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ABSTRAK 
 

Dewi Kusuma, Try. 2015. Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan 

Republik Indonesia no. 58 tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/ 

Madrasah Tsanawiyah Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti Di 

SMP Negeri 1 Ponorogo. Skripsi. Program Studi Pendidikan Agama Islam Jurusan Tarbiyah 

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Pembimbing Basuki, M.Ag 

 
Kata Kunci: Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik 

Indonesia no. 58 tahun 2014, Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam 
dan Budi Pekerti  

Permendikbud No 58 Tahun 2014 berisi tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah 
Pertama/ Madrasah Tsanawiyah peraturan ini secara formal belum dilaksanakan oleh semua 
Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah. Salah satu sekolah yang sudah 
menerapkan adalah SMP Negeri 1 Ponorogo. Dengan di terapkannya permendikbud RI No 
58 tahun 2014 peneliti ingin mengetahui implementasinya pada pelajaran Pendidikan Agama 
Islam dan Budi Pekerti di SMP tersebut.  

Tujuan penelitian adalah (1) Mengetahui implementasi Permendikbud RI No. 58  tahun 

2014 pada tataran perencanaan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di 

SMP Negeri 1 Ponorogo. (2) Mengetahui implementasi Permendikbud RI No. 58 tahun 

2014 pada tataran pelaksanaan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di 

SMP Negeri 1 Ponorogo. (3) mengetahui faktor pendukung dan penghambat diterapkannya 

Permendikbud No 58  tahun 2014 pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi 

Pekerti di SMP Negeri 1 Ponorogo. Metode penelitian menggunakan studi kasus. Peneliti 

sebagai instrument kunci, dan partisipatif dalam mengumpulkan data yang diperoleh 

melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data mengikuti konsep yang 

diberikan oleh Miles dan Huberman yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan.  

 

Hasil penelitian menyimpulkan: (1) Implementasi Permendikbud RI No. 58  tahun 2014 Pada  

Tataran Perencanaan Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMP 

Negeri 1 Ponorogo dalam tahapan penyusunan RPP beberapa komponen sudah terpenuhi. 

Hanya saja dalam prinsip pengembangan budaya membaca dan menulis untuk 

mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan, dan berekspresi dalam 

berbagai bentuktulisan masih perlu untuk dikembangkan lagi. (2) Implementasi 

Permendikbud RI No. 58  tahun 2014 Pada  Tataran Pelaksanaan Mata Pelajaran Pendidikan 

Agama Islam dan Budi Pekerti di SMP Negeri 1 Ponorogo dalam proses pembelajaran telah 

melaksanakan pembelajaran saintifik. (3) Faktor pendukung penerapan Permendikbud No 58 

Tahun 2014 Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMP Negeri 

1 Ponorogo antara lain:  Kepala sekolah, Input peserta didik yang baik, Tenaga pendidik yang 

berkompeten dan berkomitmen, Lingkungan belajar yang kondusif, Sarana prasarana yang 

cukup, Penambahan alokasi waktu belajar menjadi 3 jam pelajaran. Sedangkan faktor 

penghambatnya adalah banyaknya bentuk penilaian terhadap peserta didik, rumitnya 

sistematika pelaporan hasil belajar peserta didik kepada orang tua. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang masalah 

Salah satu tujuan bernegara yang tercantum dalam Pembukaan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah mencerdaskan 

kehidupan bangsa. Upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa tersebut dapat 

dilakukan melalui pendidikan. 

Penyelenggaraan Pendidikan di Indonesia merupakan suatu sistem 

Pendidikan Nasional diatur dalam Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 yang 

berbunyi :” Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa 

dan mengembangkan manusia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan 

bertaqwa terhadap Tuhan yang maha Esa,  berakhlak mulia, sehat, berilmu, 

cakap, kreatif, mandiri dan menjadi sebagai warga negara yang demokratis 

serta bertanggung jawab”. 1  

Jika mencermati kutipan dari Undang-Undang tersebut, ternyata fungsi 

Pendidikan Nasional tiada lain adalah mengantar generasi muda agar 

berkembang kemampuannya serta terbentuk watak dan peradaban bangsa yang 

bermanfaat. Kesemuanya itu bermuara pada upaya mencerdaskan kehidupan 

bangsa, yang merupakan salah satu dari tujuan berdirinya negara kita 

sebagaimana diamanatkan pada alinea keempat Pembukaan Undang-Undang 

Dasar 1945.  

                                                           
1
 Undang-Undang RI No.20 Tahun 2003.  
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Pendidikan menjadi tumpuan harapan bagi peningkatan Sumber Daya 

Manusia (SDM) Bangsa Indonesia. Pendidikan menjadi  sarana bagi 

pembentukan intelektualitas, bakat, budi pekerti serta kecakapan peserta didik. 

Atas pertimbangan inilah semua pihak memberikan perhatian secara maksimal 

terhadap bidang pendidikan. Perhatian tersebut antara lain direalisasikan 

melalui kerja keras secara kontinue dalam memperbaharui dan meningkatkan 

kualitas pendidikan dari waktu ke waktu.  

Kurikulum 2013, sebagai kurikulum pembaharuan dari kurikulum 

sebelumnya yaitu Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) tahun 2006. 

Kurikulum ini dikembangkan berdasarkan pada kondisi pendidikan yang 

dikaitkan dengan tuntutan pendidikan yang mengacu pada 8 Standar Nasional 

Pendidikan. Kemudian terkait dengan perkembangan penduduk Indonesia 

dilihat dari pertumbuhan penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih banyak 

dari pada usia tidak produktif. Jumlah penduduk usia produktif ini akan 

mencapai puncaknya pada tahun 2020-2035. Oleh karena itu pemerintah 

berupaya agar penduduk usia produktif ini dapat ditransformasikan menjadi 

sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi dan keterampilan melalui 

pendidikan agar tidak menjadi beban nantinya. Selain itu, pesatnya arus 

globalisasi dan berbagai isu terkait masalah lingkungan hidup, perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi maupun informasi, kebangkitan industri kreatif 

dan budaya, serta perkembangan pendidikan di tingkat internasional. Kemudian 

terkait dengan pergeseran kekuatan ekonomi dunia, pengaruh dan imbas 
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teknosains serta mutu, investasi, dan transformasi bidang pendidikan. Dari 

kesemua tantangan eksternal diatas akan menggeser pola hidup masyarakat dari 

agraris dan perniagaan tradisional menjadi masyarakat industri dan 

perdagangan modern.
2
 

 Tema pengembangan kurikulum 2013 adalah dapat menghasilkan insan 

Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif melalui penguatan sikap 

(tahu mengapa), keterampilan (tahu bagaimana), dan pengetahuan (tahu apa) 

yang terintegrasi secara seimbang. Kesemuanya itu disiapkan untuk mencetak 

generasi yang siap di dalam menghadapi tantangan masa depan. Sehingga adanya 

kurikulum ini disusun untuk mengantisipasi perkembangan masa depan.  

Melalui implementasi kurikulum 2013 yang berbasis kompetensi 

sekaligus berbasis karakter, dengan pendekatan tematik dan kontekstual 

diharapkan peserta didik mampu secara mandiri meningkatkan dan menggunakan 

pengetahuannya, mengkaji dan menginternalisasi serta mempersonalisasi nilai-

nilai karakter dan akhlak sehingga terwujud dalam perilaku sehari-hari.
3
  

Dalam kurikulum 2013 terdapat perubahan dan penyempurnaan dari 

kurikulum sebelumnya. Standar Kompetensi – Kompetensi Dasar pada 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan diubah atau disempurnakan menjadi 

Kompetensi Inti-Kompetensi Dasar. Kompetensi  dinyatakan dalam bentuk 

                                                           

2
 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan pada No.68 Tahun 2013 (Kerangka Dasar 

dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Pertama Madrasah Tsanawiyah), 1-2. 
 
