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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Masalah pelayanan dan pemenuhan kebutuhan peserta didik 

merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas pendidikan, maka untuk 

mewujudkan pendidikan yang berkualitas tersebut dibutuhkan pelayanan 

yang maksimal kepada peserta didik sesuai dengan karakteristik kecerdasan 

dan bakat masing – masing (Wahid, 2016). Menurut Tyas, setiap individu 

berbeda satu dengan yang lain, mulai dari kemampuan, karakteristik dan hal 

lainnya. Hal tersebut merupakan kodrat manusia yang bersifat alami, dan 

sebagai acuan yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pembelajaran. 

Upaya pengembangan kemampuan peserta didik dapat disesuaikan dengan 

kebutuhan masing-masing peserta didik. Seperti yang tercantum dalam 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “setiap peserta didik pada setiap 

lembaga pendidikan memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan pendidikan 

melalui latar belakang kemampuan, minat dan bakatnya”. Selanjutnya pada 

butir (f) dinyatakan “peserta didik pada setiap sekolah berhak menyelesaikan 

program belajarnya sesuai dengan tingkat kecepatan belajar tiap siswa dan 

tidak melenceng dari ketetapan waktu yang sudah ditentulan” (Tyas, 2016). 

Untuk meningkatkan pelayanan pendidikan, beberapa sekolah telah 

mengadakan program akselerasi dalam memfasilitasi para peserta didik yang 
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mempunyai kecepatan belajar lebih. Seiring berkembangnya inovasi, program 

akselerasi kemudian berubah menjadi program Sistem Kredit Semester 

(wahid, 2016). Sistem Kredit Semester yang kemudian disebut SKS 

merupakan bentuk penyelenggaraan pendidikan yang peserta didiknya 

menentukan jumlah beban belajar dan mata pelajaran yang ingin ditempuh 

pada setiap semester dalam satuan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, 

dan kemampuan/kecepatan belajar (Permendikbud, 2014). Pengembangan 

pembelajaran dengan menggunakan Sistem Kredit Semester (SKS) 

merupakan upaya inovatif untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia 

(Muhlis, 2017). Melalui upaya tersebut, pendidikan dengan SKS pada jenjang 

sekolah menengah bertujuan untuk menyediakan berbagai perbedaan 

individual peserta didik, sehingga peserta didik yang secara individu 

mempunyai kelebihan dalam bidang akademik bisa mempercepat masa studi 

di sekolah tersebut (Zaqiyatun, 2012). Meskipun demikian, macam-macam 

problem yang dihadapi oleh lembaga pendidikan untuk 

mengimplementasikan sistem ini tidak dapat disangkal begitu saja. Misalnya 

lembaga pendidikan dituntut untuk menyiapkan manajemen sekolah yang 

baik, cukupnya Sumber Daya Manusia serta sarana dan prasarana yang 

memadai agar Sistem Kredit Semester (SKS) ini terlaksana (Muhlis, 2017). 

Selain itu melihat realita yang sudah ada, penerapan sistem kredit 

semester di Indonesia masih sangat jarang diterapkan pada kalangan sekolah 

menengah. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 mewajibkan sekolah 

kategori mandiri untuk melaksanakan Sistem Kredit Semester (SKS) pada 
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tingkat sekolah menengah, sedangkan sekolah kategori standar dibolehkan 

menyelenggarakan SKS (Zaqiyatun, 2012). 

Sistem Kredit Semester (SKS) berbeda dengan Sistem Paket, beban 

belajar menggunakan program SKS memberi kemungkinan untuk 

menggunakan cara yang lebih variatif dan fleksibel sesuai dengan 

kemampuan, bakat, dan minat peserta didik. Oleh karena itu, penerapan SKS 

diharapkan mampu memenuhi potensi peserta didik yang berbeda-beda 

(Novia, 2012). Sistem Kredit Semester (SKS) oleh sebagian pihak dianggap 

sebagai  sebuah solusi yang dapat mengatasi persoalan di atas. SKS membuat 

kehidupan sekolah lebih dinamis dan tidak kaku seperti saat ini. Dalam 

program paket peserta didik tidak diberi pilihan tentang pelajaran yang akan 

ditempuh dalam setiap semester. SKS akan membuat peserta didik dapat 

merencanakan waktu belajarnya sendiri. Selain itu guru pun akan lebih 

mandiri dalam mempersiapkan dirinya (Rakha, 2010). Dengan 

diselenggarakannya program SKS ini, peserta didik juga dimungkinkan untuk 

dapat menyelesaikan program pendidikannya lebih cepat dibandingkan 

periode belajar yang sudah ditentukan oleh setiap satuan tingkat pendidikan, 

yakni peserta didik dengan potensi yang tinggi program pendidikan dapat 

diselesaikan dalam waktu tercepat 2 tahun (4 semester) dan pada peserta didik 

yang berpotensi standar dapat menyelesaikan program pendidikan dalam 

waktu 5 atau 6 semester (Zuraida, 2016). 

