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ABSTRAK 

 

Ma’rufah, Afni. 2019. Pelaksanaan Kurikulum mata pelajaran 

pendidikan agama Islam dalam Mewujudkan Budaya 

Religius di SD Muhammadiyah Terpadu dan  SD 

Maarif Ponorogo. Tesis, Program Studi Manajemen 

Pendidikan Islam. Program Pascasarjana, Institut 

Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing Dr. 

Basuki, M.Ag. 

 

Kata Kunci : Kurikulum mata pelajaran pendidikan agama 

Islam, Budaya Religius 

 

Kurikulum mata pelajaran pendidikan agama Islam 

selama ini kurang begitu maksimal di sekolah umum.Hal ini 

berakibat pada merosotnya moral generasi muda.Untuk 

menjawab masalah tersebut, budaya religius berusaha 

diwujudkan melalui pelaksanaan kurikulum mata pelajaran 

pendidikan agama Islam. Di dalam pasal 3 UUSPN No. 20/ 

2003 pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya 

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. Bagi orang 

Islam budaya keagamaan sangat kental diterapkan baik dalam 

pribadi masing-masing juga dalam penerapan kehidupan 

sehari-hari. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.Data 

dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan 
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dokumentasi.Keabsahan data diukur dengan perpanjangan 

pengamatan, ketekunan pengamatan, triangulasi, dan 

pengecekan.Analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, 

verifikasi dan kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan Budaya Religius yang 

ada di SD Muhammadiyah Terpadu dan SD Maarif Ponorogo, 

yakni shalat dhuha, 3S (Senyum, Salam, Sapa), berjabat 

tangan, saling hormat dan toleran, shalat Dzuhur, tadarus Al-

Qur’an, istighosah dan do’a bersama. Pelaksanaankurikulum 

mata pelajaran pendidikan agama Islam dalam mewujudkan 

budaya religius di SD Muhammadiyah Terpadu dan SD Maarif 

Ponorogo yakni melalui proses kegiatan belajar mengajar di 

kelas dan kedua melalui kegiatan ekstrakurikuler. 
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ABSTRACT 

 

Ma’rufah, Afni. 2019. Implementation of Islamic Education 

Curriculum in Realizing Religious Culture at 

Integrated Muhammadiyah Elementary School and 

Maarif Ponorogo Elementary School. Thesis, Islamic 

Education Management Study Program. Postgraduate 

Program, Institute of Islamic State of Ponorogo. 

AdvisorDr. Basuki, M.Ag. 

Keywords: Islamic Education Curriculum and Religious 

Culture. 

 

The implementation of Islamic education curriculum 

has been less than optimal in public schools. This results in a 

moral decline in the younger generation. Answering this 

problem, religious culture sought to be realized through the 

implementation of the Islamic religious education curriculum. 

In article 3 of UUSPN No. 20/2003 aims tothe development of 

potential students to become human beings who believe and 

fearGod Almighty, noble, healthy, knowledgeable, capable, 

creative, independent, and a citizendemocratic and responsible 

country. For muslim, religious culture is very importantto be 

applied both in their personal also in the application of daily 

life. 

This study uses a qualitative approach. Data is collected 

through observation, interviews and documentation. The 

validity of the data is measured by extension of observation, 

perseverance of observation, triangulation, and checking. Data 

analysis includes data reduction, data presentation, verification 

and conclusions. 
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The results of the study show the religious culture in the 

Integrated Muhammadiyah Elementary School and the Maarif 

Ponorogo Elementary School, namely the Dhuha prayer, 3S 

(Smile, Salaam, Greetings), shaking hands, mutual respect and 

tolerance, Dhuhr prayer, tadarus Al-Qur'an, istighosah and do'a 

together. The implementation of the Islamic religious education 

curriculum in realizing religious culture at the Integrated 

Muhammadiyah Elementary School and the Maarif Ponorogo 

Elementary School is through the process of teaching and 

learning activities in the classroom and second through 

extracurricular activities. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama 

RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/ 

1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988. 

A. Konsonan Tunggal  

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif ا
Tidak 

dilambangkan 
tidak dilambangkan 

 Ba’ B Be ب

 Ta’ T te ت

 Sa’ S ث
es (dengan titik di 

atas) 

  Jim J je ج

 Ha H ح
ha (dengan titik di 

bawah)  

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D de د

 Zal ذ
Z 

zet (dengan titik di 

atas) 

 Ra’ R er ر

 Zai Z zet ز

 Sin S es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Sad S es (dengan titik di ص
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bawah) 

 Dad D ض
de (dengan titik di 

bawah) 

 Ta’ t ط
te (dengan titik di 

bawah) 

 Za’ Z ظ
zet (dengan titik di 

bawah) 

 ‘ ain‘ ع
koma terbalik di 

atas 

 Gain g ge غ

 Fa’ f ef ف

 Qaf q qi ق

 Kaf k ka ك

 Lam l el ل

 Mim m em م

 Nun n en ن

 Wawu w we و

 Ha’ h ha ه

 Hamzah ‘ apostrof ء

 Ya’ y ye ي

 

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap 

 متعقدين
 عدة

ditulis 

ditulis 

muta‘aqqidin 

‘iddah  
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C. Ta’ Marbutah 

1. Bila dimatikan ditulis h 

 هبة
 جزية

ditulis 

ditulis  

hibbah 

jizyah 

 (ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata 

Arab yang sudah diserah ke dalam bahasa Indonesia, 

seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali jika 

dikehendaki lafal aslinya). 

 

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan 

kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h. 

-ditulis  karamah al كرامه األولياء

auliya’ 

 

2. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, 

fathah, kasrah dan dammah ditulis t.  

 ditulis  zakatul fitri زكاة الفطر
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D. Vokal Pendek 

 

 

 

kasrah 

fathah 

dammah  

ditulis 

ditulis 

ditulis 

i 

a 

u 

 

E. Vokal Panjang  

fathah + alif 

 جاهلية

fathah + ya’mati 

 يسعى

kasrah + ya’ mati 

 كريم

dammah + wawu 

mati 

 فروض

ditulis  

ditulis  

ditulis  

ditulis  

ditulis  

ditulis  

ditulis  

ditulis   

a 

jahiliyyah 

a 

yas'a 

i 

karim 

u 

furud 

 

F. Vokal Rangkap 

fathah + ya’ mati 

 بينكم

fathah + wawu 

mati 

 قول

 ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ai 

bainakum 

au 

qaulum 

 

 

 



xxi 

 

 

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata 

Dipisahkan dengan Apostrof 

 أأنتم

 أعدت

 لئن شكرتم

ditulis  

ditulis 

ditulis 

a’antum 

u’idat 

la’in syakartum 

 

H. Kata Sandang Alif + Lam 

1. Bila diikuti Huruf Qamariyah 

 القرأن

 القياس

ditulis  

ditulis 

al-Qur’an 

al-Qiyas 

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan 

menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, 

serta menghilangkan huruf l (el)-nya. 

 السماء

 الشمس

ditulis  

ditulis 

As-sama' 

Asy-syams 

 

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat  

 ذوي الفروض

 أهل السنة

ditulis 

ditulis  

zawi al-furud 

ahl as-sunnah 

 

 



 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat 1 

dijelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana yang dilakukan dalam rangka mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan 

yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.1 

Tujuan akhir dari pendidikan tersebut dapat dicapai 

ketika dituangkan dalam langkah-langkah yang nyata 

                                                           
1UUSPN No.20 Tahun 2003 (Bandung: Citra Umbara, 2003)Lihat juga 

Asmaun Sahlan, Mewujudkan Budaya Religius Di Sekolah: Upaya 

Mengembangkan PAI Dari Teori Ke Aksi, Cetakan I (Malang: UIN-Maliki 

Press, 2010), 2. 
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terpola, terencana dan tersistematisasi.Menurut 

Muhibuddin, dilihat dari tridomain pendidikan (domain 

kognitif, afektif, psikomotorik), tatanan nilai yang tertuang 

dalam UU No.2/19892 dan UU No.20/20033 lebih banyak 

didominasi oleh domain afektif atau cenderung kepada 

pembentukan sikap. Hal ini menunjukkan bahwa tatanan 

nilai (kepribadian yang luhur) berfungsi sebagai pengayom 

domain lainnya.Artinya, kecerdasan dan keterampilan 

harus berasaskan nilai-nilai luhur yang dianut 

bangsa.Diantara sekian banyak nilai-nilai luhur tersebut, 

beriman, berakhlakul karimah, dan beramal saleh 

                                                           
2Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang 

beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti 

luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan 

rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab 

kemasyarakatan dan kebangsaan. 
3Pendidikan Nasional bertujuan untuk berkembangnya 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. 
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utamanya yang bersumber pada ajaran agama (Islam) 

adalah bagian nilai luhur itu.4 

Kurikulum merupakan komponen yang sangat 

penting dalam pendidikan. Kurikulum menjadi panduan 

yang akan memandu dan membawa ke arah mana 

pendidikan itu dilaksanakan. Bahkan dengan kurikulum 

pendidikan tidak akan berjalan pada ruang yang hampa, 

dengannya proses pendidikan akan sesuai dengan tujuan 

yang telah ditetapkan.5 Kurikulum akan menggambarkan 

proses pendidikan dilaksanakan dan bagaimana keadaan 

pendidikan di kemudian hari. Kurikulum memberikan 

pedoman dan pegangan tentang jenis dan lingkup, urutan 

isi, dan proses pendidikan.6 

                                                           
4Muhibuddin Hanafiah, Arah Baru Pendidikan Islam (Republika, 2007), 4; 

Sahlan, Mewujudkan Budaya Religius Di Sekolah, 3. 
5Heri Gunawan, Kurikulum Dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

(Bandung: Alfabeta, 2013), iii. 
6Nana Syaodih Sukmadinata, Pengembangan Kurikulum (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2004), 4. 
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Sebagimana dalam kurikulum 13 yang 

dilaksanakan sekarang ini, pendidikan karakter sangat 

ditekankan.Langkah tersebut diambil oleh pemerintah 

untuk menjawab tuntunan perkembangan zaman dan 

tuntutan teknologi serta arus globalisasi.Pendidikan 

karakter pada satuan pendidikan mangarah pada 

pembentukan budaya sekolah/madrasah, yaitu nilai-nilai 

yang melandasi perilaku, tradisi, kebiasaan sehari-hari, 

serta simbol-simbolyang dipraktikkanoleh semua warga 

sekolah/madrasah, dan masyarakat sekitarnya.7 

Namun demikian, urgensi nilai yang cukup 

mendapat posisi strategis dalam konsep pendidikan 

nasional pada kenyataannya tidak berperan secara riil 

dalam kepribadian peserta didik di Indonesia. Kesenjangan 

ini diduga akibat dari beberapa faktor seperti: (1) buku 

teks atau buku pelajaran (bahan ajar) yang digunakan 

                                                           
7Enco Mulyasa, Pengembangan Dan Implementasi Kurikulum 2013 (PT 

Remaja Rosdakarya, 2013), 7. 
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kurang mengarah pada integrasi keilmuan antara sains dan 

agama, (2) penerapan stategi belajar-mengajar yang belum 

maksimal dan belum relevan dengan tuntutan kurikulum 

karena keterbatasan kemampuan pendidik, (3) lingkungan 

belajar (hidden curriculum) belum kondusif bagi 

berlangsungnya suatu proses pembelajaran.8 

Kenyataan di lapangan pendidikan, pelaksanaan 

dari tridomain pendidikan belum terpenuhi.Aspek ideal itu 

(integrasi keilmuan) belum dominan terlihat, sehingga 

sistem pendidikan nasional terkesan menganut sistem 

bebas nilai.Pendidikan nasional cenderung berwajah 

sekularistik, seolah-olah tidak ada kaitan antara konsep 

keilmuan tertentu dengan nilai-nilai yang sejatinya 

dimunculkan dalam setiap disiplin ilmu.9 

                                                           
8Sahlan, Mewujudkan Budaya Religius Di Sekolah, 5. 
9Muhibuddin Hanafiah, “Arah Baru Pendidikan Islam,” DikSos & IPTEK & 

Humaniora (blog), June 18, 2007, 

http://klikdiksos.blogspot.com/2007/06/arah-baru-pendidikan-islam-

republika-on.html. diakses tanggal 18 Desember 2018; Lihat juga Sahlan, 

Mewujudkan Budaya Religius di Sekolah, 5. 
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Kekurangberhasilan pendidikan agama islam di 

sekolah secara khusus dan di masyarakat secara umum 

disebabkan karena masih lebarnya jurang pemisah antara 

pemahaman agama masyarakat dengan perilaku religius 

yang diharapkan. Indikator yang sangat nyata adalah 

semakin meningkatnya para pelajar yang terlibat dalam 

tindakan pidana, seperti tawuran, penggunaan narkoba, 

pencurian, pemerkosaan, pergaulan bebas, dan 

sebagainya.Bahkan dalam Madiun Pos disebutkan jumlah 

anak-anak yang menjadi pelaku kasus pidana di Kota 

Madiun pada tahun 2018 naik dibandingkan tahun 

2017.Hingga awalNovember 2018, ada 7 (tujuh) anak-

anak menjadi pelaku dalam kasus pidana.Padahal  pada 

tahun  2017,  jumlah anak-anak yang menjadi pelaku 

dalam kasus pidana hanya dua orang.10Selain itu ada juga 

                                                           
10Abdul Jalil, “Jumlah Anak-Anak Pelaku Pidana di Kota Madiun Naik,” 

Madiun Pos (blog), November 6, 2018, 

http://madiun.solopos.com/read/20181106/516/950827/jumlah-anak-anak-

pelaku-pidana-di-kota-madiun-naik. diakses tanggal 8 Desember 2018. 

http://m.solopos.com/madiun/read/20181104/516/950396/unik-begini-cara-aston-madiun-promosikan-kegiatannya
http://m.solopos.com/madiun/read/20181104/516/950396/unik-begini-cara-aston-madiun-promosikan-kegiatannya
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kasus siswa di Gresik yang menantang guru bahkan 

memukulnya.11Sebelumnya media memberitakan berbagai 

kasus kriminalitas yang menyeret sebagian besar anak usia 

dini dan remaja. Di antaranya adalah kasus penganiayaan 

siswa kelas V SD di Jakarta Timur dan tindakan bunuh diri 

siswi SMP di Tabanan, Bali. Ada pula kasus kekerasan 

seksual oleh Emon di Sukabumi, Jawa Barat; keterlibatan 

siswa dalam kekerasan tawuran antar-sekolah, 

menjamurnya remaja geng motor, jual diri remaja yang 

biasa disebut "cabe-cabean",12 dan masih banyak yang 

lainnya. 

Dari kesenjangan tersebut dapat dilihat bahwa 

masalah yang muncul adalah karena kurang maksimalnya 

                                                           
11Rosmha Widiyani, “Pelajaran dari Viral Siswa Tantang Guru, Ini Pesan 

Psikolog Soal Memaafkan,” detikHealth, https://health.detik.com/berita-

detikhealth/d-4423375/pelajaran-dari-viral-siswa-tantang-guru-ini-pesan-

psikolog-soal-memaafkan. Diakses tanggal 26 Februari 2019 pukul 02:33 

wib. 
12Kompas Cyber Media, “Kasus Kriminalitas Anak Akibat Kacaunya 

Sistem Pendidikan,” 

KOMPAS.com,https://megapolitan.kompas.com/read/2014/05/12/1304427/

Kasus.Kriminalitas.Anak.Akibat.Kacaunya.Sistem.Pendidikan. Diakses 

tanggal 26 Februari 2019 pukul 02:55 wib. 
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pelaksanaan kurikulum mata pelajaran pendidikan agama 

Islam yang notabene merupakan inti dari pendidikan 

(tujuan pendidikan). 

Pendidikan agama, yang dari awal bertujuan pada 

nilai-nilai karakter, memegang kunci dalam permasalahan-

permasalahan nilai.Selama ini yang terjadi pada 

pendidikan ialah terlalu banyak teori namun sangat kurang 

dalam penerapannya, termasuk pada domain 

afektif.Pendidikan agama yang merupakn inti (core) dari 

sebuah kurikulum sebagai pemegang kunci utama, kiranya 

perlu melakukan perombakan dan inovasi dalam 

pengembangannya. Hal tersebut antara lain didasarkan 

pada falsafah negara “Pancasila” terutama sila pertama, 

UU No.20 tentang Sisdikanas pada pasal 1 ayat 1, 

UU.No.14/2005 tentang Guru dan Dosen, serta 

Permendiknas No.22 tahun 2006.13Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan memberikan peluang yang cukup luas 

                                                           
13Sahlan, Mewujudkan Budaya Religius Di Sekolah, 106. 
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bagi lembaga-lembaga pendidikan untuk 

mengembangakan kurikulumnya sesuai dengan kondisi di 

lembaga masing-masing.Ada beberapa bentuk 

pengembangan kurikulum mata pelajaran pendidikan 

agama Islam, antara lain: (1) penambahan jam pelajaran 

dan rumpun mata pelajaran PAI, (2) peningkatan kualitas 

pembelajaran, (3) pengembangan melalui kegiatan 

ekstrakurikuler, (4) pengembangan melalui pembudayaan 

nilai-nilai religius.14Kurikulum merupakan peluang besar 

yang dapat digunakan sebagai sarana untuk 

mengembangkan nilai-nilai moral15 dan religius. 

Pelaksanaan kurikulum pendidikan Islam dalam 

mewujudkan budaya religius diterapkan di berbagai 

sekolah.Berdasarkan beberapa observasi peneliti, ada dua 

sekolah yang secara nyata menerapkan budaya religius 

                                                           
14Sahlan, 106. 
15Thomas Lickona, Educating for Character: How Our Schools Can Teach 

Respect and Responbility, trans. Juma Abdu Wamaungo (Jakarta: PT Bumi 

Aksara, 2015), 244. 
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melalui pembiasaan.Seperti pembiasaan salim kepada guru 

waktu datang, berbicara sopan, serta penerapan 5 S. Yaitu, 

SD Muhammadiyah Terpadu dan SD Maarif Ponorogo dan 

SD Maarif Ponorogo.Pemilihan dua lembaga tersebut 

didasarkan atas perbedaan latar belakang keagamaan. 

Selain itu Kepala sekolah serta waka kurikulum 

berpendapat bahwa dengan mendasarkan kurikulum pada 

budaya religius maka terwujudnya suasana religius di 

lembaga akan mudah tercapai dan prestasi sekolah dan 

warga sekolah diharapkan juga dapat meningkat. Hal 

tersebut bisa dilihat dari beberapa prestasi keagamaan dari 

siswa SD Muhammdiyah Terpadu Ponorogoyaitu 3 

perwakilan dari SDMT yang mengikuti lomba keagamaan 

di lapangan Kecamatan Siman itu memborong juara. Lagi, 

Velita meraih prestasi dilomba pidato. Sementara, Dello 

mengalahkan puluhan peserta lain di lomba kaligrafi. 

Keduanya berhasil menempati posisi pertama sebagai juara 
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1.Sedangkan Syarifah berhasil menjadi juara harapan 1 di 

lomba tahfidz.Acara lomba tingkat SD dan MI itu 

termasuk dalam serangkaian kegiatan yang diadakan oleh 

Kecamatan Siman dalam rangka memperingati HUT 

Republik Indonesia ke-72.16 SD Maarif pun juga 

mempunyai banyak prestasi di bidang keagamaan, antara 

lain juara tahfiz dari tahun ke tahun, serta juara lomba tartil 

yang diadakan oleh beberpa instansi serta juara 1 Lomba 

Pildacil yang diselenggarakan Pondok Modern Gontor 

pada tahun 2014.17 Dari dua lokasi tersebut dapat kita lihat 

persamaan dan perbedaannya dari bagan berikut: 

 

 

 

                                                           
16“Delegasi SDMT Borong Juara 1 Lomba Keagamaan,” SDMT 

PONOROGO (blog), August 18, 2017, https://sdmtponorogo.com/berita-

siswa/delegasi-sdmt-borong-juara-1-lomba-keagamaan/. Diakses tanggal 25 

Januari 2019. 
17“Sekolah Kita,” http://sekolah.data.kemdikbud.go.id/index.php/cberanda. 

Diakses tanggal 26 Februari 2019 pukul 03:00 wib. 
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Berdasarkan penjajakan awal, peneliti merasa perlu 

untuk mengetahui bagaimanapelaksanaankurikulum mata 

pelajaran pendidikan agama Islam di kedua lembaga 

tersebut.Oleh karena itu, peneliti ingin melakukan 

penelitian dengan judul “PELAKSANAAN 

SD Maarif Ponorogo 

Lokasi Penelitian 

SD Muhammdiyah Terpadu 

− latar belakang NU 

− Terdapat mata pelajaran 

Aswaja 

− Pembiasaan sholat 

berjamaah dan sholat 

Dhuha 

− Pembiasaan pembacaan 

Al-Qur’an sebelum 

pelajaran 

− latar belakang 

Muhammadiyah 

− Terdapat mata pelajaran 

kemuhammadiyahan 

− Pembiasaan sholat 

berjamaah dan sholat 

Dhuha 

− Pembiasaan pembacaan 

Al-Qur’an sebelum 

pelajaran 
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KURIKULUM MATA PELAJARAN PENDIDIKAN 

AGAMA ISLAM DALAM MEWUJUDKAN BUDAYA 

RELIGIUS DI SD MUHAMMADIYAH TERPADU DAN 

SD MAARIF PONOROGO.” 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah pelaksanaan kurikulum mata pelajaran 

pendidikan agama Islam dalam mewujudkan budaya 

religius di SD Muhammadiyah Terpadu? 