3
 Mulyasa,  Pengembangan dan Implementasi Kurikulum  2013 (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2013), 7. 
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kompetensi inti kelas yang dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata 

pelajaran. Dimana kompetensi inti merupakan kebutuhan kompetensi peserta 

didik. Sedangkan mata pelajaran merupakan pasokan kompetensi dasar yang 

akan diserap peserta didik melalui proses pembelajaran yang tepat menjadi 

kompetensi inti. Kemudian sebutan untuk mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam diubah dengan Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Alokasi waktu 

pembelajaran yang awalnya 2 jam per minggu sekarang menjadi 3 jam per 

minggu. Penambahan jam pada Pendidikan Agama Islam ini mendapat respon 

positif dari segenap pendidik dan wali murid. Hal ini dirasa sangat tepat dan 

berguna dalam membina dan mengembangkan kepribadian beragama siswa 

agar lebih kokoh dalam agamanya dan kedepan mampu menghadapi tantangan 

masa depan.  

Dalam proses belajar mengajar Pendidikan Agama Islam dan Budi 

Pekerti selalu ditentukan adanya interaksi yaitu hubungan aktif dua arah (timbal 

balik) antara guru dengan anak didik. Pendidikan agama Islam dan budi pekerti 

tidak saja menyampaikan science tentang Islam kepada anak didik, tetapi yang 

lebih penting ialah menyampaikan aspek pendidikannya, yakni menanamkan dan 

meningkatkan keimanan anak didik kepada agama Islam agar menjadi penganut 

Islam yang taat dalam kehidupan sehari-hari.
4
 Karena sosok pribadi yang 

diinginkan pendidikan khususnya Islam bukan hanya pribadi yang bersifat 

                                                           
4
 Mahfudh Shalahuddin, Metodologi Pendidikan Agama  (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987), 10-

11. 
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religius, tetapi juga memiliki ilmu dan keterampilan yang sanggup beramal dan 

berbakti kepada Tuhan dan masyarakat.
5
 

SMP Negeri 1 Ponorogo merupakan salah satu Sekolah Menengah 

tingkat pertama yang telah menerapkan Kurikulum 2013 sejak tahun ajaran 

2013/2014 kemarin. Sekolah ini ditunjuk pemerintah sebagai sekolah 

percontohan dalam penerapan kurikulum baru tersebut. Berbagai usaha 

ditempuh segenap guru untuk memaksimalkan implementasi Kurikulum 2013 

seperti dengan mengikuti diklat dan seminar kurikulum 2013. Merubah pola 

pembelajaran, serta upaya meningkatkan pencapaian kompetensi inti tiap kelas 

yang disesuaikan dengan PERMENDIKBUD No.58 tahun 2014 tentang 

Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah. 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian pada implementasi permendikbud RI No. 58 tahun 2014  khusus 

pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk melihat 

dan menganalisa bagaimana implementasi tersebut dilaksanakan, serta faktor-

faktor pendukung dan penghambatnya. Sehingga penelitian ini berjudul   

“Implementasi Permendikbud RI No. 58 Tahun 2014 Pada Mata Pelajaran 

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMP Negeri 1 Ponorogo”  

 

                                                           
5
 Armai Arief,  Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam (Jakarta: Ciputat Pres, 

2002), 53. 
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B. Fokus Penelitian  

Dari diskripsi diatas maka penelitian difokuskan pada melihat dan 

menganalisa proses implementasi Permendikbud No. 58 tahun 2014 pada 

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti serta faktor 

pendukung dan penghambatnya di SMP Negeri 1 Ponorogo kelas VIII.  

C. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana implementasi Permendikbud RI No. 58  tahun 2014 pada 

tataran perencanaan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi 

Pekerti di SMP Negeri 1 Ponorogo ? 

2. Bagaimana implementasi Permendikbud RI No. 58  tahun 2014 pada 

tataran pelaksanaan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi 

Pekerti di SMP Negeri 1 Ponorogo ? 

3. Apa faktor pendukung dan penghambat diterapkannya Permendikbud No 

58  tahun 2014 pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi 

Pekerti di SMP Negeri 1 Ponorogo ? 

D. Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Permendikbud RI No. 58  

tahun 2014 pada tataran perencanaan mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam dan Budi Pekerti di SMP Negeri 1 Ponorogo. 

2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Permendikbud RI No. 58  

tahun 2014 pada tataran pelaksanaan mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam dan Budi Pekerti di SMP Negeri 1 Ponorogo 
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3. Untuk mengetahui apa faktor pendukung dan penghambat diterapkannya 

Permendikbud No 58  tahun 2014 pada mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam dan Budi Pekerti di SMP Negeri 1 Ponorogo 

 

E. Manfaat Penelitian  

1.  Manfaat Teoritis 

       Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan 

dan diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dalam 

memecahkan problematika pendidikan yang dapat dikembangkan lebih lanjut 

oleh para pemerhati pendidikan.  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi lembaga 

  Dapat memberikan kontribusi kontruktif bagi pengelola sekolah dan 

guru-guru di SMP Negeri 1 Ponorogo dalam meningkatkan kualitas 

pembelajaran. 

b. Bagi guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

 Sebagai bahan informasi untuk menambah wawasan dan pengalaman 

tentang permasalahan dan penanganannya dalam hal implementasi 

kurikulum 2013 khususnya pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 

dan Budi Pekerti. 

c. Bagi peneliti 
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Dapat memberikan wawasan dan pengembangan diri bagi penulis serta 

meningkatkan profesionalitas penulis di bidang ilmu kependidikan. 

F. Metode Penelitian  

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian  

 Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami 

fenomena tentang apa yang akan dialami oleh subjek penelitian.
6
 Jenis 

penelitian yang digunakan adalah studi kasus, yaitu penelitian yang 

bertujuan untuk mempelajari secara intensif mengenai unit sosial tertentu, 

yang meliputi individu, kelompok, institusi atau masyarakat. Dalam  

penelitian studi kasus akan dilakukan penggalian data secara mendalam 

dan menganalisis intensif faktor-faktor yang terlibat didalamnya.
7
 

Keunggulan dari studi kasus secara umum adalah memberikan peluang 

yang luas kepada peneliti untuk menela‟ah secara mendalam, inensif dan 

menyeluruh terhadap unit sosial yang diteliti. Selain itu studi kasus dapat 

memberikan informasi penting mengenai hubungan antar-variabel serta 

proses-proses yang memerlukan penjelasan dan pemahaman yang lebih 

luas. Melalui penyelidikan intensif peneliti dapat menemukan 

karakteristik dan hubungan-hubungan yang mungkin tidak diduga 

sebelumnya, studi kasus dapat menyajikan data-data dan temuan-temuan 

                                                           
6
 Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2009), 6.  
7
 Yatim Rianto, Metodologi Penelitian Pendidikan (Surabaya:SIC, 1996), 20  
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yang sangat berguna sebagai dasar untuk membangun latar permasalahan 

bagi perencanaan penelitian yang lebih besar dan mendalam dalam rangka 

pemngembangan ilmu-ilmu sosial.
8
 Kasus yang ditemukan peneliti adalah 

diterapkannya PERMENDIKBUD No 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum  

2013 Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah pada mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. 

2. Kehadiran Peneliti  

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan 

berperan serta, sebab peranan penelitian yang menentukan keseluruhan 

skenarionya.
9
 Sehingga peneliti bertindak sebagai instrumen, partisipan 

aktif dan penyimpul data sedangkan yang lain sebagai penunjang. Dengan 

demikian kehadiran peneliti sangat penting untuk melakukan penelitian. 

