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ABSTRAK 

SITI MUSLIMAH. Pengembangan Mutu Materi PAI Madrasah Ibtidaiyah (Studi 

Kasus: di MIN Bangunrejo Sukorejo Ponorogo). Tesis Jurusan MPI 

(Manajemen Pendidikan Islam), Program Pascasarjana, Sekolah 

Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. 

Miftahul Ulum, M.Ag. . 

Kata Kunci: Pengembangan Materi PAI MI 

Kurikulum harus bisa memberikan arahan yang jelas terhadap peserta 

didik akan perannya setelah menyelesaikan pendidikan. Sedangkan peran guru 

sebagai pengembang kurikulum disatuan pendidikan harus selalu tanggap 

terhadap perubahan zaman, perkembangan iptek, kondisi sosial budaya yang 

sangat dinamis, dan mampu melakukan evaluasi kurikulum secara berkelanjutan 

sehingga dapat mewujudkan kurikulum yang kontekstual.. 

Pada pendidikan madrasah mata pelajaran agama Islam dibagi kedalam 

beberapa sub mata pelajaran, yaitu: Al-Qur‟an-hadits, Aqidah Akhlak, fiqih, 

sejarah (kebudayaan) Islam, dan bahasa arab. Sehinggga porsi mata pelajaran 

agama Islam lebih banyak. Sementara pada pendidikan non madrasah, mata 

pelajaran non  islam digabung menjadi satu, dan porsinya hanya 2 jam per-

minggu. Namun, didalamnya, pada dasarnya juga meliputi Al-Qur‟an-Hadits, 

keimanan (aqidah), akhlak, ibadah-syariah-muamalah (fiqih), (dan sejarah 

kebudayaan) islam. 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kompetensi lulusan dan strategi 

apa yang di gunakan untuk mengembangkan Pendidikan Agama Islam di MIN 

Bangunrejo Sukorejo Ponorogo. 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1). Strategi yang dikembangkan dalam 

pengembangan mutu materi PAI di MIN Bangunrejo Sukorejo Ponorogo antara 

lain : Peningkatan mutu guru, pengadaan media pembelajaran yang cukup, 

memberikan sarana prasarana yang baik, dan merencanakan kurikulum sekolah 

yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan dan kondisi anak.2) Seorang 

siswa dinyatakan lulus apabila memenuhi 2 (dua) aspek yaitu Aspek Akademik 

dan Aspek Non Akademik.   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kurikulum harus bisa memberikan arahan yang jelas terhadap peserta 

didik akan perannya setelah menyelesaikan pendidikan. Sedangkan peran 

guru sebagai pengembang kurikulum disatuan pendidikan harus selalu 

tanggap terhadap perubahan zaman, perkembangan iptek, kondisi sosial 

budaya yang sangat dinamis, dan mampu melakukan evaluasi kurikulum 

secara berkelanjutan sehingga dapat mewujudkan kurikulum yang 

kontekstual.
1
 

Demikianlah bagaimana sistem pendidikan dan pengajaran dilaksanakan 

di madrasah, terutama menyangkut kurikulum yang dikembangkan. Yang 

jelas bahwa pengembangan Kurikulum pendidikan Islam (Madrasah) 

bukanlah pekerjaan mudah. Di satu sisi usaha yang dilakukan berpangkal atau 

disemangati oleh Islam sebagai ajaran mulia yang mendorong umatnya untuk 

memadukan dua kepentingan hidup sekaligus, yaitu dunia dan akhirat. 

Sementara itu, di sisi lain, ajaran tersebut harus berhadapan dengan realitas 

masyarakat manusia yang sedemikian rumit dan kompleks, bahkan semakin 

kompleks dari hari ke hari.
2
 

                                                           
1
Rahmat Raharjo. Pengembangan dan Inovasi Kurikulum.( Yogyakarta:azzagrafika,2013),14 

2
Hasbulloh. Kapita Selekta Pendidikan Islam di Indonesia .(Jakarta:RajaGrafindo,1996.),78 
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Kurikulum yang dikembangkan oleh sekolah/ madrasah merupakan 

kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing 

sekolah/ madrasah dan digunakan sebagai acuan pembelajaran di sekolah.
3
 

Pendidikan agama Islam di Indonesia dewasa ini mendapatkan sorotan 

tajam dari masyarakat. Sebagian pengamat pendididkan berpendapat bahwa 

krisis ekonomi dan politik terutama krisis moral yang melanda masyarakat 

Indonesia secara berkepanjangan disebabkan pembinaan mental yang gagal. 

Hal ini menandakan bahwa pendidikan agama Islam telah gagal membina 

masyarakat, khususnya peserta didik unutuk menjadi insan yang beriman dan 

bertaqwa. Menurut Nurkhalis Majid bahwa kegagalan Pendidikan Agama 

Islam disebabkan pembelajaran pendidikan agama Islam lebih menitik 

beratkan pada hal-hal yang bersifat formal dan hafalan, bukan pada 

pemaknaannya. 
4
   

Proses belajar mengajar diakui selama ini masih mengejar target 

pencapaian kurikulum yang telah ditentukan, padahal yang diperlukan lebih 

pada suasana keagamaan. Diasumsikan bahwa problem pendidikan agama 

Islam berkaitan dengan pemikiran pendidikan Islam yang direfleksikan dalam 

pengembangan kurikulum yang ada sekarang ini lebih mengarah beberapa 

aspek, yakni: pertama pengembangan kurikulum lebih banyak dipengaruhi 

oleh faktor politis dari pada pemikiran filosofos-pedagogis. Kedua 

pengembangan kurikulum PAI masih bersifat parsial. Ketiga kurikulum PAI 

                                                           
3
Raharjo. Pengembangan dan Inovasi Kurikulum. Yogyakart: Azzagrafika,2013,, 12 

4
Abdul Majid & Dian Andayani, Pendidikan Agama Islam Berbasis  Kompetensi, (Bandung : 

Rosda Karya,2005), 165 
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lebih berorientasi pada pencapaian target materi (materi oriented) dari pada 

kemampuan dasar dalam melakukan perbuatan dan pemecahan problem 

keagamaan siswa. Keempat pembelajaran PAI lebih cenderung pada 

pengembangan aspek kognitif, sehingga tidak dapat mengembangkan 

kepribadian siswa secara integratif, bahkan PAI lebih cenderung berfungsi 

sebagai penyekolahan (schooling), sedangkan sebagai fungsi pendidikan 

(education) nilai dan ajaran Islam masih kurang efektif.
5
 

Pengembangan pendidikan madrasah tampaknya tidak dapat ditangani 

secara persial atau setengah-setengah, tetapi memerlukan pemikiran 

pengembangan yang utuh sebagai konsekuensi dari identitasnya sebagai 

sekolah umum yang berciri khas agama islam.Kenyataan sejarah menunjukan 

bahwa pada periode H.A Mukti Ali, (mantan Menteri agama RI), ia 

menawarkan konsep alternatif pengembangan madrasah melalui kebijakan 

SKB 3 Menteri, yang berusaha mensejajarkan kualitas madrasah dengan non 

madrasah, dengan posisi kurikulum 70% umum dan 30% agama. Dengan 

munculnya SKB 3 Menteri, (Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan, dan Menteri Dalam Negeri). Pada tahun 1975 tentang 

“peningkatan mutu pendidikan pada madrasah” rupanya masyarakat mulai 

memahami eksistensi madrasah tersebut dalam konteks pendidikan nasional. 

Di dalam bab II pasal 2 dinyatakan, bahwa: (1) ijazah madrasah dapat 

mempunyai nilai yang sama dengan ijazah sekolah umum yang setingkat. (2) 

                                                           
5

Tasman Hamami, Pemikiran Pendidikan Islam, dalam ringkasan Desertasi Program Pasca 

Sarjana UIN Yogyakarta,2006. 1 
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lulusan madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum setingkat lebih atas. 

(3) siwa madrasah dapat berpindah ke sekolah umum yang setingkat.
6
 

Hal ini karena kehidupan beragama merupakan salah satu dimensi 

kehidupan yang diharapkan dapat terwujud secara terpadu dengan dimensi 

kehidupan lain pada setiap individu warga negara. Hanya dengan keterpaduan 

berbagai dimensi kehidupan tersebutlah kehidupan yang utuh, sebagai yang 

dicita-citakan oleh bangsa Indonesia, dapat terwujud pendidikan agama 

diharapkan mampu mewujudkan dimensi kehidupan beragama tersebut, 

sehingga bersama-sama subyek pendidikan yang lain, mampu mewujudkan 

kepribadian individu yang utuh, sejalan dengan pandangan hidup bangsa .
7
  

Pada pendidikan madrasah mata pelajaran agama Islam dibagi kedalam 

beberapa sub mata pelajaran, yaitu: Al-Qur‟an-Hadits, Aqidah Akhlak, fiqih, 

Sejarah Kebudayaan Islam, dan bahasa arab, sehingga porsi mata pelajaran 

agama Islam lebih banyak. Sementara pada pendidikan nonmadrasah, mata 

pelajaran non  Islam digabung menjadi satu, dan porsinya hanya 2 jam per-

minggu. Namun, di dalamnya, pada dasarnya juga meliputi al-Qur‟an-Hadits, 

keimanan (aqidah), akhlak, ibadah-syariah-muamalah (fiqih), dan sejarah 

kebudayaan Islam.
8
 

Usaha tersebut mulai terealisasi, terutama dengan dikeluarkannya surat 

keputusan bersama (SKB) 3 Menteri, antara lain Menteri dalam negeri, 

                                                           
6
 Muhaimin. Wacana Pengembangan Pendidikan Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004)175-

176 
7
Erwin, Materi Pendidikan Agama Islam (Nadi offset Yogyakarta, 2009),  3. 

8
 Muhaimin. Wacana Pengembangan Pendidikan Islam. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 177 
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Menteri Agama dan Menteri Pendidikan, dan kebudayaan pada tahun 1975, 

tentang peningkatan mutu pendidikan madrasah.
9
 

 Al-Ghazali mengusulkan beberapa ilmu pengetahuan yang harus 

dipelajari di sekolah/ madrasah sebagai berikut: (1) ilmu al-Qur‟an dan 

agama, seperti fikih, hadits, dan tafsir. (2) sekumpulan bahasa, nahwu dan 

makhraj serta lafaz-lafaznya, karena ilmu ini membantu ilmu agama. (3) 

ilmu-ilmu yang fardu kifayah, yaitu ilmu kedokteran, matematika, teknologi, 

yang beraneka macam jenisnya,termasukjuga ilmu politik. (4) ilmu 

kebudayaan seperti syair, sejarah dan beberapa cabang filsafat.
10

 

Proses pembelajaran agama Islam adalah sebagai perwujudan dakwah 

yang senantiasa dinamis dalam memunculkan kesadaran motivasi yang besar 

pada peserta didik guna mencari ridha Allah SWT. Jika pembelajaran agama 

Islam dimaknai sebagai sesuatu yang statis maka pembelajaran hanyalah 

menjadi rutinitas yang kurang memiliki makna. Selain itu pembelajaran 

pendidikan Islam hendaknya didasarkan dan digerakkan pada keimanan dan 

komitmen tinggi terhadap ajaran agama Islam .
11

 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam bukan sekedar upaya untuk 

memberikan pengetahuan yang beroerientasi pada target penguasan materi 

(peserta didik lebih banyak menghafal dari pada memahami dan mengimani 

materi) yang diberikan pendidik. Akan tetapi hendaknya pendidik juga 

memberikan sebuah  pedoman hidup (pesan pembelajaran) kepada peserta 

                                                           
9
 Hasbullah. Kapita Selekta Pendidikan Islam di Indonesia (Jakarta: RajaGrafindo, 1996). ,74 

10
 Muzzayin Arifin. Filsafat Pendidikan Islam.(Jakarta: Bumi Aksara, 2005) ,81 

11
 Moh. Roqib, Ilmu Pendidikan Islam: Pengembangan Pendidikan Integratif di Sekolah, 

Keluarga, dan Masyarakat (Yogyakarta: Lkis, 2009), 18-19. 
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didik yang akan dapat bermanfaat bagi dirinya dan manusia 

lain.  Pembelajaran Agama Islam juga harus memberikan hiburan 

(entertaintment) kepada peserta didik agar bisa menjalankan aktivitas 

pembelajaran dengan menyenangkan bukan karena keterpakasaan. Karena 

Rasulullah pun dalam mendidik para sahabat kadang kala juga menyertakan 

selipan-selipan canda.  Pernyataan tersebut diperkuat oleh pendapat Ahmad 

Sabri dalam bukunya bahwa orang yang sudah melakukan proses 

bempembelajaran diharapkan akan bisa merasa lebih bahagia, lebih pantas 

memanfaatkan alam sekitar, menjaga kesahatan, meningkatan pengabdian 

untuk ketrampilan serta melakukan pembedaan (terdapat perbedaan keadaan 

antara sebelum dan sesudah melakukan proses pembelajaran).
12

 

