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ABSTRAK 

 
Anwariyah, Choirul. 2019. Pembelajaran Sejarah 

Kebudayaan Islam (SKI) berbasis Kurikulum 2013 di 

kelas V MI Thoriqul Huda Ngrawan Dolopo Madiun. 

Skripsi : Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, IAIN Ponorogo. 

Pembimbing, Mukhlison Effendi, M. Ag. 

 

Kata Kunci: Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam 

(SKI), Kurikulum 2013 

 

Latar belakang penelitian ini adalah mata pelajaran SKI 

dirasakan telah menjadi mata pelajaran yang dianaktirikan 

sehingga banyak peserta didik yang merasa bosan karena hanya 

dikemas di dalam penyajian yang monoton. Dalam K13, siswa 

dituntut untuk belajar aktif dan mandiri, dan guru berperan 

sebagai moderator. Guru SKI di kelas V MI Thoriqul Huda 

Ngrawan Dolopo Madiun menjadikan RPP dan silabus sebagai 

pemenuhan kegiatan administratif. MI Thoriqul Huda telah 

mempunyai fasilitas yang memadai yang digunakan sebagai 

media pembelajaran, hal ini tentu tidak terlepas dari 

kompetensi guru untuk mendeskripsikan dan menganalisis 

perencanaan pembelajaran SKI berbasis K13, pelaksanaannya 

dan evaluasi pembelajaran SKI berbasis K13 di kelas V MI 

Thoriqul Huda Ngrawan Dolopo Madiun. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang 

bersifat kualitatif, dengan mengambil latar di MI Thoriqul 

Huda Ngrawan Dolopo Madiun. Pengumpulan data dilakukan 

dengan mengadakan wawancara, observasi dan dokumentasi. 

Teknis analisis data yang digunakan adalah analisis data 

deskriptif analitik yaitu mendeskripsikan dan menganalisa 

semua hal yang menjadi fokus dalam penelitian ini. peneliti 
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menggunakan metode triangulasi sumber dan triangulasi 

metode. 

Hasil penelitian menunjukkan : (1) Perencanaan 

Pembelajaran SKI berbasis K13 di kelas V MI Thoriqul Huda 

mengacu pada kurikulum yang sesuai dengan standar isi. Di 

dalam penyusunan RPP guru belum melaksanakan secara 

optimal dalam pembelajaran di kelas karena hanya dijadikan 

sebagai kegiatan pemenuhan administratif. (2) Pelaksanaan 

Pembelajaran SKI berbasis K13 berjalan dengan optimal. Hal 

ini dapat dilihat dari karakteristik siswa di dalam mengikuti 

pelajaran di kelas, pembelajaran terpusat pada peserta didik. (3) 

Evalusi pembelajaran SKI berbasis K13 dengan guru sering 

melakukan pre test dan post test untuk mengetahui tingkat 

pembelajaran siswa menunjukkan nilai pada rapot siswa 

dengan nilai rata-rata belajar siswa pada semester I yaitu 85,75 

. SKI berbasis K13 yaitu terampilnya guru dalam mengelola 

pembelajaran dikelas dengan penggunakan media dan strategi 

pemeblajaran yang dapat menarik semangat siswa untuk 

belajar, alokasi waktu yang cukup sehingga materi dapat 

tersampaikan secara optimal. Sedangkan hambatan yaitu terlalu 

banyaknya jam pelajaran yang harus diampu oleh guru SKI di 

kelas V, konsentrasi guru terbagi dengan siswa kelas VI yang 

akan menghadapi ujian nasional dan karakteristik siswa yang 

beraneka ragam sehingga terdapat siswa yang kurang bisa 

mengikuti pelajaran. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) di madrasah 

ibtidaiyah merupakan salah satu mata pelajaran PAI 

yang menelaah tentang asal-usul, perkembangan, peran 

kebuayaan atau peradaban Islam dan para tokoh yang 

berprestasi dalam sejarah Islam pada masa lampau, 

mulai dari sejarah masyarakat Arab pra- Islam, sejarah 

kelahiran dan kerasulan Nabi Muhammad SAW, sampai 

dengan masa khulafaur r ̅syid n̅ Peran utama sejarah 

yaitu sebagai pelajaran. Manusia dianugerahi akal dan 

pikiran sehingga mampu mengambil pelajaran dari 

pengalaman yang dialaminya atau juga belajar dari 

pengalaman orang lain baik berupa keberhasilan 

maupun kegagalan dari generasi sebelumnya. 