2. Bagaimanakah pelaksanaan kurikulum mata pelajaran 

pendidikan agama Islam dalam mewujudkan budaya 

religius di SD Maarif Ponorogo? 

3. Apasaja wujud program pelaksanaan kurikulum mata 

pelajaran pendidikan agama Islam di SD 

Muhammadiyah Terpadu dan SD Maarif Ponorogo? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Menjelaskan pelaksanaan kurikulum mata pelajaran 

pendidikan agama Islam dalam mewujudkan budaya 

religius di SD Muhammadiyah Terpadu. 

2. Menjelaskan pelaksanaan kurikulum mata pelajaran 

pendidikan agama Islam dalam mewujudkan budaya 

religius di SD Maarif Ponorogo. 

3. Menjelaskanwujud program pelaksanaan kurikulum 

mata pelajaran agama Islam di SD Muhammadiyah 

Terpadu dan SD Maarif Ponorogo. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian inidapat memberikan 

manfaat bagi pengembangan mata pelajaran pendidikan 

Islam, meliputi: 

a. Memberikan rumusan pandangan transformatif 

sebagai teori  pelaksanaan pendidikan agama 
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Islam (budaya religius) yang di tuangkan dalam 

pelaksanaan kurikulum pada sekolah maupun 

aplikasi dimasyarakatdi masa sekarang maupun 

masa depan. 

b. Memberikan landasan teoritis bagi peneliti lain 

yang hendak melakukanpenelitian pengembangan 

pendidikan agama Islam. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini dapat memberikan 

manfaat berupa solusi (langkah-langkah antisipatif dan 

preventif) dalam mewujudkanbudaya religiusdi 

sekolahmelalui pelaksanaankurikulum mata pelajaran 

pendidikan agama Islamsecara terperinci di masa 

modern. 

E. Kajian Terdahulu 

Penelitian yang mengkaji tentang pengembangan 

kurikulum pendidikan Islam sebelumnya sudah pernah ada 
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yang meneliti.Namun, untuk fokus peneleltian terdahulu 

dengan fokus kajian peneliti berbeda, selain itu lokasi 

penelitian pun berbeda naungan lembaganya. Penelitian 

lain yang mempunyai pembahasan hampir sama dengan 

fokus kajian peneliti juga dipakai sebagai dasar pijakan 

posisi peneliti dalam melakukan penelitian. 

Penelitian yang hampir sama dilakukan oleh 

Asmaun Sahlan yang dipaparkan dalam bukunya yang 

berjudul Mewujudkan Budaya Religius di Sekolah (Upaya 

Mengembangkan PAI dari Teori ke Aksi). Pada buku ini, 

penelitian dilakukan dengan metode kualitatif 

deskriptif.Peneltian terfokus pada upaya pengembangan 

pendidikan agama Islam agar bisa tercipta pribadi/individu 

yang beriman dan bertakwa.18Perbedaan dengan penelitian 

penulis terletak pada fokus penelitian.Penelitian yang 

penulis lakukan terfokus pada pelakasanaan kurikulum 

mata pelajaran pendidikan agama Islam. 

                                                           
18Sahlan, Mewujudkan Budaya Religius di Sekolah. 
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Penelitian yang hampir serupa lagi adalah tesis dari 

Atika Zuhrotus Sufiayana yang berjudul Strategi 

Pengembangan Budaya Religius untuk Membentuk 

Karakter Peserta Didik ( Studi Multikasus di Sekolah 

Manengah Atas Negeri 1 dan Sekolah Mengengah Atas 

Negeri 2 Jember).Penelitian ini terfokus pada 

pembentukan karakter peserta didik dengan metode 

penelitian kualitatif studi kasus.19Perbedaan dengan 

penelitian penulis adalah terletak pada fokus penelitian. 

Penulis terfokus pada proses pelaksanaan kurikulumnya. 

F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian  

Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif. Bogdan dan Taylor mendefiniskan 

”pendekatan kualitatif” sebagai prosedur penelitian 

                                                           
19Atika Zuhrotus Sufiayana, “Budaya Religius untuk Membentuk Karakter 

Peserta Didik ( Studi Multikasus di Sekolah Manengah Atas Negeri 1 Dan 

Sekolah Mengengah Atas Negeri 2 Jember)” (UIN Maulana Malik Ibrahim 

Malang, 2015). 
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yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku 

(tindakan) yang diamati.20 

Penelitian kualitatif memiliki sejumlah ciri yang 

membedakannya dengan penelitian lainnya. Bogdan 

dan Biklen mengajukan lima karakteristik yang melekat 

pada penelitian kualitatif, yaitu: naturalistic, descriptive 

data, concern with process, inductive, and 

meaning.21Sedangkan Lincoln dan Guba mengulas 10 

(sepuluh) ciri penelitian kualitatif, yaitu: latar alamiah, 

peneliti sebagai instrumen kunci, analisis data secara 

induktif, grounded theory, deskriptif, lebih 

mementingkan proses daripada hasil.22 

 

                                                           
20Robert C. Bogdan and SJ. Taylor, Introduction to Qualitative Research 

Methods (New York: John Wiley, 1975), 5. 
21Robert C. Bogdan and Sari Knopp Biklen, Qualitative Research for 

Education; An Introduction to Theory and Method (Boston: Allyn and 

Bacon, Inc, 1982), 4. 
22Lincoln and Guba, Effective Evaluation (San Fransisco: Jossey-Bass 

Publishers, 1981), 39–44. 
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2. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah multi-case studies, yaitu desain 

penelitian yang digunakan dalam penelitian kualitatif 

yang digunakan untuk beberapa kasus/tempat atau 

subjek studi yang memiliki social situation yang 

berbeda antara satu kasus dengan kasus yang lain yang 

memiliki keunikan berbeda,23yaitu sebagaimana 

tercermin pada gambar berikut: 

- Lokasi pertama yaitu Sekolah Dasar 

Muhammadiyah Terpadu Ponorogo yang bercirikan 

Muhammadiyah beserta pelaksanaan kebiasaan dan 

tata cara ibadahnya sangat melibatkan orang tua 

dalam perwujudan budaya religius bagi siswa 

- Lokasi kedua yaitu Sekolah Dasar Ma’arif 

Ponorogo yang bercirikan ajaran Nahdlatul Ulama 

                                                           
23Bogdan and Biklen, Qualitative Research for Education; An Introduction 

to Theory and Method, 63. 
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beserta pelaksanaan kebiasaan dan tata cara 

ibadahnya mempunyai program buku penghubung 

bagi setiap siswa. 

3. Instrumen Penelitian  

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat 

dipisahkan dari pengamatan  berperan serta, sebab 

peranan penelitilah yang menentukan keseluruhan 

skenarionya.24Namun, posisi peneliti dalam penelitian 

adalah non participant observation. Peneliti tetap 

sebagai instrumen kunci, namun tidak menjadi 

partisipan hanya pengumpul data. 

 

4. Sumberdan Jenis Data  

Menurut Lofland, sumber data utama dalam 

penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, 

                                                           
24Pengamatan berperanserta adalah sebagai penelitian yang bercirikan 

interaksi sosial yang memakan waktu cukup lama antara peneliti dengan 

subyek dalam lingkungan subyek, dan selama itu data dalam bentuk catatan 

lapangan dikumpulkan  secara sistematis dan catatan tersebut berlaku tanpa 

gangguan. Robert C. Bogdan, Participant Observation in Organizational 

Setting (New York: Syracuse University Press, 1972), 4. 



21 

 

 

selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan 

lainnya.25 Berkaitan dengan hal itu, sumber dan jenis 

data dalam penelitian ini adalah: kata-kata, tindakan, 

sumber tertulis, foto, dan statistik.  

Pertama, kata-kata. Kata-kata yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah kata-kata orang-orang yang 

diwawancarai atau informan, yaitu: ketua kelompok 

Guru PAI SD Ma’arif bapak Hamdan, S.Pd.I dan Ketua 

Unit ISMUBA SDMT Ponorogo, Ibu Alfi Marsidah, 

M.Pd.I., Ketua Unit Kurikulum SD Muhammadiyah 

Terpadu, Ibu Yuli Hartini, S.Psi. 

Kedua, tindakan. Tindakan yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah tindakan orang-orang yang 

diamati, yaitu: seluruh warga sekolah SD 

Muhammadiyah Terpadu dan SD Ma’rif Ponorogo. 

                                                           
25Lofland, Analyzing Social Setting: A Guide to Qualitative Observation 

and Analysis (Belmont Cal: Wadsworth Publishing Company, 1984), 47. 
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Ketiga,sumber tertulis. Meskipun sumber data 

tertulis bukan merupakan sumber data utama, tetapi 

pada tataran relitas peneliti tidak bisa melepaskan diri 

dari sumber data tertulis sebagai data pendukung. Di 

antara sumber data tertulis dalam penelitian ini adalah 

Dokumen I dan Dokumen II dari SD Muhammdiyah 

Terpadu dan SD Ma’arif Ponorogo. 

Keempat, foto. Dalam penelitian ini, foto 

digunakan sebagai sumber data penguat hasil observasi, 

karena pada tataran realitas foto dapat menghasilkan 

data deskriptif yang cukup berharga dan sering 

digunakan untuk menelaah segi-segi subjektif dan 

hasilnya sering dianalisis secara induktif. Dalam 

penelitian ini ada dua kategori foto, yaitu foto yang 

dihasilkan orang lain dan foto yang dihasilkan oleh 

peneliti sendiri. Sedangkan foto yang dihasilkan oleh 

peneliti adalah foto yang diambil peneliti di saat peneliti 
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melakukan pengamatan berperanserta. Sebagai contoh 

adalah foto kegiatan pelaksanaan pembiasaan budaya 

religius di sekolah. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara Tak Terstruktur  

Sebagaimana yang ditulis oleh Lincoln dan 

Guba, maksud dan tujuan dilakukannya wawancara 

dalam penelitian kualitatif adalah [1] 

mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, 

organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian 

dan lain-lain kebulatan; [2] merekonstruksi 

kebulatan-kebulatan yang dialami masa lalu; [3] 

memproyeksikan kebulatan-kebulatan yang 

diharapkan untuk dialami pada masa yang akan 

datang; [4] memverifikasi, mengubah dan 

memperluas informasi yang diperoleh dari orang 

lain, baik manusia maupun bukan manusia 
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(triangulasi); dan [5] memverifikasi, mengubah dan 

memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh 

peneliti sebagai pengecekan anggota.26Jenis 

wawancara yang digunakan dalam penelitin ini 

adalah wawancara terbuka. Maksud wawancara 

terbuka dalam konteks penelitian ini adalah orang-

orang yang diwawancarai (informan) mengetahui 

bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui 

pula maksud dan tujuan diwawancarai. Sedangkan 

teknik wawancara yang digunakan adalah 

wawancara tak terstuktur. Artinya pelaksanaan 

tanyajawab mengalir seperti dalam percakapan 

sehari-hari. Orang-orang yang dijadikan informan 

dalam penelitian ini, ditetapkan dengan cara  

purposive, yaitu sebagai berikut.  

1) Hamdan, merupakan perwakilan tim penyusun 

kurikulum yang berasal dari kelompok Guru 

                                                           
26Lincoln and Guba, Effective Evaluation, 266. 
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PAI SD Ma’arif Ponorogo. Beliau 

menyampaikan tentang Penyusunan Kurikulum 

di SD Ma’arif Ponorogo, faktor pendorong 

pelaksanaan dan faktor penghmbatnya. 

2) Alfi Marsidah, merupakan Ketua Unit ISMUBA 

SD Muhammadiyah Terpadu. Beliau 

menyampaikan pelaksanaan Kurikulum mata 

pelajaran pendidikan agama Islam dalam 

mewujudkan budaya religius di SD 

Muhammadiyyah beserta strategi-strategi yang 

digunakan. 

b. Observasi 

Dengan teknik ini, peneliti mengamati 

aktifitas-aktifitas sehari-hari obyek penelitian, 

karakteristik fisik situasi sosial dan perasaan pada 

waktu menuju bagian dari situasi tersebut. Selama 

peneliti di lapangan, jenis observasinya tidak tetap. 
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Dalam hal ini peneliti mulai dari observasi  

deskriptif (descriptive observations) secara luas, 

yaitu berusaha melukiskan  secara umum situasi 

sosial dan apa yang terjadi disana. Kemudian, setelah 

perekaman dan analisis data pertama, peneliti 

menyempitkan pengumpulan datanya dan mulai 

melakukan observasi terfokus (focused 

observations). Akhirnya, setelah dilakukan lebih 

banyak lagi analisis dan observasi yang berulang-

ulang di lapangan, peneliti dapat menyempitkan lagi 

penelitiannya dengan melakukan observasi selektif 

(selective observations). Sekalipun demikian, 

peneliti masih terus melakukan observasi deskriptif 

sampai akhir pengumpulan data.  

Hasil observasi dalam penelitian ini dicatat 

dalam ”catatan lapangan”. Catatan lapangan 

merupakan alat yang sangat penting dalam penelitian 
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kualitatif. Sebagaimana ditegaskan oleh Bogdan dan 

Biklen bahwa seorang peneliti pada saat di lapangan 

harus membuat “catatan”, setelah pulang  ke rumah 

atau tempat tinggal barulah menyusun “catatan 

lapangan”. Sebab ”jantung penelitian” dalam 

konteks penelitian kualitatif adalah ”catatan 

lapangan”. Catatan tersebut menurut Bogdan dan 

Biklen adalah catatan tertulis tentang apa yang 

didengar, dilihat, dialami dan dipikirkan dalam 

rangka pengumpulan data dan refleksi terhadap data 

dalam penelitian kualitatif.27 

Kegiatan-kegitan yang diamati dan kemudian 

dicatat dan direfleksikan oleh peneliti selama di 

lapangan, diantaranya  adalah pembiasaan budaya 

religius di SD Muhammadiyah Terpadu dan SD 

Ma’arif. Misalnya tentang kebiasaan saat berpapasan 

                                                           
27Bogdan and Biklen, Qualitative Research for Education; An Introduction 

to Theory and Method, 74. 
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dengan tamu, perilaku di kelas, kebiasaan saat 

istirahat, kebiasaan saat makan, dan lain-lain. 

c. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi ini digunakan untuk 

mengumpulkan data dari sumber non insani, sumber 

ini terdiri dari dokumen dan rekaman (record). 

Lincoln dan Guba membedakan definisi antara 

dokumen dan rekaman. Menurutnya “rekaman” 

adalah setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh 

seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian 

suatu peristiwa. Sedangkan “dokumen” adalah setiap 

bahan tertulis yang tidak dipersiapkan secara khusus 

untuk tujuan tertentu.28 

Menurut Lincoln dan Guba ada beberapa 

alasan mengapa teknik dokumentasi dapat digunakan 

dalam proses penelitian. Pertama, sumber ini selalu 

tersedia dan murah terutama ditinjau dari konsumsi 

                                                           
28Lincoln and Guba, Effective Evaluation, 228. 
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waktu. Kedua, rekaman dan dokumen merupakan 

sumber informasi yang stabil, baik keakuratannya 

dalam merefleksikan situasi yang terjadi dimasa 

lampau, maupun dapat dan dianalisis kembali tanpa 

mengalami perubahan. Ketiga, rekaman dan 

dokumen merupakan sumber informasi yang kaya, 

secara konstektual relevan dan mendasar dalam 

konteknya. Keempat, sumber ini sering merupakan 

pernyataan yang legal yang dapat memenuhi 

akuntabilitas.29Dalam penelitian ini yang dimaksud 

dengan dokumentasi adalahdokumen dari 

penyusunan kurikulum serta kumpulan program 

pembiasaan budaya religius di sekolah dan rekaman 

dari wawancara dengan informan. 

 

 

 

                                                           
29Ibid., 229. 
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6. AnalisisData 

a. Analisis Data dalam Satu Situasi Sosial 

Analisis data adalah proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh 

dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-

bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan 

temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. 

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.30 

                                                           
30Analysis is the process of systematically searching and arranging the 

interview transcripts, field notes, and other materials that you accumulate 

to increase your own understanding of them and to enable you to present 

what you have discovered to others. Lihat dalam Robert C. Bogdan dan 

Biklen,  Qualitative Research for Education, An introduction to theory and 

methods, 157.  
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Analisis Data dalam penelitian ini adalah 

menggabungkan analisis data kulitataif menurut 

dua tokoh, yaitu (1) James P. Spradley  dalam 

bukunya  Participant Observation. dan (2) Miles 

Matthew B. dan A. Michael Huberman dalam 

bukunya Qualitative Data Analysis: yaitu sebagai 

berikut dibawah ini.  

Aktivitas dalam analisis data kualitatif 

menurut Matthew B. Miles and A. Michael. 

Hubermandilakukan secara interaktif dan 

berlangsung terus menerus sampai tuntas, yaitu 

data collection, data reduction, data display, 

conclusion / verication. 
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Gambar 1.1 

Analisis Data Menurut Miles and Huberman 

Aktivitas dalam analisis data kualitatif 

menurut James P. Spradley dilakukan , yaitu (1) 

Selecting a social situation; (2) Doing participant 

observation; (3) Making an ethnographic record; 

(4) Making descriptive observation; (5) Making a 

domain analysis; (6) Making focused 

observations;  (7) Making a taxonomic analysis; 

(8) Making selective observationsi; (9) Making a 

componential analysis; (10) Making a thema 
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analysis; (11) Taking a cultural-thema; (12) 

writing the ethnography. 

Dua langkah tersebut data kualitatif 

menurut James P. Spradley bisa dilihat pada 

gambar berikut:  
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Gambar 1.2 

Analisa Data menurut James P. Spradley 
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Dalam penelitian ini, peneliti 

menggabungkan dua model analisis tersebut,  

berikut penggabungan antara Analisis Data Model 

Interaktif  Antara Model Matthew B. Miles And A. 

Michael. Huberman Dan Model James P. 

Spradleydalam desain oleh Basuki dalam bukunya  

E-Book: Interactive Qualitative Data Analysis 

Between Miles-Huberman And Spradley In 

Basuki's Dissertation. 

Pertama,Selecting a social situation. 

Kedua, Doing participant observation. peneliti 

wajib sendiri terjun di lokasi, tidak boleh 

diwakilkan.Dengan melakukan penjajakan awal di  

lapangan, akan menemukan informan kunci yang 

bisa memberi informasi tentang social situation 

yang tepat sesuai dengan fokus penelitian. Ketiga, 

Making an ethnographic record. Peneliti harus 
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membawa perekam selama observasi dan atau 

wawancara di lapangan. Beri koding setiap record. 

Keempat,Making descriptive observation.Semua 

rekaman pengamatan dan atau wawancara segera 

dicatat/dideskrisikan setiap hari, jangan ditunda-

tunda. Selain itudeskripsikan  dokumen pendukung. 

Yang anda temukan, Kelima, Making a 

domainanalysis. Tahap ini dapat dilakukan setelah 

reduksi data, yaitu sejak peneliti terjun ke 

lapangan, penilti sudah bisa memilah-milah mana 

data yang sesuai  danyang tidak sesuai dengan 

fokus penelitian. Keenam, Making focused 

observations. Tahap ini  untuk mengecek hasil 

domain agar domain yang ditemukan sudah jenuh 

atau tidak ada yang ketinggalan. Ketujuh, Makinga 

taxonomic analysis.Peneliti membuat taksonomi 

berdasarkan domain analysis dengan cara men – 
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display data-hasil domain analysis dalam bentuk  

bagan. Kedelapan, Making selective observationsi. 

Sebelum melakukan componential 

analysis,peneliti terjun ke lokasi lagi untuk 

memastikan bahwa hasil taxonomic analysis sudah 

tepat dan selanjutnya terjun lagi cari komponen apa 

saja masing masing domain. Kesembilan, Making 

a componential analysis. Dari bagan hasil 

taxonomic analysis, lanjutkan dengan  

menkontraskan masing masing komponen. 

Kesepuluh, Making a thema analysis. Berdasarkan 

componential analysis, akan ditemukan 

conclusionsebagai temuan tema-kultural. 

Kesebelas, Taking a cultural-thema inventory. 

Keduabelas, Writing the ethnography.  
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Berikut ada logikaInteractive Qualitative 

Data Analysis Between Miles-Huberman And 

Spradley. 
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Gambar 1.3 

Interactive Qualitative Data Analysis Between Miles-

Huberman And Spradley. 
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b. Analisis Data Multi Situasi Sosial (Multi Social 

Situation Analysis) 

Sedangkan analsis data multi situasi sosial 

atau analisis multi-kasus (multi-case) adalah 

pemaduan temuan-temuan yang dihasilkan dari 

beberapa kasus penelitian dengan melakukan 

komparasi anta satu kasus dengan kasus 

lain,31sebagaimana pada gambar berikut. 

 

 

 

Pengumpulan  Temuan 1  

dan Analisis Data  Sementara 
dalamSS (1) 

 

    

    Analisis  Temuan  

    Lintas SS   Lintas SS 
 

 

 

Pen gumpulan  Temuan 2     
dan Analisis Data  Sementara    

dalam  SS  (2) 

gambar 1.4 

Analisa Data Multikasus 

                                                           
31Robert C. Bogdan dan Biklen,  Qualitative Research for Education, An 

introduction to theory and methods, 63-66. 
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7. Teknik Pengecekan Keabsahan Data 

a. Keikutsertaan yang diperpanjang.  