Sehingga dapat penulis katakan fungsi pendidik dalam dunia pendidikan 

Islam adalah sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran pendidikan agama 

Islam. Pernyataan tersebut diperkuat oleh Wijaya Kusumah bahwasanya 

kegiatan pembelajaran bisa saja terjadi walaupun tidak ada kegiatan 

mengajar. Begitu pula sebaliknya, kegiatan mengajar tidak selalu dapat 

menghasilkan kegiatan pembelajaran. Ketika Anda menjelaskan pelajaran di 

depan kelas misalnya, memang terjadi kegiatan mengajar. Tetapi, dalam 

kegiatan  itu tak ada jaminan telah terjadi kegiatan pembelajaran pada setiap 

peserta didik yang Anda ajar. Kegiatan mengajar dikatakan berhasil hanya 

apabila dapat mengakibatkan/ menghasilkan kegiatan pembelajaran pada diri 

peserta didik. Jadi, sebenarnya hakekat pendidik mengajar adalah usaha 

                                                           
12

Ahmad Sabri, Strategi Belajar Mengajar dan Micro Teaching (Jakarta: Quantum Teaching, 

2005), 34. 
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pendidik untuk membuat peserta didik pembelajaran. Dengan kata lain, 

mengajar merupakan upaya menciptakan kondisi agar terjadi kegiatan 

pembelajaran.
13

 

Istilah pembelajaran lebih menggambarkan usaha pendidik untuk 

membuat pembelajaran para peserta didiknya. Kegiatan pembelajaran tidak 

akan berarti jika tidak menghasilkan kegiatan pembelajaran pada para peserta 

didiknya. Kegiatan pembelajaran hanya bisa berhasil jika si pembelajaran 

secara aktif mengalami sendiri proses pembelajaran. Seorang pendidik tidak 

dapat “mewakili” pembelajaran untuk peserta didiknya. Begitu pula peserta 

didik tidak dapat mewaikili pembelajaran peserta didik lainnya. Seorang 

peserta didik belum dapat dikatakan telah melakukan proses pembelajaran 

hanya karena ia sedang berada dalam satu ruangan dengan pendidik yang 

sedang mengajar. Bisa jadi peserta didik dalam sebuah ruangan tersebut 

hanya melamun dan tidak memperhatikan materi pembelajaran dari sumber 

pembelajaran yang telah difasilitasi oleh pendidik. Ada satu syarat mutlak 

yang harus dipenuhi agar terjadi kegiatan pembelajaran. Syarat itu adalah 

adanya interaksi antara pembelajaran (learner) dengan sumber pembelajaran. 

Jadi, pembelajaran hanya terjadi jika ada interaksi antara pembelajaran 

dengan sumber pembelajaran. Tanpa terpenuhi syarat itu, mustahil kegiatan 

pembelajaran akan terjadi.
14

 

Teori pembelajaran tidak saja berbicara tentang bagaimana peserta didik 

belajar, tetapi juga mempertimbangkan hal-hal lain  yang mempengaruhi 

                                                           
13

Ibid, 34 
14

 WijayaKusumah,”PemanfaatanSumber BelajardiSekolah,”dalam  http://purwanto.web.id/?p=90, 

diakses tanggal 6 Juni 2009, pukul 19.34 WIB.. 

http://purwanto.web.id/?p=90
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peserta didik secara psikologis, biologis, antropologis, dan sosiologis. 

dibutuhkan. 
15

 

Dengan demikian bahwa terasa pentingnya manajemen yang baik dalam 

mengembangkan kurikulum. Dua masalah pokok manajemen yang  dibahas 

dalam rangka mengembangkan kurikulum adalah 1) bagaimana manajemen 

dalam Curriculum Planning dan 2) bagaimana manajemen dalam Curriculum 

Implementation.
16

 

Berdasarkan uraian diatas, maka hal ini memang benar-benar menarik 

untuk diteliti, karena lembaga pendidikan yang akan penulis teliti ini, 

melaksanakan pengembangan materi PAI yang disesuaikan dengan 

kemampuan individu (perkembangan anak didik / siswa). Menurut Piaget, 

perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik yaitu proses yang 

didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem syaraf. Dengan 

makin bertambahnya umur seseorang, maka makin komplekslah susunan sel 

sarafnya dan makin pula meningkat kemampuannya, ketika individu 

berkembang menuju kedewasaan, akan mengalami adaptasi biologis dengan 

lingkungannya yang akan menyebabkan adanya perubahan-perubahan 

kualitatif di dalam struktur kognitifnya 
17

 

Untuk mengungkap jawaban terhadap persoalan di atas maka peneliti 

melakukan penelitian tentang pengembangan mutu materi PAI MI dengan 

mengambil lokasi di MIN Bangunrejo Sukorejo Ponorogo. Yang semula 

                                                           
15

Bambang Warsita, Teknologi Pembelajaran;, Landasan dan Aplikasinya  (Jakarta: Rineka Cipta, 

2008), 61. 
16

 Oemar Hamalik, Manajemen Pengembangan Kurikulum (Jogjakarta: Rosda, 2005), 7. 
17

 Asri Budiningsih, Belajar dan Pembelajaran. (Jakarta: PT Rineka Cipta ,2004 ), 35. 
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madrasah tersebut mengalami keterpurukan terutama dalam hal kurikulum 

pendidikan agama Islam. Adapun kualifikasi nilai pendidikan agama islam di 

MIN Bangunrejo Sukorejo Ponorogo pada tahun sebelumnya mempunyai 

KKM  rata-rata 60 sekarang berubah menjadi rata-rata 70, upaya yang 

dilakukan lembaga MIN Bangunrejo Sukorejo Ponorogo, maka peneliti 

sangat tertarik untuk mengetahui  bagaimana usaha/upaya   yang telah 

dilakukan oleh MIN Bangunrejo Sukorejo Ponorogo dalam meningkatkan 

mutu materi pendidikan agama Islam tersebut. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan paparan pada latar belakang di atas, maka secara umum 

penelitian ini ingin merumuskan masalah penelitian sebagaimana berikut: 

1. Strategi mutu apa yang digunakan untuk mengembangkan materi ajar 

Pendidikan Agama Islam di MIN Bangunrejo Sukorejo Ponorogo? 

2. Bagaimana profil lulusan yang diharapkan di MIN Bangunrejo Sukorejo 

Ponorogo? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan fokus pembahasan, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk menganalisis, memahami, dan mendeskripsikan 

hal-hal sebagai berikut: 
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1. Untuk menjelaskan strategi mutu apa yang digunakan untuk 

mengembangkan materi ajar Pendidikan Agama Islam di MIN 

Bangunrejo Sukorejo Ponorogo. 

2. Untuk menjelaskan profil lulusan yang diharapkan di MIN Bangunrejo 

Sukorejo Ponorogo. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai 

berikut: 

1. Manfaat teoritis  

Penelitian ini secara teoritik untuk menemukan cara dalam 

pengembangan materi PAI di MIN Bangunrejo Sukorejo Ponorogo. 

2. Manfaat praktis  

a. Memberikan gambaran mengenai strategi mutu yang digunakan 

untuk mengembangkan materi ajar Pendidikan Agama Islam di MIN 

Bangunrejo Sukorejo Ponorogo. 

b. Memberikan gambaran mengenai profil lulusan yang diharapkan di 

MIN Bangunrejo Sukorejo Ponorogo.  

c. Dapat dijadikan pengetahuan dan dipraktekkan dalam 

mengembangkan materi PAI di lembaga Madrasah Ibtidaiyah dan 

Sekolah Dasar. 
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E. Sistematika Pembahasan 

Hasil penelitian ini ditulis dalam enam bab, dan masing-masing bab 

dibahas ke dalam subbab, susunan secara sistematis sebagai berikut: 

Bab satu, pendahuluan; terdiri dari lima sub bab, yaitu (1) latar belakang 

(2) rumusan masalah (3) tujuan penelitian (4) Manfaat  penelitian. (5) 

sistematika pembahasan. 

Bab dua, kajian teori;(1) kajian terdahulu. (2) kajian teori a. Konsep 

pengembangan materi PAI; 1) pengertian pengembangan materi PAI; 2) 

pengertian mata pelajaran PAI di madrasah ; 3) urgensi materi PAI di 

madrasah ; 4) ruang lingkup materi PAI ; 5) pengembangan mutu ; 6) 

pengembangan materi PAI di madrasah. (2) landasan teori kebijakan 

pendidikan . 

Bab tiga, metode penelitian. (1) pendekatan dan jenis penelitian (2) 

kehadiran peneliti di lapangan (3) lokasi penelitian (4) data dan sumber data 

(5) prosedur pengumpulan data (6) tehnik analisis data ( (7) pengecekan 

keabsahan data. 

Bab empat, paparan data dan temuan penelitian deskripsi data (1) 

deskripsi data umum (2) deskripsi data khusus. 

Bab lima, analisis data, merupakan bab yang membahas tentang 

gambaran tentang strategi  pengembangan mutu materi pendidikan agama 

Islam dan profil lulusan yang diharapkan di MIN Bangunrejo Sukorejo 

Ponorogo dengan rincian sebagai berikut (1) Strategi yang dikembangkan 

dalam pengembangan mutu materi PAI di MIN Bangunrejo Sukorejo 
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Ponorogo (2) Profil lulusan yang diharapkan di MIN Bangunrejo Sukorejo 

Ponorogo. 

Bab enam, penutup terdiri dari kesimpulan dan saran. Bab ini merupakan 

bab terakhir dari semua rangkaian pembahasan dari bab I sampai bab VI. Bab 

ini dimaksudkan untuk memudahkan pembaca dalam memahami intisari dari 

penelitian yang berisi kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Kajian Terdahulu 

Penelitian yang berkaitan dengan pengembangan materi PAI  telah 

dilakukan, sebagaimana yang akan dijelaskan sebagai berikut.Sebagaimana 

kita ketahui bersama bahwasannya pendidikan agama Islam merupakan mata 

pelajaran yang tidak hanya memuat ilmu pengetahuan saja, namun di 

dalamnya, pendidikan agama Islam syarat akan nilai-nilai dan moral. Dari 

fenomena di atas tergambar jelas bahwasannya proses pendidikan 

membutuhkan mata pelajaran pendidikan agama Islam sebagai mata pelajaran 

yang menyokong perkembangan nilai dan moral siswa. Urgensitas peran 

pendidikan agama Islam dalam proses pendidikan saat ini telah memosisikan 

PAI pada pelajaran yang harus mendapatkan perhatian lebih dalam 

mengembangkan moral siswa. 

Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh saudari Atin Hasanah yang 

penelitian tesisnya yang berjudul “Pengembangan Kurikulum Pendidikan 

Agama Islam (PAI) di Universitas Airlangga Surabaya pada tahun 2010, ini 

memiliki kecenderungan pada kurikulum terpadu. Kurikulum terpadu ini 

menggunakan sistem pembelajaran terpadu (Integral Learning) yang tidak 

hanya menghadirkan berbagai mata pelajaran terkotak-kotak, melainkan 

materi pelajaran dikaitkan dengan topik yang relevan dengan Core Centre 

yaitu mata pelajaran inti yang kemudian dikaitkan antar bidang atau intra 
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bidang. Pembelajaran PAI dengan sistem pendekatan terpadu diharapkan 

akan dapat membina kepribadian dan kemampuan berpikir kritis dan kreatif 

dalam rangka membudayakan diri pembelajaran dalam lingkungan . 
18

  

Dalam penelitian yang lain yang dilakukan oleh saudari Anin Nurhayati 

dengan penelitiannya yang berjudul “pengembangan kurikulum 

pendidikan  Islam di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras 

Jombang”. Pada tahun 2010. Dalam penelitian ini saudari Anin lebih 

memiliki kecenderungan kepada kurikulum pondok pesantren. Kurikulum 

pesantren adalah kurikulum yang terlengkap, karena biasa berlangsung 

selama 24 jam dan tidak seperti kurikulum sekolah yang terbatas pada jam 

sekolah saja, setelah itu kurikulum tidak berfungsi lagi.
19

 

Serta penelitian yang telah berbentuk buku yang berjudul 

“pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam” yang dikarang oleh  

Muhaimin, Pada tahun 2005. Dalam buku tersebut memiliki kecenderungan 

pengembangan kurikulum yang berbasis kompetensi atau KBK. KBK adalah 

suatu konsep kurikulum yang menekankan pada pengembangan kemampuan 

melakukan (kompetensi) tugas-tugas dengan standar performansi tertentu, 

sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh peserta didik, berupa penguasaan 

terhadap seperangkat kompetensi tertentu .
20

 

                                                           
18

 Bambang A Soekisno, Bagaimanakah Perjalanan Kurikulum Nasional pada Pendidikan Dasar 

dan Menengah, dalam http://rbaryans.wordpress.com/2007/05/16/bagaimanakah-perjalanan-

kurikulum-nasional-pada-pendidikan-dasar-dan-menengah/. Diakses Pada Tanggal 12 Maret 2015. 
19

.http://id.scribd.com/doc/118674788/MATERI-PEMBELAJARAN Diakses Pada Tanggal 12 

Maret 2015. 
20

 E Mulyasa,  Kurikulum Berbasis Kompetensi, (PT Remaja Rosdakarya , Bandung , 2006 ), 39 
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Ketiga penelitian di atas memiliki persamaan sekaligus perbedaan 

dengan penelitian yang akan dilakukan. Persamaan dari penelitian ini adalah 

sama-sama membahas tentang pengembangan kurikulum pendidikan agama 

Islam, sedangkan perbedaannya adalah fokus penelitiannya. Peneliti pertama 

memfokuskan pada sistem pembelajaran terpadu di perguruan tinggi yaitu 

dengan mengaitkan materi pelajaran yang satu dengan materi PAI. Peneliti 

kedua memfokuskan pada pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam 

di pondok pesantren yang pembelajarannya tidak ada batas waktu tertentu, 

karena pembelajaran ini ditekankan pada praktek. Peneliti ketiga 

memfokuskan pada penekanan pengembangan kemampuan melakukan 

kompetensi.Atau pengembangan kurikulum yang berbasis kompetensi atau 

lebih dikenal dengan istilah KBK ( kurikulum berbasis kompetensi ). Dari 

ketiga penelitian di atas peneliti mencoba untuk memberikan corak penelitian 

yang berbeda dalam penelitian kurikulum pendidikan agama Islam. Peneliti 

akan meneliti  Pengembangan Mutu Materi Pendidikan  Agama Islam MI 

(Studi Kasus  di MIN Bangunrejo Sukorejo Ponorogo ) merupakan 

kurikulum yang akan menjadi warna tersendiri dalam penelitian yang akan 

dilakukan oleh peneliti, karena dalam penelitian ini penulis akan mencoba 

menemukan konsep pengembangan mutu materi PAI MI. 
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3. Kajian Teori 

1. Konsep pengembangan materi PAI 

a. Pengertian pengembangan materi PAI. 

Pendidikan agama Islam berfungsi membentuk manusia 

Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 

serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan 

kerukunan hubungan inter dan antar umat beragama dan ditujukan 

untuk berkembanganya kemampuan peserta didik dalam memahami, 

menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyerasikan 

penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, tehnologi dan seni. Oleh 

sebab itu, setiap satuan pendidikan pada semua jalur, jenjang dan 

jenis pendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan agama Islam. 

pendidikan agama Islam pada pendidikan formal dan program 

pendidikan kesetaraan sekurang-kurangnya diselenggarakan dalam 

bentuk mata pelajaran atau mata kuliah agama ( pasal 2-4 PP 

55/2007 ).
21

 

Pada dasarnya pengembangan kurikulum ialah mengerahkan 

kurikulum sekarang ke tujuan pendidikan yang diharapkan karena 

adanya berbagai pengaruh yang sifatnya positif yang datangnya dari 

luar atau dari dalam sendiri, dengan harapan agar peserta didik dapat 

menghadapi masa depannya dengan baik. Maka dari itu 

                                                           
21

 H.M.Amin Haedari, Pendidikan Agama di Indonesia, (Jakarta:Diklat Kemenag RI, 2010),  19. 
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pengembangan kurikulum hendaknya bersifat antisipatif, adaptif, 

dan aplikatif.
22

  

Pengembangan kurikulum berisi materi ajar, strategi 

pembelajaran, alokasi waktu, sumber belajar, indikator keberhasilan 

dalam belajar, dan penilaian dengan berpedoman pada SK, KD, dan, 

SI, dan SKL yang ditentukan oleh pusat, dan terdiri dari beberapa 

mata pelajaran yang harus diajarkan pada tingkat satuan pendidikan. 

Dalam implementasinya guru dituntut untuk mampu merencanakan, 

dan melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta mampu 

menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran, dalam rangka 

melayani kebutuhan dan harapan masyarakat.
23

 

Pengembang kurikulum adalah orang-orang yang terkait dengan 

masalah kurikulum, yaitu: a) pihak produsen: berbagai ahli yang 

sesuai yang ada pada lembaga pendidikan, misalnya beberapa nara 

sumber yang ada di Depdiknas, P dan K,  Dikdasmen Puskur, guru-

guru yang ahli dalam bidangnya dan sebagainya. b)  pihak 

konsumen: dapat diambil dari narasumber yang berada pada 

berbagai perusahaan, perindustrian, bank, BUMN, Dinas yang terkait 

dan sebagainya. c) pihak ahli yang relevan: pedagang, psikolog, 

filosof, sosiologi, me todologi, teknologi pendidikan, ahli bidang 

                                                           
22

 Dakir, Perencanaan dan pengembangan Kurikulum , (Jakarta;Rineka Cipta 2004), 84 
23

 Raharjo. Pengembangan dan Inovasi Kurikulum. (Yogyakarta: Azzagrafika, 2013), 11. 
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studi yang ada pada kurikulum yang sedang disusun. d) pihak guru: 

beberapa guru senior yang memenuhi syarat.
24

 

Kegiatan pengembangan kurikulum mencakup penyusunan itu 

sendiri, pelaksanaan disekolah-sekolah yang disertai dengan 

penilaian yang intensif, dan penyempurnaan-penyempurnaan yang 

dilakukan terhadap komponen-komponen tertentu dari kurikulum 

tersebut atas dasar hasil penilaian. Sinonim dengan “curriculum 

development”. Pengembangan kurikulum berarti perubahan dan 

peralihan total dari satu kurikulum ke kurikulum yang lain.
25

  

Adapun pengertian harfiah kata “kurikulum” berasal dari bahasa 

latin,  (a little racecourse) suatu jarak yang harus ditempuh dalam 

pertandingan olah raga), yang kemudian dialihkan dalam pengertian 

pendidikan menjadi circe of intructional yaitu suatu lingkaran 

pengajaran, dimana guru dan murid terlibat di dalamnya. Istilah 

kurikulum kemudian digunakan untuk menunjukkan tentang segala 

mata pelajaran yag dipelajari dan juga semua pengalaman yang harus 

diperoleh serta semua kegiatan yang harus dilakukan anak.
26

  

Dalam pengertian yang sempit, kurikulum merupakan 

seperangkat rencana dan pengaturan tentang isi dan bahan pelajaran 

serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan 

kegiatan belajar mengajar disekolah. Pengertian ini menggaris 

                                                           
24

 Ibid.,86-87. 
25

 Hendyat, dkk. Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum. (Jakarta: Bina Aksara, 1986), 45. 
26

 Muzayyin. Filsafat Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 78. 
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bawahi adanya 4 komponen pokok dalam kurikulum, yaitu: tujuan, 

isi/ bahan, organisasi, dan strategi.
27

  

Materi tersebut dapat dipahami bahwa, pengembangan 

kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) dapat diartikan sebagai:1) 

kegiatan menghasilkan kurikulum PAI:atau 2) proses yang 

mengaitkan satu komponen dengan yang lainnya untuk 

menghasilkan kurikulum PAI yang lebih baik: dan atau 3) kegiatan 

penyusunan (desain), pelaksanaan penilaian, dan penyempurnaan 

kurikulum PAI.
28

  

Pemikiran tentang pengembangan pendidikan islam yang 

dikutip oleh Muhaimin perlu membidik berbagai wilayah kajian 

pendidikan islam secara simultan, yang pada dasarnya bermuara 

pada tiga problem pokok, yaitu: 

1) foundation problems, serta fondasi yuridis/hukum; dan 

empiric/scientific foundation problems yang menyangkut 

dimensi-dimensi fondasi historis, sosiologis, psicologis, 

antropologis, ekonomi dan politik.
29

 

2) structural problem, ditinjau dari structural demografisdan 

geografis bisa dikategorikan ke dalam kota, pinggiran kota, desa 

dan desa terpencil; dari struktur perkembangan jiwa manusia 

bisa dikategorikan dalam masa kanak-kanak, remaja, dewasa, 

                                                           
27

Muhaimin. Wacana Pengembangan Pendidikan Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004),182. 
28

Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam (Jakarta:PT Raja Grafindo 

Persada, 2005), 10. 
29

 Muhaimin, Pemikiran dan Aktualisasi Pengembangan dan Pendidikan Islam ( Jakarta ; PT Raja 

Grafindo Persada, 2011 ), 2 
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dan manula; dari struktur ekonomi dikategorikan ke dalam kaya, 

menengah, miskin/fakir; dari struktur rumah tangga terdapat 

rumah tangga karier dan non karier; dan dari struktur atau 

jenjang pendidikan bisa dikategorikan ke dalam pendidikan anak 

usia dini, pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi; 

dan seterusnya.
30

 

3) operational problems, yang secara mikro menyakut keterkaitan 

berbagai factor/unsure/komponen dalam pendidikan islam 

misalnya hubungan interaktif  lima factor pendidikan, yaitu 

tujuan pendidikan; pendidik dan tenaga kependidikan; peserta 

didik; alat-alat pendidikan islam; (kurikulum, metodologi, 

manajemen, administrasi, sarana/prasarana, media/sumber, 

evaluasi, biaya, humas, dan lain-lain), dan lingkungan atau 

konteks pendidikan atau bisa bertolak dari hubungan input, 

proses ( instrumental dan environmental), dan output serta 

outcome. Sedangkan secara makro, menyangkut keterkaitan 

pendidikan islam dengan system social, politik, ekonomi, 

budaya dan agama baik yang bersifat nasional maupun 

transnasional.
31

  

b. Pengertian Mata Pelajaran PAI di Madrasah. 

Yang pertama kita akan melihat pengertian materi, materi atau 

bahan pelajaran atau yang dikenal dengan materi pokok merupakan 

                                                           
30
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31
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subtansi yang akan diajarkan dalam kegiatan belajar mengajar. 

Materi pokok adalah materi pelajaran bidang studi dipegang atau 

diajarkan oleh guru. Keberhasilan pembelajaran secara keseluruhan 

sangat tergantung pada keberhasilan guru merancang materi 

pembelajaran. Materi pembelajaran pada hakekatnya merupakan 

bagian tak terpisahkan dari silabus, yakni perencanaan, prediksi dan 

proyeksi tentang apa yang akan dilakukan pada saat kegiatan pembelajaran. 