Oleh karena itu, SKI penting diajarkan pada 

setiap satuan pendidikan mulai dari madrasah ibtidaiyah 

sampai perpendidikan tinggi dengan tujuan sejarah akan 

dapat direkontruksi oleh umat Islam pada zaman 

modern ini. Dalam pembelajaran SKI juga ada 

perubahan kurikulum. Kurikulum memiliki kedudukan 

sentral dalam melaksanakan proses pendidikan. 

Kurikulum mengarahkan segala bentuk aktivitas 

pendidikan demi tercapainya tujuan pendidikan. 

Kurikulum juga merupakan rencana pendidikan, 
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memberikan pedoman dan pegangan mengenai jenis, 

lingkup, urutan isi, dan proses pendidikan.
1
 

Mempersiapkan lulusan pendidikan memasuki 

era globalisasi yang penuh tantangan dan ketidakpastian 

diperlukan pendidikan yang dirancang berdasarkan 

kebutuhan nyata di lapangan. Untuk kepentingan 

tersebut pemerintah melakukan penataan kurikulum.
2
 

Penataan tersebut menghasilkan beberapa kali 

perubahan kurikulum, yaitu kurikulum tahun 1947, 

1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004 dan taahun 

2006. Perubahan tersebut merupakan konsekuensi dan 

implikasi dari terjadinya perubahan sistem politik, 

sosial budaya, ekonomi dan perkembangan iptek. 

Kurikulum 2013 secara konseptual memiliki 

beberapa keunggulan. Pertama, kurikulum 2013 

menggunakan pendekatan yang bersifat alamiah 

(konstektual) karena berangkat, berfokus, dan bermuara 

pada hakekat siswa untuk mengembangkan berbagai 

kompetensi sesuai dengan kompetensinya masing-

masing. Kedua, kurikulum 2013 yang berbasis karakter 

dan kompetensi boleh jadi mendasari pengembangan 

kemampuan-kemampuan lain. Penguasaan ilmu 

pengetahuan, dan keahlian tertentu dalam suatu 

pekerjaan, serta pengembangan aspek-aspek 

kepribadian dapat dilakukan secara optimal berdasarkan 

                                                           
1
 M. Dien Madjid dan Johan Wahyudi, Ilmu Sejarah Sebuah 

Pengantar, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 13. 
2
 E. Mulyasa, Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013, 

(Bandung : Remaja Rosdakarya, 2015), 66. 
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standar kompetensi tertentu. Ketiga, ada bidang-bidang 

studi atau mata pelajaran tertentu yang dalam 

pengembangannya lebih tepat menggunakan pendekatan 

kompetensi, terutama yang berkaitan dengan 

keterampilan.
3
 

Dengan adanya kurikulum 2013 yang 

menekankan pada keaktifan siswa, maka seorang guru 

dituntut untuk mengolah pembelajaran dengan 

menggunakan metode dan media secara tepat. Oleh 

karena itu diharapkan mata pelajaran SKI dapat 

dikemas menjadi mata pelajaran yang tidak monoton 

sehingga nilai di dalam mata pelajaran SKI dapat 

direkontruksi dengan baik dalam kehidupan siswa. 

MI Thoriqul Huda sebagai lembaga pendidikan 

yang bernuansakan Islami dan menjadikan Pendidikan 

Agama Islam sebagi identitas agamanya. Lembaga ini 

mengharapkan para siswanya mampu menguasai semua  

mata pelajaran di madrasah, khususnya mata pelajaran 

yang berciri khas Islam. Guru merupakan mesin utama 

di dalam pendidikan. Dengan empat kompetensi yaitu 

kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan pesonal 

yang dimiliki oleh guru mata pelajaran SKI di MI 

Thoriqul Huda serta kemampuan guru di dalam 

menyusun dan melaksanakan pmbelajaran secara 

mandiri dan kreatif, maka pembelajaran SKI akan 

menjadi mata pelajaran yang menarik untuk diikuti. 