Sebagaimana diuraiakan di atas, bahwa 

peneliti dalam konteks penelitian kualitatif adalah 

instrumen kunci. Keikutsertaan peneliti sangat 

menentukan dalam pengumpulan data. Keikutsertaan 

tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, 

tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan 

peneliti pada latar penelitian.  

Di SD Maarif Ponorogo  peneliti ikut masuk 

di tengah-tengah warga mulai tanggal 28 November 

2018dan diperpanjang sampai tanggal  9 Mei 2019, 

di SD Muhammadiyah Terpadu  mulai tanggal 28 

November 2018dan diperpanjang sampai tanggal 9 

Mei 2019.  
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b. Pengamatan yang Tekun.  

Ketekunan pengamatan yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah menemukan ciri-ciri dan 

unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan 

dengan persoalan atau isu yang terkait tentang 

kegiatan-kegiatan pelaksanaan pembiasaan budaya 

religius di sekolah. 

Jika perpanjangan keikutsertaan menyediakan 

”lingkup”, maka ketekunan pengamatan 

menyediakan ”kedalaman”. Ketekunan pengamatan 

ini dilaksanakan peneliti dengan cara mengadakan 

pengamatan dengan teliti dan rinci secara 

berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang 

menonjol yang ada hubungannya dengan kegiatan-

kegiatan pelaksanaan pembiasaan budaya religius di 

SD Muhammadiyah Terpadu dan SD Maarif 

Ponorogo, kemudian menelaahnya secara rinci 
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sampai pada suatu titik, sehingga pada pemeriksaan 

tahap awal tampak salah satu atau seluruh faktor 

yang ditelaah sudah dipahami dengan cara yang 

biasa.  

c. Triangulasi.  

Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang 

lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau 

sebagai pembanding terhadap data itu. Dalam 

konteks penelitian ini, teknik  triangulasi yang 

digunakan hanya triangulasi sumber.32Triangulasi 

dengan sumber, berarti membandingkan dan 

mengecek balik derajat kepercayaan informasi yang 

diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda 

dalam metode kualitatif.33Contoh penerapan 

                                                           
32Norman K. Denzin, Sociological Methods (New York: McGraw-Hill, 

1978), 65. 
33Michael Quinn Patton, Qualitative Evaluation Methods (Beverly Hills: 

Sage Publications, Inc, 1987), 331. 
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triangulasi dengan sumber dalam konteks penelitian 

ini adalah berdasarkan wawancara mendalam, 

observasi, dan dari dokumentasi. 

d. KecukupanReferensial.  

Konsep kecukupan referensial dalam konteks 

penelitian mula-mula diusulkan oleh Eisner dalam 

Lincoln dan Guba sebagai alat untuk menampung  

dan menyesuaikan dengan data tertulis untuk 

keperluan evaluasi.34 Kecukupan referensial dalam 

proses penelitian ini adalah dengan mengggunakan 

camera,tape-recorder, handycam sebagai alat 

perekam yang pada saat senggang dimanfaatkan 

untuk membandingkan hasil yang diperoleh dengan 

kritik yang telah terkumpul. Contoh penerapan nya 

dengan sumber dalam konteks penelitian ini adalah 

peneliti menggunakan kamera dan recorder. 

                                                           
34Lincoln dan Guba, Effective Evaluation (San Fransisco: Jossey-Bass 

Publishers, 1981), 313. 
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e. Tahapan Penelitian  

Tahap-tahap penelitian dalam penelitian ini 

ada 3 (tiga) tahapan dan ditambah dengan tahap 

terakhir dari penelitian yaitu tahap 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. Tahap ini dilakukan bulanNovember 

2018;  (2) Tahap pekerjaan lapangan, yang meliputi: 

memahami latar penelitian dan persiapan diri, 

memasuki lapangan dan berperanserta sambil 

mengumpulkan data. Tahap ini dilakukan 

bulanFebruari 2019; (3) Tahap analisis data, yang 
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meliputi: analisis  selama dan setelah pengumpulan 

data. Tahap ini dilakukan bulanMaret 2019  (4) 

Tahap penulisan laporan yaitu bulan April 2019. 

G. Sistematika Pembahasan 

Agar lebih mudah memahami pembahasan 

penelitian ini, maka penulis membagi lima bab, dan 

masing-masing bab dibagi lagi menjadi sub-sub bab. 

Adapun sistematika pembahasan peneltian ini adalah 

sebagai berikut: 

BAB I Berisi pendahuluan yang merupakan pola 

dasar atau tempat berpijak dari keseluruhan 

proposal ini. Yang terdiri dari: latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, metode penelitian, dan 

sistematika pembahasan. 

BAB II Berisi tentang landasan teori yang akan 

digunakan sebagai pisau analisis dalam 
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penelitian ini, didalamnya terdiri dari teori 

pengembangan kurikulum, kurikulum 

pendidikan Islam, dan budaya religius (budaya 

religius). 

BAB III Membahas tentang paparan data dan temuan 

penelitian yang meliputi gambaran umum 

lokasi penelitian dan deskripsi data. 

BAB IV Berisi tentang pembahasan, yaitu analisis 

tentang pengembangan kurikulum pendidikan 

Islam berbasis budaya religius di SD 

Muhammadiyah Terpadu dan SD Maarif 

Ponorogo Ponorogo. 

BAB V Berupa penutup yang berisi kesimpulan dan 

saran-saran serta kata penutup. 

 

 

 



 

 

 

 

BAB II 

KURIKULUM MATA PELAJARAN PENDIDIKAN 

AGAMA ISLAM DAN BUDAYA RELIGIUS 

 

A. Kurikulum mata pelajaran pendidikan agama Islam 

1. Pengertian Kurikulum 

Secara etimologi kata kurikulum diambil dari 

bahasa Yunani, Curere berarti jarak yang harus 

ditempuh oleh pelari dari 

mulai start sampai finish. Pengertian inilah yang 

kemudian diterapkan dalam bidang pendidikan. Dalam 

bahasa arab, kurikulum sering disebut dengan 

istilah al-manhaj, berarti jalan yang terang yang 

dilalui manusia dalam bidang kehidupannya. Maka 

dari pengertian tersebut, kurikulum jika dikaitkan 

dengan pendidikan, menurut Muhaimin, maka berarti 

jalan terang yang dilalui oleh pendidik atau guru 
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dengan peserta didik untuk mengembangkan 

pengetahuan, keterampilan dan sikap serta nilai-

nilai.35 

Menurut sistem pendidikan nasional 

didefinisikan kurikulum terdapat pada UU sisdiknas 

no.2/1989 dan UU no 20/2003 di kembangkan kearah 

seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, 

isi, dan bahan bahan pelajaran serta cara yang 

digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan 

kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pendidikan tertetu. Dengan demikian ada tiga 

komponen yang temuat dalam kurikulum yaitu tujuan 

, isi, dan bahan pelajaran serta cara pembelajaran baik 

yangberupa strategi pembelajaran maupun 

evaluasinya.36 

                                                           
35Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Agama Islam Di Sekolah, 

Madrasah, Dan Perguruan Tinggi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 

1. 
36Muhaimin, 1. 
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Hilda Taba menyebutkan a Curriculum is a 

plan for learning: therefore, what is known about the 

learning process and the development of the 

individual has bearing on the shaping of a curriculum. 

Kurikulum adalah sesuatu yang direncanakan untuk 

pelajaran anak, maka pembentukan kurikulum 

direncanakan untuk proses pembelajaran dan 

pengembangan individu.37 

Dari berbagai definisi di atas dapat ditarik 

kesimpulan bahwa kurikulum adalah seperangkat 

rencana dan aturan yang terprogram untuk proses 

pembelajaran dalam rangka mencapai tujuan 

pendidikan. 

Masing-masing definisi mempunyai implikasi 

tertentu dalam pengembangan kurikulum, kurikulum 

yang menekankan pada isi bertolak dari asumsi bahwa 

                                                           
37Hilda Taba, Curiculum Development, Theory and Practice (San Fransisco: 

Harcourt, Brace & World, 1962), 11. 
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masyarakat bersifat statis, sedangkan pendidikan 

berfungsi memelihara dan mewariskan pengetahuan, 

konsep-konsep dan nilai-nilai yang telah ada, baik 

ilahi maupun insani. Karena itu kurikulum biasanya 

ditentukan oleh beberapa orang ahli, disusun secara 

sistematis dan logis sesuai dengan disiplin ilmu atau 

yang di anggap telah mapan, tanpa melibatkan 

guru/dosen apalagi siswa/mahasiswa. 

Sedangkan kurikulum yang menekankan pada 

proses pengalaman bertolak dari asumsi bahwa peserta 

didik sejak dilahirkan telah memiliki potensi, baik 

potensi untuk berfikir, berbuat, memcahkan masalah 

maupun untuk berkembang dan belajar sendiri. 

Kurikulum dikembangkan dengan bertolak kepada 

kebutuhan dan minat peserta didik.Materi yang di 

ajarkan di pilih ssesuai dengan minat dan 

kebutuhannya, peserta didik menjadi subyek 
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pendidikan dan menduduki tempat utama 

pendidikan.Pengembangan kurikulum dilakukan oleh 

guru/dosen dengan melibatkan peserta didik.Tidak ada 

kurikulum standart yang ada adalah kurikulum 

minimal yang dalam implementasinya dikembangkan 

peserta didik. Isi dan proses pembelajarannya selalu 

berubah sesuai dengan minat dan kebutuha peserta 

didik. 

Dari kedua model kurikulum tersebut yaitu 

menekankan isi dan proses muncul pihak ketiga yang 

berusaha memadukan kedua-duanya. Menekankan 

baik isi maupun proses, dan pengalaman belajar 

sekaligus. Pihak ini berasumsi bahwa manusia adalah 

sebagai makhluk sosial yang dalam kehidupannya 

selalu membutuhkan orang lain, selalu hidup bersama, 

berinteraksi dan bekerjasama. Melalui kehidupan 

bersama dan kerjasama itulah manusia dapat hidup, 
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berkembang dan mampu memenuhi kebutuhan hidup 

dan memecahkan berbagai masalah yang dihadapi. 

Tugas utama pendidikan membantu agar peserta didik 

menjadi cakap dan selanjutnya mampu ikut 

bertanggungjawab terhadap pembangunan dan 

pengembangan masyarakatnya.38 

a. KomponenKurikulum 

Mengingat fungsi kurikulum dalam proses 

pendidikan adalah alat untuk mencapai tujuan 

pendidikan, maka hal ini berarti sebagai alat 

pendidikan, kurikulum memiliki bagian-bagian 

penting dan penunjang yang dapat mendukung 

operasinya dengan baik. Bagian-bagian ini 

disebut komponen yang saling berkaitan, 

berinteraksi dalam upaya mencapai tujuan.39 

                                                           
38Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Agama Islam Di Sekolah, 

Madrasah, Dan Perguruan Tinggi, 5. 
39Oemar Hamalik, Belajar Mengajar (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), 153. 
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Kurikulum suatu sekolah mengandung 3 

komponen yaitu:tujuan, isi, dan strategi. Ada 2 

jenis tujuan yang terkandung di dalam kurikulum 

suatu sekolah yaitu : 

1) Tujuan kurikulum 

a) Tujuan yang ingin dicapai sekolah secara 

keseluruhan Selaku lembaga pendidikan, 

sekolah mempunyaisejumlah tujuan yang 

ingin dicapainya yang digambar- kan 

dalam bentuk pengetahuan, keterampilan 

dan sikap yang diharapkan dapat dimiliki 

siswa setelah mereka menyelesaikan 

seluruh program pendidikan dari sekolah 

tersebut. 

b) Tujuan yang ingin dicapai dalam setiap 

bidang studi Setiap bidang studi dalam 

kurikulum suatu sekolahjuga mempunyai 
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sejumlah tujuan yang ingin dicapainya. 

Tujuan inipun digambarkan dalam bentuk 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap 

yang diharapkan dapat dimiliki siswa 

setelah mempelajari suatu bidang studi 

pada sekolah tertentu.40 

2) Isi kurikulum 

Berupa materi pembelajaran yang 

diprogram untuk mencapai tujuan pendidikan 

yang telah ditetapkan.41 

3) Media (sarana dan prasarana) 

Sebagai sarana perantara dalam 

pembelajaran untuk menjabarkan kurikulum 

agar lebih mudah dipahami oleh peserta 

didik. 

4) Strategi 

                                                           
40Muhammad Ali, Pengembangan Kurikulum Di Sekolah (Bandung: Sinar 

Baru, 1992), 52. 
41Ali, 54. 
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Merujuk pada pendekatan dan metode 

serta teknik mengajar yang digunakan.42 

5) Proses Pembelajaran 

Komponen ini sangat penting, sebab 

diharapkan melalui proses pembelajaran akan 

terjadi perubahan tingkah pada diri peserta 

didik sebagai indikator keberhasilan 

pelaksanaan kurikulum. 

6) Evaluasi 

Dengan evaluasi (penilaian) dapat 

diketahui carapencapaian tujuan.43 

MenurutHasan Langgulung ada 4 

komponen utama kurikulum yaitu: 

1) Tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh 

pendidikan. 

                                                           
42M. Ahmad, Pengembangan Kurikulum (Bandung: Pustaka Setia, 1998), 

106. 
43Ali, Pengembangan Kurikulum Di Sekolah, 60. 
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2) Pengetahuan (knowledge), informasi-

informasi, data-data, aktivitas, dan 

pengalaman-pengalaman dari mana terbentuk 

kurikulum itu. 

3) Metode dan cara-cara mengajar yang dipakai 

oleh guru-guru untuk mengajar dan 

memotivasi murid untuk membawa mereka ke 

arah yang dikehendaki oleh kurikulum. 

4) Metode dan cara penilaian yang dipergunakan 

dalam mengukur dan menilai kurikulum dan 

hasil proses pendidikan yang direncanakan 

kurikulum tersebut. 

b. Peran dan Fungsi Kurikulum 

1) Kurikulum dipersiapkan dan dikembangkan 

untuk mencapai tujuan pendidikan, yakni 

mempersiapkan peserta didik agar mereka 

dapat hidup di masyarakat. Sebagai salah satu 
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komponen dalam sistem pendidikan, paling 

tidak kurikulum memiliki tiga peran44, yaitu 

peran konservatif, peran kreatif, serta peran 

kritis dan evaluatif. 

a) Peran Konservatif (melestarikan) 

Maksud dari peranan ini adalah 

melestarikan berbagai nilai budaya sebagai 

warisan masa lalu.Dikaitkan dengan era 

globalisasi sebagai akibat kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, yang 

memungkinkan mudahnya pengaruh 

budaya asing masuk dalam budaya 

lokal.Melalui peran konservatifnya, 

kurikulum berperan dalam menangkal 

berbagai pengaruh yang dapat merusak 

nilailuhur masyarakat. 

 

                                                           
44Ahmad, Pengembangan Kurikulum, 106. 
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b) Peran Kreatif 

Peran kreatif kurikulum 

maksudnya dimana kurikulum harus 

mampu menjawab setiap tantangan sesuai 

dengan perkembangan dan kebutuhan 

masyarakat yang cepat berubah. Jadi 

apabila kurikulum tidak mengandung 

unsur-unsur baru maka pendidikan 

selamanya akan tertinggal, yang berarti 

apa yang akan diberikan di sekolah pada 

akhirnya akan kurang bermakna, karena 

tidak relevan lagi dengan kebutuhan dan 

tuntutan sosial masyarakat. 

c) Peran Kritis dan Evaluatif 

Kurikulum berperan untuk 

menyeleksi nilai dan budaya baru yang 
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mana harus dimiliki anak didik.Dalam 

rangka inilah peran kritis dan evaluatif 

kurikulum diper- lukan.Kurikulum harus 

berperan dalam menyeleksi dan 

mengevaluasi segala sesuatu yang 

dianggap bermanfaat untuk kehidupan 

anak didik. 

 

2) Fungsi kurikulum adalah sebagai berikut: 

a) Alat untuk mencapai tujuan dan untuk 

menempuh harapan manusia sesuai dengan 

tujuan yang dicita-citakan. 

b) Pedoman dan program harus dilakukan oleh 

subjek dan objek pendidikan 

c) Fungsi kesinambungan untuk persiapan 

jenjang sekolah berikutnya dan penyiapan 

tenaga kerja bagi yang tidak melanjutkan 
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d) Standar dalam penilaian kriteria 

keberhasilan suatu proses pendidikan, atau 

sebagai batasan dari program kegiatan yang 

akan dijalankan pada semester maupun pada 

tingkat pendidikan tertentu.45 

2. Pendidikan Agama Islam 

a. Pengertian Pendidikan Agama Islam 

Menurut UU No. 20 Tahun

 2003 tentang  Sistem Pendidikan Nasional, 

menyebutkan bahwa: 

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana 

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

bangsa dan negara”.46 

 

                                                           
45Ahmad Mujib, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Kencana, 2008), 134. 
46Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional Pasal 1 . 



62 

 

 

Istilah pendidikan dalam islam dikenal 

dengan menggunakan kata “al-tarbiyyah,  at-

ta‟lim,  al-tadib  dan  ar-riyadhoh”.  Masing-

masing kata tersebut mempunyai makna yang 

berbeda karena perbedaan teks dan konteks 

kalimatnya.Walaupun dalam hal-hal tertentu 

memiliki kesamaan satu makna.47 

Pendidikan agama menurut Permenag No. 

16 tahun 2010 menyebutkan bahwa 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 pada 

semua jalur,jenjang dan jenis pendidikan.48 

                                                           
47Muhaimin and Abdul Majid, Pemikiran Pendidikan Islam (Bandung: 

Trigenda, 1993), 127. 
48Peraturan Menteri Agama No 16 Tahun 2010 Pasal 1. 
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Sedangkan pengertian pendidikan agama 

Islam menurut Zakiah Darajat adalah pendidikan 

dengan melalui ajaran-ajaran agama Islam, yakni 

berupa bimbingan dan asuhan terhadap anak didik 

agar nantinya setelah selesai dari pendidikan ia 

dapat memahami, menghayati dan mengamalkan 

ajaran-ajaran agama Islam yang telah diyakininya 

secara menyeluruh, serta menjadikan ajaran agama 

Islam itu sebagai suatu pandangan hidupnya demi 

keselamatan dan kesejahteraan hidup di dunia 

maupun di akherat kelak.49 

Banyak yang merancukan pengertian 

“pendidikan agama Islam” dan “pendidikan Islam”. 

Kedua istilah itu sering diaggap sama, padahal 

kedua istilah tersebut memiliki substansi yang 

berbeda. Menurut Tafsir, PAI dibakukan sebagai 

nama kegiatan mendidikkan agama Islam. PAI 

                                                           
49Zakiah Darajat, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 86. 
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sebagai mata pelajaran seharusnya dinamakan “ 

Agama Islam”, karena yang diajarkan adalah 

agama Islam bukan pendidikan Islam. Dalam 

Undang-undang No. 2 Tahun 1989, pendidikan 

agama Islam dimaknai sebagai usaha untuk 

memperkuat iman dan ketakwaan terhadap Tuhan 

Yang Maha Esa, sesuai dengan ajaran Islam, 

bersikap inklusif, rasional, dan filosofis dalam 

rangka menghormati orang lain dalam hubungan 

kerukunan dan kerjasama antar umat beragama 

dalam masyarakat untuk mewujudkan persatuan 

Nasional.50 Sedangkan pendidikan Islam diartikan 

sebagai nama sistem, yaitu sistem pendidikan yang 

Islami, yang memiliki komponen-komponen yang 

                                                           
50Aminuddin, Aliaras Wahid, and Moh. Rofiq, Membangun Karakter dan 

Kepribadian Melalui Pendidikan Agama Islam (Jakarta: Graha Ilmu, 2006), 

1. 
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secara keseluruhan mendukung terwujudnya sosok 

muslim yang diidealkan.51 

Jadi,  Pendidikan agama Islam adalah 

pendidikan yang seluruh komponen atau aspeknya 

didasarkan pada ajaran agama islam. visi, misi, 

tujuan, proses pembelajaran, pendidik, peserta 

didik, hubungan pendidik dan pesera didik, 

kurikulum, bahan ajar, sarana prasarana, 

pengelolaan, lingkungan dan aspek atau komponen 

pendidikan lainnya didasakan pada ajaran islam 

dari sumber utamanya yaitu al-Quran dan Hadis, 

melalui kegiatan bimbingan, pengejaran, pelatihan 

serta penggunaan pengalaman. 

b. Tujuan Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan agama Islam 

disekolah/madrasah bertujuan untuk menumbuhkan 

                                                           
51Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Agama Islam di Sekolah, 

Madrasah, dan Perguruan Tinggi, 6. 
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dan meningkatkan keimanan melalui pemberian 

dan pemupukan pengetahuan, penghayatan, 

pengamalan serta pengalaman peserta didik tentang 

ajaran agama Islam sehingga menjadi manusia 

muslim yang terus berkembang dalam hal 

keimanan, ketakwaannya, berbangsa dan bernegara 

serta untuk dapat melanjutkan pada jenjang 

pendidikan yang lebih tinggi.52 

Menurut Zakiah Darajat, tujuan pendidikan 

agama Islam yakni kepribadian seseorang yang 

membuatnya menjadi insan kamil artinya manusia 

utuh rohani dan jasmani, dapat hidup dan 

berkembang secara wajar dan normal karena 

takwanya kepada Allah SWT.53 

c. Karakteristik Pendidikan Agama Islam 

                                                           
52Abdul Majid, Belajar Dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 16. 
53Darajat, Ilmu Pendidikan Islam, 29. 
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Ada beberapa karakteristik pendidikan 

agama Islam menurut Muhaimin antara lain:54 

1) Pendidikan agama Islam berusaha menjaga 

akidah peserta didik agar tetap kokoh dalam 

situasi dan kondisi apapun. 