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini berada di SMP Negeri 1 Ponorogo Jl. Soekarno 

Hatta No. 82 Kab. Ponorogo Kode Pos 63419. Peneliti memilih sekolah ini 

sebagai tempat penelitian karena sudah memakai kurikulum 2013 sejak 

tahun ajaran 2013/2014 dan di dalam kurikulum 2013 salah satunya 

menggunakan PERMENDIKBUD No 58 Tahun 2014, tentang Kurikulum 

                                                           
8
  Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan (Jakarta : Rineka Cipta, 1998 ), 

64-65. 
9
 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2007), 64. 
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2013 Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah dalam mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti.  

4. Data dan Sumber Data 

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan 

tindakan sebagai data utama, selebihnya adalah tambahan seperti data 

tertulis, foto dan lainnya. Yang dimaksud “kata-kata” dan “tindakan”, yaitu 

kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai. Data 

ini dicatat melalui catatan tertulis, pengambilan foto. Sedangkan data tertulis 

merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara.
10

 

Sumber data utama adalah person  atau orang sebagai informan, yaitu 

meliputi Kepala sekolah dan atau waka kurikulum, guru mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, dan peserta didik. Sedangkan 

sumber data tambahan atau sekunder meliputi sumber data tertulis yaitu 

dokumen dan foto yang berkaitan dengan hal penelitian. 

5. Prosedur Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah pencatatan peristiwa atau hal-hal 

keterangan-keterangan atau karakteristik-karakteristik sebagian atau 

seluruh elemen populasi yang akan mendukung penelitian, atau cara yang 

dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data.
11

 Teknik ini 

                                                           
10

 Tim Penyusun, Buku Pedoman Penulisan Skripsi Kuantitatif, Kualitatif, Library, dan PTK 

Edisi Revisi 2014 (Ponorogo: Jurusan Tarbiyah STAIN Ponorogo, 2014),  45. 

  
11

 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan ……….., 129. 
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penting digunakan, sebab bagi peneliti kualitatif fenomena dapat 

dimengerti maknanya secara baik apabila dilakukan interaksi dengan 

subyek melalui wawancara mendalam dan observasi observasi mendalam 

pada latar dimana fenomena tersebut berlangsung. 
12

 Pengumpulan data 

dalam penelitian ini menggunakan teknik: 

a. Metode wawancara (Interview) 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 

Perakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara 

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai 

(interviewee) yang akan memberikan jawaban atas pertanyaan itu.
13

 

Ciri utama dari interview adalah kontak langsung dengan tatap muka 

antara pencari informasi dengan sumber informasi.
14

 Dalam hal ini 

yang menjadi sumber data adalah kepala sekolah dan atau waka 

kurikulum, guru PAI serta peserta didik SMP N 1 Ponorogo. 

b. Observasi 

Observasi adalah suatu proses pengamatan atau pencatatan 

secara sistematis, logis, obyektif dan rasional mengenai berbagai 

fenomena, baik dalam situasi sebenarnya maupun dalm situasi buatan 

                                                           
12

  Tim Penyusun, Buku Pedoman Penulisan Skripsi Kuantitatif……………., 46. 
13

Ibid..., 
1414

 S. Margono, Metode Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 165.  



13 

 

 

untuk mencapai tujuan tertentu.
15

 Dalam penelitian ini, hal yang 

diobservasi adalah kegiatan pembelajaran di ruang kelas, tindakan 

guru PAI di ruang kelas dan tindakan siswa di sekolah. 

c. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah cara pengumpulan informasi yang di 

dapatkan dari dokumen yakni peninggalan tertulis, arsip-arsip, rapot, 

peraturan perundang-undangan, buku harian, surat –surat pribadi, 

cacatan biografi, dan lain-lain yang ada kaitannya dengan masalah 

yang diteliti.
16

 Dokumen merupakan pelengkap dari metode 

dokumentasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. 

Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk menggali 

data mengenai sejarah, visi misi dan tujuan, struktur organisasi, 

keadaan guru dan siswa, sarana prasarana, dan dokumentasi dari guru 

PAI dalam pelaksanaan implementasi PERMENDIKBUD No 68 

Tahun 2013. Hasil pengeumpulan data melalui cara dokumentasi ini 

dicatat dalam transkrip dokumentasi. 

6.  Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan 

dokumentasi, sehingga dapat dengan mudah dipahami dan temuannya 

                                                           
15

 Zainal Arifin, Evaluasi Pembelajaran: Prinsip, Teknik, Prosedur (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya , 2009), 153. 
16

 Ibid, 74  
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dapat diinformasikan kepada orang lain.
17

 Data yang diperoleh dari 

penelitian kemudian dianalisis secara bertahap. Analisis data dilakukan 

dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting 

dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan 

kepada orang lain. Adapun analisis data yang digunakan melalui beberapa 

tahap, yaitu: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar: 1. 1. Analisis Data Model Interaktif dari Miles dan Huberman 

1. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisa yang 

menggolongkan, mengarahkan, memilih hal-hal yang pokok, 

mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga 

dengan demikian data yang telah direduksi memberikan gambaran 

                                                           
17

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R& D  ( 

Bandung, Alfabeta, 2006), 335.  

 

Penyajian data 
Reduksi data 

Kesimpulan 

Pengumpulan 

data 
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yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya.  

Langkah reduksi data melibatkan beberapa tahap. Tahap 

pertama, melibatkan langkah-langkah editing, pengelompokan, dan 

meringkas data. Pada tahap kedua, peneliti menyusun kode-kode dan 

catatan-catatan mengenai berbagai hal, termasuk yang berkenaan 

dengan aktivitas serta proses-proses sehingga peneliti dapat 

menemukan tema-tema, kelompok-kelompok dan pola-pola data. 

Kemudian pada tahap terakhir dari reduksi data, peneliti menyusun 

rancangan konsep-konsep (mengupayakan konseptualisasi). 

2. Penyajian Data 

Penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi yang 

tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan 

dan pengambilan tindakan. Melalui penyajian data ini, maka data 

dapat terorganisasikan sehingga akan mudah dipahami. 

Penyajian data ke dalam pola ini dilakukan dalam bentuk uraian 

singkat, bagan, grafik, matrik, network, chart. Bila pola-pola yang 

ditemukan telah didukung oleh data selama penelitian, maka pola 

tersebut sudah menjadi pola yang baku yang selanjutnya akan 

didisplaykan pada laporan akhir penelitian. 
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3. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan merupakan suatu tinjauan ulang pada 

catatan-catatan, dimana dengan bertukar fikiran dengan teman 

sejawat untuk mengembangkan pemikiran. Selain itu kesimpulan 

awal yang dikemukakan masih bersifat awal, karena berubah atau 

tidaknya penarikan kesimpulan tergantung pada bukti-bukti di 

lapangan. 

 

7. Pengecekan keabsahan Temuan 

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari 

konsep kesahihan (validitas) dan keandalan( reliabilitas).
18

 Untuk memperoleh 

data-data yang valid dan kredibel peneliti melakukan keikutsertaan yang 

diperpanjang. Hal ini dilandasi bahwa dalam penelitian ini peneliti adalah 

instrumen itu sendiri. 