                                                           
3
 Ibid., 164. 
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MI Thoriqul Huda yang memiliki beberapa mata 

pelajaran yang harus dikuasai oleh siswa dengan waktu 

yang terbatas menuntut guru untuk terampil dalam 

menyampaikannya, agar mata pelajaran SKI tidak 

menjadi mata pelajaran yang dilupakan. Oleh karena itu 

peneliti lebih memfokuskan penelitian pada kelas V 

karena semester dua ini kegiatan belajar mengajar 

berjalan seperti biasa, dan untuk kelas VI lebih sering di 

dalam pemberian soal-soal sebagai stategi untuk 

membantu menghadapi Ujian Akhir Madrasah 

berstandar Nasional (UAMBN). Guru SKI kelas V telah 

mampu membuat perencanaan pembelajaran yang 

meliputi RPP dan silabus, akan tetapi guru tidak 

sepenuhnya menjadikannya sebagai pedoman di dalam 

praktek pembelajaran di kelas. Berdasarkan atas fakta di 

atas, peneliti terarik untuk meneliti tentang bagaimana 

“Pembelajaran SKI Berbasis Kurikulum 2013 di Kelas 

V MI Thoriqul Huda Ngrawan Dolopo Madiun”. 

 

A. Fokus Penelitian 

Penelitian ini difokuskan pada pembelajaran 

sejarah kebudayaan Islam berbasis kurikulum 2013 di 

kelas V MI Thoriqul Huda Ngrawan Dolopo Madiun 

yang meliputi perencanaan pembelajaran, pelaksanaan 

pembelajaran yang dilakukan guru untuk 

menyampaikan materi SKI berbasis K13 serta proses 

evaluasi pembelajaran SKI berbasis K13 di kelas V MI 

Thoriqul Huda Ngrawan Dolopo Madiun. 
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B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah di atas dapat 

dirumuskan beberapa rumusan masalah yaitu : 

1. Bagaimana perencanaan pembelajaran  SKI berbasis 

K13 di kelas V Madrasah Ibtidaiyah Thoriqul Huda 

Ngrawan Dolopo Madiun ? 

2. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran SKI berbasis 

K13 di kelas V Madrasah Ibtidaiyah Thoriqul Huda 

Ngrawan Dolopo Madiun ? 

3. Bagaimana proses evaluasi pembelajaran SKI 

berbasis K13 di kelas V Madrasah Ibtidaiyah 

Thoriqul Huda Ngrawan Dolopo Madiun ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini yaitu : 

1. Mendeskripsikan perencanaan pembelajaran SKI 

berbasis K13 di kelas V Madrasah Ibtidaiyah 

Thoriqul Huda Ngrawan Dolopo Madiun ? 

2. Mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran SKI 

berbasis K13 di kelas V Madrasah Ibtidaiyah 

Thoriqul Huda Ngrawan Dolopo Madiun ? 

3. Mengungkapkan evaluasi pembelajaran SKI 

berbasis K13 di kelas V Madrasah Ibtidaiyah 

Thoriqul Huda Ngrawan Dolopo Madiun ? 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Untuk menambah wawasan ilmu 

pengetahuan dalam segala bidang ilmu baik ilmu 

pendidikan Islam maupun Pendidikan umum. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Penulis 

Dengan hasil penelitian ini, diharapkan 

dapat memberikan pengalaman dan pengetahuan 

bagi penulis khususnya dalam mengatasi 

perkembangan dunia pendidikan. Selain itu, 

dengan hasil penelitian ini dapat menjadi bekal 

ketikan penulis terjun langsung dalam dunia 

pendidikan. 

b. Bagi Guru 

Dengan adanya penelitian ini, 

diharapkan guru lebih mengembangkan 

kompetensi yang dimiliki guna untuk 

meningkatkan minat belajar khususnya pelajaran 

SKI, sehingga siswa lebih giat lagi dalam 

mengembangkan potensi dan prestasinya. 

c. Bagi Lembaga 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan 

lembaga mampu meningkatkan kualitas 

pendidikan di sekolah khususnya minat belajar 

bagi siswa.  
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E. Sistematika Pembahasan 

 Sistematika pembahasan ini dimaksudkan untuk 

memudahkan pembaca dalam menelaah isi kandungan 

yang ada didalamnya. Adapun sistematikanya sebagai 

berikut : 

BAB I Pendahuluan. Bab ini berfungsi untuk 

memaparkan pola dasar dari keseluruhan isi 

yang terdiri dari : latar belakang masalah, 

fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika pembahasan. 

BAB II 
Telaah dari hasil penelitian terdahulu dari 

kajian teori. Bab  ini berfungsi untuk 

mengetengahkan acuan teori  yang 

digunakan sebagai landasan melakukan 

penelitian yang terdiri penelitain 

pembelajaran SKI berbasis kurikulum 2013. 