2) Pendidikan agama Islam berusaha menjaga dan 

memelihara ajaran dan nilai-nilai yang tertuang 

dan yang terkandung dalam al-Quran dan as-

Sunnah serta otentisitas keduanya sebagai 

sumber utama ajaran Islam. 

3) Pendidikan agama Islam menonjolkan 

kesatuan iman, ilmu, dan amal dalam 

kehidupan keseharian. 

4) Pendidikan agama Islam berusaha membentuk 

dan mengembangkan kesalehan individu dan 

sekaligus kesalehan sosial. 

                                                           
54Muhaimin, Pengembangan Kurikulum mata pelajaran pendidikan agama 

Islam (Jakarta: Rajawali Press, 2007), 123. 
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5) Pendidikan agama Islam menjadi lndasan 

moral dan etika dalam mengembangkan 

IPTEK dan budaya serta aspek-aspek 

kehidupan lainnya. 

6) Substansi Pendidikan agama Islam 

mengandung entinitas-entinitas yang bersifat 

rasional dan supra-rasional. 

7) Pendidikan agama Islam berusaha menggali, 

mengembangkan, dan mengambil ibrah dari 

sejarah dan kebudayaan (peradaban) Islam. 

8) Dalam beberapa hal, pendidikan agama Islam 

mengandung pemahaman dan penafsiran yang 

beragam, sehingga memerlukan sikap terbuka 

dan toleran atau semangat ukhuwah islamiyah. 

3. Kurikulum mata pelajaran pendidikan agama Islam 

Kurikulum merupakan komponen yang sangat 

penting dalam pendidikan. Kurikulum menjadi panduan 
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yang akan memandu dan membawa ke arah mana 

pendidikan itu dilaksanakan. Bahkan dengan kurikulum 

pendidikan tidak akan berjalan pada ruang yang hampa, 

dengannya proses pendidikan akan sesuai dengan tujuan 

yang telah ditetapkan.55 Kurikulum akan 

menggambarkan proses pendidikan dilaksanakan dan 

bagaimana keadaan pendidikan di kemudian hari. 

Kurikulum memberikan pedoman dan pegangan tentang 

jenis dan lingkup, urutan isi, dan proses pendidikan.56 

Menurut Peraturan Menteri Agama no. 16 tahun 

2010, kurikulum pendidikan agama adalah seperangkat 

rencana dan tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara 

yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan 

kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan 

                                                           
55Gunawan, Kurikulum Dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, iii. 
56Sukmadinata, Pengembangan Kurikulum, 4. 
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pendidikan agama yang mengacu pada standar isi dan 

standar kompetensi lulusan pendidikan agama Islam.57 

Kurikulum mata pelajaran pendidikan agama 

Islam (PAI) merupakan seperangkat rencana dan 

pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan, serta cara 

pembelajaran yang digunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk 

mencapaitujuan pendidikan. Ia merupakan sekumpulan 

studi keisla-man yang meliputi al-Qur’an Hadits, 

Aqidah Akhlaq, Fiqih, Tarikh, dan Kebudayaan Islam.58 

Sama halnya dengan kurikulum mata pelajaran lain, 

kurikulum mata pelajaran pendidikan agama Islam di 

sekolah juga menjadi acuan dalam kegiatan 

pembelajaran PAI. Kurikulum PAI dicantumkan dalam 

kesatuan yang integral bersama–sama dengan bidang 

studi lainnya dalam satuan kurikulum untuk 

                                                           
57Peraturan Menteri Agama No 16 Tahun 2010 Pasal 1 Ayat 3. 
58Permendiknas No. 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan. 
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sekolah.Setiap guru agama sebagai pelaksana 

kurikulum PAI diharapkan dapat mempelajari dengan 

sebaik–baiknya dan kemudian dapat menggunakannya 

sesuai dengan teknik pengajaran berdasarkan prinsip 

interaktif dan komunikatif dengan memperhatikan 

kegiatan murid, akan tetapi harus bertindak sebagai 

pembimbing dan dapat mengkoordinir lingkungan serta 

menyediakan fasilitas agar anak belajar sendiri.59PAI di 

sekolah dimaksudkan agar peserta didik berkembang 

sebagai manusia yang beriman dan bertaqwa ke- pada 

Allah SWT, memiliki pengetahuan agama yang luas, 

dan berakhlaqul karimah.60Untuk itu, dibutuhkan 

kurikulum PAI yang kontekstual dan dapat melayani 

harapan masyarakat.Kegiatan pembelajaran PAI dan 

                                                           
59Rachman Shaleh, Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Dasar (Jakarta: 

Bulan Bintang, n.d.), 12. 
60Rahmat Raharjo, Inovasi Kurikulum mata pelajaran pendidikan agama 

Islam (Yogyakarta: Magnum Pustaka, 2010), 35. 



72 

 

 

evaluasi hasil belajar PAI harus dirancang secara 

kontekstual. 

Mata pelajaran PAI masuk pada kelompok mata 

pelajaran agama dan akhlak mulia dan dimaksudkan 

untuk membentuk peserta didik menjadi manusia 

beriman dan bertakwa kepada TuhanYang Maha Esa 

serta berakhlak mulia, cakupan materinya meliputi 

etika, budi pekerti, atau moral sebagai perwujudan dari 

pendidikan agama.61Guna mewujudkan harapan 

tersebut, kurikulum disusun dengan berpedoman pada 

SI-SKL, SK-KD, serta panduan penyusunan kurikulum 

yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan 

dengan mengacu pada prinsip-prinsip pengembangan 

kurikulum. 

Kurikulum pendidikan agama disusun, 

dikembangkan dan dilaksanakan oleh satuan pendidikan 

                                                           
61E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2007), 47. 
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sesuai Standar Nasional Pendidikan. Kurikulum 

pendidikan agama dikembangkan dengan 

memperhatikan potensi dan sumber daya lingkungan 

sekolah dan daerah.62 

Kurikulum PAI yang telah dikembangkan di 

sekolah selanjutnya dilaksanakan oleh guru PAI pada 

setiap satuan pendidikan dengan menggunakan prinsip-

prinsip pembelajaran yang mendidik.63 

4. Implementasi kurikulum PAI 

Implementasi kurikulum mata pelajaran 

pendidikan agama Islam merupakan proses untuk 

melaksanakan ide, program atau seperangkat aktivitas 

pendidikan agama Islam dengan harapan terjadi pola 

pikir dan perilaku peserta didik menjadi lebih baik dan 

sesuai dengan tuntunan Allah Swt.64 

                                                           
62Peraturan Menteri Agama No 16 Tahun 2010 Pasal 7 Ayat 1 Dan 2. 
63Raharjo, Inovasi Kurikulum mata pelajaran pendidikan agama Islam, 36. 
64Agus Zaenul Fitri, Manajemen Kurikulum Pendidikan Islam, Dari 

Normatif-Filosofis Ke Praktis (Bandung: Alfabeta, 2013), 146. 
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DepartemenAgamaRI(2001:39),implementasipr

osesbelajar 

mengajarpendidikanagamaIslam(PAI)disekolahumumte

rbagimenjadi 

dua.Prosesbelajarintrakurikulerdanprosesbelajarmengaj

arekstrakurikuler. Untuk kegiatan intra kurikuler waktu 

proses dua (2) 

jampelajaranpermingguatau2x40menitdengankurikulum

yangsudahdisusunolehDepartemenAgama.Sedangkanun

tukpengajaranekstrakurikulerdilakukandiluarjamsekolah

ataupadajam-jamekstrayangdifasilitasioleh sekolah.65 

Pelaksanaan kurikulum mata pelajaran pendidikan 

agama Islam dalam mewujudkan budaya religius di 

sekolah sebagai berikut66; 

                                                           
65Departemen Agama, Kendali Mutu Pendidikan Agama Islam (Jakarta: 

Depag RI, 2001), 39. 
66Asmaun Sahlan, Mewujudkan Budaya Religius di Sekolah: Upaya 

Mengembangkan PAI dari Teori ke Aksi, Cetakan I (Malang: UIN-Maliki 

Press, 2010), 105. 
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1. Penambahan jam pelajaran dan rumpun mata pelajaran 

PAI. 

2. Peningkatan kualitas pembelajaran. 

3. Pengembangan melalui ekstra kurikuler. 

4. Pengembangan melalui pembudayaannilai-nilai 

religius. 

B. Budaya Religius 

1. Pengertian Budaya Religius 

Budaya bermula dari disiplin ilmu Antropologi 

Sosial. Istilah budaya dapat diartikan sebagai totalitas 

pola perilaku, kesenian, kepercayaan, kelembagaan, 

dan semua produk lain dari karya dan pemikiran 

manusia yang mencirikan kondisi suatu masyarakat 

atau penduduk yang ditransmisikan 

bersama.67Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, budaya diartikan sebagai pikiran, adat 

                                                           
67Ibid, 70. 
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istiadat, sesuatu yang sudah berkembang, sesuatu yang 

menjadi kebiasaan yang sukar diubah.68 

Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa 

Sansekerta yaitu Buddhayah, merupakan bentuk 

jamak dari buddhi (budi atau akal) diartikansebagai 

hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal 

manusia.Kebudayaan dalam bahasa Inggris disebut 

culture, yang berasal dari kata Latin Colere, yaitu 

mengolah atau mengerjakan.Kata culture kadang 

diterjemahkan sebagai “kultur” dalam bahasa 

Indonesia.Dalam bahasa Indonesia kebudayaan selalu 

dimiliki oleh setiap masyarakat, hanya saja ada suatu 

masyarakat yang lebih baik perkembangan 

kebudayaannya daripada masyarakat lainnya untuk 

memenuhi segala kebutuhan masyarakatnya.69 

                                                           
68Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(Jakarta: PT. Balai Pustaka, 1991), 149. 
69Tim Penyusun MKD UIN Sunan Ampel, Ilmu Alamiah Dasar, Ilmu Sosial 

Dasar, Ilmu Budaya Dasar (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, Surabaya, 

n.d.), 134. 
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Menurut perumusan oleh Selo Soemardjan dan 

Soelaiman Soemardi, kebudayaan adalah semua hasil 

dari karya, rasa dan cipta masyarakat.Karya 

masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan 

kebendaan.Hal ini diperlukan manusia untuk 

menguasai alam sekitarnya, agar kekuatan serta 

hasilnya dapat diabdikan untuk kepentingan 

masyarakat. Rasa yang meliputi jiwa manusia 

mewujudkan segi norma dan nilai masyarakat yang 

perlu untuk mengatur masalah-masalah 

kemasyarakatan alam arti luas di dalamnya termasuk 

agama, ideologi, kebatinan, kesenian dan semua unsur 

yang merupakan hasil ekspresi dari jiwa manusia yang 

hidup sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya cipta 

merupakan kemampuan mental, kemampuan pikir dari 

orang yang hidup bermasyarakat untuk menghasilkan 

filsafat serta ilmu pengetahuan.Rasa dan cipta 

dinamakan kebudayaan rohaniah.Semua karya, rasa 
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dan cipta dikuasai oleh karsa dari orang-orang yang 

menentukan kegunaannya, agar sesuai dengan 

kepentingan sebagian besar, bahkan seluruh 

masyarakat.70 

Dalam suatu organisasi (termasuk lembaga 

pendidikan), budaya diartikan sebagaimana berikut:71 

Pertama, sistem nilai yaitu keyakinan dan tujuan yang 

dianut bersama yang dimiliki oleh anggota organisasi 

yang potensial membentuk perilaku mereka dan 

bertahan lama meskipun sudah terjadi pergantian 

anggota. Dalam lembaga pendidikan, misalnya, 

budaya ini berupa semangat belajar, cinta kebersihan, 

mengutamakan kerjasama dan nilai-nilai luhur 

lainnya. Kedua, norma perilaku yaitu cara berperilaku 

yang sudah lazim digunakan dalam sebuah organisasi 

yang bertahan lama karena semua anggotanya 

mewariskan perilaku tersebut kepada anggota baru. 

                                                           
70Tim Penyusun MKD UIN Sunan Ampel, 135. 
71Sahlan, Mewujudkan Budaya Religius di Sekolah, 74. 
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Dalam lembaga pendidikan, perilaku ini antara lain 

berupa semangat untuk selalu giat belajar, selalu 

menjaga kebersihan, bertutur sapa santun dan berbagai 

perilaku mulia lainnya. 

Dalam organisasi sekolah, interaksi antara 

individu sesuai dengan peran dan fungsi masing-

masing dalam rangka mencapai tujuan bersama. 

Tatanan nilai yang telah dirumuskan dengan baik 

berusaha diwujudkan dalam berbagai perilaku 

keseharian melalui proses interaksi yang efektif. 

Dalam rentang waktu yang panjang, perilaku tersebut 

akan membentuk suatu pola budaya tertentu yang unik 

antara satu organisasi dengan organisasi lainnya. Hal 

inilah yang pada akhirnya menjadi karakter khusus 

suatu lembaga pendidikan sekaligus menjadi pembeda 

dengan lembaga pendidikan lainnya. 

Secara bahasa ada tiga istilah yang masing-

masing kata tersebut memiliki perbedaan makna, 
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yakni religi, religitas dan religious. Religi berasal dari 

kata religion sebagai bentuk kata benda yang berarti 

agama atau kepercayaan akan adanya suatu kodrati di 

atas manusia. Agama menurut Glock dan Stark dalam 

Djamaludin Ancok dan Fuad Nashori addalah Sistem 

Simbol, Sistem keyakinan, Sistem nilai dan sistem 

perilaku yang terlembagakan, yang semuanya itu 

berpusat pada persoalan-persoalan yang dihayati 

sebagai yang paling maknawi.72 

Ancok dan Suroso mengemukakan bahwa 

keberagamaan atau religiusitas diwujudkan dalam 

berbagai sisi kehidupan. Aktivitas beragama bukan 

hanya terjadi ketika seseorang melakukan perilaku 

ritual (beribadah) tapi juga ketika melakukan aktivitas 

lain yang didorong oleh kekuatan supranatural, bukan 

hanya aktivitas yang tampak dan dapat dilihat tetapi 

juga aktivitas yang tak tampak dan terjadi pada hati 

                                                           
72Djamaludin Ancok and Fuad Nashori Suroso, Psikologi Islam Solusi atas 

Problem-Problem Psikologi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), 76. 
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seseorang. Karena itu keberagamaan seseorang akan 

meliputi berbagai macam sisi dan dimensi. Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa agama adalah sistem 

yang berdimensi banyak.73 

Dalam kamusAn English Reader’s Dictionary, 

A.S Homby danPamwell mengartikan religi sebagai 

berikut:74 

a. Belief in God as creator and control of the 

universe 

Artinyakepercayaan kepada Tuhan sebagai 

pencipta dan pengatur alam semesta. 

b. Sistem of faith and worship based on such belief, 

yang artinya sistemiman dan penyembahan 

didasarkan atas kepercayaan tertentu. 

Religius menurut Islam adalah menjalankan 

ajaran agama secara menyeluruh 

                                                           
73Djamaludin Ancok, Psikologi Islami (Solusi Islam Atas. Problem-Problem 

Psikologi) (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 76. 
74Zainul Muhibbin, Pendidikan Agama Islam: Membangun Karakter 

Madani (Surabaya: CV. Litera Jannata Perkasa, 2012), 13. 



82 

 

 

(kaffah)75.Keberagamaan atau religiusitas seseorang 

diwujudkan dalam berbagai sisi kehidupannya. 

Aktivitas beragama bukan hanya terjadi ketika 

seseorang melakukan perilaku ritual (beribadah), 

tetapi juga ketika melakukan aktivitas lain yang 

didorong oleh kekuatan supranatural. Bukan hanya 

berkaitan dengan aktivitas yang tampak dan dapat 

dilihat dengan mata, tetapi juga aktivitas yang tidak 

tampak dan terjadi dalam hati seseorang.76 

Menurut Nurcholis Madjid, agama bukanlah 

sekedar tindakan-tindakan ritual seperti sholat dan 

membaca doa. Agama lebih dari itu, yaitu keseluruhan 

tingkah laku manusia yang terpuji, yang dilakukan 

demi memperoleh ridha Allah.Agama dengan 

demikian meliputi keseluruhan tingkah laku manusia 

dalam hidup ini, yang tingkah laku itu membentuk 

                                                           
75Muhaimin, Nur Ali, and Suti’ah, Paradigma Pendidikan Islam: Upaya 

Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam Di Sekolah (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2008), 294. 
76Ancok, Psikologi Islami (Solusi Islam Atas. Problem-Problem Psikologi), 

76. 
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keutuhan manusia berbudi luhur atas dasar percaya 

atau iman kepada Allah dan tanggung jawab pribadi di 

hari kemudian.77 

Dari pengertian budaya dan religius yang telah 

dikemukakan diatas, maka dapat digambarkan bahwa 

Budaya religius yang diimplementasikan disekolah 

dapat diartikan sebagai cara berfikir dan cara 

bertindak warga sekolah yang didasarkan atas nilai-

nilai religius (keberagamaan).78Budaya beragama di 

sekolah merupakan sekumpulan nilai-nilai agama 

yang diterapkan di sekolah yang melandasi perilaku, 

tradisi, kebiasaan, keseharian dan simbol-simbol yang 

dipraktikkan oleh seluruh warga sekolah, merupakan 

perilaku-perilaku atau pembiasaan-pembiasaan yang 

diterapkan dalam lingkungan sekolah sebagai salah 

                                                           
77Nurcholish Madjid, Masyarakat Religius (Jakarta: Paramadina, 1997), 

124. 
78Sahlan, Mewujudkan Budaya Religius Di Sekolah, 75. 
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satu usaha untuk menanamkan akhlak mulia pada diri 

anak. 

Namun isitilah religius pada penelitian ini 

merupakan salah satu karakter dari 18 karakter 

kebangsaan yang harus ada pada kurikulum yang 

diberlakukan sekarang ini. Jadi budaya religius dalam 

penelitian ini diartikan sebagai internalisasi nilai-nilai 

religius di sekolah melalui kurikulum mata pelajaran 

agama Islam. 

Agar budaya tersebut menjadi nilai-nilai yang 

tahan lama, maka harus ada proses internalisasi 

budaya. Internalisasi berarti proses menanamkan dan 

menumbuhkembangkan suatu nilai atau budaya 

menjadi bagian diri (self) orang yang bersangkutan. 

Hal tersebut dapat dilakukan melalui berbagai didaktik 

metodik pendidikan dan pengajaran. 
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2. Pembentukan Budaya Religius di Sekolah 

Menurut Muhaimin, penciptaan suasana 

religius sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi 

tempat model itu akan diterapkan beserta penerapan 

nilai yang mendasarinya.79Penciptaan suasana religius 

merupakan upaya untuk mengkondisikan suasana 

sekolah dengan nilai-nilai dan perilaku religius. Hal 

tersebut dapat dilakukan dengan: (1) kepemimpinan, 

(2) skenario penciptaan suasana religius, (3) wahana 

peribadatan atau tempat ibadah, (4) dukungan warga 

masyarakat.80 

Penciptaan budaya religius dapat dilihat dari 

dua segi, yaitu dilihat dari segi vertikal dan horizontal. 

Pertama, penciptaan budaya religius yang bersifat 

vertikal dapat diwujudkan dalam bentuk 

meningkatkan hubungan dengan Allah Swt. Melalui 

                                                           
79Muhaimin, Strategi Belajar Mengajar: Penerapan Dalam Pembelajaran 

Pendidikan Agama (Surabaya: Citra Media, 1996), 99. 
80Sahlan, Mewujudkan Budaya Religius Di Sekolah, 129. 
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peningkatan secara kuantitas maupun kualitas 

kegiatan-kegiatan keagamaan di sekolah yang bersifat 

‘ubudiyah, seperti: salat berjama’ah, puasa Senin 

Kamis, khatm al-Qur’an, doa bersama dan lain-lain. 

Kedua, penciptaan budaya religius yang bersifat 

horizontal yaitu lebih mendudukkan sekolah sebagai 

institusi sosial religius, yang jika dilihat dari struktur 

hubungan antar manusianya, dapat diklasifikasikan ke 

dalam tiga hubungan, yaitu: (1) hubungan atasan-

bawahan, (2) hubungan profesional, (3) hubungan 

sederajat atau sukarela yang didasarkan pada nilai-

nilai religius, seperti: persaudaraan, kedermawanan, 

kejujuran, saling menghormati dan sebagainya. 

Hubungan atas-bawahan menggarisbawahi 

perlunya kepatuhan dan loyalitas para guru dan tenaga 

kependidikan terhadap atasannya, misalnya terhadap 

para pimpinan sekolah, kepala sekolah dan para 

pimpinannya, terutama terhadap kebijakan-kebijakan 
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yang telah menjadi keputusan bersama atau sesuai 

dengan aturan yang berlaku. Karena itu bila ada 

pelanggaraan terhadap aturan yang telah disepakati 

bersama, maka harus diberi tindakan yang tegas 

selaras dengan tingkat pelanggarannya. 