Untuk memperoleh keabsahan data menggunakan teknik triangulasi data 

yaitu salah satu cara yang digunakan untuk menguji keabsahan data dari 

analisis hasil penelitian. Teknik triangulasi lebih mengutamakan efektifitas 

proses dan hasil yang dilakukan. Oleh karena itu triangulasi dapat dilakukan 

dengan menguji pemahaman peneliti dengan pemahaman informan tentang 
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hal-hal yang diinformasikan informan kepada peneliti.
19

 Hal itu dapat dicapai 

peneliti dengan jalan: (a). Membandingkan data hasil pengamatan dengan data 

hasil wawancara, (b). Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan 

umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi, (c). Membandingkan apa 

yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang 

dikatakannya sepanjang waktu, (d). Membandingkan keadaan dan perspektif 

seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang yang 

berpendidikan menengah atau tinggi, (e). Membandingkan hasil wawancara 

dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. 

8. Tahapan – tahapan Penelitian 

Tahapan-tahapan penelitian ini ada tiga tahapan yang ditambah dengan tahap 

terakhir dari penelitian yaitu penulisan laporan hasil penelitian. Tahap-tahap 

penelitian tersebut adalah: 

1). Tahap pra lapangan yang meliputi menyusun rancangan penelitian, 

memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajagi dan menilai 

keadaan lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan 

perlengkapan penelitian dan yang menyangkut persoalan etika penelitian. 

2). Tahap pekerjaan lapangan yang meliputi memahami latar penelitian dan 

persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan serta sambil mengumpulkan 

data. 
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3). Tahap analisis data yang meliputi analisis selama dan setelah pengumpulan 

data. 

4). Tahap hasil penulisan laporan penelitian.
20

 

 

G. Sistematika Pembahasan  

Untuk memudahkan penyusunan skripsi, maka pembahasan dalam laporan 

penelitian yang akan disusun dikelompokkan menjadi lima bab yang masing-

masing bab terdiri dari sub-sub yang berkaitan dengan sistematika sebagai 

berikut: 

Bab I berisi pendahuluan. Pada bab ini diberikan penjelasan tentang 

gambaran umum penelitian. Sedang penyusunannya terdiri dari latar belakang 

masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, 

metode penelitian (pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi 

penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data). 

Bab II berisi landasan teori sebagai pedoman umum yang digunakan 

untuk landasan dalam melakukan penelitian yang terdiri dari kajian teori 

tentang Permendikbud No. 58 tahun 2013 dan pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam dan Budi Pekerti. 

Bab III berisi paparan data umum mengenai pembelajaran pendidikan 

SMP Negeri 1 Ponorogo, letak geografis SMP Negeri 1 Ponorogo,, visi dan 

misi SMP Negeri 1 Ponorogo, serta data khusus berupa hasil penelitian 
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implementasi permendikbud no.58 tahun 2014 pada mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam dan Budi Pekerti  SMP Negeri 1 Ponorogo kelas VIII. 

Bab IV berisi analisa data mengenai permasalahan dan langkah-langkah 

yang diambil SMP Negeri 1 Ponorogo dalam menerapkan Permendikbud No. 

58 tahun 2014. 

Bab V berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN ATAU TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU 

A. Kajian Teori  

1. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 

58 tahun 2014 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 

58 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/ 

Madrasah Tsanawiyah Merupakan Peraturan Yang Menggantikan Peraturan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republic Indonesia No 68 Tahun 2013. 

Peraturan ini terdiri atas: (1) Kerangka Dasar Kurikulum; (2) Struktur 

Kurikulum ; (3) Silabus; (4) Pedoman Mata Pelajaran. 

Dalam kerangka dasar kurikulum berisi landasan filosofis, sosiologis, 

psikopedagogis, dan yuridis dengan Standar Nasional Pendidikan. Bahwa 

adanya kurikulum 2013 ini untuk mengembangkan potensi peserta didik 

dalam beragama, seni, kreatifitas, berkomunikasi, berbudi luhur, dan berbagai 

dimensi inteligensi yang sesuai dengan diri seorang peserta didikdan 

diperlukan masyarakat, bangsa dan umat manusia. Kerangka dasar kurikulum 

tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 

58 tahun 2014. 
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Struktur kurikulum merupakan pengorganisasian Kompetensi Inti, 

Kompetensi Dasar, Muatan  Pelajaran, Mata Pelajaran, dan Beban Belajar. 

Struktur ini tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia No. 58 tahun 2014. 

Kompetensi yang harus dikuasai peserta didik perlu dinyatakan 

sedemikian rupa agar dapat dinilai sebagai wujud hasil belajar peserta didik. 

Kompetensi ini dibagi menjadi dua poin, yaitu kompetensi dasar dan 

kompetensi inti. 

Kompetensi inti bukan untuk diajarkanmelainkan untuk dibentuk 

melalui pembelajaran mata pelajaran yang televan. Setiap mata pelajaran 

harus tunduk pada kompetensi inti yang telah dirumuskan. Kompetensi inti 

merupakan pengikat kompetensi –kompetensi yang ada didalam setiap mata 

pelajaran. Jadi kompetensi inti berperan sebagai integrator horizontal antar 

mata pelajaran. Dengan demikian kompetensi inti bebas dari mata pelajaran 

karena tidak mewakili mata pelajaran tertentu.
21

 

Kompetensi inti  dirancang  untuk setiap  kelas.  Melalui  kompetensi  

inti,  sinkronisasi  horisontal  berbagai kompetensi  dasar  antarmata  pelajaran  

pada  kelas  yang  sama  dapat dijaga.  Selain  itu  sinkronisasi  vertikal  

berbagai  kompetensi  dasar  pada mata pelajaran  yang sama pada kelas yang 
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berbeda dapat dijaga pula. Rumusan kompetensi inti menggunakan notasi 

sebagai berikut:  

1.  Kompetensi Inti-1 (KI-1) untuk kompetensi inti sikap spiritual;  

2.  Kompetensi Inti-2 (KI-2) untuk kompetensi inti sikap sosial;  

3.  Kompetensi Inti-3 (KI-3) untuk kompetensi inti pengetahuan; dan  

4.  Kompetensi Inti-4 (KI-4) untuk kompetensi inti keterampilan. 

Kompetensi  Dasar  dirumuskan  untuk  mencapai  Kompetensi  Inti. 

Rumusan Kompetensi  Dasar  dikembangkan  dengan  memperhatikan 

karakteristik  dan  kemampuan  peserta  didik,  dan  kekhasan  masing-masing  

mata  pelajaran.  Kompetensi  Dasar  meliputi  empat  kelompok sesuai 

dengan pengelompokan 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. 

Silabus merupakan rencana pembelajaran pada suatu mata pembelajaran 

yang mencakup kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pembelajaran, 

kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Silabus 
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dikelompokkan atas (a) silabus mata pelajaran umum kelompok A; (b)silabus 

mata pelajaran umum kelompok B. mata pelajaran pendidikan agama islam 

dan budi pekerti tergolong dalam silabus mata pelajaran umum kelompok A 

yang ini telah dikembangkan oleh pemerintah. 

Pedoman mata pelajaran merupakan profil utuh mata pelajaran yang 

berisi latar belajang, karakteristik mata pelajaran,. Kompetensi inti dan 

kompetensi dasar mata pelajaran, desain pembelajaran, model pembelajaran, 

penilaian, media dan sumber belajar, dan peran guru sebagai pengembang 

budaya sekolah. Pedoman ini tercantum dalam lampiran III yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan 

No 58 Tahun 2014. 

2. Implementasi Kurikulum 

Berkaitan dengan implementasi kurikulum 2013 telah diatur pada  

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI  lampiran IV No  81A  

tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum Pedoman Umum Pembelajaran. 