BAB III 
Metode penelitian. Bab ini adalah metode 

penelitian yang berisi pendekatan dan jenis 

penelitian, kehadiran peneliti, lokasi 

penelitian, sumber data, prosedur 

pengumpulan data, teknik analisis data, 

pengecekan keabsahan temuan dan tahap-

tahap penelitian. 

BAB IV 
Temuan Penelitian. Bagian ini memuat 

uraian tentang data umum  dan data khusus. 

Data umum berisi deskripsi singkat profil 

lokasi penelitian yaitu di MI Thoriqul Huda. 

Sedangkan data khusus berisi tentang 
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temuan yang diperoleh dari pengamatan dan 

hasil wawancara serta dokumentasi lainnya 

yang terkait dengan Pembelajaran SKI 

berbasis kurikulum 2013. 

BAB V 
Pembahasan. Merupakan bab pembahasan 

dari hasil penelitian tentang pembelajaran 

berbasis K13 pada mata pelajaran SKI di 

kelas V MI Thoriqul Huda Ngrawan Dolopo 

Madiun, yang diawali dengan pembahasan 

mengenai perencanaan pelaksanaan 

pembelajaran SKI  berbasis K13 yang 

meliputi pengembangan silabus dan 

penyusunan RPP. pelaksanaan pembelajaran 

SKI berbasis K13 di MI Thoriqul Huda 

Ngrawan Dolopo Madiun . Pembelajaran 

SKI di kelas dan diakhiri dengan 

pembahasan mengenai evaluasi 

pembelajaran mata pelajaran SKI berbasis 

K13 di kelas V MI Thoriqul Huda  

BAB VI 
Penutup yang berisikan tentang kesimpulan 

dari hasil penelitian yang penulis lakukan, 

saran-saran dan penutup. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU  

DAN KAJIAN TEORI 

 

A. Telaah Terdahulu 

Menurut pengetahuan peneliti selama ini, 

penelitian mengenai pelaksanaan pembelajaran berbasis 

K13 pada mata pelajaran SKI di MI Thoriqul Huda 

belum ada. Namun ada penelitian yang relevan dengan 

tema penelitian ini, diantaranya:  

 Berdasarkan penelitian terdahulu yaitu 

penelitian dari saudari Ahmad Mesnadi yang berjudul “. 

Implementasi Kurikulum 2013 di MA An- Najiah Desa 

Lengkong Sukorejo”. Pada pelaksanaan pembelajaran di 

MA An-Najiah sudah menggunakan kurikulum 2013, 

akan tetapi belum terlaksana dengan maksimal. Proses 

pembelajaran di MA An- Najiyah para guru 

menggunakan metode pembelajaran yang sederhana 

seperti diskusi dan ceramah. Pendekatan dalam 

pembelajaran di MA An- Najiyah menggunakan 

pendekatan scientific.
4
 

Berdasarkan penelitian terdahulu yaitu dari 

saudari Hera Selviana Ariska Sari yang berjudul 

“.Pengembangan Kecerdasan Spiritual Siswa Melalui 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis 

                                                           
4
 Ahmad Mesnadi,  Implementasi Kurikulum 2013 di MA An-

Najiyah Desa Lengkong Sukorejo, (Skripsi, IAIN,  Ponorogo, 2018),  69. 
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Saintifik pada Kurikulum (Studi Kasus Kelas X di SMK 

PGRI 2 Ponorogo)”. Menunjukkan jika faktor 

pendukung dan penghambat pembelajaran pendidikan 

agama Islam berbasis saintifik pada kurikulum 2013 

dalam pengembangan spiritual siswa kelas X, antara 

lain : 

a. Faktor pendukungnya adalah semua pihak sekolah 

baik itu kepala sekolah, guru (semua warga sekolah) 

memberikan dukungan dengan diterapkannya 

kurikulum 2013 merupakan trobosan yang dimana 

merupakan kurikulum pengembangan dari 

kurikulum sebelumnya dalam rangka meningkatkan 

mutu bagi guru dan siswa dalam proses belajar 

mengajar. 