Menurut Rostika, dalam penelitiannya yang dilakukan di SMAN 1 

Batu tentang SKS penyelenggaraannya sudah dipersiapkan dan dilaksakan 
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dengan baik, namun belum terlaksana secara maksimal. Menurut penelitian 

yang ia lakukan terdapat kondisi internal dan eksternal sekolah yang 

mempengaruhi terjadinya penyelenggaraan SKS. Adapun kondisi internal 

sekolah dibagi mendaji dua faktor internal yang mempengaruhi 

penyelenggaraan SKS di SMAN 1 Batu yaitu faktor kekuatan dan faktor 

kelemahan. Faktor kekuatan yang dimaksud yaitu seperti buku panduan SKS, 

tersedianya LCD pada tiap kelas, sarana dan prasarana yang memadai, 

moving class minat bakat serta prestasi yang diraih sekolah. Sedangkan faktor 

kelemahannya yaitu ada beberapa guru yang masih belum siap dan belum 

mengikuti diklat, kurang pahamnya guru senior dalam penggunaan IT, 

referensi buku yang sulit dicari, serta dalam menentukan beban belajar masih 

berubah-ubah. Sedangkan kondisi eksternal sekolah yang mempengaruhi 

penyelenggaraan SKS di SMAN 1 Batu ada dua yaitu faktor peluang dan 

tantangan. Faktor peluang tersebut seperti pelaksaan SKS di sekolah 

difasilitasi oleh Direktorat pembinaan SMA, dukungan positif dari 

masyarakat dan orang tua peserta didik terhadap kegiatan sekolah yang 

memberikan fasilitas belajar serta adanya sekolah yang sudah menerpakan 

SKS lebih dulu. Sedangkan faktor tantangannya yaitu SMAN 1 Batu satu-

satunya sekolah yang menyelenggarakan SKS di kota Batu, peserta didik 

belum mempunyai kepastian untuk melanjutkan ke perguruan tinggi,serta  

orang tua kurang paham tentang konsep penyelenggaraan SKS (Rostika, 

2016). 
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Menurut Tyas, penyelenggaraan SKS yang sudah ia teliti di SMAN 1 

Salatiga dibagi menjadi beberapa segi yaitu segi masukan (input), proses, 

hasil dan kriteria rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan SKS. 

Pertama, penyelenggaraan SKS dalam segi masukan (input) yang meliputi 

rencana pelaksanaan, mekanisme pelaksanaan, guru, peserta didik, 

pembiayaan serta sarana dan prasana pada SMAN 1 Salatiga sudah cukup 

memadai. Kedua, penyelenggaraan SKS dalam segi proses yang telah 

dilaksanakan sudah sesuai dengan perencanaan program, meskipun program 

yang berjalan masih semi paket dikarenakan ada kepentingan pemenuhan jam 

guru dalam mengajar dan terbatasnya ruang. Ketiga, penyelenggaraan SKS 

dari segi hasil sudah sesuai dengan tujuan awal program, sehingga untuk saat 

ini sudah terdapat 2 kelas percepatan yang ada di SMAN 1 Salatiga. 

Keempat, penyelenggaraan SKS di SMAN 1 Salatiga dari segi rekomendasi 

kebijakan yang meliputi efektifitas, efisiensi, kecukupan, perataan, 

responsivitas dan kelayakan sudah dipenuhi, sehingga dapat dilanjutkannya 

pelaksanaan program yang ada namun dengan beberapa revisi program yang 

berkaitan dengan segi masukan (input) (Tyas, 2016).  

Berdasarkan hasil wawancara salah satu guru, MAN 1 Trenggalek 

merupakan sekolah menengah yang dinaungi oleh Kementrian Agama. 

Sekolah tersebut dulunya menggunakan sistem paket yang menyediakan kelas 

akselerasi bagi peserta didik yang mempunyai tingkat kecerdasan lebih. 