Pada Pedoman  Umum  Pembelajaran  mencakup  kerangka  konseptual  dan 

operasional  tentang:  strategi  pembelajaran,  sistem  kredit  semester, 

penilaian  hasil  belajar,  dan  layanan  bimbingan  dan  konseling.  Cakupan 

pedoman  tersebut  dikembangkan  dalam  kerangka  implementasi Kurikulum 

2013.
22
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Perubahan kurikulum 2013 terkait dengan upaya mengubah substansi dan 

proses pembelajaran dalam membentuk peserta didik yang berkarakter dan 

memiliki daya saing. Proses pembelajaran yang seharusnya dilakukan harus 

menggunakan perubahan pola pikir, yakni sebagai berikut; 

1) Pola pembelajaran yang berpusat pada guru menjadi pembelajaran 

berpusat pada peserta didik. Peserta didik harus memiliki pilihan-pilihan 

terhadap materi yang dipelajari untuk memiliki kompetensi yang sama; 

2) Pola pembelajaran satu arah menjadi pembelajaran interaktif ( interaktif 

guru-peserta didik-masyarakat-lingkungan alam, sumber media lainnya); 

3) Pola pembelajaran terisolasi menjadi pembelajaran secara jejaring 

(peserta didik dapat menimba ilmu dari siapa saja dan dari mana saja 

yang dapat dihubungi serta diperoleh melalui internet); 

4) Pola pembelajaran pasif menjadi pembelajaran aktif mencari 

(pembelajaran siswa aktif mencari semakin diperkuat dengan model 

pembelajaran pendekatan sains); 

5) Pola belajar sendiri menjadi belajar kelompok (belajar tim); 

6) Pola pembelajaran alat tunggal menjadi pembelajaran berbasis alat 

multimedia; 

7) Pola pembelajaran berbasis massal menjadi kebutuhan pelanggan dengan 

memperkuat pengembangan potensi khusus yang dimiliki setiap peserta 

didik; 
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8) Pola pembelajaran ilmu pengetahuan tunggal menjadi pembelajaran ilmu 

pengetahuan jamak (multidisciplines); dan 

9) Pola pembelajaran pasif menjadi pembelajaran kritis.
23

 

a. Perencanaan Pembelajaran 

1) Pengertian Perencanaan Pembelajaran 

Dilihat dari terminologinya, perencanaan pembelajaran terdiri atas 

dua kata, yakni kata perencanaan dan kata pembelajaran. Perencanaan 

berasal dari kata rencana yaitu pengambilan keputusan tentang apa 

yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Dengan demikian, proses 

suatu perencanaan harus dimulai dari penetapan tujuan yang akan 

dicapai melalui analisis kebutuhan serta dokumen yang lengkap, 

kemudian menetapkan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk 

mencapai tujuan tersebut. Ketika kita merencanakan, maka pola pikir 

kita diarahkan bagaimana agar tujuan itu dapat dicapai secara efektif 

dan efisien.
24

 

Pembelajaran dapat diartikan sebagai proses kerjasama antara guru 

dengan peserta didik dalam memanfaatkan segala potensi dan sumber 

yang ada baik potensi yang bersumber dari dalam diri peserta didik itu 

sendiri seperti minat, bakat dan kemampuan dasar yang dimiliki 
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termasuk gaya belajar maupun potensi yang ada di luar diri peserta 

didik seperti lingkungan, sarana dan sumber belajar. Proses 

pembelajaran tidak hanya menitikberatkan pada kegiatan guru atau 

peserta didik saja, akan tetapi guru dan peserta didik secara bersama-

sama berusaha mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. 

Sehingga kesadaran dan pemahaman guru dan peserta didik akan 

tujuan yang harus dicapai dalam pembelajaran merupakan syarat yang 

penting.
25

 

Pembelajaran adalah terjemahan dari instruction yang banyak 

dipakai dalam dunia pendidikan di Amerika Serikat. Istilah ini banyak 

dipengaruhi oleh aliran Psikologi Kognitif-Wholistik, yang 

menempatkan siswa sebagai sumber dari kegiatan. Selain itu, istilah ini 

juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi yang diasumsikan 

dapat mempermudah siswa mempelajari segala sesuatu lewat berbagai 

macam media, sehingga semua  itu mendorong terjadinya perubahan 

peranan guru sebagai sumber belajar menjadi guru sebagai fasilitator 

dalam belajar mengajar. Hal ini seperti yang diungkapkan Gagne 

(1992:3), yang menyatakan bahwa: 

„‟ instruction is a set of event tht effect learners in such a way that 

learning is facilitated‟‟ 
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 Menurut Gagne, mengajar atau teaching merupakan bagian dari 

pembelajaran, dimana peran guru lebih ditekankan kepada bagaimana 

merancang atau mengaransemen berbagai sumber dan fasilitas yang 

tersedia untuk digunakan peserta didik dalam mempelajari sesuatu.
26

 

Dalam istilah pembelajaran yang lebih dipengaruhi oleh        

perkembangan hasil-hasil teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk 

kebutuhan belajar, siswa diposisikan sebagai subjek belajar yang 

memegang peranan utama, sehingga dalam proses belajar mengajar 

siswa dituntut untuk beraktivitas secara penuh. Dengan demikian, 

kalau dalam istilah mengajar atau teaching menempatkan guru sebagai 

pemeran utama memberikan informasi, maka dalam instruction guru 

lebih banyak berperan sebagai fasilitator, mengatur berbagai sumber 

dan fasilitas untuk dipelajari peserta didik.
27

 

 Dari kedua makna tentang konsep perencanaan dan konsep 

pembelajaran diatas, maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan 

pembelajaran adalah proses pengambilan keputusan hasil berpikir 

secara rasional tentang sasaran dan tujuan pembelajaran tertentu, 

dengan memaksimalkan segala potensi dan sumber belajar.  
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 Adapun hasil akhir dari proses pengambilan keputusan tersebut 

adalah tersusunnya sebuah dokumen, yang nantinya dokumen tersebut 

dapat digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam melaksanakan 

proses pembelajaran. 

 Dari konsep diatas, dapat disimpulkan bahwa perencanaan 

pembelajaran memiliki karakteristik sebagai berikut : 

 Perencanaan pembelajaran merupakan hasil dari proses berpikir, 

artinya perencanaan pembelajaran dibuat dengan mempertimbangkan 

segala aspek. 

 Perencanaan pembelajaran disusun untuk mengubah perilaku peserta 

didik sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. 

 Perencanaan pembelajaran berisi tentang rangkaian kegiatan yang 

harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan. 

2) Prinsip Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Dokumen yang digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam 

proses pembelajaran yaitu RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran). 

Berikut beberapa prinsip dalam penyusunan RPP, yakni:
28

 

(1). Perbedaan individual peserta didik antara lain kemampuan awal, 

tingkat intelektual, bakat, potensi, minat, gaya belajar kecepatan 

belajar, latar belakang budaya dan lingkungan peserta didik; 

(2). Partisipasi aktif peserta didik; 
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(3). Berpusat pada peserta didik untuk mendorong semangat belajar, 

motivasi, kreativitas, inovasi dan kemadirian. 

(4). Pengembangan budaya membaca dan menulis yang dirancang 

untuk mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman 

beragam bacaan, dan berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan; 

(5). Pemberian umpan balik dan tindak lanjut RPP memuat rancangan 

program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan 

dan remidi; 

(6). Penekanan pada keterkaitan dan keterpaduan  antara KD, materi 

belajar, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, 

penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman 

belajar; 

(7). Mengakomodasi pembelajaran tematik-terpadu, keterpaduan lintas 

mata pelajaran, lintas aspek belajar, dan keragaman budaya; 

(8). Penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, 

sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi. 