b. Faktor penghambat, Kurikulum 2013 ini merupakan 

kurikulum pengembangan dari kurikulum 

sebelumnya dan hanya lembaga tertentu yang sudah 

menerapkan kurikulum tersebut sehingga guru 

belum bisa mengerti sepenuhnya akan kurikulum 

baru.
5
  

Penelitian selanjutnya yaitu dari Solikkah yang 

berjudul “.Upaya Guru Dalam Meningkatkan Belajar 

Siswa Pada Mata Pelajaran SKI kelas VIIIB di MTs 

Ma’arif Al- Hikmah Ngrayun Ponorogo”. adalah 

sebagai berikut, upaya guru dalam meningkatkan minat 

                                                           
5
 Hera Selviana Ariska Sari, “.Pengembangan Kecerdasan Spiritual 

Siswa Melalui Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Saintifik 

Pada Kurikulum 2013 Studi Kasus Kelas X di SMK PGRI 2 Ponorogo”., 

(Skripsi, IAIN, Ponorogo, 2018), 93. 
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belajar siswa pada mata pelajaran SKI yaitu dengan 

menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, 

menggunakan alat media yang bervariasi, memberikan 

informasi kepada siswa, memberikan hukuman yang 

sifatnya masih ringan bagi siswa yang tidak bisa 

dikondisikan, dan guru lebih mendalami materi 

pembelajaran.
6
 

Penelitian yang terakhir yaitu dari Nurul Ummi 

Akhinah yang berjudul “.Pembelajaran Sejarah 

Kebudayaan Islam Berbasis Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP) di kelas XI Agama Madrasah Aliyah 

Negeri Yogyakarta II”. adalah sebagai berikut, 

pelaksanaan pembelajaran SKI berbasis KTSP di kelas 

XI Agama MAN Yogyakarta II berjalan dengan 

optimal. Secara umum hal ini dapat dilihat dari 

beberapa hal diantaranya : Pertama, terdapat 

ketertarikan siswa dalam mengikuti pelajaran SKI. 

Kedua, terciptanya suasana pembelajaran yang terpusat 

pada siswa. Hal ini diwujudkan guru dengan meminta 

siswa untuk berdiskusi, membuat makalah, membuat 

powerpoint, kemudian mempresentasikannya di depan 

kelas. Ketiga, nilai rata-rata siswa kelas XI Agama pada 

semester 1 telah mencapai angka 81.8.
7
 

                                                           
6
 Solikkah, “.Upaya Guru dalam Meningkatkan Belajar Siswa pada 

Mata Pelajaran SKI Kelas VIIIB di MTs Ma‟arif Al-Hikmah Ngrayun 

Ponorogo”., (Sskripsi, IAIN, Ponorogo, 2018), 71. 
7
 Nurul Ummi Akhinah, Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam 

Berbasis Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di kelas XI Agama 

Madrasah Aliyah Negeri Yogyakarta II, (Skripsi, UIN SUKAYogyakarta, 

2013) 112. 



12 
 

 
 

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti terdahulu ada perbedaan yaitu jika peneliti 

terdahulu meneliti tentang pengaruh kesiapan belajar, 

strategi pembelajaran dan kurikulum KTSP maka kali 

ini peneliti meneliti tentan kurikulum K13 pada mata 

pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. 

B. Kajian Teori 

1. Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam 

Pembelajaran adalah proses interaksi siswa 

dengan guru dan sumber belajar pada suatu 

lingkungan belajar.
8
 Kombinasi unsur-unsur yang 

tersusun dalam pembelajaran meliputi manusiawi, 

materi, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang 

saling mempengaruhi pencapaian tujuan 

pembelajaran. 

Menyempurnakan pemahaman tersebut di 

atas, Suyono dan Hariyanto mengungkapkan bahwa 

belajar adalah aktivitas atau suatu proses untuk 

memperoleh pengetahuan, meningkatkan 

keterampilan, memperbaiki perilaku, sikap, dan 

mengokohkan kepribadian.
9
 Dalam hal ini, sudah 

menjadi kelaziman ketika dalam pembelajaran 

cenderung muncul persoalan tentang bagaimana 

cara guru mengembangkan dan menciptakan serta 

mengatur situasi yang memungkinkan siswa 

                                                           
8
 Moh Suardi, Belajar dan Pembelajaran, (Yogyakarta: Deepublish, 

2015), 25. 
9
 Suyono dan Hariyanto, Belajar dan Pembelajaran, (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2014), 9.  
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melakukan proses belajar secara efektif, sehingga 

perilaku ataupun pola tingkah lakunya dapat 

mengalami perubahan yang positif.  

