurikulum 2013 pada Anak Berkebutuhan Khusus 

(ABK) di SD Muhammadiyah Sapen strategi pelaksanan 

kurikulum disesuaikan dengan gradasi berat atau ringannya 

kondisi peserta didik. Hal tersebutlah yang menciptakan 

lingkungan pembelajaran yang komunikatif, ramah, dan 

bersahabat. 

3) Untuk penyusunan RPP, khusus untuk anak ABK, SK/KD bisa 

diturunkan dan disesuaikan berdasarkan kemampuan anak. 
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4)  Faktor pendukung dan penghambat implementasi kurikulum 

2013 pada ABK di SD Muhammadiyah Sapen, yaitu: pertama, 

faktor pendukungnya adalah tidak adanya diskriminasi antara 

anak normal dengan anak ABK, sehingga proses tersebut secara 

tidak langsung mengajarkan pada anak-anak untuk mengharga i 

perbedaan dan agar anak mengerti bahwa setiap orang memilik i 

hak yang sama.Terjalinnya kerjasama baik dengan Diknas-

diknas, diantaranya adalah Diknas pariwisata. Hal tersebut 

sangat mendukung implementasi kurikulum karena selain di 

kelas siswa juga melakukan pembelajaran diluar kelas 

berinteraksi secara langsung dengan alam. Kedua, faktor 

penghambatnya adalah belum tersedianya tenaga khusus untuk 

penanganan anak tunarungu dan tunagrahita, belum adanya 

GPK, kurang efisiennya waktu pembelajaran karena untuk ABK 

alokasi waktu lebih diperpanjang. Kemudian dalam kurikulum 

2013 guru diwajibkan menguasi semua mata pelajaran kecuali 

mata pelajaran agama dan olahraga. Serta masih kurangnya 

pemahaman guru tentang penanganan masalah anak-anak ABK. 

e. Penelitian yang dilakukan oleh Restu Sani Izzati jurusan Pendidikan 

Luar Bisaa, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya 

dengan judul “Implementasi Kurikulum 2013 bagi Peserta Didik  

Berkebutuhan Khusus di Sekolah Dasar Inklusi” 
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Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah kurikulum 2013 

dalam implementasinya terhadap peserta didik berkebutuhan kusus 

masih kurang efektif. Banyak peserta didik khususnya yang 

berkebutuhan khusus tidak mampu mengikuti kurikulum 2013, seperti 

peserta didik Autis, Tunagrahita, Tunarungu. Sedangkan untuk anak 

yang berkebutuhan khusus seperti peserta didik slowlearner dan 

tunadaksa mampu mengikuti pembelajaran yang mnggun. 

Dari penelitian-penelian yang telah dilakukan sebelumnya belum 

ada yang meneliti tentang Implementasi Kurikulum 2013 Mata 

Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti terhadap Kelas 

Inklusi di SMP Muhammadiyah 2 Malang, penelitian ini lebih di titik 

fokuskan kepada pendidik yang menghadapi peserta didik yang 

berkebutuhan khusus di kelas inklusi pada khususnya. oleh karena itu 

selanjutnya peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

“Implementasi Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama 

Islam dan Budi Pekerti terhadap Kelas Inklusi di SMP Muhammad iyah 

2 Malang”. 
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Tabel 1.1 Perbedaan Penelitian dengan Penelitian Sebelumnya 

N

o  

Nama Peneliti, 

Judul, Bentuk, 

Tahun Penelitian 

Persamaan  Perbedaan  Orisinalitas 

Penelitian 

1.  ▪ Ari Agung Saputro 
Implementasi 
Kurikulum 2013 

Pada Mata 
Pelajaran PAI di 

SMK 1 Islam 
Durenan 
Trenggalek. 

▪ Skripsi. 
▪ 2015 

▪ Meneliti Guru 
dalam 
Implementasi 

▪ Objek 
penelitian 
adalah 

guru 
SMK. 

▪ Meneliti segala 
hal yang 
berkaitan 

dengan 
implentasi 

kurikulum 2013 
tidak terbatas 
pada guru. 

▪ Penelitian 
dilakukan di 

Sekolah 
Menengah 
Pertama (SMP) 

Muhammadiyah 
2 Malang. 

2. ▪ Pathiyyah 

Implementasi 
Kurikulum 2013 
Pada Pembelajaran 

Pendidikan Agama 
Islam dan Budi 

Pekerti dan Budi 
Pekerti (Studi 
Deskriptif pada 

Kelas X SMA 
Negeri 2 

Sumedang Tahun 
Ajaran 2014/2015) 

▪ 2015 

▪ Jurnal 

▪ Sama-sama 

meneliti 
implentasinya 

▪ Hanya 

mendiskrip
sikan 

▪ Mencarikan 

solusi dan 
upaya dalam 
mengatasi 

permasalahan 

3. ▪ Hamin Nasrullah 

Efektifitas 
Penerapan 

Kurikulum 2013 
Terhadap Motivasi 
Belajar Siswa 

Kelas X Program 
Keahlian Teknik 

Kendaraan Ringan 

▪ Meneliti peran 

guru  
▪ Sama-sama 

tentang 
kurikulum 
2013 

▪ Objek 

penelitian 
adalah guru 

SMK. 

▪ Meneliti segala 

hal yang 
berkaitan 

dengan 
implentasi 
kurikulum 

2013 tidak 
terbatas pada 

guru. 
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SMK Ma'arif 
Kebumen 

▪ 2015 
▪ Skripsi 

▪ Penelitian 
dilakukan di 

Sekolah 
Menengah 
Pertama (SMP) 

Muhammadiya
h 2 Malang. 

4. ▪ Mayasari 

▪ Implementasi 
Kurikulum 2013 

Pada Anak 
Berkebutuhan 
Khusus (ABK): 

Studi Kasus SD 
Muhammadiyah 

Sapen Yogyakarta 
▪ 2016 
▪ Jurnal 

▪ Meneliti 

implementasi 
kurikulum 

2013 terhadap 
anak inklusi 

▪ Objek 

penelitian 
adalah SD 

Muhammad
iyah Sapen 
Yogyakarta 

▪ Meneliti semua 

yang berkaitan 
dengan 

kurikulum 
2013, termasuk 
strategi guru 

dalam 
menjalankan 

kurikulum 
2013 terhadap 
anak 

berkebutuhan 
khusus di kelas 

inklus. 
▪ Objek 

penelitian di 

SMP 
Muhammadiya
h 2 Malang 

5. ▪ Restu Sani Izzati 
▪ Implementasi 

Kurikulum 2013 

bagi Peserta Didik 
Berkebutuhan 

Khusus di Sekolah 
Dasar Inklusi 

▪ 2015 

▪ Jurnal 

▪ Meneliti 
implementasi 
kurikulum 2013 

terhadap anak 
inklusi dan full 

inklusi 

▪ Objek 
penelitian 
adalah 

kelas full 
inklusi 

▪ Di 
sekolah 
dasar 

Inklusif 
di 

Klampis 
Ngasem 
Surabaya 

▪ Implementasi 
kurikulum 
2013 terhadap 

anak 
berkebutuhan 

khusus di kelas 
inklusi, tidak 
hanya terbatas 

pada siswa, 
namun juga 

strategi yang 
dialakukan 
oleh 

guru/pendidik 
▪ Objek 

penelitian di 
SMP 
Muhammadiya

h 2 Malang 
 