Secara garis besar dapat dikemukakan bahwa materi pembelajaran 

(instructional materials) adalah pengetahuan, keterampilan, dan 

sikap yang harus dikuasai peserta didik dalam rangka memenuhi 

standar kompetensi yang ditetapkan. Materi pembelajaran 

menempati posisi yang sangat penting dari keseluruhan kurikulum, 

yang harus dipersiapkan agar pelaksanaan pembelajaran dapat 

mencapai sasaran. Sasaran tersebut harus sesuai dengan standar 

kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dicapai oleh peserta 

didik. Artinya, materi yang ditentukan untuk kegiatan pembelajaran 

hendaknya materi yang benar-benar menunjang tercapainya standar 

kompetensi dan kompetensi dasar, serta tercapainya indikator .
32

 

Pendidikan agama Islam dapat diartikan sebagai program yang 

terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, 

memahami, menghayati hingga mengimani ajaran Islam serta diikuti 

tuntunan untuk menghormati agama lain dalam hubungan dengan 

                                                           
32
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kerukunan antara umat beragama hingga terwujud kesatuan dan 

persatuan bangsa.
33

  

Pendidikan agama Islam ada dua kelompok yaitu : pertama, 

pendidikan islam merupakan aktivitas pendidikan yang 

diselenggarakan atau didirikan dengan hasrat dan niat untuk 

mengejawantahkan ajaran dan nilai-nilai Islam. Kedua, pendidikan 

Islam adalah sistem pendidikan yang dikembangkan dari dan 

disemangati atau dijiwai oleh ajaran dan nilai-nilai Islam. 
34

  

Materi PAI adalah materi pelajaran atau materi pokok bidang 

studi Islam yang dilakukan secara terencana guna  menyiapkan 

peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, mengimani, 

mengamalkan ajaran Islam dan berakhlak secara Islam serta diikuti 

tuntunan untuk menghormati agama lain dalam hubungan dengan 

kerukunan antara umat beragama hingga terwujud kesatuan dan 

persatuan bangsa 
35

 

Pembelajaran pendidikan agama Islam adalah suatu proses yang 

ditandai dengan adanya perubahan pada diri seorang peserta didik. 

Inilah yang merupakan sebagai inti proses pembelajaran. Perubahan 

teresebut bersifat;  

                                                           
33
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1) intensional, yaitu perubahan yang terjadi karena pengalaman 

atau praktek yang dilakukan, proses pembelajaran dengan 

sengaja dan disadari, bukan terjadi karena kebetulan,  

2) positif-aktif, perubahan yang bersifat positif-aktif. Perubahan 

bersifat positif yaitu perubahan yang bermanfaat sesuai dengan 

harapan pelajar, disamping menghasilkan sesuatu yang baru dan 

lebih baik dibanding sebelumnya, sedangkan perubahan yang 

bersifat aktif yaitu perubahan yang terjadi karena usaha yang 

dilakukan pelajar, bukan terjadi dengan sendirinya,3).Efektif 

fungsional, perubahan yang bersifat efektif yaitu dimana adanya 

perubahan yang memberikan pengaruh dan manfaat bagi pelajar. 

Adapun yang bersifat fungsional yaitu perubahan yang relatif 

tetap serta dapat diproduksi atau dimanfaatkan setiap kali 

dibutuhkan.
36

 

Dalam menghadapi tantangan global, maka materi PAI tidak 

hanya persoalan keagamaan secara sempit namun juga menyentuh 

wilayah sosial. Maka perlu ada reiorentasi wawasan PAI yang 

kontekstual. Menurut Abdurahman Assegaf bahwa setidaknya ada 

empat orientasi wawasan PAI yang relevan. Pertama, PAI 

berwawasan kebangsaan. Kedua, PAI berwawasan demkratis. ketiga, 

PAI berwawasan hak asasi manusia. Keempat, PAI berwawasan 

pluralisme. Dalam jangka panjang, keempat wawasan PAI diatas 

                                                           
36
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diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam mengurangi 

problematika ekonomi, moral, sosial, dan politik bangsa Indonesia.
37

 

Pembelajaran pendidikan agama Islam adalah suatu proses yang 

ditandai dengan adanya perubahan pada diri seorang peserta didik. 

Inilah yang merupakan sebagai inti proses pembelajaran. Perubahan 

teresebut bersifat;  

1) intensional, yaitu perubahan yang terjadi karena pengalaman 

atau praktek yang dilakukan, proses pembelajaran dengan 

sengaja dan disadari, bukan terjadi karena kebetulan 

2) positif-aktif, perubahan yang bersifat positif-aktif. Perubahan 

bersifat positif yaitu perubahan yang bermanfaat sesuai dengan 

harapan pelajar, disamping menghasilkan sesuatu yang baru dan 

lebih baik dibanding sebelumnya, sedangkan perubahan yang 

bersifat aktif yaitu perubahan yang terjadi karena usaha yang 

dilakukan pelajar, bukan terjadi dengan sendirinya 

3) efektif fungsional, perubahan yang bersifat efektif yaitu dimana 

adanya perubahan yang memberikan pengaruh dan manfaat bagi 

pelajar. Adapun yang bersifat fungsional yaitu perubahan yang 

relatif tetap serta dapat diproduksi atau dimanfaatkan setiap kali 

dibutuhkan.
38

 

Setelah melihat pengertian materi, sekarang kita akan 

memaparkan pengertian dari ilmu pendidikan agama Islam (PAI). 
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Agama adalah risalah yang disampaikan Tuhan kepada Nabi sebagai 

petunjuk bagi manusia dan hukum-hukum sempurna untuk 

dipergunakan manusia dalam penyelenggaraan tata cara hidup yang 

nyata serta mengatur hubungan dengan tanggung jawab kepada 

Allah dan masyarakat sekitarnya
39

  

Dan pendidikan agama Islam dapat diartikan sebagai program 

yang terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, 

memehami, menghayati hingga mengimani ajaran Islam serta diikuti 

tuntunan untuk menghormati agama lain dalam hubungan dengan 

kerukunan antara umat beragama hingga terwujud kesatuan dan 

persatuan bangsa.
40

 

Pendidikan Islam adalah pendidikan yang merujuk kepada nilai-

nilai ajaran Islam, yang menjadikan al-Qur‟an dan sunnah sebagai 

rujukan dan sumber material pendidikan.
41

 

Pendidikan agama berorientasi kepada pembentukan efektif 

yaitu pembentukan sikap mental peserta didik kearah penumbuhan 

kesadaran beragama, efektif adalah masalah yang berkenaan dengan 

emosi (kejiwaan)  yang terkait dengan suka, benci, simpati antipasti 

dan lain sebagainya beragama bukan hanya pada kawasan pemikiran 

tetapi juga memasuki kawasan rasa
42
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   Setelah melihat pengertian di atas maka dapat kita simpulkan 

bahwa materi PAI adalah materi pelajaran atau materi pokok bidang 

studi islam yang dilakukan secara terencana guna menyiapkan 

peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, mengimani, 

mengamalkan ajaran Islam dan berakhlak secara islam serta diikuti 

tuntunan untuk menghormati agama lain dalam hubungan dengan 

kerukunan antara umat beragama hingga terwujud kesatuan dan 

persatuan bangsa. 

Adapun pengertian setiap mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam (PAI) di Madrasah Ibtidaiyah:  

a.  Al-Qur‟an-Hadits  

Al-Qur‟an-Hadits adalah mata pelajaran PAI yang 

menekankan pada kemampuan membaca dan menulis al-Qur‟an 

dan Hadits dengan benar, serta hafalan terhadap surat-surat 

pendek dalam al-Qur‟an, pengenalan arti atau makna secara 

sederhana dari surat-surat pendek tersebut dan hadits-hadits 

tentang akhlak terpuji untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-

hari melalui keteladanan dan pembiasaan. 

b.  Akidah-Akhlak  

Akidah-Akhlak adalah mata pelajaran PAI yang 

mempelajari tentang rukun iman yang dikaitkan dengan 

pengenalan dan penghayatan terhadap al-asma‟ al-husna, serta 
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penciptaan suasana keteladanan dan pembiasaan dalam 

mengamalkan akhlak terpuji dan adab Islami melalui pemberian 

contoh-contoh perilaku dan cara mengamalkannya dalam 

kehidupan sehari-hari. 

c. Fiqih  

Mata pelajaran Fiqih adalah mata pelajaran PAI yang 

mempelajari tentang: 

a) Fiqih ibadah, terutama menyangkut pengenalan dan 

pemahaman tentang cara-cara pelaksanaan rukun Islam dan 

pembiasaannya dalam kehidupan sehari-hari, 

b) Fiqih muamalah yang menyangkut pengenalan dan 

pemahaman sederhana mengenai ketentuan tentang 

makanan dan minuman yang halal dan haram, khitan, 

qurban, serta tata cara pelaksanaan jual beli dan pinjam 

meminjam.  

d. Sejarah Kebudayaan Islam  

Sejarah Kebudayaan Islam adalah mata pelajaran PAI yang 

menelaah tentang asal usul, perkembangan, peranan kebudayaan 

atau peradaban Islam dan para tokoh yang berprestasi dalam 

sejarah Islam di masa lampau, mulai dari sejarah masyarakat 
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Arab pra Islam, sejarah kelahiran dan kerasulan Nabi 

Muhammad SAW, sampai masa Khulafaurrasyidin
43

 

c. Urgensi Materi PAI di Madrasah. 

Pembelajaran ilmu pendidikan agama Islam bukan sekedar 

upaya untuk memberikan pengetahuan yang beroerientasi pada target 

penguasan materi (peserta didik lebih banyak menghafal dari pada 

memahami dan mengimani materi) yang diberikan pendidik. Akan 

tetapi hendaknya pendidik juga memberikan sebuah  pedoman hidup 

(pesan pembelajaran) kepada peserta didik yang akan dapat 

bermanfaat bagi dirinya dan manusia lain.  Pembelajaran Agama 

Islam juga harus memberikan hiburan (entertaintment) kepada 

peserta didik agar bisa menjalankan aktivitas pembelajaran dengan 

menyenangkan bukan karena keterpakasaan. Karena Rasulullah pun 

dalam mendidik para sahabat kadang kala juga menyertakan selipan-

selipan canda. Pernyataan tersebut diperkuat oleh pendapat Ahmad 

Sabri dalam bukunya bahwa orang yang sudah melakukan proses 

pembelajaran diharapkan akan bisa merasa lebih bahagia, lebih 

pantas memanfaatkan alam sekitar, menjaga kesahatan, meningkatan 

pengabdian untuk ketrampilan serta melakukan pembedaan (terdapat 
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perbedaan keadaan antara sebelum dan sesudah melakukan proses 

pembelajaran).
44

 

Sehingga dapat penulis katakan fungsi pendidik dalam dunia 

pendidikan Islam adalah sebagai fasilitator dalam proses 

pembelajaran pendidikan agama Islam. Pernyataan tersebut 

diperkuat oleh Wijaya Kusumah bahwasanya: Kegiatan 

pembelajaran bisa saja terjadi walaupun tidak ada kegiatan mengajar. 

Begitu pula sebaliknya, kegiatan mengajar tidak selalu dapat 

menghasilkan kegiatan pembelajaran. Ketika Anda menjelaskan 

pelajaran di depan kelas misalnya, memang terjadi kegiatan 

mengajar. Tetapi, dalam kegiatan  itu tak ada jaminan telah terjadi 

kegiatan pembelajaran pada setiap peserta didik yang Anda ajar.
45

  

Kegiatan mengajar dikatakan berhasil hanya apabila dapat 

mengakibatkan/menghasilkan kegiatan pembelajaran pada diri 

peserta didik. Jadi, sebenarnya hakekat pendidik mengajar adalah 

usaha pendidik untuk membuat peserta didik pembelajaran. Dengan 

kata lain, mengajar merupakan upaya menciptakan kondisi agar 

terjadi kegiatan pembelajaran.
46

 

Adapun  kegunaan mempelajari PAI adalah sebagai berikut:  
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diakses tanggal 6 Juni 2009, pukul 19.34 WIB. 
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1) Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dalam 

memahami islam atau pemahaman islam yang sesat, hal ini 

sangat penting sebab islam memiliki cakupan yang sngat luas. 