RPP disusun berdasarkan kompetensi dasar yang telah ditetapkan 

dalam kurikulum. Oleh karena itu, Guru dalam menyusun RPP harus 

mengacu pada silabus dalam upaya mengarahkan kegiatan belajar 

peserta didik untuk menguasai kompetensi dasar. Penyusunan RPP 

dapat dimulai dari KD-3 dan KD-4 secara berpasangan, dan 

mengintegrasikan KD-1 dan KD-2 sebagai dampak proses 
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pembelajaran atau diintegrasikan secara khusus. RPP pun dapat 

disusun untuk satu pertemuan atau lebih, dan guru perlu menyesuaikan 

penggalan RPP dengan penjadwalan di sekolah.
29

 

3) Komponen RPP dalam Kurikulum 2013 

Komponen RPP dalam kurikulum 2013 diatur dalam 

Permendikbud No. 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan 

Dasar dan Menengah, yakni harus mencakup hal-hal antara lain:  

(1) Identitas sekolah yaitu nama satuan pendidikan; 

(2) Identitas mata pelajaran atau tema; 

(3) Kelas/semester; 

(4) Materi pokok; 

(5) Alokasi waktu yang ditentukan sesuai dengan keperluan untuk 

pencapaian KD dan beban belajar dengan mempertimbangkan 

jumlah jam pelajaran yang tersedia dalam silabus dan KD 

yang harus dicapai; 

(6) Tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan KD, 

dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat 

diamati dan diukur, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan; 

(7) Kompetensi dasar dan indikator kompetensi; 
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(8) Materi pembelajaran yang memuat fakta, konsep, prinsip, dan 

prosedur yang relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir 

sesuai dengan rumusan indicator ketercapaian kompetensi; 

(9) Metode pembelajaran yang digunakan oleh guru untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik mencapai KD yang sesuai dengan karakteristik 

peserta didik dan KD yang akan dicapai; 

(10) Media pembelajaran, berupa alat bantu proses pembelajaran 

untuk menyampaikan materi pelajaran; 

(11) Sumber belajar, dapat berupa buku, media cetak dan media 

elektronik. 

(12) Langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan melalui 

tahapan pendahuluan, inti, dan penutup; 

(13) Penilaian hasil pembelajaran.
30

 

4). Tahapan Penyusunan RPP 

   Langkah-langkah dalam mempersiapkan perencanaan 

pembelajaran adalah sebagai berikut. 

(1) Langkah 1  : mempelajari standar kompetensi yang ditetapkan 

dalam kurikulum 

(2) Langkah 2 : mempelajari karakteristik peserta didik 
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(3) Langkah 3 :memilih konten atau materi pembelajaran 

(4) Langkah 4 : memilih metode dan teknik penilaian 

(5) Langkah 5  : memilih proses instruksional meliputi pendekatan, 

strategi, dan metode pembelajaran. 

(6) Langkah 6 : menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
31

 

Guru harus mempelajari kompetensi dasar yang ditetapkan dalam 

kurikulum nasional. Permendikbud No 58 tahun 2014 untuk jenjang 

pendidikan sekolah menengah pertama/ madrasah tsanawiyah. 

Selanjutnya guru membuat indikator pencapaian kompetensi dengan 

mempertimbangkan karakterististik peserta didik. Berdasarkan 

indikator tersebut disusunlah tujuan pembelajaran yang terkait dengan 

materi pelajaran. Kemudian guru menetapkan teknik dan menyusun 

instrumen penilaian untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran. 

Selanjutnya, memilih strategi dan metode pembelajaran dengan 

menggunakan pendekatan pembelajaran saintifik. Jika semua tahapan 

sudah dilewati, langkah terakhir yaitu menulis RPP. 

Dalam menentukan indikator pencapaian kompetensi, guru perlu 

mengacu dari kompetensi dasar pada kurikulum yang ditetapkan yang 

telah diatur dalam Permendikbud No. 58 Tahun 2014. Indikator 

tersebut harus mencakup kompetensi ranah sikap, pengetahuan, dan 
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keterampilan. Berikut tingkat kompetensi sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan. 

Sikap Pengetahuan keterampilan 

Menerima Mengingat Mengamati 

Menjalankan Memahami Menanya 

Menghargai Menerapkan Mencoba 

Menghayati Menganalisis Menalar 

Mengamalkan Mengevaluasi Menyaji 

  mencipta 

Masing-masing tingkat kompetensi tersebut dicirikan dengan kata 

kerja tertentu yang dapat digunakan untuk menyatakan indikator 

pencapaian kompetensi, namun bukan berarti bahwa kata kerja 

tersebut mewakili tingkat kompetensi sesuai taksonomi pada tabel 

diatas. 

 

b. Pelaksanaan Pembelajaran 

Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari RPP. 

Proses berlangsungnya belajar mengajar di kelas itulah bentuk dari 

pelaksanaan pembelajaran. Dalam kegiatan ini terjadi interaksi antara 

guru dan peserta didik guna mencapai tujuan pembelajaran. Kurikulum  

2013  menganut  pandangan  dasar  bahwa pengetahuan tidak  dapat  
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dipindahkan  begitu  saja  dari  guru  ke  peserta  didik. Akan tetapi 

peserta didik lah yang mempunyai peran besar sebagai subjek belajar. 

 Di  dalam  pembelajaran,  peserta  didik  didorong  untuk  

menemukan sendiri  dan  mentransformasikan  informasi  kompleks,  

mengecek informasi  baru  dengan  yang  sudah  ada  dalam  ingatannya,  

dan melakukan  pengembangan  menjadi  informasi  atau  kemampuan  

yang sesuai  dengan  lingkungan  dan  jaman  tempat  dan  waktu  ia  

hidup. Peserta  didik  adalah  subjek  yang  memiliki  kemampuan  untuk  

secara aktif  mencari,  mengolah,  mengkonstruksi,  dan  menggunakan 

pengetahuan.  Untuk  itu  pembelajaran  harus  berkenaan  dengan 

kesempatan  yang  diberikan  kepada  peserta  didik  untuk 

mengkonstruksi  pengetahuan  dalam  proses  kognitifnya.  Agar  benar-

benar  memahami  dan  dapat  menerapkan  pengetahuan,  peserta  didik 

perlu  didorong  untuk  bekerja  memecahkan  masalah,  menemukan 

segala  sesuatu  untuk  dirinya,  dan  berupaya  keras  mewujudkan  ide-

idenya.
32

 

Dalam pembelajaran kurikulum 2013 ini terjadi dua proses 

pembelajaran yaitu pembelajaran langsung dan pembelajaran tidak 

langsung. Menurut Arends (1997) model pembelajaran langsung adalah 
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salah satu pendekatan mengajar yang dirancang khusus untuk menunjang 

proses belajar peserta didik yang berkaitan dengan pengetahuan deklaratif 

dan pengetahuan prosedural yang terstruktur dengan baik yang dapat 

diajarkan dengan pola kegiatan yang bertahap, selangkah demi selangkah. 