Sejarah adalah ilmu yang mempelajari 

tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa 

lampau.
10

 Dari kisah sejarah kita dapat mengambil 

sebagai inspirasi. Meneladani nilai-nilai dari kisah 

pahlawan maupun cerita-cerita sejarah yang berupa 

tragedi. Semua itu dalam rangka menciptakan 

kehidupan yang lebih baik di masa mendatang.  

Namun yang terjadi di masyarakat, sejarah 

terlebih sejarah Islam tidak terlalu menarik untuk 

dikaji. Stigma miring yang menimpa sejarah Islam 

mungkin disebabkan oleh beberapa faktor: pertama, 

secara umum tingkat pemahaman masyarakat 

terhadap sejarah sangat rendah. Menurut pandangan 

mereka, sejarah bukanlah sesuatu yang penting 

untuk diketahui apalagi dikaji secara mendalam, 

karena akan menyita banyak waktu dan terkesan 

berulang-ulang. 

Adapun kedua, beberapa metode digunakan 

dalam mengkaji sejarah belum ditetapkan secara 

maksimal oleh PTAI di Indonesia. Begitu banyak 

literatur sejarah Islam, tetapi tidak didukung dengan 

analisis yang kuat dan metodologi kajian tepat. 

                                                           
10

 Misnal Munir, Filsafat Sejarah, (Yogyakarta: Gadjah Mada 

University Press, 2014), 1. 
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Ketiga, wawasan keIslaman komunitas 

berpendidikan tinggi terbatas, khususnya sejarah 

Islam. Dukungan wawasan sejarah tentu sangat 

membantu pemahaman bidang ilmu lain. Masa 

keemasan politik Islam Turki Utsmani misalnya 

dapat digali melalui pendekatan sejarah. Tanpa 

sejarah yang objektif, sulit sekali diperoleh data dan 

fakta sejarah yang akurat. Keempat, terbatasnya 

literatur, baik di perpustakaan berpendidikan tinggi 

maupun ditengah masyarakat. pengadaan 

perpustakaan untuk melayani kebutuhan baca 

tidaklah menjadi prioritas pemerintah negara 

berkembang. Hampir tidak ada kebijakan untuk 

mensuplai buku-buku sejarah ke beberapa 

perpustakaan Perpendidikan Tinggi dan daerah. 

Adapun kelima, kenyataan sejarah kadang dialihkan. 

Hal ini bisa saja memunculkan sikap antipati 

terhadap kajian Islam.
11

 

Sejarah kebudayaan Islam di madrasah 

bertujuan menumbuh kembangkan kemampuan 

peserta didik dalam memahami peristiwa sejarah 

dan produk peradaban Islam, menghargai para tokoh 

perilaku sejarah dan pencipta peradaban itu yang 

membawa kemajuan dan kejayaan Islam, sehingga 

                                                           
11

 Rusdi Sulaiman, Pengantar Metodologi Studi Sejarah 

Peradaban Islam,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 5. 
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tertanam nilai-nilai kepahlawanan, kepeloporan dan 

kreatifitas.
12

  

Lebih lanjut dikatakan bahwa Mata pelajaran 

SKI mengkaji masalah sejarah yang bersangkutan 

dengan aspek pengetahuan, maka ia juga 

mengajarkan aspek sikap, misalnya tentang berbagai 

usaha yang dilakukan oleh para khalifah dalam 

bidang ilmu pengetahuan dan seni, sehingga peserta 

didik mampu mencontoh tentang kegigihan cara 

menuntut ilmu dan mengembangkannya sehingga 

bermanfaat bagi umat.
13  

Secara substansial, mata pelajaran Sejarah 

Kebudayan Islam memiliki kontribusi dalam 

memberikan motivasi kepada peserta didik untuk 

mengenal, memahami, menghayati sejarah 

kebudayaan Islam, yang mengandung nilai-nilai 

kearifan yang dapat digunakan untuk melatih 

kecerdasan, membentuk sikap, watak, dan 

kepribadian peserta didik.
14

 

Ruang lingkup Sejarah Kebudayan Islam di 

Madrasah Ibtidaiyah meliputi:  

a) Sejarah masyarakat Arab pra-Islam, sejarah 

kelahiran dan kerasulan Nabi Muhammad saw.  

                                                           
12

 Rofiq, Nilai Sejarah Kebudayaan Islam dam Pengembangan 

Kurikulum Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol. XII, No. 1, Juni 2015. 