Islam itu sebuah sistem dan tata ketentuan Ilahi yang mengatur 

berbagai aspek hidup dan kehidupan manusia baik, baik antar 

hubungan manusia dengan Tuhan-Nya maupun 

hubungan manusia dengan sesama manusia maupun hubungan 

manusia dengan Alam.
47

  

2) Untuk memberikan petunjuk cara-cara memahami islam secara 

tepat, benar, sistematis, teraraah, efektif, efesien dan membawa 

orang untuk mengikuti kehendak agama, bukan sebaliknya 

agama yang mengikuti kehendak masing-masing orang.  Dengan 

cara demikian akan dapat diketahui hubungan yang terdapat 

dalam berbagai pengetahuan yang ada dalam islam yang 

dipelajari, metode ini tak ubahnya seperti orang berjalan, 

seorang yang lumpuh sebelah kakinya dan tidak dapat berjalan 

secara cepat, tetapi memilih jalan yang benar akan mencapai 

tujuannya lebih cepat jika adibandingkan dengan seseorang yang 

sehat mampu berlari tetapi memilih jalan yang terjal lagi belok-

belok. Hal ini memperlihatkan arti pentingnya metode dalam 

melaksanakan sesuatu kegiatan. Metode yang tepat adalah suatu 
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hal yang pertama yang harus diusahakaan untuk diketahui dalam 

berbagai cabang atau disiplin ilmu pengetahuan.
48

 

3) penguasaan metode yang tepat akan menjadikan seseorang dapat 

mengembangkan ilmu yang dimilikinya. Sebaliknya orang yang 

tidak menguasai metode hanya akan menjadi konsumen ilmu 

semata, tidak akan dapat memproduksi suatu ilmu. Untuk itu 

masalah metode ini perlu mendapatkan perhatian yang memadai 

dari semua pihak yang terlibat dalam proses mengajar. Sejalan 

dengan tuntutan masyarakat modern yang ditandai dengan 

kemajuan ilmu dan teknologi, menjadi suatu keharusan bagi 

pendidik agama memiliki modal pemahaman dan penguraian 

ajaran agama yang lebih menarik, modern, elastis dan fleksibel 

serta tidak menyampaikan ajaran agama secara doktrinern dan 

rigid (kaku). Masayrakat sekarang membutuhkan pegangan 

hidup (way of life) yang dapat mengamankan dirinya dari 

hempasan gelombang kehidupan yang kian dahsyat, oleh karena 

itu perlu cara yang lebih canggih dalam menyajikan ajaran 

agama kepada peserta didik, antara lain bagaimana membuat 

peserta didik mengerti arti pentingnya agama bagi kehidupan 

dan merasa senang melaksanakan ajaran agama secaara total, 
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senang melaksanakan shalat, senang  melaksanakan hukum-

hukum islam dan seterusnya.
49

 

Tujuan pendidikan Islam yang dikutip oleh Haidar Daulay, 

terkait erat dengan penciptaan manusia sebagai kholifah Allah dan 

sebagai „abd Allah. Rincian-rincian dari itu, telah diuraikan banyak 

pakar pendidikan Islam. Diantaranya atiyah Al-Abarasyi 

mengemukakan rincian aplikasi dari tujuan pendidikan Islam 

tersebut: (1) untuk membantu pembentukan akhlaq yang mulia. (2) 

persiapan untuk kehidupan dunia dan akhirat. (3) menumbuhkan roh 

ilmiyah ( scientific spirit ). (4) menyiapkan pesrta didik dari segi 

professional. (5) persiapan untuk mencari rizki. 
50

 

Sedangkan al-Syaibany mengemukakan tujuan pendidikan Islam 

itu adalah persiapan untuk kehidupan dunia dan akhirat .
51

  

Abdurrahman Shaleh Abdullah menyebutkan ada tiga tujuan 

pokok dari pendidikan Islam tersebut: phishical aims (Ahdaf 

Jismiyyah), spiritual aims ( Ahdaf Ruhiyyah ), dan mental aims 

(Ahdaf Aqliyyah ). 
52

 

Tujuan tiap mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di 

Madrasah  Ibtidaiyah:  
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1) Al-Qur‟an-Hadits:  

a) memberikan kemampuan dasar kepada peserta didik dalam 

membaca, menulis, membiasakan, dan menggemari 

membaca al-Qur‟an dan Hadits; 

b) memberikan pengertian, pemahaman, penghayatan isi 

kandungan ayat-ayat al-Qur‟an-Hadits melalui keteladanan 

dan pembiasaan; 

c) membina dan membimbing perilaku peserta didik dengan 

berpedoman pada isi kandungan ayat al-Qur‟an dan al-

Hadits. 
53

 

2) Akidah-Akhlak 

a) menumbuh kembangkan akidah melalui pemberian, 

pemupukan, dan pengembangan pengetahuan, penghayatan, 

pengamalan, pembiasaan, serta pengalaman peserta didik 

tentang aqidah Islam sehingga menjadi manusia muslim 

yang terus berkembang keimanan dan ketaqwaannya kepada 

AllahSWT.  

b) mewujudkan manusia Indonesia yang berakhlak mulia dan 

menghindari akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari 

baik dalam kehidupan individu maupun sosial, sebagai 

manifestasi dari ajaran dan nilai-nilai aqidah Islam. 
54
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3) Fiqih 

a) mengetahui dan memahami cara-cara pelaksanaan hukum 

Islam baik yang menyangkut aspek ibadah maupun 

muamalah untuk dijadikan pedoman hidup dalam 

kehidupan pribadi dan sosial. 

b) melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum Islam 

dengan benar dan baik, sebagai perwujudan dari ketaatan 

dalam menjalankan ajaran agama Islam baik dalam 

hubungan manusia dengan Allah SWT, dengan diri manusia 

itu sendiri, sesama manusia, dan makhluk lainnya maupun 

hubungan dengan lingkungannya.
55

 

4) Sejarah Kebudayaan Islam: 

a) membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya 

mempelajari landasan ajaran, nilai-nilai dan norma-norma 

Islam yang telah dibangun oleh Rasulullah SAW dalam 

rangka mengembangkan kebudayaan dan peradaban Islam.  

b) membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya 

waktu dan tempat yang merupakan sebuah proses dari masa 

lampau, masa kini, dan masadepan.  

c) melatih daya kritis peserta didik untuk memahami fakta 

sejarah secara benar dengan didasarkan pada pendekatan 

ilmiah.  
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d) menumbuhkan apresiasi dan penghargaan peserta didik 

terhadap peninggalan sejarah Islam sebagai bukti peradaban 

umat. 
56

 

Tujuan mata pelajaran yang tercantum pada peraturan 

menteri agama no 2 tahun 2008 adalah; al-Qur'an-Hadis di 

madrasah ibtidaiyah bertujuan untuk (1) Memberikan 

kemampuan dasar kepada peserta didik dalam membaca, 

menulis, membiasakan, dan menggemari membaca al-Qur'an 

dan hadis; (2) Memberikan pengertian, pemahaman, 

penghayatan isi kandungan ayat-ayat al-Qur‟an-hadis melalui 

keteladanan dan pembiasaan;(3). Membina dan membimbing 

perilaku peserta didik dengan berpedoman pada isi kandungan 

ayat al-Qur'an dan hadis.
57

 

Mata pelajaran Fikih di madrasah ibtidaiyah merupakan 

salah satu mata pelajaran PAI yang mempelajari tentang fikih 

ibadah, terutama menyangkut pengenalan dan pemahaman 

tentang cara-cara pelaksanaan rukun Islam dan pembiasaannya 

dalam kehidupan sehari-hari, serta fikih muamalah yang 

menyangkut pengenalan dan pemahaman sederhana mengenai 

ketentuan tentang makanan dan minuman yang halal dan haram, 

khitan, kurban, serta tata cara pelaksanaan jual beli dan pinjam 

meminjam. Secara substansial mata pelajaran Fikih memiliki 
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kontribusi dalam memberikan motivasi kepada peserta didik 

untuk mempraktikkan dan menerapkan hukum Islam dalam 

kehidupan sehari-hari sebagai perwujudan keserasian, 

keselarasan, dan keseimbangan hubungan manusia dengan Allah 

SWT, dengan diri manusia itu sendiri, sesama manusia, makhluk 

lainnya ataupun lingkungannya. Mata pelajaran Fikih di 

Madrasah Ibtidaiyah bertujuan untuk membekali peserta didik 

agar dapat: (1) mengetahui dan memahami cara-cara 

pelaksanaan hukum Islam baik yang menyangkut aspek ibadah 

maupun muamalah untuk dijadikan pedoman hidup dalam 

kehidupan pribadi dan sosial. (2) melaksanakan dan 

mengamalkan ketentuan hukum Islam dengan benar dan baik, 

sebagai perwujudan dari ketaatan dalam menjalankan ajaran 

agama Islam baik dalam hubungan manusia dengan Allah SWT, 

dengan diri manusia itu sendiri, sesama manusia, dan makhluk 

lainnya maupun hubungan dengan lingkungannya.
58

 

Aqidah Ahlaq mempelajari tentang rukun iman yang 

dikaitkan dengan pengenalan dan penghayatan terhadap al-asma' 

al-husna, serta penciptaan suasana keteladanan dan pembiasaan 

dalam mengamalkan akhlak terpuji dan adab Islami melalui 

pemberian contoh-contoh perilaku dan cara mengamalkannya 

dalam kehidupan sehari-hari. Secara substansial mata pelajaran 
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Akidah-Akhlak memiliki kontribusi dalam memberikan 

motivasi kepada peserta didik untuk mempraktikkan al-akhlakul 

karimah dan adab Islami dalam kehidupan sehari-hari sebagai 

manifestasi dari keimanannya kepada Allah, malaikat-malaikat-

Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, hari akhir, serta Qada 

dan Qadar. Al-akhlak al-karimah ini sangat penting untuk 

dipraktikkan dan dibiasakan sejak dini oleh peserta didik dalam 

kehidupan sehari-hari, terutama dalam rangka mengantisipasi 

dampak negatif era globalisasi dan krisis multidimensional yang 

melanda bangsa dan Negara Indonesia.
59

  

Mata Pelajaran Akidah-Akhlak di Madrasah Ibtidaiyah 

bertujuan untuk membekali peserta didik agar dapat: (1) 

Menumbuhkembangkan akidah melalui pemberian, pemupukan, 

dan pengembangan pengetahuan, penghayatan, pengamalan, 

pembiasaan, serta pengalaman peserta didik tentang akidah 

Islam sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang 

keimanan dan ketakwaannya kepada Allah SWT;(2) 

Mewujudkan manusia Indonesia yang berakhlak mulia dan 

menghindari akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari baik 

dalam kehidupan individu maupun sosial, sebagaimanifestasi 

dari ajaran dan nilai-nilai akidah Islam. 
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Sejarah kebudayaan Islam Sejarah kebudayaan Islam di 

madrasah ibtidaiyah merupakan salah satu mata pelajaran PAI 

yang menelaah tentang asal-usul, perkembangan, peranan 

kebudayaan/peradaban Islam dan para tokoh yang berprestasi 

dalam sejarah Islam pada masa lampau, mulai dari sejarah 

masyarakat emiliki kontribusi dalam memberikan motivasi 

kepada peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati 

sejarah kebudayaan Islam, yang mengandung nilai-nilai kearifan 

yang dapat digunakan untuk melatih kecerdasan, membentuk 

sikap, watak, dan kepribadian peserta didik. Mata pelajaran 

Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah Ibtidaiyah bertujuan 

agar peserta didik memiliki kemampuan-kemampuan sebagai 

berikut: (1) membangun kesadaran peserta didik tentang 

pentingnya mempelajari landasan ajaran, nilai-nilai dan norma-

norma Islam yang telah dibangun oleh Rasulullah SAW dalam 

rangka mengembangkan kebudayaan dan peradaban Islam. (2)  

membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya waktu 

dan tempat yang merupakan sebuah proses dari masa lampau, 

masa kini,dan masa depan (3) melatih daya kritis peserta didik 

untuk memahami fakta sejarah secara benar dengan didasarkan 

pada pendekatanilmiah.(4) menumbuhkan apresiasi dan 

penghargaan peserta didik terhadap peninggalan sejarah Islam 

sebagai bukti peradaban umat Islam dimasa lampau.(5) 
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mengembangkan kemampuan peserta didik dalam mengambil 

ibrah dari peristiwa-peristiwa bersejarah (Islam), meneladani 

tokoh-tokoh berprestasi, dan mengaitkannya dengan fenomena 

sosial, budaya, politik, ekonomi, iptek dan seni, dan lain-lain 

untuk mengembangkan kebudayaan dan peradaban Islam.
60

 

Mata pelajaran Bahasa Arab merupakan suatu mata 

pelajaran yang diarahkan untuk mendorong, membimbing, 

mengembangkan, dan membina kemampuan serta 

menumbuhkan sikap positif terhadap bahasa Arab baik reseptif 

maupun produktif. Kemampuan reseptif yaitu kemampuan untuk 

memahami pembicaraan orang lain dan memahami bacaan. 