Hubungan profesional mengandaikan perlunya 

penciptaan hubungan yang rasional, kritis dinamis 

antar sesama guru atau antara guru dan pimpinannya 

untuk saling berdiskusi, asah, dan asuh, tukar-menukar 

informasi, saling berkeinginan untuk maju serta 

meningkatkan kualitas sekolah, profesionalitas guru 

dan kualitas layanan terhadap peserta didik. Dengan 

perkataan lain, perbincangan antar guru dan juga 

antara guru dengan peserta didik lebih banyak 

berorientasi pada peningkatan kualitas akademik dan 

non-akademik di sekolahnya. Sedangkan hubungan 

sederajat atau sukarela merupakan hubungan 

manusiawi antar teman sejawat, untuk saling 
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membantu, mendoakan, mengingatkan dan 

melengkapi antara satu dengan lainnya.81 

Strategi pembudayaan nilai-nilai religius di 

sekolah dapat dilakukan melaui tiga cara82; 

a. Power strategy, yakni strategi pembudayaan 

atau penerapan budaya religius di sekolah 

dengan cara melalui kekuasaan atau 

menggunakan poeple power’s. 

b. Persuasive strategy, yakni pembudayaan nilai-

nilai religius dengan cara menciptakan opini 

yang kelak diyakini dan berlaku pada warga 

sekolah. 

c. Normative re-educative, yakni strategi 

pembudayaan nilai-nilai religius dengan 

menanamkan dan mengganti paradigma 

                                                           
81Muhaimin, Rekonstruksi Pendidikan Islam Dari Paradigma 

Pengembangan, Manajemen Kelembagaan, Kurikulum Hingga Strategi 

Pembelajaran (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 327. 
82Sahlan, Mewujudkan Budaya Religius Di Sekolah, 114. 
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berfikir warga sekolah yang lama dengan yang 

baru. 

Pada strategipertama tersebut dikembangkan 

melalui pendekatan perintah dan larangan atau reward 

dan punishment. Dalam hal ini kepemimpinan kepala 

sekolah sangat dominan dalam mewujudkan budaya 

religius di sekolah dengan menggunakan kekuasaan 

kepala sekolah yang dituangkan dalam tata tertib 

sekolah, seperti hukuman bagi peserta didik yang 

tidak melaksankan shalat berjama’ah  dengan  disuruh  

membaca  Juz ‘Amma setelah   pulang   sekolah.   

Pada   strategi   ini,   budaya religius yang dapat 

dikembangkan berupa tataran perilaku, seperti; tradisi 

shalat berjama’ah, gemar bershadaqah, rajin belajar, 

do’a bersama dan lain-lain. 

Pada strategi kedua, budaya religius dapat 

dikembangkan melalui cara pembiasaan, keteladanan 

melalui pendekatan persuasif atau mengajak warga 
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sekolah dengan cara yang halus. Seperti guru 

memberikan contoh atau keteladanan berupa guru 

yang usianya lebih muda  memberikan  penghormatan 

kepada sesama guru yang usianya lebih tua. Dalam hal 

ini, budaya religius yang dapat dikembangkan berupa 

tataran nilai, seperti semangat persaudaraan, saling 

menghormati, saling menolong, dan lain-lain. 

Kemudian pada strategi ketiga, dapat 

dikembangkan dengan cara keteladanan, pemberian 

motivasi melalui pendekatan persuasif atau ajakan 

dengan memberikan alasan dan prospek yang baik 

kepada warganya. Seperti guru memberikan kisah 

perjalanan hidupnya atau perjalanan tokoh yang 

dianggap berhasil dalam menjalani hidupnya dengan 

maksud agar peserta didik mengetahui dan termotivasi 

dengan kisah tersebut.Dalam tataran ini, nilai religius 
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yang ingin dikembangkan adalah semangat berkorban, 

dan tidak mudah putus asa.83 

Melihat dari ketiga strategi diatas, strategi kedua 

dan ketiga tersebut terlihat sama karena sama-sama 

dikembangkan melaui pembiasaan, keteladanan, dan 

pendekatan persuasif kepada warganya dengan cara 

yang halus, dan memberikan prospek dan alasan yang 

baik, yang bisa meyakinkan mereka. 

Di sekolah para siswa diarahkan untuk 

memahami dan mampu menyerap budaya religius di 

sekolah seperti: senyum sapa salam, menjaga 

kebersihan baik pribadi, kelas, maupun lingkungan 

sekolah secara keseluruhan dan kedisiplinan atau 

ketaatan terhadap norma-norma di sekolah. 

Strategi mewujudkan budaya religius di sekolah 

memerlukan penanganan yang tepat, dalam 

pengelolaanya dapat dilakukan melalui pencitaan 

                                                           
83Supriyanto Supriyanto, “Strategi Menciptakan Budaya Religius di 

Sekolah,” Jurnal Tawadhu 2, no. 1 (October 18, 2018): 469–89. 
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suasana keagamaan di sekolah.Suasana keagamaan 

tersebut bukanhanya makna simbolik tetapi lebih dari 

itu berupa penanaman dan pengembangan nilai-nilai 

religius.84 

Terdapat usaha yang dapat dilakukan praktisi 

pendidikan untuk membentuk budaya religius di 

sekolah, yaitu:85 (a) Memberikan contoh atau teladan, 

(b) Membiasakan (tentunya membiasakan sesuatu 

yang baik), (c) Menegakkan disiplin (hal ini 

merupakan bagian dari pembiasaan), (d) Memberi 

motivasi atau dorongan, (e) Memberikan hadiah 

terutama psikologis, (f) Menghukum (dalam rangka 

pendisiplinan), (g) Penciptaan suasana yang 

berpengaruh bagi pertumbuhan positif. 

Secara umum, budaya dapat terbentuk secara 

prescriptive dan dapat juga secara terprogram sebagai 

                                                           
84Ramayulis, Metodologi Pendidikan Agama Islam (Jakarta: Kalam Mulia, 

2008), 151. 
85Ahmad Tafsir, Metodologi  Pengajaran  Agama  Islam (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 1996), 127. 
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learning process atau solusi terhadap suatu masalah.86 

Adapun proses pembentukan atau terbentuknya 

budaya religius yang pertama dengan melalui 

penurutan, peniruan, penganutan dan penataan suatu 

skenario (tradisi, perintah) dari atas atau dari luar 

pelaku budaya yang bersangkutan. Pola ini disebut 

dengan pola pelakonan.Sedangkan pembentukan 

budaya religius yang kedua melalui learning 

process.Pola ini bermula dari dalam diri pelaku 

budaya, keyakinan, anggapan, dasar atau dasar yang 

dipegang teguh sebagai pendirian, dan 

diaktualisasikan menjadi kenyataan melalui sikap dan 

perilaku.Kebenaran itu diperoleh melalui pengalaman 

atau pengkajian trial and error dan pembuktiannya 

adalah peragaan pendiriannya tersebut.itulah sebabnya 

pola aktualisasinya ini disebut pola peragaan. 

                                                           
86Sahlan, Mewujudkan Budaya Religius Di Sekolah, 83–84. 
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3. Wujud Budaya Religius di Sekolah 

Budaya religius adalah sekumpulan nilai-nilai 

agama yang melandasi perilaku, tradisi, kebiasaan 

keseharian, dan simbol-simbol yang dipraktikkan oleh 

kepala sekolah, guru, petugas administrasi, peserta 

didik, dan masyarakat sekolah.Sebab itu budaya tidak 

hanya berbentuk simbolik semata sebagaimana yang 

tercermin diatas, tetapi didalamnya juga penuh dengan 

nilai-nilai. Perwujudan budaya tidak hanya muncul 

begitu saja, tetapi melalui proses pembudayaan. 

Koentjoroningrat menyatakan proses 

pembudayaan dilakukan melalui tiga tataran yaitu:87 

Pertama, Tataran nilai yang dianut, yakni merumuskan 

secara bersama nilai-nilai agama yang disepakati dan 

perlu dikembangkan di sekolah, untuk selanjutnya 

dibangun komitmen dan loyalitas bersama di antara 

semua warga sekolah terhadap nilai-nilai yang 

                                                           
87Koentjaradiningrat, Kebudayaan Mentalis Dan Pembangunan, (Jakarta: 

Gramedia Pustaka Utama, 1992), 32. 
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disepakati. Nilai-nilai tersebut ada yang bersifat 

vertikal dan horizontal.Yang vertikal berwujud 

hubungan manusia atau warga sekolah dengan Allah 

Swt. (habl min Allah), dan yang bersifat horizontal 

berwujud hubungan manusia atau warga sekolah 

dengan sesamanya (habl min an-nas), dan hubungan 

mereka dengan lingkungan alam sekitarnya.88 

Kedua, Tataran praktik keseharian, nilai-nilai 

keagamaan yang disepakati tersebut diwujudkan 

dalam bentuk sikap dan perilaku keseharian oleh 

semua warga sekolah. Proses pengembangan yang 

dilakukan melalui tiga tahap, yaitu:89 (1) Sosialisasi 

nilai-nilai agama yang disepakati sebagai sikap dan 

perilaku ideal yang ingin dicapai pada masa 

mendatang di sekolah, (2) Penetapatn action plan 

mingguan atau bulanan sebagai tahapan dan langkah 

                                                           
88Muhaimin, Rekonstruksi Pendidikan Islam Dari Paradigma 

Pengembangan, Manajemen Kelembagaan, Kurikulum Hingga Strategi 

Pembelajaran, 325. 
89Sahlan, Mewujudkan Budaya Religius Di Sekolah, 117. 
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sistematis yang akan dilakukan oleh semua pihak di 

sekolah dalam mewujudkan nilai-nilai agama yang 

telah disepakati tersebut, (3) Pemberian penghargaan 

terhadap yang berprestasi di kalangan warga sekolah, 

seperti guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik 

sebagai usaha pembiasaan (habit formation) yang 

menjunjung sikap dan perilaku yang komitmen dan 

loyal terhadap ajaran dan nilai-nilai agama yang 

disepakati. Penghargaan disini tidak hanya bersifat 

materi melainkan juga bisa dalam arti sosial, kultural, 

psikologis ataupun lainnya.Ketiga, Tataran simbol-

simbol budaya, yaitu mengganti simbol-simbol 

budaya yang kurang sejalan dengan ajaran dan nilai-

nilai agama dengan simbol-simbol budaya yang 

agamis. 

Esensi dari budaya keagamaan di sekolah 

tersebut bukanlah semata-mata terletak pada 

pembiasaan pengalaman ibadah formal oleh peserta 
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didik, meskipun hal tersebut sangat penting, tetapi 

yang tidak kalah penting adalah perwujudan dari nilai-

nilai ajaran agama di dalam perilaku dan interaksi 

antara komponen pendidikan di sekolah, baik antara 

guru dengan murid, antar guru dengan sesama murid, 

antara kepala sekolah dan seluruh staf pendidikan dan 

dengan orangtua.90 

Menurut Husniyah dalam artikelnya budaya 

religius (budaya keagamaan), yaitu cara berfikir atau 

bertindak yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan. 

Sedangkan relevansi budaya religius dengan 

pendidikan sekolah/madrasah, merujuk pendapat Ari 

Mustafa “budaya keagamaan adalah menanamkan 

perilaku tatakrama yang sistematis dalam pengamalan 

agamanya masing-masing sehinggga terbentuk 

kepribadian dan sikap yang baik (akhlakul karimah) 

                                                           
90Abdur Rachman Shaleh, Pendidikan Agama Dan Pembangunan Watak 

Bangsa (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 266. 
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serta disiplin dalam berbagai hal”. Adapun menurut 

Agus Sholeh “budaya religius adalah pengamalan atau 

pembudayaan nilai-nilai agama Islam dalam 

kehidupan sehari-hari di sekolah atau masyarakat, 

lebih jauh dia mengatakan bahwa tujuannya adalah 

menanamkan nilai-nilai agama Islam yang diperoleh 

siswa dari hail pembelajaran di sekolah/madrasah agar 

menjadi bagian yang menyatu dalam perilaku siswa 

sehari-hari dalam lingkungan sekolah atau 

masyarakat.91 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan 

budaya religius (keagamaan) di sekolah/madrasah 

adalah suatu proses/kegiatan cara berfikir dan cara 

bertindak warga sekolah yang didasarkan atas nilai 

religius (keagamaan) yang kemudian diaplikasikan 

dalam aktifitas sehari-sehari di sekolah/madrasah. 

                                                           
91Nur Iftitahul Husniyah, “Budaya religius dalam Pengembangan 

Kurikulum PAI,” Akademika 9, no. 2 (December 2015). 
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Budaya religius dalam konteks ini berarti 

pembudayaan nilai-nilai agama Islam dalam 

kehidupan sekolah/madrasah yang diperoleh siswa 

dari hail pembelajaran di sekolah agar menjadi bagian 

yang menyatu dalam perilaku siswa sehari-hari baik di 

lingkungan sekolah/madrasah atau masyarakat. 

Penciptaan suasana religius di 

sekolah/madrasah/perguruan tinggi memiliki landasan 

yang kuat.Setidaknya dari landasan filosofis bangsa 

Indonesia yaitu Pancasila.Dalam filosofi simbol yang 

ada di dada Garuda letak bintang atau simbol 

keimanan mengambil daerah empat sila lainnya, hal 

ini mengandung makna bahwa inti pancasila adalah 

keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

Untuk mengimplementasikan prinsip keimanan 

tersebut, maka dalam pengembangan kurikulum tidak 

bisa meninggalkan pedidikan agama, karena keimanan 



100 

 

 

kepada Tuhan Yang Maha Esa sebenarnya merupakan 

tujuan akhir dari pendidikan agama. Sesuai dengan 

UU No 20 Tahun 2003, Pasal 37 ayat (1) dan 

penjelasannya yaitu : “pendidikan agama 

dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi 

menusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa serta berakhlak mulia” bahkan dalam 

pengembangan kurikulum madrasah ditegaskan bahwa 

pendidikan agama Islam dijadikan dasar 

pengembangan kurikulum madrasah untuk semua 

bahan kajian, mata-pelajaran dan ilmu.92 

                                                           
92Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Agama Islam Di Sekolah, 

Madrasah, Dan Perguruan Tinggi, 56–59. 
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4. Faktor yang mempengaruhi Budaya religiusdi Sekolah 

Menurut Mulyasa, paling tidak ada tujuh faktor yang 

dapat mendorong terwujudnya budaya religiusdi 

sekolah, yaitu93: 

a) Kebijakan kepemimpinan sekolah yang 

mendorong berkembangnya budaya religius; 

b) Keberhasilan pembelajaran di dalam kelas yang 

dikendalikan oleh guru; 

c) Adanya ekstrakurikuler keagamaan yang berada 

di bawah organisasi siswa intra sekolah (OSIS); 

d) Adanya dukungan dari seluruh warga sekolah 

untuk mewujudkan budaya religiusdi sekolah; 

e) Motivasi yang tinggi dari para siswa serta 

manajemen yang bagus dari kepala sekolah dalam 

pencapaian pembelajaran; 

                                                           
93H.E. Mulyasa and Wiwik Dyah Aryani, “Developing Budaya religius In 

School,” International Journal of Scientific & Technology Research 6, no. 

07 (2017): 263–67. 
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f) Mempunyai jaringan yang bisa diakses oleh siswa 

untuk mewujudkan budaya religius; 

g) Dukungan penuh dari kepala sekolah serta 

melibatkan seluruh guru serta warga sekolah dan 

bertanggung jawab pada tugasnya masing-masing. 

C. Pelaksanaan Kurikulum mata pelajaran pendidikan 

agama Islam dalam Mewujudkan Budaya Religius di 

Sekolah 

Dari uraian pengertian diatas dapat diperoleh 

kesimpulan bahwa pelaksanaan kurikulum mata pelajaran 

pendidikan agama Islam mempunyai pengertian proses 

untuk melaksanakan ide, program atau seperangkat 

aktivitas pendidikan agama Islam dengan harapan terjadi 

pola pikir dan perilaku serta cara berfikir dan cara 

bertindak warga sekolah yang didasarkan atas nilai religius 

(keagamaan) yang kemudian diaplikasikan dalam aktifitas 

sehari-sehari di sekolah/madrasah. 



 

 

 

 

BAB III 

SD MUHAMMADIYAH TERPADU 

DAN SD MAARIF PONOROGO 

A. Diskripsi Dataumum 

1. SD Muhammadiyah Terpadu94 

a. Profil Singkat SD Muhamadiyah Terpadu(SDMT) 

Sebelum SDMT berdiri di tahun 2003, di 

tempat yang sama ada MI Muhammadiyah 8 

Ronowijayan yang tidak lagi diminati murid. 

Sebagai bentuk tanggung jawab amanat wakaf 

umat, para pengurus Ranting Muhammadiyah 

Ronowijayan berinisiatif untuk menghidupkan MI 

tersebut.Pada akhir kesimpulan, atas masukan 

berbagai tokoh lokal akhirnya disepakati untuk 

mendirikan sekolah baru, yaitu SDMT (Sekolah 

Dasar Muhammadiyah Terpadu). Dalam rangka 

mendirikan sekolah baru ini, dibentuklah sebuah 
                                                           
94Lampiran 1 Gambaran Umum SD Muhammadiyah Terpadu,.. 
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tim yang disebut Tim Sembilan. Dinamakan Tim 

Sembilan karena anggotanya terdiri atas 9 

orang.Mereka merupakan tokoh- tokoh 

masyarakat lokal dengan latar belakang sebagai 

akademisi, guru, tokoh agama, wiraswasta, dan 

profesional. Tim Sembilan ini terdiri atas Bapak 

Supriyanto, Bapak Sulton, Bapak Rudianto, 

Bapak Baidhowi, Bapak Suyitno, Bapak Sunyoto, 

Bapak Masruri, Ibu Qomariyah, dan 

BapakHerianto. 

Tim Sembilan ini pun mengambil 

sejumlah langkah antara lain menunjuk Bapak 

Rudianto sebagai Kepala Sekolah dan 

menggalang pendanaan dari donator. Langkah ini 

dilanjutkan dengan merangkul sejumlah 

tokoh/ahli pendidikan, merekrut tenaga pendidik 

lapangan, mengurus perizinan operasional, 
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sosialisasi ke masyarakat door to door dan lewat 

media massa, serta memperbaiki penampilan fisik 

sekolah sesuai kemampuan yang ada. 

Di tahun pertama ada 8 siswa yang 

mendaftar. Dengan layanan pendidikan yang all 

out (metode dan materi seinovatif mungkin) 

dengan prinsip “melayani tiap siswa”, 

pengembangan manajemen yang profesional serta 

dukungan dari berbagai pihak, akhirnya lambat 

laun SDMT dikenal dan dipercaya masyarakat. 

Siswa SDMT dari tahun ke tahun makin 

bertambah hingga mencapai ratusan.Siswa-siswa 

ini berasal dari berbagai wilayah di Ponorogo. 

b. Letak Geografis 

SDMT Ponorogo terletak di jalan Jagadan 

No 14 Kelurahan Ronowijayan Kecamatan Siman 

Kabupaten Ponorogo, kurang lebih dua kilometer 
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ke arah timur dari pusat kota Ponorogo. Secara 

geografis lokasi SDMT sangatlah mendukung, 

antara lain: 

1) Berdekatan dengan kampus IAIN Ponorogo, 

UNMUH Ponorogo, Kantor Depnaker, 

Kantor Statistik, SMA I Ponorogo, dan 

Kantor Dinas Perkebunan, dan beberapa 

instansi pemerintahlainnya. 

2) Berdekatan dengan sejumlah kawasan 

perumahan seperti Perumahan Singosaren, 

Tajug, Grisimai, dan Kertosari Indah. Berada 

padabilangan 

3) Jalan Letjend Suprapto (Jalan Kabupaten), 

yaitu di sebelah selatan Pasar Pon Ponorogo 

atau sebelah utara IAIN Ponorogo. 

4) Berada di area yang relatif aman dari potensi-

potensi yang memungkinkan bisa 
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mendatangkan gangguan pada aktivitas 

belajar siswa, seperti pasar, terminal, jalan 

besar, area latihan pesawat militer, dsb. 

c. Visi Misi dan Tujuan 

1) VisiSDMT 

Terdepan dalam mengembangkan pendidikan 

berbasis tauhid dan lifeskill. 

2) Misi SDMT 

(a) Membentuk kepribadian siswa 

berdasarkan nilai-nilai Islam- 

Kemuhammadiyahan melalui proses 

pembelajaran dan kegiatan pengembangan 

diri yangsimultan dan terukur. 

(b) Meningkatkan mutu layanan kependidikan 

melalui pengelolaan sumber daya sekolah 

baik program, sarana prasarana, maupun 

keuangan secara profesional. 
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(c) Membangun kerjasama dengan berbagai 

pihak yang mendukung penyelenggaraan 

pendidikan. 

 

3) Tujuan SDMT 

(a) Terwujudnya lulusan yang memiliki 

kesadaran beribadah, mengamalkan nilai-

nilai agama, mencintai ilmu dan percaya 

diri dengan potensi yang dimilikinya. 

(b) Terbangunnya mutu layanan kependidikan 

yang prima yang didukung sumber daya 

memadai dan sistem pengelolaan 

profesional. 