Serta ditujukan pula untuk membantu peserta didik mempelajari 

keterampilan dasar dan memperoleh informasi yang dapat diajarkan 

selangkah demi selangkah.
33

  

Pembelajaran  tidak  langsung  adalah  proses  pendidikan  yang  

terjadi selama  proses  pembelajaran  langsung  tetapi  tidak  dirancang  

dalam kegiatan  khusus.  Pembelajaran  tidak  langsung  berkenaan  

dengan pengembangan nilai dan sikap. Berbeda dengan pengetahuan 

tentang nilai  dan  sikap  yang  dilakukan  dalam  proses  pembelajaran  

langsung oleh  mata  pelajaran  tertentu,  pengembangan  sikap  sebagai  

proses pengembangan  moral  dan  perilaku  dilakukan  oleh  seluruh  

mata pelajaran dan dalam setiap kegiatan yang terjadi di kelas, sekolah, 

dan masyarakat.  Oleh  karena  itu,  dalam  proses  pembelajaran  

Kurikulum 2013,  semua  kegiatan  yang  terjadi  selama  belajar  di  

sekolah  dan  di luar  dalam  kegiatan  kokurikuler  dan  ekstrakurikuler  
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terjadi  proses pembelajaran untuk mengembangkan moral dan perilaku 

yang terkait dengan sikap.
34

 

Dalam pembelajaran istilah model pembelajaran mempunyai makna 

yang lebih luas dari pada strategi, metode atau prosedur. Model 

pembelajaran merupakan kerangka konseptual berupa pola prosedur 

sistematik yang dikembangkan berdasarkan teori dan digunakan dalam 

mengorganisasikan proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan 

belajar. Model pembelajaran terkait dengan pemilihan strategi dan 

pembuatan sturktur metode, keterampilan, dan aktivitas peserta didik.
35

 

Model pembelajaran mempunyai empat ciri khusus yang tidak dimiliki 

oleh strategi, metode atau prosedur. Ciri-ciri tersebut ialah : (1) rasional 

teoritis logis yang disusun oleh para pengembangnya; (2) landasan 

pemikiran tentang apa dan bagaimana peserta didik belajar; (3) tingkah 

laku mengajar yang diperlukan agar model tersebut dapat dilaksanakan 

dengan berhasil; (4) lingkungn belajar yang diperlukan agar tujuan 

pembelajaran itu dapat tercapai.
36

 

Proses pembelajaran terdiri atas lima pengalaman belajar pokok 

yaitu: (a). mengamati, meliputi kegiatan melihat, menyimak, mendengar, 

dan membaca. Guru memfasilitasi peserta didik untuk memperhatikan hal 
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yang penting dari suatu benda atau obyek; (b). menanya, guru 

membimbing peserta didik untuk dapat mengajukan pertanyaan. 

Pertanyaan tersebut menjadi dasar untuk mencari informasi lebih lanjut 

dan beragam dari berbagai sumber; (c). mengumpulkan informasi, dapat 

dilakukan melalui berbagai sumber; (d).  mengasosiasi, yaitu memproses 

informasi untuk menemukan keterkaitan satu informasi dengan informasi 

lainnya, menemukan pola dari keterkaitan informasi dan bahkan 

mengambil berbagai kesimpulan dari pola yang ditemukan; dan (e). 

mengkomunikasikan, berupa menuliskan atau menceritakan atas apa yang 

telah ditemukan dalam kegiatan mencari informasi.
37

 

Dalam penerapan kurikulum 2013 tidak terlepas dari beberapa 

faktor penentu atau pendukung, sedikitnya ada dua faktor besar dalam 

keberhasilan kurikulum 2013. Pertama, faktor penentu yaitu kesesuaian 

kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dengan kurikulum dan 

buku teks. Kedua, faktor pendukung yang terdiri dari tiga unsur, yakni: 

(1) ketersediaan buku sebagai bahan ajar dan sumber belajar yang 

mengintegrasikan standar pembentuk kurikulum; (2) penguatan peran 
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pemerintah dalam pembinaan dan pengawasan; dan (3) penguatan 

manajemen dan budaya sekolah.
38

 

c. Penilaian 

Hakekat penilaian dan evaluasi adalah upaya sistematik untuk 

mengumpulkan dan mengolah data yang valid dan reliabel dalam rangka 

melakukan pertimbangan untuk pengambilan kebijakan suatu program 

pendidikan. Penilaian dapat dimanfaatkan guru untuk memperbaiki 

perencanaan pembelajaran. Penilaian yang tepat dapat memberikan 

cerminan peristiwa pembelajaran yang dialami siswa.
39

 

3. Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dalam kurikulum 2013 

a. Pengertian Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti 

Istilah Pendidikan dalam konteks islam pada umumnya mengacu pada 

term al-tarbiyah, al-ta‟dib, dan al‟ta‟lim. Dari ketiga term tersebut yang 

popular digunakan dalam praktek pendidikan Islam ialah term al-tarbiyah.  

Istilah al-tarbiyah berasal dari kata Rabb. Pengertian dasarnya 

menunjukkan makna tumbuh, berkembang, memelihara, merawat, 

mengatur, dan menjaga kelestarian atau eksistensinya. Dalam konteks 

yang luas, pengertian dalam term al-tarbiyah terdiri atas empat unsur 

pendekatan, yaitu: (1) memelihara dan menjaga fitrah anak didik 

menjelang dewasa. (2) mengembangkan seluruh potensi menuju 
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kesempurnaan. (3) mengarahkan seluruh fitrah menuju kesempurnaan. (4) 

melaksanakan pendidikan secara bertahap. 
40

 

Agama Islam merupakan satu sistem akidah dan syari‟ah serta akhlak 

yang mengatur hidup dan kehidupan manusia dalam berbagai hubungan. 

Agama Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia 

dalam masyarakat termasuk dengan diri manusia itu sendiri tetapi juga 

dengan alam sekitarnya yang kini terkenal dengan istilah lingkungan 

hidup.
41

 

Kata “akhlak” berasal dari bahasa arab “khuluq”, jamaknya 

“khuluqun”, menurut lughat diartikan sebagai budi pekerti, perangai, 

tingkah laku, atau tabiat. Kata akhlak ini lebih luas  artinya  dari pada 

moral atau etika yang sering  dipakai dalam bahasa Indonesia sebab 

akhlak meliputi segi-segi kejiwaan dari tingkah laku lahiriah dan batiniah 

seseorang. 

Adapun pengertian akhlak menurut ulama akhlak antara lain: 

Pertama, ilmu akhlak adalah ilmu yang menentukan batas antara baik dan 

buruk, terpuji dan tercela, tentang perkataan atau perbuatan manusia, lahir 

dan batin. Kedua, ilmu akhlak adalah pengetahuan yang memberikan 

pengertian baik dan buruk, ilmu yang mengatur pergaulan manusia dan 
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menentukan tujuan mereka yang terakhir dari seluruh usaha dan 

pekerjaan mereka. 

Imam Al Ghazali dalam Ihya‟„Ulumuddin menyatakan bahwa akhlak 

ialah daya kekuatan (sifat) yang tertanam dalam jiwa dan mendorong 

perbuatan-perbuatan spontan tanpa memerlukan pertimbangan pikiran. 

Jadi, akhlak merupakan sikap yang melekat pada diri seseorang dan secara 

spontan diwujudkan dalam tingkah laku dan perbuatan.
42

 

Pendidikan Agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam 

menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, mengayati, hingga 

mengimani ajaran agama Islam dibarengi dengan tuntutan untuk 

menghormati penganut agama lain dalam hubungannya dengan kerukunan 

anatar umat beragama hingga terwujudnya kesatuan dan persatuan 

bangsa.
43

 

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Pendidikan 

Agama Islam dan Budi Pekerti adalah upaya terencana dalam 

mengembangkan potensi peserta didik dalam mengimani ajaran agama 

Islam dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai hamba 

dan khalifah di bumi. 

b. Karakteristik Pendidikan Agama Islam 
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Setiap mata pelajaran memiliki ciri khas tertentu yang dapat 

membedakan dengan mata pelajaran lainnya, tidak kecuali dengan mata 

pelajaran Pendidikan Agama islam. Karakteristik Pendidikan Agama 

islam antara lain : 

 Pendidikan Agama islam merupakan mata pelajaran yang 

dikembangkan dari ajaran-ajaran pokok  yang terdapat dalam agama 

Islam. Karena itulah Pendidikan Agama islam merupakan bagian yang 

tidak dapat terpisahkan dari ajaran Islam.  