Kemampuan produktif yaitu kemampuan menggunakan bahasa 

sebagai alat komunikasi baik secara lisan maupun tulis. 

Kemampuan berbahasa Arab serta sikap positif terhadap bahasa 

Arab tersebut sangat penting dalam membantu memahami 

sumber ajaran Islam yaitu al-Qur‟an dan hadis, serta kitab-kitab 

berbahasa Arab yang berkenaan dengan Islam bagi peserta 

didik. 

Untuk itu, bahasa Arab di madrasah dipersiapkan untuk 

pencapaian kompetensi dasar berbahasa, yang mencakup empat 

keterampilan berbahasa yang diajarkan secara integral, yaitu 

menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Meskipun begitu, 
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pada tingkat pendidikan dasar (elementary) dititikberatkan pada 

kecakapan menyimak dan berbicara sebagai landasan berbahasa. 

Pada tingkat pendidikan menengah (intermediate), keempat 

kecakapan berbahasa diajarkan secara seimbang. Adapun pada 

tingkat pendidikan lanjut (advanced) dikonsentrasikan pada 

kecakapan membaca dan menulis, sehingga peserta didik 

diharapkan mampu mengakses berbagai referensi 

berbahasaArab. Mata pelajaran bahasa Arab memiliki tujuan 

sebagai berikut (1) mengembangkan kemampuan berkomunikasi 

dalam bahasa Arab, baik lisan maupun tulis, yang mencakup 

empat kecakapan berbahasa, yakni menyimak (istima‟), 

berbicara (kalam), membaca (qira‟ah), dan menulis (kitabah). 

(2) menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya bahasa Arab 

sebagai salah satu bahasa asing untuk menjadi alat utama 

belajar, khususnya dalam mengkaji sumber-sumber ajaran 

Islam. (3) mengembangkan pemahaman tentang saling 

keterkaitan antara bahasa dan budaya serta memperluas 

cakrawala budaya. Dengan demikian, peserta didik diharapkan 

memiliki wawasan lintas budaya dan melibatkan diri dalam 

keragaman budaya. 

d. Ruang Lingkup Materi  Pendidikan Agama Islam. 

Ruang lingkup Pendidikan Agama Islam juga identik dengan 

aspek-aspek Pengajaran Agama Islam karena materi yang 
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terkandung di dalamnya merupakan perpaduan yang saling 

melengkapi satu dengan yang lainnya. Apabila dilihat dari segi 

pembahasannya maka ruang lingkup Pendidikan Agama Islam yang 

umum dilaksanakan di sekolah adalah:  

1) Pengajaran keimanan. Pengajaran keimanan berarti proses 

belajar mengajar tentang aspek kepercayaan, dalam hal ini 

tentunya kepercayaan menurut ajaran Islam, inti dari pengajaran 

ini adalah tentang rukun Islam.  

2) Pengajaran akhlak. Pengajaran akhlak adalah bentuk pengajaran 

yang mengarah pada pembentukan jiwa, cara bersikap individu 

pada kehidupannya, pengajaran ini berarti proses belajar 

mengajar dalam mencapai tujuan supaya yang diajarkan 

berakhlak baik.  

3) Pengajaran ibadah. Pengajaran ibadah adalah pengajaran tentang 

segala bentuk ibadah dan tata cara pelaksanaannya, tujuan dari 

pengajaran ini agar siswa mampu melaksanakan ibadah dengan 

baik dan benar. Mengerti segala bentuk ibadah dan memahami 

arti dan tujuan pelaksanaan ibadah.  

4) Pengajaran fiqih. Pengajaran fiqih adalah pengajaran yang 

isinya menyampaikan materi tentang segala bentuk-bentuk 

hukum Islam yang bersumber pada Al-Quran, sunnah, dan dalil-

dalil syar'i yang lain. Tujuan pengajaran ini adalah agar siswa 
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mengetahui dan mengerti tentang hukum-hukum Islam dan 

melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. 

5) Pengajaran Al-Quran.Pengajaran Al-Quran adalah pengajaran 

yang bertujuan agar siswa dapat membaca Al-Quran dan 

mengerti arti kandungan yang terdapat di setiap ayat-ayat Al-

Quran.Akan tetapi dalam prakteknya hanya ayat-ayat tertentu 

yang dimasukkan dalam materi Pendidikan Agama Islam yang 

disesuaikan dengan tingkat pendidikannya. 

6) Pengajaran sejarah Islam.Tujuan pengajaran dari sejarah Islam 

ini adalah agar siswa dapat mengetahui tentang pertumbuhan 

dan perkembangan agama Islam dari awalnya sampai zaman 

sekarang sehingga siswa dapat mengenal dan mencintai agama 

Islam 
61

 

e. Pengembangan Mutu  

1) Pengertian Mutu 

Mutu atau kualitas menurut kamus besar bahasa indonesia  

seperti yang dikutip  Onisimus Amtu adalah ukuran baik buruk 

suatu benda, kadar, taraf atau derajat berupa; kepandaian, 

kecerdasan, kecakapan, dan sebagainya.
62

 

Adapun pengertian mutu menurut beberapa pakar 

sebagaimana yang dikutip oleh Onisimus Amtu adalah sebagai 

berikut: a). menurut sallis menjelaskan bahwa mutu atau kualitas 
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adalah sesuatu yang memuaskan dan melampaui keinginan dan 

kebutuhan seseorang atau sekelompok orang.Mutu produk 

adalah barang atau produk terbaik yang bisa bertahan dalam 

persaingan.  b).menurut Hoy C.et.al., mutu (kualitas) dapat 

dilihat pada saat masyarakat yang berorientasi sebagai 

konsumen melakukan dengan memenuhi harapan 

konsumen.Mutu, menilai dan pilihan adalah bagian dari dogma 

konsumtif dalam kaitannya dengan barang dan jasa. Mutu 

(kualiatas) sering didefinisikan sebagai kompetisi untuk 

kepuasan pelanggan. c).menurut Crosby, mutu adalah sesuai 

dengan yang disyaratkan atau distandarkan (Conformance to 

requirement). Standar kualitas meliputi bahan baku, proses 

produksi dan produk jadi. d).menurut Garvin dan Davis kualitas 

adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, 

manusia/tenaga kerja, proses dan tugas, serta lingkungan yang 

memenuhi atau melebihi harapan pelanggan atau konsumen.
63

 

Depdiknas, 2001 dari kutipan H. E. Mulyasa bahwa mutu 

sebagai gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau 

jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan 

kebutuhan yang diharapkan atau yang tersirat. Dalam konteks 
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pendidikan, pengertian mutu mencakup input, proses, dan output 

pendidikan.
64

 

Sanusi, 1995 kutipan dari H. E. Mulyasa, secara subtantif, 

mutu mengandung sifat dan taraf. Sifat adalah sesuatu yang 

menerangkan keadaan, sedangkan taraf menunjukkan 

kedudukan dalam skala.
65

  

Menurut Ahyari yang dikutip oleh C Rudy Prihantoro 

mengatakan bahwa mutu bukan merupakan suatu hal yang  

bersifat kebetulan atau tiba-tiba, tetapi merupakan hasil 

perncanaan yang terencana dan sistematis jauh sebelum produk 

tersebut dibuat.
66

  

2) Mutu Pendidikan. 

Menurut Sumantrie seperti yang dikutip Onisimus Amtu, 

mutu pendidikan adalah konsep yang kompleks karena mutu 

pendidikan memiliki banyak dimensi, menyangkut serangkaian 

proses, dan menunjukkan berbagai indicator yang harus 

dijelaskan secara rinci. Oleh karena itu mutu pendidikan hanya 

bisa dijelaskan melalui berbagai perspektif atau dengan kata lain 

tidak bisa dijelaskan hanya dengan menggunakan satu 

perspektif.
67
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Salis menegaskan, kutipan dari Rohiyat, bahwa mutu 

pendidikan mencangkup input, proses, dan output pendidikan. 

Input pendidikan adlaha segala hal yang harus tersedia karena 

dibutuhkan untuk berlangsungnya proses. Proses pendidikan 

merupakan kejadian berubahnya sesuatu menjadi sesuatu yang 

lain. Output pendidikan merupakan kinerja sekolah. Kenerja 

sekolah adalah prestasi sekolah yang dihasilkan oleh proses 

sekolah. 
68

 

Mutu pendidikan sebagai salah satu indicator untuk melihat 

produktivitas dan erat hubungannya dengan masalah 

pengelolaan atau manajemen pada lembaga atau sekolah. Hal ini 

dapat dikaitkan dengan pernyataan kegagalan mutu pada suatu 

organisasi disebabkan oleh kelemahan manajemen. Salah satu 

upaya mengatasi permasalahan mutu adalah dengan 

mempelajari kecerdasan emosional yang diterapkan kepala 

sekolah sebagai pengelola. 
69

 

f. Pengembangan Materi PAI di Madrasah 

1) Pengembangan materi PAI dalam pandangan teologi Islam 

Dalam pendidikan agama islam terdapat dalam Al-Qur‟an 

surat luqman ayat 13 yang berbunyi : 

i  
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Artinya :  

Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di 

waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, 

janganlah kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya 

mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang 

besar".
70

 

 

Berdasarkan ayat di atas bahwa pendidikan agama adalah 

pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk 

sikap, kepribadian, serta ketrampilan peserta didik dalam 

mengamalkan ajaran agama , yang dilaksanakan sekurang-

kurangnya melalui mata pelajaran pada semua jalur, jenjang dan 

jenis pendidikan . Pendidikan agama berfungsi membentuk 

manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga 

kedamaian dan kerukunan, hubungan inter dan antar umat 

beragama .
71

 

Pendidikan Islam adalah pendidikan yang merujuk kepada 

nilai-nilai ajaran islam, yang menjadikan al-Qur‟an dan sunnah 

sebagai rujukan dan sumber material pendidikan.
72

 

Tujuan pendidikan islam terkait erat dengan tujuan 

penciptaan manusia sebagai kholifah Allah dan sebagai „abd 
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Allah. Rincian-rincian dari itu telah diuraikan oleh banyak pakar 

pendidikan islam. Diantaranya „Atiyah Al Abarasyi 

mengemukakan rincian aplikasi dari tujuan pendidikan islam 

tersebut: 

a) Untuk membantu pembentukan ahlaq yang mulia. 

b) Persiapan untuk kehidupan dunia dan akhirat. 

c) Menumbuhkan roh ilmiyah . 

d) Menyiapkan peserta didik dari segi professional. 

e) Persiapan untuk mencari rizki . 
73

 

Sedangkan Asyaibany mengemukakan tujuan pendidikan 

Islam itu adalah persiapan untuk kehidupan dunia dan akhirat.
74

 

2) Pengembangan materi PAI dalam pandangan filsafat pendidikan 

Islam 

Dalam pandangan filosofis pendidikan islam bahwa: Ajaran 

islam merupakan ajaran yang argumentative, tidak cukup dalam 

menetapkan persoalan-persoalan nya dengan mengandalkan 

doktrin lugas dan instruksi keras. Demikian pula tidak cukup 

hanya sekedar berdialog dengan hati dan perasaan serta 

mengandalkannya untuk menjadi dasar pedoman. Akan tetapi 

harus dapat mengikuti dan menguasai segala persoalannya 

dengan disertai alasan yang kuat dan argumentasi yang akurat. 
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Artinya. Ajaran Islam tidak mengharuskan umatnya untuk 

mempercayaiNYA secara buta : 

          
Artinya: "Unjukkanlah bukti kebenaranmu, jika kamu memang 

orang-orang yang benar". (  Q.S.An-Naml : 64 ) 

Dengan demikian, alqur‟an dalam setiap menjelaskan setiap 

persoalan senantiasa diiringi dengan bukti-bukti atau 

keterangan-keterangan yang argumentatif.
75

 

Setiap remaja muslim berhak untuk menerima pengajaran 

yang penuh di bidang agama, etika, hukum, sejarah, dan kultur 

islam. Ummah, keluarga atau pribadi-pribadi, demikian pula 

dengan kepemimpinan-kepemimpinannya, menurut hukum 

memiliki tanggung jawab, dalam pandangan Allah mereka dapat 

didakwa salah  telah berbuat dosa jika mereka tidak memberikan 

pengajaran pokok  Islam kepada setiap anak-anak muslim. 
76

  

3) Pengembangan materi PAI dalam Pandangan teori manajemen 

pendidikan Islam. 