(c) Terbangunnya jaringan kerja dengan 

berbagai pihak yang mendukung 

penyelenggaraan pendidikan. 
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d. Data Guru 

Tenaga guru yang ada di Sekolah Dasar 

Muhamadiyah Terpadu sudah terakreditasi pada 

tahun 2016 dengan jumlah guru 52 yang terdiri 

dari 26 guru laki-laki dan 26 guru perempuan.dan 

9 pegawi dan sebagai kariawan. Kepala sekolah 

berusaha mengoptimalkan kerja karyawan supaya 

pekerjaan selesai tepat pada waktunya.Untuk 

menunjang kelancaran pekerjaan kepala sekolah 

mengangkat beberapa karyawan sebagai tenaga 

tetap yayasan. Tenaga-tenaga tetap yayasan 

tersebut dipilih sebagai guru tetap ketika mereka 

telah melewati masa kerja selama 1 tahun yaitu 

sebagai tenaga bantu. 

Kepala sekolah di SDMT sangat tliti dan 

berhati dalam perikrutan tenaga kerja karena, di 

SDMT sebagian besar sumber daya manusia di 
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atasi 

olehguru.UntukmenunjangpelayananSDMTkepala

sekolahjuga menentukan secara teliti karena 

pelayanan di SDMT juga termasuk dalam tujuan 

keberhasilan sebuah lembaga. 

Di SDMT total keseluruhan pegawai dan 

karyawan ada 60 orang, dari 52 orang yaitu guru 

tetap di SDMT, sisa 9 orang orang diantarannya 

adalah 2 bendahara sekolahan, 1 staf bendahara 

sekolahan, 3 orang sebagai satpam dan penjaga,2 

orang sebaia tukang kebun dan 1 orang sabagai 

staf TU. 

Untuk pendidikan terakhir yang di tempuh 

guru dan karyawan yaitu ada 51 pegawai dan 

karyawan lulus S1, kemudian ada 6 orang 

pendidikan terakhir sebagai S2, sisanya lulusan 

SMP dan SMA. 
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e. Sarana Prasarana 

SD Muhamadiyah Terpadu sekolah yang 

memadukan atara pendidikan agama dan 

pendidikan umum yang sedang berkembang. 

Keberhasilan program pendidikan melalui 

kegiatan belajar mengajar sangat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor diantaranya adalah 

ketersediaanya sarana dan prasarana pendidikan 

yang memadai, dan juga disertai pemanfaatan dan 

juga pengelolaan yang baik sehingga dapat 

meningkatkan kesejahteraan guru. Sarana dan 

prasarana sangat penting dalam menunjang 

kemajuan sebuah sekolah. 

Sarana dan prasarana pendidikan 

merupakan salah satu yang harus ada, karena erat 

hubungannya dengan tercapainya tujuan 

pendidikan. Untuk menunjang keberhasilan 
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proses belajar mengajar, Sekolah Dasar 

Muhammadiyah Terpadu (SDMT) berusaha untuk 

melengkapi sarana prasarana pendidikannya 

berupa gedung, perlengkapan 

belajar,perlengkapan exstrakulikuler dan lain 

sebagainnya. 

Sejak tahun 2003 SD Muhamadiyah 

Terpadu mengalami pasang surut dalam jumlah 

siswa. Kemudian di tahun ke 8 SD Muhamadiyah 

Terpadu mengalami peningkatan jumlah siswa 

yang sangat banyak. Sampai pada saat ini di SD 

Muhamadiyah Terpadu terdiri dari 5 kelas dalam 

satu angkatan yaitu (al- huda,al-bayan,al-furqon, 

al-hikmah, al-busro) sehingga total keseluruhan 

ada 30 kelas. 

Dalam meningkatkan mutu pendidikan di 

SD Muhamadiyah Terpadu mempunyai ruang-
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ruang yaitu, ruangan tata usaha,ruanga 

administrasi,ruang kepala sekolah,ruang UKS, 

ruang computer, ruangan perpustakaan , ruang 

koprasi, laboratorium, wc guru, wc siswa dan 

ruangan olah raga dan lain sebaginnya. 

Dalam menunjang proses kegiatan yang 

berlangsung di dalam sekolahan maka sarana 

yang tersedia di dalam sekolahan yaitu terdiri dari 

meja dan kursi siswa, meja dan kursi guru, buku 

pelajaran, jam dinding,alat kebersihan, lemari, 

papan tulis,alat tulis, dan lain sebagainnya. 

2. SD Maarif Ponorogo95 

a. Profil Singkat SD Ma’arif Ponorogo 

SD Ma’arif Ponorogo didirikan pada tahun 

1939 M, terletak ± 1 KM sebelah timur Ibu Kota 

Kabupaten Ponorogo, tepatnya di Jl. Sultan 

Agung No. 83 A. Pada tahun ajaran 2018/201 ini 

                                                           
95Lampiran 5 Profil SD Maarif Ponorogo. 
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SD Ma’arif memiliki siswa sejumlah 910 anak 

yang terbagi dalam 28 kelas. Secara kuantitatif ini 

merupakan capaian yang prestisius bagi sebuah 

lembaga pendidikan dasar swasta yang berada di 

sebuah kota kecil. Namun juga merupakan 

tantangan bagi SD Ma’arif untuk meningkatkan 

kualitasnya sehingga menjadi salah satu lembaga 

pendidikan yang mampu bersaing untuk terus 

eksis dalam mencetak generasi yang “berprestasi, 

terampil, berkepribadian berlandaskan Imtaq 

(iman dan taqwa)”, dan sekaligus menjawab 

tantangan dan tuntutan zaman yang terus 

berkembang. Untuk itu sampai sekarang SD 

Ma’arif terus berbenah diri agar dapat shālih 

likulli zamān wa makan. 

SD Ma’arif merupakan salah satu 

Lembaga Pendidikan Dasar swasta di Ponorogo 
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yang memadukan kurikulum pendidikan umum 

dan agama. Kedua kurikulum ini diaplikasikan 

secara bersama-sama, sehingga dengan demikian  

siswa  diharapkan  mampu  memperoleh  

pengetahuan  umum dan agama secara seimbang. 

Pendidikan umum mengikuti kurikulum serta 

materi pelajaran yang telah ditetapkan oleh Dinas 

Pendidikan seperti Sains, Matematika, PKn, IPS, 

Bhs. Inggris, Bhs. Indonesia, Bhs. Jawa, 

Penjaskes dll. sedangkan pendidikan agama 

mengikuti kurikulum dari Lembaga Pendidikan 

Ma’arif sebagai lembaga pengelola serta 

pengembangan pendidikan di kalangan Nahdlatul 

Ulama. Adapun materi pelajaran agama yang 

disampaikan adalah Fiqh, Aqidah Akhlak, Qur’an 

Hadits, Sejarah Kebudayaan Islam, Bahasa Arab 

serta Aswaja (Ahlussunnah wal jamā’ah), yang 
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menjadi salah satu ciri khas lembaga pendidikan 

yang berada di bawah naungan NU. 

Adapun untuk mengembangakan keilmuan 

serta meningkatkan kreatifitas siswa di bidang 

science maka disediakan sarana dan prasarana 

seperti APE baik out door maupun in door, 

laboratorium MIPA, Lab. Komputer. Untuk 

memperdalam serta memperkaya pengetahuan 

siswa maka diadakan les yang dikelola oleh 

sekolah. Selain itu juga diadakan kegiatan ekstra 

yang mewadahi bakat serta minat siswa. Di 

antaranya kepramukaan dan olah raga. Di bidang 

seni dan budaya SD Ma’arif memiliki Drumband, 

group hadroh Ansyadana. Di bidang keagamaan 

kegiatan yang dilakukan adalah pelaksanaan 

Shalat Dhuhur secara berjama’ah, Shalat Dhuha, 

bimbingan tartīlul qur’ān serta qirōatul qur’ān. 
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Dari kesemuanya itu menunjukkan komitment SD 

Ma’arif untuk mencetak “intelek yang agamis dan 

agamawan yang intelek.”  

Namun demikian, masih ditemukan 

kendala yang dirasa perlu untuk segera di tangani 

yaitu belum terwujudnya ruangan kelas ideal dan 

proporsional antara jumlah siswa dengan ruangan 

kelas yang  ada.  Diharapkan dengan 

terealisasikannya program tersebut, SD Ma’arif 

mampu menjadi sekolah unggulan yang 

berkualitas serta dapat mengadakan lingkungan 

belajar yang kondusif, dan menyelenggarakan 

kegiatan belajar mengajar yang berkualitas. 

b. Letak Geografis 

SD Ma’arif Ponorogo berlokasi di jalan 

Sultan Agung No 83 A Kelurahan Bangunsari 

Kabupaten Ponorogo dengan nomor telp. 0352- 
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483359. Serta mempunyai NIS. 100390 dan NSS. 

102051117039 dan terakreditasi A. 

SD Ma’arif Ponorogo ini memiliki lokasi 

yang sangat strategis. Hal ini dikarenakan sekolah 

ini berada di pinggir jalan protokol antar 

kota/kabupaten. Selain itu juga didukung dengan 

kemudahan transportasi karena dekat dengan 

beberapa sekolah tinggi di ponorogo, sehingga 

membuat semua orang mudah untuk 

mengunjunginya. 

c. Visi dan misi SD Ma’arif Ponorogo 

1) Visi 

“Berprestrasi, terampil, berkepribadian 

berlandaskan Iman dan Taqwa”. 

2) Misi 

Untuk mewujudkan Visi tersebut maka perlu 

langkah-langkah sebagai berikut: 
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(a) Melaksanakan pembelajaran yang aktif, 

kreatif, produktif, inovatif dan 

menyenangkan. 

(b) Mencetak generasi yang berprestasi 

dalam bidang akademik maupun non–

akademik yang berguna bagi agama, 

nusa dan bangsa. 

(c) Mengembangkan sumber daya manusia 

yang memiliki kepribadian yang tinggi 

dan keimanan serta ketaqwaan kepada 

Tuhan Yang Maha Esa. 

d. Keadaan Guru SD Ma’arif Ponorogo 

Guru SD Ma’arif Ponorogo berjumlah 50 

orang yang terdiri dari 29 laki-laki dan 24 

perempuan, dengan pangkat Pegawai Negeri Sipil 

(PNS) berjumlah 1 orang, Guru Yayasan 37 

orang, Tenaga Administrasi 4 orang, Penjaga 
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UKS 1 orang, Penjaga Perpustakaan 1 orang, 

Penjaga Sekolah 3 orang. Guru SD Ma’arif 

Ponorogo mempunyai jenjang pendidikan SD, 

SMA, S1, dan S2. 

e. Keadaan Siswa SD Ma’arif Ponorogo 

Pada tahun pelajaran 2018/2019 sekolah 

ini memiliki jumlah siswa 910. Peserta didik yang 

ada di SD Ma’arif Ponorogo ini mayoritas dari 

ponorogo semua. 

B. Deskripsi Data Khusus 

1. SD Muhammadiyah Terpadu (SDMT) 

a. Deskripsi Data tentang Strategi dalam 

Mewujudkan Budaya Religius 

Strategi dalam mewujudkan budaya religius 

di SD Muhammadiyah Terpadu mempunyai 

banyak program dan tersusun dengan baik. 

Pelaksanaan proses strategi dalam mewujudkan 
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budaya religiusnya pun melibatkan dari berbagai 

pihak, yaitu semua warga sekolah. Program yang 

dilakukan dalam mewujudkan budaya religius 

antara lain96: 

1) Senyum, Sapa, Salam 

Semua warga SDMT diwajibkan ketika bertemu 

sesama melempar senyum, sapa, serta salam. 

Hal ini bertujuan agar tercipta suasana hubungan 

keluarga yang hangat dari sesama warga 

sekolah. 

2) Berjabat tangan 

Sekolah juga mempunyai program yang 

disasarkan bagi siswa serta guru dan karyawan 

untuk berjabat tangan ketika datang dan pulang 

dari sekolah. Oleh karena itu, setiap pagi selalu 

ada guru piket yang telah hadir lebih awal untuk 

                                                           
96Alfi Marsidah, Wawancara, Ponorogo, 8 April 2019. Lihat juga Lampiran 

1 Gambaran Umum. 
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menyambut datangnya siswa dan guru yang lain. 

3) Musik 

Musik merupakan hal yang wajib selalu ada dan 

diperdengarkan secara nonstop di SD 

Muhammadiyah Terpadu.Mulai diperdengarkan 

bagi hari hingga sekolah usai.Musik yang 

diperdengarkan pun adalah musik relaksasi serta 

lagu penyemangat, lagu anak tentang sekolah, 

dan lain-lain.Hal ini bertujuan agar sekolah tidak 

pernah sepi, siswa tidak ada yang melamun, otak 

dan telingan selalu mendangar hal-hal yang baik 

serta merelaksasi otak setelah pelajaran. 

4) Tahfizh Qur’an dan Hadits 

Program tahfizh dilaksanakan setiap hari. 

Teknik hafalan dengan cara mengulang dan 

menambah setiap hari. Hal ini bertujuan untuk 

melatih kedisiplinan dan ketekunan para siswa, 
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karena tanpa ada kedisiplinan target hafalan 

tidak dapat tercapai. 

5) Shalat Dhuha dan Shalat Dzuhur97 

Shalat Dhuha dilaksanakan setiap waktu 

istirahat dengan dibimbing oleh wali kelas 

masing-masing.Namun dalam pelaksanaannya 

dibagi menjadi 2 (dua) tempat; di aula untuk 

siswa putri dan di masjid.Sedangkan untuk 

sholat Dzuhur dilakukan secara berjamaah, 

dilaksanakan di bawah bimbingan wali kelas dan 

IPM.98Untuk waktu pelaksanaannya pada waktu 

istirahat siang setelah makan siang.Program ini 

mewujudkan budaya antri dan tanggung jawab 

serta ketaatan beribadah. 

6) Makan Terbimbing 

                                                           
97 Observasi, Aula Atas SD Muhammadiyah Terpadu, 8 April 2019 
98Ibid,.IPM (Ikatan Pelajar Muhammadiyah) merupakan sebuah kelompok 

pelajar di bawah naungan sekolah yang menangani beberapa bidang, yaitu 

lapangan dan keagamaan.mereka bertugas membantu guru mengondisikan 

siswa lain dalam semua kegiatan di sekolah. (semacam OSIS)  
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Program ini dilakukan dengan cara makan siang 

bersama-sama dari dapur umum sekolah. Makan 

siang ambil sendiri dengan antr kemudian duduk 

kembali dan berdoa.Doa dibimbing oleh wali 

kelas dan di pimpin oleh ketua kelas. 

7) Istirahat Terbimbing 

Istirahat terbimbing merupakan kegiatan yang 

dilakukan pada saat jam istirahat. Kegiatan 

istirahat sangat dimanfaatkan semaksimal 

mungkin.Pada istirahat pertama, diisi kegiatan 

sholat Dhuha dan tausiyah dari ustadz/ustadzah. 

Pada jam kedua, diisi kegiatan makan siang 

bersama dan sholat Dzuhur berjamaah. 

8) PHBI 

PHBI merupakan program tahunan yang selalu 

dilaksankan.Hal ini bertujuan agar siswa dan 

seluruh warga sekolah mengtahui dan 
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memahami dan mengambil teladan dibalik kisan 

Hari Besar Islam tersebut. 

b. Deskripsi Data tentang Pelaksanaan Kurikulum 

mata pelajaran pendidikan agama Islam di SD 

Muhammadiyah Terpadu 

Kurikulum yang digunakan di SD 

Muhammadiyah Terpadu menggunakan kurikulum 

2006 atau Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP) (untuk kelas 3 dan kelas 6) dan Kurikulum 

13.99 Adapun dasar pertimbangan pemilihan 

kurikulum tersebut antara lain100: 

1) SDMT menganut sistem Guru Bidang Studi 

(Guru Mapel) dan bukan Guru Kelas.  Meskipun 

menggunakan Kurikulum 13, namun SDMT 

tetap menggunakn sistem guru bidang 

studi.Penggunaan sistem guru bidang studi 

                                                           
99Yuli Hartini, Wawancara, Ponorogo, 9 Mei 2019. Lihat juga lampiran 2 

Visi, Misi, dan Kurikulum SD Muhammadiyah Terpadu. 
100 Lampiran 1 Gambaran Umum 



126 

 

 

mempunyai beberapa alasan, yaitu: 

a) Dalam pandangan SDMT, Guru Mapel lebih 

menguasai kedalaman materi dan lebih 

berhasil memajukan prestasi siswa 

(utamanya untuk pelajaran Excact/MIPA) 

b) Sistem Guru Kelas membuat anak merasa 

jenuh karena secara intens diajar oleh satu 

guru yang sama. 

c) Sistem Guru Mapel lebih menjamin 

penilaian yang obyektif terhadap anak (anak 

dinilai oleh banyak guru, tidak 1 guru saja 

yang dominan) 

2) SDMT tetap mengambil point penting (spirit) 

dari Kurikulum 2013 yaitu pendidikan karakter.  

Pola penanaman karakter SDMT diterapkan 

terintegrasi ke dalam seluruh aktivitas di sekolah 

dan tidak terbatas dalam proses pembelajaran 
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(kegiatan belajar mengajar saja)  

3) SDMT terus mengikuti perkembangan kebijakan 

yang dikeluarkan Pemerintah berkenaan dengan 

Kurikulum dan akan menyesuaikan dengan 

kebijakan tersebut berdasarkan potensi dan 

kondisi sumber daya yang ada di sekolah. 

SDMT Ponorogo mengembangkan pola 

pembelajaran fullday school atau semi fullday 

school, yaitu dimulai pukul 07.00 WIB hingga 

pukul 14.00 WIB, maka dipandang perlu bagi 

SDMT Ponorogo untuk menyusun Struktur 

Kurikulum sendiri, dengan tetap menjadikan 

struktur kurikulum SD/MI standar nasional sebagai 

acuan minimal.101 

Struktur Kurikulum SDMT disusun dengan 

format sebagai berikut102: 

                                                           
101 Lampiran 2 Visi, Misi, dan Kurikulum SD Muhammadiyah Terpadu 
102 Marsidah, Wawancara.Ibid. 
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1) Kurikulum SD/MI memuat 8 mata pelajaran, 

muatan lokal, dan pengembangan diri, 

sedangkan kurikulum SD Muhammadiyah 

Terpadu (SDMT) Ponorogo memuat 9 mata 

pelajaran, 4 muatan lokal dan 2 kelompok 

pengembangan diri. 

2) Muatan lokal di SDMT Ponorogo adalah 

Bahasa Inggris, Bahasa Arab, Bahasa Jawa dan 

Kemuhammadiyahan. Sedangkan 

Pengembangan Diri di SDMT Ponorogo dibagi 

menjadi 2 jenis, yaitu:  

a) Bimbingan Konseling  

b) Ekstra kurikuler: 

(1) Pembiasaan, meliputi: Tahfizhul Quran, 

Sholat Dhuha dan Sholat Duhur. 

(2) Olahraga, meliputi: volly, futsal, 

bulutangkis, dan renang. 
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(3) Kesenian, meliputi: musik, teater, lukis, 

drumband, tapak suci. 

(4) Ketrampilan, meliputi: Teknologi 

Informasi dan Komunikasi (TIK). 

(5) Pramuka/HW. 

(6) Usaha Kesehatan Sekolah (UKS). 

2) Pembelajaran pada Kelas I, II, IV, V 

dilaksanakan melalui pendekatan tematik, 

sedangkan pada kelas III, VI dilaksanakan 

melalui pendekatan mata pelajaran 

3) Jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran 

dialokasikan sebagaimana tertera dalam 

struktur kurikulum. Secara keseluruhan SDMT 

Ponorogo menambahkan 20 jam pembelajaran 

per minggu, dengan rincian sebagai berikut: 

a) Jam pembelajaran Mata Pelajaran dan 

Muatan Lokal menurut ketentuan Struktur 
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Kurikulum Nasional adalah 32 jam untuk 

kelas I, II, IV, V, dan 34 jam untuk kelas 

III, VI sedangkan SDMT mengalokasikan 

36 jam pembelajaran, jadi SDMT 

menambahkan 4 jam pembelajaran untuk 

kelas I, II, IV, V dan menambahkan 2 jam 

pembelajaran untuk kelas III, VI. 

b) Jam Pengembangan Diri menurut 

ketentuan Struktur Kurikulum Nasional 

adalah ekuivalen 2 jam pembelajaran, 

sedangkan SDMT mengalokasikan 

ekuivalen 15 jam pembelajaran, jadi 

SDMT menambahkan 13 jam 

pembelajaran. 

4) Alokasi waktu satu jam pembelajaran adalah 

35 menit. 
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5) Minggu efektif dalam satu tahun pelajaran (dua 

semester) adalah 34–38 minggu. 

c. Deskripsi Data Tentang Pelaksanaan 

Kurikulum mata pelajaran pendidikan agama 

Islam dalam Mewujudkan Budaya Religius di 

SD Muhammadiyah Terpadu 

Kurikulum yang digunakan di SD 

Muhammadiyah Terpadu menggunakan kurikulum 

2006 atau Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP) dan kurikulum 13. Pelaksanaan program 

dari kurikulum mata pelajaran pendidikan agama 

Islam dalam mewujudkan budaya religius di SD 

Muhammadiyah Terpadu antara lain melalui103: 

a. Proses kegiatan belajar mengajar di kelas 

Penanaman budaya religius ini 

dimasukkan ke dalam semua mata pelajaran 

dengan mencari KD yang cocok, selain itu juga 

                                                           
103Marsidah, Wawancara. 
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dalam pelaksanaan kegiatan di kelas tidak hanya 

mengutamakan nilai akademis tetapi juga 

mengutamakan budi pekerti yang terdapat dalam 

KI yaitu sikap, sosial, keterampilan dan 

spiritual, sehingga penilaian tidak hanya dinilai 

dari nilai akademisnya tetapi dinilai mulai dari 

kemampuan dalam mengembangkan iman dan 

takwa serta budi pekerti. 