 Tujuan Pendidikan Agama islam adalah untuk membentuk peserta 

didik yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, berbudi pekerti 

yang luhur , memiliki pengetahuan tentang ajaran pokok Agama Islam 

dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, serta memiliki 

pengetahuan yang  luas dan mendalam tentang Islam sehingga 

memadai baik untuk kehidupan bermasyarakat maupun untuk 

melanjutkan belajar ke jenjang yang lebih tinggi. 

 Pendidikan Agama islam sebagai sebuah program pengajaran, 

diarahkan pada:  

a. Menjaga aqidah dan ketaqwaan peserta didik. 

b. Menjadi landasan untuk lebih rajin mempelajari ilmu-ilmu lain 

yang diajarkan di sekolah. 

c. Mendorong peserta didik untuk kritis, kreatif, dan inovatif. 
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d. Menjadi landasan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. 

 Pembelajaran Pendidikan Agama islam tidak hanya menekankan pada 

pengetahuan kognitif saja, tetapi juga afektif dan psikomotoriknya. 

 Isi mata pelajaran Pendidikan Agama islam didasarkan dan 

dikembangkan dari dua sumber pokok ajaran Islam, yaitu al-Qur‟an 

dan al-Hadits. 

 Materi Pendidikan Agama islam dikembangkan dari tiga kerangka 

dasar ajaran Islam, yaitu aqidah, syari‟ah, dan akhlak. Aqidah 

merupakan penjabaran dari konsep iman. Syari‟ah merupakan 

penjabaran dari konsep Islam, dan akhlak merupakan penjabaran dari 

konsep ihsan.
44

 

c. Fungsi Pendidikan Agama Islam 
45

 

1) Pengembangan yaitu meningkatkan keimanan dan ketaqwaan siswa 

kepada Allah yang telah ditanamkan dalam lingkungan keluarga. 

Sekolah berfungsi untuk menumbuh kembangkan lebih lanjut dalam 

diri siswa melalui bimbingan, pengajaran dan pelatihan agar keimanan 

dan ketaqwaan secara optimal 
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2) Penyaluran yaitu untuk menyalurkan siswa yang memiliki bakat 

khusus di bidang agama agar bakat tersebut dapat berkembang secara 

optimal. 

3) Perbaikan yaitu untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan, kekurangan  

dan kelemahan siswa dalam keyakinan, pemahaman dan pengamalan 

ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari 

4) Pencegahan yaitu untuk menangkal hal-hal negatif dari lingkungan 

yang dapat membahayakan diri dan menghambat perkembangan 

5) Penyesuaian yaitu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan baik 

fisik atau sosial dan dapat mengubah lingkungan sesuai dengan ajaran 

Islam 

6) Sumber nilai yaitu memberikan pedoman hidup untuk mencapai 

kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. 

d. Metode Pendidikan Agama Islam 

Metode sebagai prosedur dalam membantu pendidik guna 

mentransformasikan ilmu kepada peserta didik mempunyai peran yang 

sangat penting. Penggunaan metode dalam pembelajaran juga berbeda-

beda, disesuaikan dengan ranah materi yang sedang dipelajari. Karena ada 

materi yang berkenaan dengan ranah afektif, psikomotorik, dan kognitif. 

Secara esensial metode yang dipergunakan untuk mencapai tujuan 

pendidikan mempunyai fungsi ganda: 
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1) Polipragmatis, yaitu metode itu mengandung kegunaan yang serba 

ganda. Misalnya metode tertentu pada situasi dan kondisi tertentu dapat 

dipergunakan untuk merusak, pada situasi yang lain dapat digunakan 

untuk membangun.  

2) Monopragmatis, yaitu alat yang hanya dapat dipergunakan untuk 

mencapai satu macam tujuan saja.
46

                                                             

Al-Qur‟an menawarkan pendekatan dan metode dalam pendidikan. 

Metode tersebut antara lain:
47

 

1) Metode teladan 

Dalam al-Qur‟an kata teladan diproyeksikan dengan kata uswah yang 

kemudian diberi sifat di belakangnya seperti sifat hasanah yang berarti 

baik. Kata uswah dalam al-Qur‟an diulang sebanyak enam kali dengan 

mengambil contoh Rasulullah, Nabi Ibrahim dan kaum yang beriman 

teguh kepada Allah SWT. Muhammad Qutb, misalnya mengisyaratkan 

bahwa dalam diri Nabi Muhammad, Allah menyusun suatu bentuk 

sempurna metodologi Islam, suatu bentuk yang hidup dan abadi 

sepanjang sejarah berlangsung. Metode ini dianggap penting karena 

aspek agama yang terpenting adalah akhlak yang termasuk dalam 

kawasan afektif yang terwujud dalam tingkah laku. 
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2) Metode kisah-kisah 

Metode kisah dalam pendidikan mempunyai daya tarik yang 

menyentuh perasaan. Oleh karena itu islam mengeksplorasi cerita 

untuk dijadikan salah satu teknik pendidikan. Islam menggunakan 

kisah –kisah yang bersumber dari al-Qur‟an dan sejarah Islam dulu 

untuk diambil hikmahnya.  

3) Metode nasihat 

Al-Qur‟an menggunakan kalimat-kalimat yang menyentuh hati 

untuk mengarahkan manusia kepada ide yang dikehendakinya. Inilah 

yang disebut dengan nasihat. Pada setiap nasihat yang disampaikan 

selalu dengan teladan dari pemberi nasihat itu. Ini menunjukkan 

bahwa antara satu metode nasihat dengan metode lainnya dalam hal ini 

metode keteladanan bersifat melengkapi. 

4) Metode pembiasaan 

Metode ini efektif dalam membiasakan peserta didik untuk 

berbuat hal-hal positif. Dengan melakukan kegiatan positif secara 

kontinue maka akan membentuk diri yang berakhlakul karimah. 

5) Metode ceramah 

Metode yang sering digunakan dalam menyampaikan atau 

mengajak orang mengikuti ajaran yang telah ditentukan. Dalam hal ini 

pendidik memberikan ceramah kepada siswanya dalam materi tertentu 
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yang perlu untuk diperhatikan. Metode ini terkadang kurang efektif 

jika pendidik memiliki suara kurang keras dan tidak konsisten. 

6) Metode diskusi  

Metode diskusi diperhatikan dalam Al-Qur‟an dalam mendidik 

dan mengajar manusia dengan tujuan agar lebih memantapkan 

pengertian dan sikap pengetahuan mereka terhadap suatu masalah. 

Diskusi merupakan metode yang langsung melibatkan peserta didik 

untuk aktif, kritis,dan kreatif dalam pembelajaran.          

B. Telaah pustaka 

       Ula Qurrotu‟ Aini, pada skripsinya di jurusan Tarbiyah STAIN Ponorogo 

tahun 2014 dengan judul ” Implementasi  Standar  Penilaian  Permendikbud No 

66 Tahun 2013 pada Mata Pelajaran  Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

di SMA Negeri 1 Geger Tahun 2013/2014” Hal yang diteliti adalah 

implementasi standar penilaian afektif/sikap pada pelajaran Pendidikan Agama 

Islam dan Budi Pekerti di SMA tersebut.  Adapun hasil penelitian ini adalah 

Implementasi standar penilaian permendikbud no 66 tahun 2013 tentang 

penilaian afektif/sikap pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi 

Pekerti di SMA Negeri 1 Geger meliputi 3 aspek yaitu kognitif, afektif, 

psikomotorik. Penilaian afektif meliputi penilaian sikap spiritual dan sikap 

sosial. Adapun mekanisme dan prosedur penilaian afektif/sikap di SMA Negeri 
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1 Geger dilakukan dari penilaian proses dan hasil secara menyeluruh dan 

berkesinambungan.  

 

 

 

 