Manajemen adalah komponen integral dan tidak dapat 

dipisahkan dari proses berjalannya suatu organisasi profit 

maupun non profit secara keseluruan, alasannya adalah tampa 

manajemen tidak mungkin tujuan organisasi profit maupun non 
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profit tersebut dapat diwujudkan secara optimal, efektif dan 

efesien .
77

 

Secara terminologis, pengertian manajemen telah diajukan 

oleh banyak tokoh manajemen, pengertian tersebut dapat 

diartikan dengan tujuh sudut pandang berikut;  

a) Manajemen sebagai alat atau cara ( mean ).  

Millon Brown, dikutip oleh Didin Kurniadin dan Imam 

Machali, manajemen adalah alat atau cara untuk 

menggunakan orang-orang, uang, perlengkapan, bahan-

bahan, dan metode secara efektif untuk mencapai 

tujuan.
78

Sedangkan Luther Gulick dikutip oleh Hani 

Handoko  mendifinisikan manajemen sebagai suatu bidang 

ilmu pengetahuan yang secara sistematis berusaha untuk 

memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja sama 

untuk mencapai tujuan dan membuat sistem kerja sama ini 

lebih bermanfaat bagi kemanusiaan. 
79

  

b) Manajemen sebagai tenaga atau daya kekuatan ( force ). 

Albert Lepawsky berpendapat, manajemen adalah 

tenaga atau kekuatan yang memimpin, memberi petunjuk 

dan mengarahkan suatu organisasi untuk mencapai tujuan 

yang ditetapkan, sedangkan Earl F. Lundgren mengatakan 
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manajemen adalah sebuah kekuatan melalui pembuatan 

keputusan yang didasari pengetahuan dan pengertian yang 

saling terkait dan terpadu melalui lingkungan proses yang 

tepat dari semua unsur sistem organisasi dalam suatu cara 

yang didesain untuk mencapai tujuan organisasi.
80

  

c) Manajemen sebagai sistem ( system ) 

Sanusi mengartikan manajemen sebagai sistem tingkah 

laku manusia yang kooperatif yang diarahkan untuk 

mencapai tujuan tertentu melalui tindakan-tindakan rasional 

yang dilakukan secara terus menerus.
81

  

d) Manajemen sebagai proses (Proses) 

George R Terry, H. R. Lingh dan Allen Louis yang 

dikutip oleh Didin Kurniadin menyebutkan, manajemen 

adalah suatu proses yang khas terdiri dari tindakan-tindakan 

perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan 

pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta 

mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui 

pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber 

yang lain. Menurut H. R. Lingh dan Allen Louis, 
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memberikan penjelasan, manajemen adalah kerangka 

pengetahuan tentang kepemimpinan 
82

  

e) Manajemen sebagai fungsi (Function) 

William Spriegel berpendapat, manajemen sebagai 

kegiatan perusahaan yang mestinya dapat diterapkan bagi 

kegiatan non perusahaan yang berupa pemberian 

pengarahan dan pengendalian bermacam-macam kegiatan 

dalam rangka  mencapai tujuan perusahaan. Dan menurut R. 

C. Devis, manajemen merupakan fungsi dari kepemimpinan 

eksekutif pada organisasi apapun. 
83

 

f) Manajemen sebagai tugas ( Task ) 

Sebagaimana didefinisikan oleh Vermon A Musselman 

yang dikutip oleh Maman Ukas, mengemukakan, 

manajemen sebagai tugas perencanaan, pengorganisasian 

dan penyetafan dan pengawasan pekerjaan yang lainnya 

agar mencapai satu atau lebih tujuan. 
84

 

g) Manajemen sebagai aktivitas atau usaha ( Aktivity/ Effotr ) 

H. Koontz dan Donnel berpendapat bahwa, manajemen 

adalah usaha mendapatkan sesuatu melalui kegiatan orang 

lain, dan R. W. Morell, manajemen adalah kegiatan di 

dalam sebuah organisasi dan penetapan tujuan organisasi 
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serta penetapan penggunaan alat-alat dengan tujuan 

mencapai tujuan yang efektif. 
85

 

Manajemen peningkatan mutu adalah suatu prosedur 

dimana setiap orang atau semua anggota stafnya berusaha keras 

secara terus menerus memperbaiki jalan menuju sukses atau 

memuaskan pelanggan.
86

 Dalam konsep mutu pelanggan adalah 

seorang raja yang harus selalu kita layani dengan baik.
87

  

Manajemen peningkatan mutu bukanlah seperangkat 

peraturan dan ketentuan yang kaku, tetapi merupakan proses-

proses dan prosedur-prosedur untuk memperbaiki kinerja. 

Manajemen mutu pendidikan pada dasarnya bertujuan untuk 

mencari perubahan fokus sekolah, dari kelayakan jangka pendek 

menuju kearah perbaikan mutu jangka panjang, serta 

dampaknya terhadap perubahan nilai-nilai budaya sekolah. 

Secara sederhana konsep peningkatan atau perkembangan mutu 

tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.
88

 

 

 

 

 

Gambar .2.2 Hirarki Konsep Mutu 
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Edward Sallis (Edward Sallis, 1993) menambahkan, bahwa 

“manajemen mutu merupakan lingkaran perbaikan yang 

berkelanjutan dan sangat menekankan pada improvement and 

change”, sebagaimana terlihat pada gambar berikut.89
  

 

 

 

 

 

 

Gambar .3.2 Lingkaran Mutu 

Sebenarnya fungsi dan kunci dari manajerial kepala sekolah 

adalah pengembangan dan penghalusan yang kontinyu terhadap 

seluruh strategi. Kemudian dalam perumusan strategi ada 4 

komponen yang harus terpenuhi, yaitu: kesempatan lingkungan 

(apa yang akan dilakukan organisasi), kompetensi dan sumber 

daya (apa yang secara nyata dapat dilakukan organisasi), minat 

dan hasrat manajer (apa yang ingin dilakukan organisasi), dan 

tanggung jawab terhadap masyarakat (apa yang seharusnya 

dilakukan organisasi).
90

 

Manajemen pendidikan adalah manajemen yang diterapkan 

dalam pengembangan pendidikan. Dalam arti, ia merupakan seni 
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dan ilmu mengelola sumber daya pendidikan islam untuk 

mencapai tujuan pendidikan islam secara efektif dan efesien.
91

  

Dalam proses manajemen terlibat fungsi-fungsi pokok yang 

ditampilkan oleh seorang manajer / pemimpin, yaitu: 

Perencanaan ( planning ), pengorganisasian ( organizing ), 

pemimpinan ( leading ), dan pengawasan ( controlling ).Oleh 

karena itu manajemen diartikan sebagai proses merencana, 

mengorganisasi, memimpin dan mengendalikan upaya 

organisasi dengan segala aspeknya agar tujuan organisasi 

tercapai secara efektif dan efesien.
92

 

Manajemen kurikulum adalah sebagai suatu sistem 

pengelolaan kurikulum yang kooperatif, koprehensif, dan 

sistematik, dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan 

kurikulum.
93

 

Dalam pengembangan materi PAI di lembaga pendidikan 

kepala sekolah hendaknya mempunyai trik atau manajemen 

dalam pengembangan materi tersebut untuk menjadikan suatu 

lembaga tersebut agar diminati banyak masyarakat karena 

mempunyai kekhasan yang tidak dimiliki oleh lembaga lain, 

termasuk mengembangkan materi di sekolah. dengan pendapat 
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Luther Gulick yang disingkat menjadi istilah POSDCROB. 

Untuk penjelasannya sebagaimana berikut94: 

 

 

 

 

 

 

   

 

Gambar Proses Manajemen 

a) Perencanaan (Planning) 

Sebagai salah satu fungsi manajemen, perencanaan 

menempati fungsi petama dan utama diantara fungsi-fungsi 

manajemen lainnya, sehingga para pakar manajemen 

menyatakan bahwasanya jika perencanaan telah 

dilaksanakan denga benar-benar, maka sebagian pekerjaan 

telah selesai.
95

 

Maka dari itu devinisi Perencanaan adalah proses 

kegiatan rasional dan sistemik dalam menetapkan 

keputusan, kegiatan atau langkah-langkah yang akan 

dilaksanakan dikemudian hari dalam rangka usaha 
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mencapai tujuan secara efektif dan efisien.
96

 Maksud dari 

perencanaan ini mengandung arti:  

(1) Manajer memikirkan dengan matang terkait sasaran, 

tujuan, tindakan, rencana, logika, dan bukan 

berdasarkan perasaan. 

(2) Rencana mengarahkan tujuan organisasi dan 

menetapkan prosedur terbaik untuk mencapainya. 

(3) Rencana merupakan pedoman untuk memperoleh dan 

menggunakan sumber daya yang diperlukan.
97

 

b) Pengorganisasian (Organizing) 

Secara klasik, organisasi diartikan sebagai struktur 

yang menggambarkan hierarki. Secara modern organisasi 

diartikan sebagai hubungan kerja antar manusia untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
98

 

Walaupun demikian, menurut GR Terry dalam Wahyudi, 

organisasi dapat diartikan sebagai susunan dengan bagian-

bagian terpadu, sehingga hubungan mereka dipengaruhi 

oleh hubungan secara keseluruhan. Dengan demikian, 
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organisasi terdiri dari dua jenis, yaitu bagian dan 

hubungan.
99

 

Sedangkan dalam Kegiatan pengorganisasian sendiri 

meliputi: penetapan struktur, tugas dan kewajiban, fungsi 

pekerjaan, dan hubungan antar fungsi.
100

Dalam hal ini 

seorang manajer memutuskan pekerjaan-pekerjaan mana 

yang harus diisi serta tugas-tugas dan tanggung jawab mana 

yang berkaitan dengan masing-masing pekerjaan. 

Berhubung pekerjaan anatara anggota organisasi sangat 

berkaitan maka harus ada koordinasi tertentu.
101

 

c) Penyusunan pegawai (Staffing) 

Staf atau pegawai adalah sekolompok sumber daya 

manusia yang bertugas membantu kepala sekolah dalam 

mencapai tujuan sekolah. Hal ini terdiri dari para guru, 

laboran, pustakawan, dan kelompok sumber daya manusia 

yang bertugas sebagai tenaga administrasi. 