Pelaksanaan budaya religius yang 

ditanamkan dalam sekolah juga tidak lepas dari 

peran guru-guru yang setiap hari membimbing 

dan mengarahkan peserta didiknya dalam 

mensukseskan penanaman budaya religius. 

Guru memberikan contoh atau teladan 

kepada siswa agar termotivasi dan tergerak 

untuk melaksanakan secara sadar dan tidak 

hanya karena terpaksa. cara yang dilakukan 
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seperti dengan melakukan pembiasaan agar 

siswa terbiasa dan jika ada siswa yang 

melanggar akan dikenai tatib dengan member 

hukuman yang mendidik. 

Selain cara yang disebutkan diatas guru 

juga melakukan pengawasan kepada siswa 

secara langsung dengan melakukan absen dan 

untuk mengetahui secara langsung seorang guru 

terjun langsung dengan melaksanakan kegiatan 

yang ada. 

b. Kegiatanekstrakurikuler 

Perwujudan budaya religius yang ada di 

SD Muhammadiyah Terpadu tidak hanya dalam 

kelas tetapi melalui ekstrakurikuler yang berbau 

Islami yakni program pengembangan diri di 

sekolah sini dilakukan melalui kegiatan 

ekstrakurikuler yang dilakukan setelah pulang 
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sekolah. Kegiatan ekstrakurikuler tersebut 

seperti Tapak suci, Teater, Musik & Paduan 

suara, Futsal, Panjat Dinding, Tari Tradisional, 

Tari Modern, Drumband, Robotika, Tartil, 

Lukis, dan Dacil. 

Dengan adanya kegiatan ekstrakurikuler 

siswa bisa menuangkan bakatnya pada ekstra 

yang diminatinya. Selain pintar dalam akademik 

siswa juga mampu dalam didang-bidang yang 

lain seperti yang disebutkan di atas. 

Jadi pelaksanaan kurikulum mata 

pelajaran pendidikan agama Islam dalam 

mewujudkan  budaya religius melalui proses 

kegiatan belajar mengajar itu sendiri dan melalui 

nilai akademis maupun iman dan takwa serta 

budi pekerti yang baik pada setiap peserta didik. 

Selain itu pengembangan diri juga perlu 



135 

 

 

ditingkatkan melalui kegiatan ekstrakurikuler. 

Usaha yang dilakukan tidak lain karena kerja 

keras seluruh warga sekolah baik kepala 

sekolah, siswa, guru-guru maupun karyawan 

yang ada di sekolah. 

2. SD Maarif Ponorogo 

a. Deskripsi Data tentang Pembentukan Budaya 

Religius 

Pembentukan budaya religius di SD Maarif 

Ponorogo mempunyai banyak program dan 

tersusun dengan baik. Pelaksanaan proses 

pembentukan budaya religiusnya pun melibatkan 

dari berbagai pihak, yaitu semua warga sekolah. 

Program yang dilakukan dalam mewujudkan 

budaya religius antara lain104: 

1) Senyum, Sapa, Salam 

Semua warga SD Maarif Ponorogo diwajibkan 

                                                           
104Hamdan, Wawancara, Ponorogo, 11 April 2019. 
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ketika bertemu sesama melempar senyum, sapa, 

serta salam. Hal ini bertujuan agar tercipta 

suasana hubungan keluarga yang hangat dari 

sesama warga sekolah. 

2) Berjabat tangan 

Sekolah juga mempunyai program yang 

disasarkan bagi siswa serta guru dan karyawan 

untuk berjabat tangan ketika datang dan pulang 

dari sekolah. Oleh karena itu, setiap pagi selalu 

ada guru piket yang telah hadir lebih awal untuk 

menyambut datangnya siswa dan guru yang lain. 

3) Tartil dan Tahfizh Qur’an 

Program tartil dan tahfizh dilaksanakan setiap 

hari sebelum pelajaran. Teknik hafalan dengan 

cara mengulang dan menambah setiap hari. Hal 

ini bertujuan untuk melatih kedisiplinan dan 

ketekunan para siswa, karena tanpa ada 
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kedisiplinan target hafalan tidak dapat tercapai. 

4) Shalat Dhuha dan Shalat Dzuhur 

Shalat Dhuha dilaksanakan setiap waktu 

istirahat dengan dibimbing oleh wali kelas 

masing-masing.Untuk waktu pelaksanaannya 

pada waktu istirahat siang setelah makan 

siang.Program ini mewujudkan budaya antri dan 

tanggung jawab serta ketaatan beribadah. 

5) Istighotsah, Dzikir dan Tahlil Bersama105 

Istighosah adalah do’a bersama yang bertujuan 

memohon pertolongan dari Allah SWT.Inti dari 

kegiatan ini sebenarnya dzikrullah dalam rangka 

taqarrub illallah dalam rangka mendekatkan diri 

kepada Allah SWT. Jika manusia sebagai hamba 

selalu dekat dengan sang Khaliq, maka segala 

keinginannya akan dikabulkan oleh-Nya. 

Dzikir dilakukan setiap hari setelah sholat 

                                                           
105 Observasi, SD Maarif, 13 April 2019 



138 

 

 

Dzuhur berjamaah.Sedangkan kegiatan 

Istighosah dilakukan setiap akan diadakannya 

Ujian Nasional (UN), biasanya mengundang 

orang tua wali murid sehingga tidak hanya siswa 

tetapi orang tua juga ikut serta untuk mendoakan 

anaknya agar diberi kelancaran ketika 

menghadapi UN. 

6) PHBI 

PHBI merupakan program tahunan yang selalu 

dilaksankan.Hal ini bertujuan agar siswa dan 

seluruh warga sekolah mengtahui dan 

memahami dan mengambil teladan dibalik kisah 

Hari Besar Islam tersebut. 

7) Baksos 

Kegiatan ini dilakukan secara rutin di SD 

Maarif.Hal ini bertujuan agar terwujud budaya 

dan karakter peduli siswa pada sesama. 
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b. Deskripsi Data Tentang Pelaksanaan Kurikulum 

mata pelajaran pendidikan agama Islam di SD 

Maarif Ponorogo 

Kurikulum yang digunakan di SD Maarif 

Ponorogo menggunakan Kurikulum 13, yang 

memadukan kurikulum dari kemdikbud serta dari 

LP Maarif (terutama untuk pendidikan agama 

Islam).106 

Struktur Kurikulum SD Maarif Ponorogo 

disusun dengan format sebagai berikut107: 

1) Kurikulum SD/MI memuat 8 mata pelajaran, 

muatan lokal, dan pengembangan diri. 

2) Muatan lokal di SD Maarif Ponorogo adalah 

Bahasa Jawa. Sedangkan Pengembangan Diri di 

SD Maarif Ponorogo dibagi menjadi 2 jenis, 

yaitu:  

                                                           
106 Ibid. 
107 Lampiran 4 Dokumen Kurikulum 13 SD Maarif Ponorogo 
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a) Bimbingan Konseling . 

b) Ekstra kurikuler: 

• Pramuka. 

• UKS. 

• Olahraga (Futsal, voli). 

• Keagamaan (tahfidz, tilawah, aswaja). 

• Seni budaya (drumband dan hadroh). 

• Pembinaan akademik (matematika dan 

IPA). 

3) Pembelajaran seluruh kelas dilaksanakan 

melalui pendekatan tematik. 

4) Jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran 

dialokasikan sebagaimana tertera dalam struktur 

kurikulum. 

5) Alokasi waktu satu jam pembelajaran adalah 35 

menit. 
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6) Minggu efektif dalam satu tahun pelajaran (dua 

semester) adalah 34–38 minggu. 

c. Deskripsi Data Tentang Pelaksanaan Kurikulum 

mata pelajaran pendidikan agama Islam dalam 

Mewujudkan Budaya Religius di SD Maarif 

Ponorogo 

Kurikulum yang digunakan di SD Maarif 

Ponorogo menggunakan Kurikulum 13. 

Pelaksanaan program dari kurikulum untuk 

mewujudkan budaya religius di SD 

Muhammadiyah Terpadu antara lain melalui108: 

a) Proses kegiatan belajar mengajar di kelas 

Penanaman budaya religius ini 

dimasukkan ke dalam semua mata pelajaran 

dengan mencari KD yang cocok, selain itu juga 

dalam pelaksanaan Kurikulum 13 tidak hanya 

mengutamakan nilai akademis tetapi juga 

                                                           
108 Ibid. 
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mengutamakan budi pekerti yang terdapat dalam 

KI yaitu sikap, sosial, keterampilan dan 

spiritual, sehingga penilaian tidak hanya dinilai 

dari nilai akademisnya tetapi dinilai mulai dari 

kemampuan dalam mengembangkan iman dan 

takwa serta budi pekerti. 

Pelaksanaan budaya religius yang 

ditanamkan dalam sekolah juga tidak lepas dari 

peran guru-guru yang setiap hari membimbing 

dan mengarahkan peserta didiknya dalam 

mensukseskan penanaman budaya religius. 

 

Guru memberikan contoh atau teladan 

kepada siswa agar termotivasi dan tergerak 

untuk melaksanakan secara sadar dan tidak 

hanya karena terpaksa. cara yang dilakukan 

seperti dengan melakukan pembiasaan agar 
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siswa terbiasa dan jika ada siswa yang 

melanggar maka akan diberi hukuman yang 

mendidik. 

Selain cara yang disebutkan diatas guru 

juga melakukan pengawasan kepada siswa 

secara langsung dengan melakukan absen dan 

untuk mengetahui secara langsung seorang guru 

terjun langsung dengan melaksanakan kegiatan 

yang ada. 

b) Kegiatan ekstrakurikuler 

Perwujudan budaya religius yang ada di 

SD Maarif Ponorogo tidak hanya dalam kelas 

tetapi melalui ekstrakurikuler yang berbau 

Islami yakni program pengembangan diri di 

sekolah.Kegiatan ini dilakukan melalui kegiatan 

ekstrakurikuler yang dilaksanakan setelah 

pulang sekolah.Kegiatan ekstrakurikuler tersebut 
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seperti Pramuka, UKS, Futsal, Voli, Tahfidh, 

Tilawah, Aswaja, Drumband, Hadroh, dan 

MIPA. 

Dengan adanya kegiatan ekstrakurikuler 

siswa bisa menuangkan bakatnya pada ekstra 

yang diminatinya. Selain pintar dalam akademik 

siswa juga mampu dalam bidang-bidang yang 

lain seperti yang disebutkan di atas. 

Jadi pelaksanaan kurikulum mata 

pelajaran pendidikan agama Islam dalam 

mewujudkanbudaya religius melalui proses 

kegiatan belajar mengajar itu sendiri dan melalui 

nilai akademis maupun iman dan takwa serta 

budi pekerti yang baik pada setiap peserta didik. 

Selain itu pengembangan diri juga perlu 

ditingkatkan melalui kegiatan ekstrakurikuler. 

Usaha yang dilakukan tidak lain karena kerja 



145 

 

 

keras seluruh warga sekolah baik kepala 

sekolah, siswa, guru-guru maupun karyawan 

yang ada di sekolah. 

 



 

 

 

 

BAB IV 

PELAKASANAAN KURIKULUM MATA PELAJARAN 

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM 

MEWUJUDKAN BUDAYA RELIGIUS DI SD 

MUHAMMADIYAH TERPADU DAN SD MAARIF 

PONOROGO 

A. Tahapan Analisa Data berdasarkan Miles-Huberman 

dan Spradley 

Pertama, Selecting a social situation. Untuk tahap 

pertama peneliti memilih dua lembaga sekolah, yaitu SD 

Muhammadiyah Terpadu dan SD Maarif Ponorogo. 

Kedua, Doing participant observation. Peneliti wajib 

sendiri terjun di lokasi, tidak boleh diwakilkan. Dengan 

melakukan penjajakan awal di  lapangan, akan 

menemukan informan kunci yang bisa memberi informasi 

tentang social situation yang tepat sesuai dengan fokus 

penelitian. Ketiga, Making an ethnographic record. 
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Peneliti harus membawa perekam selama observasi dan 

atau wawancara di lapangan.Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan recorder untuk merekam wawancara dan 

kamera yang ada dalam smartphoneuntuk menyimpan 

hasil observasi. Kemudian memberi koding setiap record. 

Keempat, Making descriptive observation. Semua 

rekaman pengamatan dan atau wawancara segera 

dicatat/dideskrisikan setiap hari, jangan ditunda-tunda. 

Selain itu deskripsikan  dokumen pendukung yang anda 

temukan. Kelima, Making a domain analysis. Tahap ini 

dapat dilakukan setelah reduksi datayaitu sejak peneliti 

terjun ke lapangan, peneliti sudah bisa memilah-milah 

mana data yang sesuai dan yang tidak sesuai dengan fokus 

penelitian. 

Hasil dari Making a domain analysis seperti pada 

bagan berikut ini: 
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B. Strategi Mewujudkan Budaya Religius di SD 

Muhammadiyah Terpadu dan SD Maarif Ponorogo 

Pendidikan agama Islam sarat dengan nilai-nilai, 

baik nilai ilahi maupun insani. Sebagaimana rumusan 

tujuan pendidikan agama Islam di sekolah yaitu 

mewujudkan manusia Indonesia yang taat beragama dan 

berakhlak mulia yaitu manusia yang berpengatahuan, rajin 

beribadah, cerdas, produktif, jujur, adil, etis, berdisiplin, 

bertoleransi (tasamuh), menjaga keharmonisan secara 

Pelaksanaan Kurikulum 

Mata Pelajaran Pendidikan 

Agama Islam dalam 

Mewujudkan Budaya 

Religius di sekolah 

Penambahan jam pelajaran dan rumpun 

mata pelajaran PAI 

Peningkatan kualitas pembelajaran 

Pengembangan melalui ekstra kurikuler 

Pengembangan melalui pembudayaan 

nilai-nilai religius 
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personal dan sosial serta mengembangkan budaya agama 

dalam komunitas sekolah.109 

Nilai-nilai sebagaimana yang terdapat di tujuan 

tersebut harus diinternalisasikan serta dikembangkan 

dalam budaya komunitas sekolah. Dalam melakukan 

proses pembudayaan nilai-nilai agama tersebut dituntut 

komitmen bersama diantara warga sekolah terutama 

kepemimpinan kepala sekolah. 

Dalam mewujudkan budaya agama/religius tersebut 

diperlukan strategi agar dapat berjalan dengan 

baik.Berdasarkan dari hasil penelitian, SD Muhammadiyah 

Terpadu dan SD Maarif telah menerapkan beberapa 

strategi sebagaimana diungkapkan oleh Sahlan dalam 

bukunya. Strategi-strategi tesebut yaitu: 

1. Power Strategy: dikembangkan melalui pendekatan 

perintah dan larangan atau reward dan punishment. 

                                                           
109Asmaun Sahlan, Mewujudkan Budaya Religius di Sekolah: Upaya 

Mengembangkan PAI dari Teori ke Aksi, Cetakan I (Malang: UIN-Maliki 

Press, 2010), 113–14. 
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- Di SD Muhammadiyah Terpadu menerapkan 

strategi ini. Antara lain dalam kedisiplinan sholat 

Dhuha dan Sholat Jama’ah Dzuhur. Apabila ada 

siswa yang melanggar tidak mengikuti aturan 

tersebut mereka medapat hukuman berupa 

hukuman menghafal beberapa surat pendek dalam 

al-Qur’an. Sebaliknya apabila siswa selalu 

disiplin, mereka mendapatkan reward berupa nilai 

yang bagus dalam catatan guru. Penanganan 

pendisiplinan ini dilakukan oleh IPM.110 

- Di SD Maarif Ponorogo juga menerapkan strategi 

ini dalam menerpkan statregi ini langsung 

ditangani oleh GPAI.111 

2. Persuasive strategy, dikembangkan melalui cara 

pembiasaan, keteladanan melalui pendekatan 

persuasif. 

                                                           
110Alfi Marsidah, Wawancara, SD Muhammadiyah Terpadu, 8 April 2019. 
111Hamdan, Wawancara. 
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Pada strategi ini, baik SD Muhammadiyah maupun 

SD Maarif Ponorogo sama-sama telah 

menerapkannya. Antara lain pada program 

pengembangan diri yang tercantum pada dokumen 

KTSP.112 

3. Normative re-educative, dapat dikembangkan dengan 

cara keteladanan, pemberian motivasi melalui 

pendekatan persuasif. 

Strategi ini menekankan pada pemeberian keteladanan 

dari guru agar dapat dicontoh oleh siswa. Hal ini dapat 

dilihat dari beberpa program wujud budaya religius di 

sekolah, antara lain adalah keteladanan dalam saling 

menghormati pada pembiasan senyum, sapa, salam. 

Program ini dapat dilakasanakan secara maksimal 

                                                           
112 Lampiran 2 Visi, Misi, dan Kurikulum SD Muhammadiyah Terpadu, 

Lampiran 4 Dokumen KTSP SD Maarif Ponorogo. 
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apabila siswa dapat melihat secara langsung teladan 

yang diberikan oleh guru.113 

C. Pelaksanaan Kurikulum mata pelajaran pendidikan 

agama Islam di SD Muhammadiyah Terpadu dan SD 

Maarif Ponorogo. 

Kurikulum mata pelajaran pendidikan agama Islam 

(PAI) merupakan seperangkat rencana dan pengaturan 

mengenai tujuan, isi, bahan, serta cara pembelajaran yang 

digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan 

pembelajaran untuk mencapaitujuan pendidikan. Ia 

merupakan sekumpulan studi keislaman yang meliputi al-

Qur’an Hadits, Aqidah Akhlaq, Fiqih, Tarikh, dan 

Kebudayaan Islam.114 Sama halnya dengan kurikulum 

mata pelajaran lain, kurikulum mata pelajaran pendidikan 

agama Islam di sekolah juga menjadi acuan dalam 

kegiatan pembelajaran PAI. Kurikulum PAI dicantumkan 

                                                           
113 Lampiran data observasi 
114Permendiknas No. 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan. 
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dalam kesatuan yang integral bersama–sama dengan 

bidang studi lainnya dalam satuan kurikulum untuk 

sekolah.115 

Guna mewujudkan harapan tersebut, kurikulum 

disusun dengan berpedoman pada SI-SKL, SK-KD, serta 

panduan penyusunan kurikulum yang disusun oleh Badan 

Standar Nasional Pendidikan dengan mengacu pada 

prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. 

Kurikulum PAI yang telah dikembangkan di 

sekolah selanjutnya dilaksanakan oleh guru PAI pada 

setiap satuan pendidikan dengan menggunakan prinsip-

prinsip pembelajaran yang mendidik.116 

Berdasarkan dari hasil penelitian dengan 

memperhatikan sumber data, baik wawancara, dokumen 

dan observasi, peneliti memperoleh data sebagai berikut: 

                                                           
115Shaleh, Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Dasar, 12. 
116Raharjo, Inovasi Kurikulum mata pelajaran pendidikan agama Islam, 36. 
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1. Pelaksanaan Kurikulum mata pelajaran pendidikan 

agama Islam di SD Muhammadiyah Terpadu117 

Kurikulum yang digunakan di SD 

Muhammadiyah Terpadu menggunakan kurikulum 

2006 atau Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP) (untuk kelas 3 dan kelas 6) dan Kurikulum 

13.118 Adapun dasar pertimbangan pemilihan kurikulum 

tersebut antara lain119: 

a. SDMT menganut sistem Guru Bidang Studi (Guru 

Mapel) dan bukan Guru Kelas.  Meskipun 

menggunakan Kurikulum 13, namun SDMT tetap 

menggunakn sistem guru bidang studi. Penggunaan 

sistem guru bidang studi mempunyai beberapa 

alasan, yaitu: 

1) Dalam pandangan SDMT, Guru Mapel lebih 

                                                           
117Yuli Hartini, Wawancara, Ponorogo, 9 Mei 2019. Lihat juga lampiran 2 

Visi, Misi, dan Kurikulum SD Muhammadiyah Terpadu.. 
118 Ibid. 
119 Lampiran 1 Gambaran Umum 
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menguasai kedalaman materi dan lebih berhasil 

memajukan prestasi siswa (utamanya untuk 

pelajaran Excact/MIPA) 

2) Sistem Guru Kelas membuat anak merasa jenuh 

karena secara intens diajar oleh satu guru yang 

sama. 

3) Sistem Guru Mapel lebih menjamin penilaian 

yang obyektif terhadap anak (anak dinilai oleh 

banyak guru, tidak 1 guru saja yang dominan). 