Diakses Mei 2019. 
13

 Ibid., 21. 
14

 https://spmsleman.files.worpress.com/2016/04/kma-nomor-165-

tahun-2014-kurma-k13-lampiran.pdf 

https://spmsleman.files.worpress.com/2016/04/kma-nomor-165-tahun-2014-kurma-k13-lampiran.pdf
https://spmsleman.files.worpress.com/2016/04/kma-nomor-165-tahun-2014-kurma-k13-lampiran.pdf


16 
 

 
 

b) Dakwah Nabi Muhammad saw dan para 

sahabatnya yang meliputi kegigihan dan 

ketabahannya dalam berdakwah, kepribadian 

Nabi Muhammad Saw, hijrah Nabi Muhammad 

saw ke Thaif, peristiwa Isra‟ Mi‟raj Nabi 

Muhammad saw. 

c) Peristiwa hijrah Nabi Muhammad saw ke 

Yatsrib, keperwiraan Nabi Muhammad saw, 

peristiwa Fatpu Makkah, dan peristiwa akhir 

hayat Rasulullah Saw. 

d) Peristiwa-peristiwa pada masa Khulafaur 

ra syid  n .  

e) Sejarah perjuangan Walisongo.
15

 

2. Pembelajaran SKI berbasis Kurikulum 2013 

a. Pengertian Pembelajaran SKI berbasis 

Kurikulum 2013 

Dalam lingkup Madrasah Ibtidaiyah pada 

mata pelajaran SKI menelaah tentang asal usul, 

perkembangan, peranan kebudayaan atau 

peradaban Islam dan para tokoh yang berprestasi 

dalam sejarah Islam masa lampau, mulai dari 

sejarah masyarakat Arab pra-Islam, sejarah 

kelahiran dan kerasulan Nabi Muhammad SAW, 

sampai dengan masa  h lafa r ra   i   n . 

Mata pelajaran Sejarah Kebudayaan 

Islam di Madrasah Ibtidaiyah bertujuan agar 

                                                           
15

 Ibid., 44. 



17 
 

 
 

siswa memiliki kemampuan-kemampuan 

sebagai berikut :
16

 

a) Membangun kesadaran siswa tentang 

pentingnya mempelajari landasan ajaran, 

nilai-nilai dan norma-norma Islam yang 

telah dibangun oleh Rasulullah SAW, dalam 

rangka mengembangkan kebudayaan dan 

peradaban Islam. 

b) Membagun kesadaran siswa tentang 

pentingnya waktu dan tempat yang 

merupakan sebuah proses dari masa lampau, 

masa kini, dan masa depan. 

c) Melatih daya kritis siswa untuk memahami 

fakta sejarah secara benar dengan didasarkan 

pada pendekatan ilmiah. 

d) Menumbuhkan apresiasi dan penghargaan 

siswa terhadap peninggalan sejarah Islam 

sebagai bukti peradaban umat Islam di masa 

lampau. 

e) Mengembangkan kemampuan siswa dalam 

mengambil ibrah dari peristiwa-peristiwa 

bersejarah (Islam), meneladani tokoh-tokoh 

berprestasi, dan mengaitkannya dengan 

fenomena sosial, budaya, politik, ekonomi, 

iptek dan seni, dan lain-lain untuk 

mengembangkan kebudayaan dan peradaban 

Islam. 

                                                           
16 Ibid.,41-42. 
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Pembelajaran dalam menyukseskan 

implementasi Kurikulum 2013 merupakan 

kseluruhan proses belajar, pembentukan 

kompetensi, dan karakter siswa yang 

direncanakan. Dalam hal ini, pembelajaran pada 

hakekatnya adalah proses interaksi antara siswa 

dengan lingkungannya, sehingga terjadi 

perubahan perilaku kearah lebih baik.
17

 banyak 

sekali faktor yang mempengaruhi perubahan 

perilaku anak, diantaranya faktor internal yang 

datang dari diri individu, dan faktor eksternal 

yang datang dari lingkungannya. 