Ada lima kunci kepala sekolah untuk penyusunan 

pegawai atau staf di dalam sekolah, yaitu: identifikasi 

(rekrutmen dan seleksi), pengangkatan/penugasan 

(pekerjaan tingkat awal, pekerjaan berikutnya, dan 
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pekerjaan yang berbeda-beda), orientasi (penyesuaian diri: 

kurikulum, staf, siswa, dan masyarakat), evaluasi (penilaian 

staf: kapan menilai, mengapa menilai, apa yang dinilai, dan 

bagaimana menilai), dan perbaikan terus menerus 

(perbaikan staf: observasi kelas, pertemuan individu, 

kunjungan kelas, asosiasi profesi, perpustakaan profesi, 

program mengajar siswa, dan program inservice) kemudian 

umpan balik dengan penilaian staf dalam jarak dekat.
102

 

Selain pendapat diatas bahwasanya ada pendapat lain 

yang mendukungnya, yaitu bahwa yang termasuk di dalam 

penyusunan atau perencanaan pegawai adalah perekrutan 

karyawan, seleksi, pemanfaatan, pelatihan, pendidikan dan 

pengembangan sumber daya karyawan tersebut dengan 

efekti
103

, penilaian prestasi kerja, kompernsasi, 

pemeliharaan keselamatan, serta hubungan karyawan.
104

  

d) Pemberian bimbingan (Directing) 

Adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh seseorang 

(pemimpin) untuk memberikan arahan kepada orang lain 
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(bawahan) tentang bagaimana sesuatu (pekerjaan) itu dapat 

dilakukan secara efektif dan efisien.
105

 

e) Pengkoordinasian (Coordinating) 

Yaitu fungsi mengkoordinir seluruh pekerjaan dalam 

satu totalitas organisasi pekerjaan. Pengorganisasian 

mengandung hal-hal sebagai berikut
106

: 

(1) Sinkronisasi kegiatan. 

(2) Keterpduan kegiatan. 

(3) Menyelaraskan kegiatan. 

(4) Meruntutkan kegiatan. 

(5) Mencegah overlaping dan kekosongan kegiatan. 

f) Pelaporan (Reporting) 

Pelaporan adalah kegiatan berhubungan dengan laporan 

dari setiap kejadian, lancar tidaknya aktivitas, apakah ada 

kemajuan atau tidak. Ini kebalikan dari directing yang 

datang dari atasan kebawahan sedang ini dari bawah keatas. 

Disini terjadi “two-way traffic”. 107
 Kegiatan eksekutif 

menyampaikan informasi tentang apa yang sedang terjadi 

kepada alasannya, termasuk menjaga agar dirinya dan 

bawahannya tetap mengetahui informasi lewat laporan-

laporan, penelitian, dan inspeksi (keeping those to whom the 
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excutive is responsible informed as to what is going on, 

which those includes keeping himself and his subordinates 

inform through record , research, inspection).
108

 

g) Penganggaran (Badgetting)
109

 

Penganggaran adalah fungsi yang berkenaan dengan 

pengendalian organisasi melalui perencanaan fiskal dan 

akutansi. Allen Schick mengungkapkan ada tiga tujuan 

anggaran, pengawasan, manajemen, dan perencanaan. 

Sedangkan fungsi anggaran berdasarkan perjalankan 

historisnya terdiri dari empat macam yaitu: fungsi kontrol, 

fungsi manajemen, fungsi perencanaan, dan fungsi evaluasi. 

penyusunan anggaran belanja yaitu bagaimana uang itu 

digunakan, untuk keperluan apa, berapa banyaknya, 

termasuk kepada pos mana, kemudian dari sumber-sumber 

apa saja keuangan didapat. Bila terjadi deficit darimana 

kekurangan itu akan ditutup. Didalam ilmu ekonomi ada 

istilah “hedging” yang oleh William H. fewman dalam 

bukunya “administration dan management”, memberikan 

keterangan sebagai berikut: “ By arranging operations so 

that losse in one area will be offset by gains in another or 

vice versa” atau kurang lebih adalah bahwa didalam suatu 

penyelenggaraan kerja, kerugian dalam suatu bidang dapat 
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ditutup dengan keuntungan yang didapat dalam bidang lain 

dan sebaliknya.
110

 

Tujuan pendidikan akan tercapai tepat pada waktunya 

bila menejemen organisasi pendidikan juga berjalan dengan 

baik . Manajemen yang baik adalah manajemen yang tidak 

menyimpang dari konsep dan obyek yang ditangani oleh 

organisasi. Seorang menejer harus dapat menyesuaikan diri 

dengan perubahan yang ada. Manajemen yang fleksibel 

akan dapat dengan mudah dalam menyesuaikan terhadap 

perubahan yang ada . disamping itu, manajer ketika 

menghadapi perubahan tetap harus memperhatikan nilai-

nilai yang ada, semisal kebahagiaan, ketaatan pada hukum, 

serta konsisten dan kesetiaan . 
111

  

Manajemen peningkatan mutu madrasah pada 

hakekatnya adalah suatu strategi untuk memperbaiki mutu 

pendidikan dengan jalan pemberian kewenangan dan 

tanggung jawab pengambilan keputusan kepala medrasah 

dengan melibatkan partisipasi individual, baik personel 

madrasah maupun anggota mesyarakat.
112

 

Menurut Caldwell dan spink ( 1992 ) yang dikutip oleh 

Tony Bush dan Marianne Coleman mengungkapkan bahwa 

manajemen merupakan fenomena internasional ; megatrend. 
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Ini dipertegas oleh beberapa asumsi berikut ini : 1). Manajer 

akan lebih responsive terhadap klien dan komunitasnya jika 

ia mampu menentukan dan menghasilkan mutu pendidikan 

yang lebih baik daripada sebelumnya. 2). Manajer akan 

mampu menentukan adonan yang tepat untuk sumber-

sumber daya yang ada ( guru, staf, material, peralatan ) 

untuk mencapai tujuan dan sasaran spesifik sekolah. 3). Staf 

memperoleh insentif  yang cukup dalam memaksimalkan 

efesiensi dalam penggunaan sumber-sumber daya yang ada, 

karena penghematan tersebut akan bermanfaat bagi 

peningkatan mutu pendidikan sekolah dan perguruan tinggi 

selanjutnya. 4). Standar mutu ada pada klien, dan orang tua 

sebagai wali klien, sementara sekolah merespon kebutuhan-

kebutuhan mereka dan mengambil resiko terhadap semua 

kegagalan yang dialami siswa.
113

 

2. Landasan teori kebijakan pendidikan 

Dalam pengembangan materi Pendidikan Agama Islam telah 

tertuang dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional, pada bab VI, bagian kesembilan tentang 

pendidikan keagamaan pasal 30 ayat ( 1 ) sampai ayat ( 4 ), yaitu : 
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a. Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh pemerintah dan /atau 

kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan 

perundang undangan.  

b. Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik 

menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan 

nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama. 

c. Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan 

formal, nonformal dan, informal. 

d. Ketentuan mengenai pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud 

dalam ayat ( 1 ),ayat ( 2 ),ayat ( 3 ) dan ayat ( 4 ) lebih lanjut dengan 

peraturan pemerintah. 
114

  

Pada bab x pasal (3) Kurikulum disusun sesuai dengan pendidikan 

dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan 

memperhatikan : 

a. Peningkatan Iman dan Taqwa. 

b. Peningkatan akhlaq mulia. 

c. Peningkatan potensi kecerdasan, dan minat peserta didik. 

d. Keragaman potensi daerah dan lingkungan. 

e. Tuntutan pembangunan daerah dan nasional. 

f. Tuntutan dunia kerja. 

g. Perkembangan ilmu pengetahuan , tehnologi dan seni. 

h. Agama. 
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i. Dinamika perkembangan global, dan 

j. Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. 
115

 

Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan.pada bab III ( Standar isi ) bagian ketiga ( Beban 

Belajar ) pasal 10 ayat ( ! ) sampai ayat ( 3 ) yaitu : 

a. Beban Belajar untuk SD/MI/SDLB, SMP/MTS/SMPLB,  

SMA/MA/SMLB, SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat 

menggunakan jam pembelajaran setiap Minggu setiap semester 

dengan system tatap muka, penugasan tersetruktur dan kegiatan 

mandiri tidak terstruktur, sesuai kebutuhan dan cirri khas masing-

masing. 

b. MI/MTS MA atau bentuk lain yang sederajat dapat menambahkan 

beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kelompok 

mata pelajaran agama dan akhlaq mulia serta kelompok mata 

pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian sesuai dengan 

kebutuhan dan cirri khasnya.  

c. Ketentuan mengenai beban belajar , jam pembelajaran, waktu efektif 

tatap muka, dan persentase beban belajar setiap kelompok mata 

pelajaran ditetapkan dengan peraturan Menteri berdasarkan usulan 

BNSP. 
116

 

Peraturan pemerintah Nomor 55 tahun 2007 Tentang pendidikan 

agama dan pendidikan  keagamaan, yang berbunyi : 
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Pada bab 1 pasal 1;dalam peraturan pemerintah ini, yang dimaksud 

dengan pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan 

pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan 

peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan 

sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran atau kuliah pada semua jalur, 

jenjang, dan jenis pendidikan. 
117

 

Pasal 3 (1) Setiap satuan pendidikan pada semua jalur, jenjang, dan 

jenis pendidikan wajib menjalankan atau menyelenggarakan pendidikan 

agama. (2)   Pengelolaan pendidikan agama dilaksankan oleh menteri 

agama. 
118

 

Pasal 4 (1) Pendidikan agama pada pendidikan formal dan program 

pendidikan kesehatan sekurang-urangnya diselenggarakan dalam bentuk 

mata pelajaran atau mata kuliah agama. (2) Setiap peserta didik pada 

satuan pendidikan disemua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan berhak 

mendapat pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya dan diajar 

oleh pendidik yang seagama. (3)  Setiap satuan pendidikan menyediakan 

tempat menyelenggarakan pendidikan agama. 
119

 

Sedangkan  Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 tahun 2007 tentang 

Pendidikan agama dan Pendidikan Keagamaan pada bab II ( Pendidikan 

Agama ) pasal (1) sampai pasal (7) , dan pada bab III ( Pendidikan 

Keagamaan , pasal (8) sampai pasal (10) . 
120
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Permendiknas nomor 22 tahun 2006, ini berisi tentang standar isi 

untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Peraturan ini sebagai 

wujud implementasi undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem 

pendidikan nasional dijabarkan ke dalam sejumlah peraturan antara lain 

peraturan pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang standar nasional 

pendidikan. Peraturan pemerintah ini memberikan arahan tentang 

perlunya disusun dan dilaksanakan delapan standar nasional pendidikan. 

Dalam dokumen ini dibahas standar isi sebagaimana dimaksud oleh 

peraturan pemerintah nomor 19 Tahun 2005. Permendiknas nomor 22 

Tahun 2006 ini secara keseluruhan mencakup: 

a. kerangka dasar dan struktur kurikulum yang merupakan pedoman 

dalam penyusunan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan, 

b. beban belajar bagi peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan 

menengah, 

c. kurikulum tingkat satuan pendidikan yang akan dikembangkan oleh 

satuan pendidikan berdasarkan panduan penyusunan kurikulum 

sebagai bagian tidak terpisahkan dari standar isi, dan kalender 

pendidikan untuk penyelenggaraan pendidikan pada satuan 

pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah. 
121

 

Sesuai dengan bunyi UUD 45 pasal 31 ayat 3 dinyatakan bahwa 

Pemerintah mengusahakan satu sistem pendidkan nasional yang 

meningkatkan iman, takwa, dan akhlak mulia dalam rangka 
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mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang
122

 

dan dipertegas dengan undang-undang republic Indonesia no.20 tahun 

2003 tentang sistim pendidikan nasional pasal 3 bahwa tujuan pendidikan 

nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi 

warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 
123

 

 Atas dasar kewenangan pada Permendiknas Nomor 24 tahun 2007 

tersebut, kemudian Menteri Agama mengeluarkan peraturan melalui 

permenag nomor 2 tahun 2008 tentang SKL dan standart isi PAI dan 

Bahasa Arab di madrasah, yang di dalamnya dibahas mengenai SKL dan 

SI SKI mulai dari MI, MTs, MA dan MAK. 
124

.  
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