4) SDMT tetap mengambil point penting (spirit) dari 

Kurikulum 2013 yaitu pendidikan karakter.  Pola 

penanaman karakter SDMT diterapkan 

terintegrasi ke dalam seluruh aktivitas di sekolah 

dan tidak terbatas dalam proses pembelajaran 

(kegiatan belajar mengajar saja). 

b. SDMT terus mengikuti perkembangan kebijakan 

yang dikeluarkan Pemerintah berkenaan dengan 
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Kurikulum dan akan menyesuaikan dengan 

kebijakan tersebut berdasarkan potensi dan kondisi 

sumber daya yang ada di sekolah. 

SDMTPonorogo mengembangkan pola 

pembelajaran fullday school atau semi fullday school, 

yaitu dimulai pukul 07.00 WIB hingga pukul 14.00 

WIB, maka dipandang perlu bagi SDMT Ponorogo 

untuk menyusun Struktur Kurikulum sendiri, dengan 

tetap menjadikan struktur kurikulum SD/MI standar 

nasional sebagai acuan minimal.120 

Struktur Kurikulum SDMT disusun dengan 

format sebagai berikut121: 

a. Kurikulum SD/MI memuat 8 mata pelajaran, 

muatan lokal, dan pengembangan diri, sedangkan 

kurikulum SD Muhammadiyah Terpadu (SDMT) 

                                                           
120 Lampiran 2 Visi, Misi, dan Kurikulum SD Muhammadiyah Terpadu 
121 Marsidah, Wawancara.Ibid. 
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Ponorogo memuat 9 mata pelajaran, 4 muatan lokal 

dan 2 kelompok pengembangan diri. 

b. Muatan lokal di SDMT Ponorogo adalah Bahasa 

Inggris, Bahasa Arab, Bahasa Jawa dan 

Kemuhammadiyahan. Sedangkan Pengembangan 

Diri di SDMT Ponorogo dibagi menjadi 2 jenis, 

yaitu; 

1) Bimbingan Konseling  

2) Ekstra kurikuler Islami: 

• Pembiasaan, meliputi: Tahfizhul Quran, 

Sholat Dhuha dan Sholat Duhur 

c. Pembelajaran pada Kelas I, II, IV, V dilaksanakan 

melalui pendekatan tematik, sedangkan pada kelas 

III, VI dilaksanakan melalui pendekatan mata 

pelajaran 

d. Jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran 

dialokasikan sebagaimana tertera dalam struktur 
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kurikulum. Secara keseluruhan SDMT Ponorogo 

menambahkan 20 jam pembelajaran per minggu, 

dengan rincian sebagai berikut: 

1) Jam pembelajaran Mata Pelajaran dan 

Muatan Lokal menurut ketentuan Struktur 

Kurikulum Nasional adalah 32 jam untuk kelas 

I, II, IV, V, dan 34 jam untuk kelas III, VI 

sedangkan SDMT mengalokasikan 36 jam 

pembelajaran, jadi SDMT menambahkan 4 jam 

pembelajaran untuk kelas I, II, IV, V dan 

menambahkan 2 jam pembelajaran untuk kelas 

III, VI. 

2) Jam Pengembangan Diri menurut ketentuan 

Struktur Kurikulum Nasional adalah ekuivalen 

2 jam pembelajaran, sedangkan SDMT 

mengalokasikan ekuivalen 15 jam 

pembelajaran, jadi SDMT menambahkan 13 
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jam pembelajaran. 

e. Alokasi waktu satu jam pembelajaran adalah 35 

menit. 

f. Minggu efektif dalam satu tahun pelajaran (dua 

semester) adalah 34–38 minggu. 

2. Pelaksanaan Kurikulum mata pelajaran pendidikan 

agama Islam di SD Maarif Ponorogo122 

Kurikulum yang digunakan di SD Maarif 

Ponorogo menggunakan Kurikulum 13, yang 

memadukan kurikulum dari kemdikbud serta dari LP 

Maarif (terutama untuk pendidikan agama Islam).123 

Struktur Kurikulum SD Maarif Ponorogo 

disusun dengan format sebagai berikut124: 

a. Kurikulum SD/MI memuat 8 mata pelajaran, 

muatan lokal, dan pengembangan diri. 

                                                           
122Hamdan, Wawancara. 
123 Ibid. 
124 Lampiran 4 Dokumen Kurikulum 13 SD Maarif Ponorogo 
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b. Muatan lokal di SD Maarif Ponorogo adalah 

Bahasa Jawa. Sedangkan Pengembangan Diri di 

SD Maarif Ponorogo dibagi menjadi 2 jenis, yaitu:  

1) Bimbingan Konseling  

2) Ekstra kurikuler: 

• Keagamaan (tahfidz, tilawah, aswaja) 

c. Pembelajaran seluruh kelas dilaksanakan melalui 

pendekatan tematik. 

d. Jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran 

dialokasikan sebagaimana tertera dalam struktur 

kurikulum. 

e. Alokasi waktu satu jam pembelajaran adalah 35 

menit. 

f. Minggu efektif dalam satu tahun pelajaran (dua 

semester) adalah 34–38 minggu. 

Berdasarkan hasil tersebut, dapat dilihat bahwa 

kedua subjek penelitian telah menyusun kurikulum mata 



161 

 

 

pelajaran pendidikan agama Islam sesuai dengan keadaan 

dan kondisi dari lingkungan masing-masing. Jadi, 

pelaksanaan kurikulum mata pelajaran pendidikan agama 

Islam telah terlaksana dengan baik pada masing-masing 

sekolah. 

D. Pelaksanaan Kurikulum mata pelajaran pendidikan 

agama Islam dalam Mewujudkan Budaya Religius di 

SD Muhammadiyah Terpadu dan SD Maarif Ponorogo 

Sebagaimana dipahami bersama bahwa pendidikan 

agama Islam dalam bentuk mata pelajaran PAI terutama di 

sekolah-sekolah umum dirasakan masih kurang baik dari 

sisi kuantitas jam pelajarannya maupun kualitas 

pembelajaran serta suasana keagamaan di sekolah berupa 

budaya, tradisi, maupun ritual keagamannya. Berdasarkan 

hasil penemuan penelitian terdapat upaya-upaya sistematis 

untuk mengembangkan pendidikan agama di sekolah. 
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Pengembangan pendidikan agama Islam harus 

dilakukan dan menjadi tanggung jawab bersama seiring 

dengan kedudukan pendidikan agama Islam dalam 

kurikulum sekolah yang sebenarnya menjadi ”core” atau 

inti dari kurikulum sekolah. Hal ini paling tidak didasarkan 

pada falsafah negara ”pancasila” terutama sila pertama, 

UU No. 20 tentang Sisdiknas pada pasal 1 ayat 1, UU No. 

14/2005 tentang guru dan dosen, serta Permendiknas No. 

22 tahun 2006.125 

Dari dua latar penelitian dapat ditemukan hasil 

penelitian pelaksanaan kurikulum mata pelajaran 

pendidikan agama Islam dalam mewujudkan budaya 

religius di sekolah sebagai berikut; 

1. Penambahan jam pelajaran dan rumpun mata pelajaran 

PAI. 

2. Peningkatan kualitas pembelajaran. 

3. Pengembangan melalui ekstra kurikuler. 

                                                           
125Sahlan, Mewujudkan Budaya Religius di Sekolah, 105. 
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4. Pengembangan melalui pembudayaan nilai-nilai 

religius. 

Untuk lebih jelasnya pelaksanaan kurikulum mata 

pelajaran pendidikan agama Islam dalam mewujudkan 

budaya religius di kedua sekolah yang diteliti telah penulis 

rangkum dalam tabel berikut: 

 



 

 

No Bentuk Pelaksanaan SDMT126 SD Maarif127 

1 Penambahan jam pelajaran dan 

rumpun mata pelajaran PAI 

SDMT menambahkan 4 jam pembelajaran 

untuk kelas I, II, IV, V dan menambahkan 

2 jam pembelajaran untuk kelas III, VI. 

Menambah mata pelajaran 

kemuhammadiyahan pada rumpun mata 

pelajaran PAI 

Menambah mata pelajaran Aswaja pada 

rumpun mata pelajaran PAI 

2 Peningkatan kualitas pembelajaran Jadwal pelajaran terstruktur, meskipun 

menggunakan telah menggunakan 

kurikulum 13 namun SDMT tetap 

menggunakan guru mata pelajaran supaya 

penilain pada siswa lebih objektif 

Jadwal pelajaran terstruktur, 

menggunakan kurikulum 13 secara 

penuh. Khusus untuk rumpum mata 

pelajaran PAI menggabungkan antara 

kurikulum standar dari Depdiknas dan 

dari LP Maarif 

                                                           
126Lampiran 1 Gambaran Umum, Lampiran 2 Visi, Misi, dan Kurikulum SD Muhammadiyah Terpadu. 
127Lampiran 2 Dokumen KTSP SD Maarif Ponorogo. 
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3 Pengembangan melalui ekstra 

kurikuler 

Ekstrakurikuler 

a) Pembiasaan, meliputi: Tahfizhul 

Quran, Sholat Dhuha dan Sholat 

Duhur. 

b) Pramuka/HW. 

Ekstrakurikuler: 

a) Pramuka. 

b) Keagamaan (tahfidz, tilawah, 

aswaja). 

 

4 Pengembangan melalui budaya 

religius 

a) Senyum, Sapa, Salam. 

b) Berjabat tangan. 

c) Musik. 

d) Tahfizh Qur’an dan Hadits. 

e) Shalat Dhuha dan Shalat Dzuhur. 

f) Makan Terbimbing. 

g) Istirahat Terbimbing. 

h) PHBI. 

a) Senyum, Sapa, Salam. 

b) Berjabat tangan. 

c) Tartil dan Tahfizh Qur’an. 

d) Shalat Dhuha dan Shalat Dzuhur. 

e) Istighotsah, Dzikir dan Tahlil 

Bersama. 

f) PHBI. 

g) Baksos. 

Tabel 4.1 

Pelaksanaan Kurikulum mata pelajaran pendidikan agama Islam di SDMT dan SD Maarif 



 

 

Dari tabel di atas bisa kita lihat bahwa kedua 

sekolah tersebut telah melakukan penyusunan program 

dalam rangka pelaksanaan kurikulum mata pelajaran 

pendidikan agama Islam agar dapat mewujudkan budaya 

religius di sekolah secara maksimal. 

Namun ada perbedaaan dalam evaluasi 

perkembangan pembiasaan budaya religius, di SD 

Muhammadiyah Terpadu sangat melibatkan walimurid. 

Bahkan walimurid dan guru menggunakan telegramuntuk 

memantau pembiasaan ibadah di rumah. Sedangkan di SD 

Maarif Ponorogo dalam evaluasinya menggunakan buku 

penghubung yang isinya adalah perkembangan 

pembiasaan religius siswa. 

 

 

 



 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarakan hasil penelitian yang telah penulis 

lakukan tentang pelaksanaan kurikulum mata pelajaran 

pendidikan agama Islam dalam mewujudkan budaya 

religius di sekolah, penulis dapat menyimpulkan: 

1. SD Muhammadiyah Terpadu dan SD Maarif Ponorogo 

menggunakan strategi yang sama dalam mewujudkan 

budaya religius di sekolah. Strategi tersebut yaitu, 

Power Strategy, Persuasive strategy,danNormative re-

educative. Namun untuk pelaksanaan dan penanggung 

jawab dari beberapa kegiatan ada perbedaan. 

2. SD Muhammadiyah Terpadu dan SD Maarif Ponorogo 

mempunyai perbedaan dalam penggunaan kurikulum. 

SD Muhammadiyah Terpadu meenggunakan gabungan 
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antara kurikulum 2006 (khusus kelas III dan VI) dan 

kurikulum 13 namun tetap menggunakan guru mata 

pelajaran dalam pengaplikasiannya. Sedangkan SD 

Maarif Ponorogo menggunakan kurikulum 13 secara 

penuh dan tetap menggunakan pendekatan tematik. 

3. Pelaksanaan kurikulum mata pelajaran pendidikan 

agama Islam di SD Muhammadiyah dan SD Maarif 

Ponorogo melakukan hal yang sama dalam bentuk 

program dalam mewujudkan budaya religius di 

sekolah, yaitu 1) penambahan jam pelajaran dan 

rumpun mata pelajaran PAI, 2) peningkatan kualitas 

pembelajaran, 3) Pengembangan melalui ekstra 

kurikuler, dan 4) Pengembangan melalui budaya 

religius. 

B. Saran 

Setelah melakukan penelitian tentang pelaksanaan 

kurikulum mata pelajaran pendidikan agama Islam dalam 
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mewujudkan budaya religius di sekolah, penulis 

mempunyai saran, antara lain bagi; 

1. Lembaga sekolah 

a. SD Muhammadiyah Terpadu 

Strategi, Program, serta pelakasanaan kurikulum 

mata pelajaran pendidikan agama Islam dalam 

mewujudkan budaya religius sudah terkelola dan 

terprogram dengan baik. Sebaiknya pengelola 

selalu meningkatkan kualitas programnya. 

b. SD Maarif Ponorogo 

Strategi, program, serta pelaksanaan kurikulum 

mata pelajaran pendidikan agama Islam dalam 

mewujudkan budaya religius sudah baik, namun 

perlu peningkatan dalam sistem pengelolaannya. 

2. Pembaca/peneliti selanjutnya 

Dalam penelitian ini, hanya membahas pelaksanaan 

kurikulum mata pelajaran pendidikan agama 
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Islamdalam mewujudkan budaya religius di sekolah. 

Penulis menyarankan apabila ada yang mengangkat 

penelitian dengan fokus yang sama lanjutkan 

penelitian mulai perencanaan hingga evaluasi 

pelaksanaan kurikulum mata pelajaran pendidikan 

agama Islam. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

TRANSKRIP WAWANCARA 

 

Kode   : 01/W/MT/08-04/2019 

Nama Informan : Alfi Marsidah, M.Pd.I. 

Tanggal   : 08 Februari 2019 

Jam   : 08:00 WIB 

Tempat Wawancara : Ruang Bidang Kurikulum, ISMUBA, 

Korlas 

Topik Wawancara : Wujud Budaya Religius, Strategi 

Mewujudkan Budaya Religius di 

Sekolah 

 Materi Wawancara 

Peneliti Apa saja bentuk/wujud pembiasaan yang 

dilakukan untuk mewujudkan budaya 

religius? 

Informan Banyak mbak, mulai dari sholat Dhuha, sholat 

Dhuhur berjamaah, salim ketika datang ke 

sekolah, budaya antri saat makan dan lain-lain 

Peneliti Bagaiama mengkondisikan siswa untuk 

mengikuti pembiasaan tersebut? 

Informan Kami (unit ISMUBA) dibantu wali kelas juga 
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ada anggota IPM yang mengkondisikan para 

siswa 

Peneliti Apa konsekuensi ketika ada anak yang 

melanggar? 

Informan Langsung ditangani oleh IPM, tetap ada 

hukuman. Biasanya berupa disuruh hafalan 

surat pendek 

Refleksi Dari data diperoleh wujud budaya religius dan 

strategi mewujudkan budaya religius 
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Kode   : 02/W/MT/09-05/2019 

Nama Informan : Yuli Hartini, S.Psi. 

Tanggal   : 09 Mei 2019 

Jam   : 08:00 WIB 

Tempat Wawancara : Ruang Bidang Kurikulum, ISMUBA, 

Korlas 

Topik Wawancara : Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan 

Agama Islam 

 Materi Wawancara 

Peneliti Kurikulum apa yang digunakan disini? 

Informan Disini kami masih menggunakan 2 kurikulum 

mbak, kurikulum 2006 khusus untuk kelas III 

dan VI. Sedangkan kurikulum 2013 

diberlakukan untuk kelas I, II, IV, dan V 

Peneliti Kurikulum 13 digunakan sepenuhnya? 

Informan Tidak sepenuhnya. Kami menggunakan 

kurikulum 13 dari initinya saja, KI dan KD. 

Namun dalam pelaksanaannya kami masih 

menggunakan model guru mapel tidak 

menggunakan model guru kelas 

Peneliti Untuk mewujudkan budaya religius melalui 
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kurikulum bagaimana bu? 

Informan Kami tidak ada patokan khusus, cuma 

pendidikan karakter dan agama tetap kami 

masukkan dalam RPP. Setiap guru disini 

mempunyai pegangan yang berisi mulai dari 

jurnal, silabus, PROTA, PROMES, hingga 

RPP, yang disahkan oleh kepala sekolah 

Peneliti Bagaimana untuk pelaksanaan ekskul? 

Informan Siswa secara umum boleh ikut ekskul setelah 

kelas 4, karena diasumsikan kelas 4 ke atas 

mereka sudah selesai Iqro’. Namun misalkan 

kelas bawah sudah ada yang selesai Iqro’ 

mereka sudah boleh megikuti ekskul 

Refleksi Dari data diperoleh pelaksanaan kurikulum 

PAI dalam mewujudkan budaya religius 
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Kode   : 03/W/MP/11-04/2019 

Nama Informan : Hamdan, S.Pd.I. 

Tanggal   : 11 April 2019 

Jam   : 09:00 WIB 

Tempat Wawancara : Ruang Tata Usaha 

Topik Wawancara : Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan 

Agama Islam dan wujud budaya religius 

 Materi Wawancara 

Peneliti Kurikulum apa yang digunakan disini? 

Informan Kami menggunakan kurikulum 13 

Peneliti Kurikulum 13 digunakan sepenuhnya? 

Informan Iya mbak, mulai kelas I sampai kelas VI 

Peneliti Untuk mewujudkan budaya religius melalui 

kurikulum apakah ada pedoman khusus pak? 

Informan Tidak ada acuan khusus, hanya saja kalau 

mapel umum kami mngambil dari kurikulum 

Diknas. Sedangakn untuk mapel PAI kami 

mengolaborasikan dengan materi dari LP 

Maarif 

Peneliti Untuk budaya religiusnya sendiri, 

pembiasaannya apa saja yang diwujudkan? 
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Informan Mulai dari pagi ada tartil al-Qur’an, kemudian 

waktu istirahat sholat Dhuha, dan isitirahat 

kedua diisi dengan sholat Dzuhur berjamaah. 

Untuk ke-NUannya, kami rutin mengadakan 

istighotsah dan doa bersama di masjid 

Refleksi Dari data diperoleh pelaksanaan kurikulum 

PAI dalam mewujudkan budaya religius 
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TRANSKRIP OBSERVASI 

 

Kode   : 01/Ob/MT/08-04/2019 

Tanggal  : 08 April 2019 

Jam   : 09:00 WIB 

Subjek observasi : Wujud budaya religius dan strategi 

mewujudkannya 

Tempat  : Aula atas SD Muhammadiyah Terpadu 

 

Transkrip 

Observasi 

Pagi sekitar pukul 09:00 WIB pada saat 

istirahat I, peneliti di ajak berkeliling 

oleh kepala unit ISMUBA. Ketika 

berkeliling para siswa selalu tersenyum 

dan menyapa guru mereka beserta 

peneliti. Di lantai 2, tepatnya di aula 

lantai 2, siswa putri sedang melakukan 

sholat Dhuha bersama-sama. Mereka 

dibimbing oleh IPM dan diawasi oleh 

wali kelas serta anggota ISMUBA. 

Sholat Dhuha berjalan sangat tertib, 

bahkan barisan sholat pun sangat rapi. 

Selesai sholat, ada seorang ustdzah yang 
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menyampaikan tausiyah. Para siswa pun 

mendengarkan dengan antusias. 

Refleksi Dari observasi tersebut diperoleh data 

tentang salah satu wujud budaya religius 

dan strategi mewujudkannya 
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Kode   : 02/Ob/MP/13-04/2019 

Tanggal  : 13 April 2019 

Jam   : 07:00 WIB 

Subjek observasi : Wujud budaya religius dan strategi 

mewujudkannya 

Tempat  : Masjid Jami’ NU 

 

Transkrip 

Observasi 

Pagi sekitar pukul 07:00 WIB pada hari 

Sabtu, SD Maarif sedang mengadakan 

istigotsah dan doa bersama. Disana, 

peneliti melihat banyak wali murid dan 

para siswa mulai berdatangan. Tak lama 

kemudian, acara dimulai dan dibuka oleh 

Kepala Sekolah dan kemudian 

istighotsah dimulai, yang dipimpin oleh 

salah satu guru PAI. Acara berjalan 

dengan khidmat. Pada hari itu doa 

bersama bertujuan untuk lancarnya UN 

kelas VI. 

Refleksi Dari observasi tersebut diperoleh data 

tentang salah satu wujud budaya religius 

dan strategi mewujudkannya 

DOKUMENTASI FOTO 
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1. SD Muhammadiyah Terpadu 

 

Gedung Sekolah 

 

Guru dan Staff 

 

Aktivitas Pembelajaran 
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Pembelajaran Sholat 

 

Bersedekah 

 

Budaya Antri Saat Makan Siang 
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Tausiyah (kegiatan Sholat Dhuha Siswa Putra) 

 

Tausiyah (kegiatan Sholat Dhuha Siswa Putri) 

 

Anggota IPM sedang mengkondisikan para Siswa 
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2. SD Maarif Ponorogo 

 

Gedung Sekolah 

 

Salah Satu Bukti Prestasi 

 

Salah Satu Lorong Kelas 
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Suasa Pembelajaran di Kelas 

 

Kantin Kejujuran 

 

Ruang TU dan Kru 
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Suasa Penyambutan Wali Murid Saat Istighotsah 

 

Shalat Dhuha dan Itighitsah Jamaah Putra 

 

Shalat Dhuha dan Itighitsah Jamaah Putri 
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