Peserta didik yang mengikuti program akselesrasi dapat menyelesaikan 

sekolahnya selama 2 tahun (4 semester). Kemudian pada tahun 2015 
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Kemendikbud melarang pelayanan program akselerasi di sekolah-sekolah. 

Tetapi untuk tetap bisa berlangsungnya program sekolah selama 2 tahun 

maka Kemendikbud memberi jalan keluar berupa penyelenggaraan SKS di 

sekolah, akibatnya di MAN 1 Trenggalek menggunakan sistem SKS agar 

tetap bisa memberikan pelayanan kepada peserta didik yang ingin 

menyelesaikan sekolahnya lebih cepat. 

Oleh karena itu peneliti memilih MAN 1 Trenggalek sebagai tempat 

penelitian dikarenakan sekolah tersebut berbasis agama Islam dan merupakan 

satu-satunya sekolah yang telah menerapkan Sistem Kredit Semester di 

wilayah kabupaten Trenggalek. Sekolah tersebut telah menggunakan sistem 

kredit semester selama kurang lebih 3 tahun. 

 

B. Rumusan Masalah  

Adapun rumusan masalah yang dapat diambil oleh peneliti dari pemaparan 

latar belakang di atas adalah :  

1. Bagaimanakah Penyelenggaraan SKS di MAN 1 Trenggalek? 

2. Bagaimanakah pelaksanaan mata pelajaran PAI dalam Sistem Kredit 

Semester di MAN 1 Trenggalek? 

3. Bagaimanakah evaluasi dan penilaian hasil belajar PAI dalam Sistem 

Kredit Semester di MAN 1 Trenggalek? 
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C. Tujuan penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mendeskripsikan penyelenggaraan SKS di MAN 1 Trenggalek. 

2. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan mata pelajaran PAI dalam Sistem 

Kredit Semester di MAN Trenggalek. 

3. Untuk mendeskripsikan evaluasi dan penilaian hasil belajar PAI dalam 

Sistem Kredit Semesester di MAN 1 Trenggalek. 

 

D.  Manfaat Penelitian  

Selain melihat tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti, dalam penelitian ini 

terdapat juga beberapa kegunaannya, antara lain : 

1. Manfaat Teoritis 

 Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat memperluas wawasan 

dan pengetahuan dalam sistem pendidikan khusunya pada jenjang sekolah 

menengah, dan juga sebagai bahan masukan bagi mereka yang mempunyai 

minat untuk melanjutkan hasil penelitian ini. 

2. Secara Praktis  

a. Sistem Kredit Semester dapat diaplikasikan di sekolah. 

b. Sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi untuk meningkatkan 

pelayanan pendidikan  dengan menggunakan SKS. 

c. Untuk menambah pengetahuan tentang penyelenggaraan SKS pada 

jenjang sekolah menengah.  

d. Sebagai referensi bagi peneliti yang akan mendatang. 
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E. Batasan Istilah  

1. Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester 

Penyelenggaraan dalam Kamus Bahasa Indonesia merupakan 

pemeliharaan, proses maupun cara dalam melakukan sesuatu (Tim Penyusun, 

2018). 

Sistem Kredit Semester (SKS) adalah sistem pendidikan baru yang 

memberikan peserta didik kebebasan untuk memilih sendiri mata pelajaran 

yang akan diambil dalam satu semester (Nurhidayah, 2012).  

Penyelenggaraan SKS yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

suatu proses maupun cara dalam melaksanakan SKS yang meliputi 

persipan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.   

2. Pendidikan Agama Islam  

Pendidikan Agama Islam adalah sebagian bentuk usaha dari semua 

pendidik yang memiliki ketakwaan secara sadar serta bisa memberi 

bimbingan dan asuhan baik jasmani maupun rohani terhadap anak didik 

agar nantinya peserta didik dapat memahami dan mengamalkan ajaran 

agama Islam dan menjadikannya sebagai pedoman hidup untuk 

terbentuknya kepribadian yang baik sesuai dengan ajaran yang telah 

dipelajarinya (Mawardi, 2013). 
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Penelitian yang dimaksudkan disini adalah mata pelajaran yang 

diwajibkan oleh pemerintah yang bermuatan agama Islam yang diajarkan 

pendidik kepada peserta didik di sekolah Madrasah Aliyah Negeri (MAN)  

yang mana mata pelajaran PAI di bagi menjadi 4 macam yaitu Aqidah 

akhlak, Fiqh, Qur’an hadist dan Sejarah Kebudayaan Islam.  

 