  Kurikulum 2013 secara konseptual 

memiliki beberapa keunggulan. Pertama, 

kurikulum 2013 menggunakan pendekatan yang 

bersifat alamiah (konstektual), karena berangkat, 

berfokus, dan bermuara pada hakekat siswa 

untuk mengembangkan berbagai kompetensi 

sesuai dengan potensi masing-masing. Kedua, 

kurikulum 2013 yang berbasis karakter dan 

kompetensi boleh jadi mendasari pengembangan 

kemampuan-kemampuan lain. Penguasaan ilmu 

pengetahuan, dan keahlian tertentu dalam suatu 

pekerjaan, kemampuan memecahakan masalah 

dalam kehidupan sehari-hari, serta 

pengembangan aspek-aspek kepribadian dapat 

dilakukan secara optimal berdasarkan standar 
                                                           

17
 E. Mulyasa, Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013, 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 125. 
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kompetensi tertentu. Ketiga, ada bidang-bidang 

studi atau mata pelajaran tertentu yang dalam 

pengembangannya lebih tepat menggunakan 

pendekatan kompetensi, terutama yang berkaitan 

dengan keterampilan
18

. 

Dalam kurikulum 2013 tugas guru tidak 

hanya menyampaikan informasi kepada peserta 

didik, tetapi harus kreatif memberikan layanan 

dan kemudahan belajar (facilitate learning) 

kepada seluruh peserta didik, agar mereka dapat 

belajar dalam suasana yang menyenangkan, 

gembira, penuh semangat, tidak cemas, dan 

berani mengemukakan pendapat secara terbuka. 
19

  

Kurikulum sebagai program perencanaan 

pembelajaran tidak sekedar memuat berbagai 

macam kegiatan sekolah, tetapi juga memuat 

tujuan, arah pembelajaran sekaligus alat evalusi 

untuk mengukur keberhasilan siswa sesuai 

tujuan. Selain itu, beberapa hal dalam 

mendukung proses pembelajaran seperti media, 

harus menjadi bagian perencanaan pembelajaran 

oleh pihak sekolah. Pada dasarnya, kurikulum 

disusun untuk memperlancar proses belajar di 

sekolah melalui bimbingan guru dan tanggung 

jawab pihak sekolah. Tidak akan berhasil proses 

pendidikan di sekolah apabila guru dan pihak 
                                                           

18
 Ibid.,164. 

19
 Ibid.,42. 
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sekolah mengabaikan kurikulum yang telah 

disusun secara sistematis. Perlu upaya 

kesepahaman bersama oleh guru terhadap konten 

kurikulum agar tujuan pendidikan yang 

diinginkan tercapai.
20

 

b. Perencanaan Pembelajaran Berbasis Kurikulum 

2013 

1) Pengembangan silabus 

Silabus diartikan sebagai rencana 

pembelajaran pada suatu dan atau kelompok 

mata pelajaran/ tema tertentu yang 

mencakup standar kompetensi, kompetensi 

dasar, materi pokok/ pembelajaran, kegiatan 

pembelajaran, indikator pencapaian 

kompetensi untuk penialain, penilaian, 

alokasi waktu dan sumber belajar.
21

 Dalam 

kurikulum 2013, silabus sudah disiapkan 

oleh Pemerintah, baik untuk kurikulum 

nasioanal maupun untuk kurikulum wilayah, 

sehingga guru tinggal mengembangkan 

rencana pembelajaran, yang tidak terlalu 

jelimet. Hal baru berkaitan dengan silabus 

dan RPP ini, bahwa sebagian besar 

pembelajaran, khususnya disekolah dasar 

dilakukan secara tematik integratif. Oleh 

                                                           
20

 Ma‟as Shobirin, Konsep dan Implementasi Kurikulum 2013 di 

Sekolah Dasar, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 18. 
21

 Sholeh Hidayat, Pengembangan Kurikulum Baru, (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2017), 100.   
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karena itu guru harus memahaminya secara 

utuh berbagai hal yang berkaitan dengan 

silabus tematik integratif sebelum 

melaksanakan pembelajaran. 

Dalam pengembangan silabus, 

supaya pengembangan silabus yang 

dilakukan oleh setiap satuan pendidikan 

tetap berada dalam ranah pengembangan 

(standar nasional) maka perlu 

memperhatikan prinsip-prinsip 

pengembangan silabus, sedikitnya ada 

delapan prinsip dasar yang perlu 

diperhatikan dalam pengembangan silabus 

diantaranya. 

a) Ilmiah yaitu keseluruhan materi dan 

kegiatan yang menjadi muatan dalam 

silabus harus benar dan dapat 

dipertanggung jawabkan secara 

keilmuan. Untuk mencapai kebenaran 

ilmiah tersebut, dalam penyusunan 

silabus selayaknya dilibatkan para pakar 

di bidang keilmuan masing-masing mata 

pelajaran. Hal ini dimaksudkan agar 

materi pelajaran yang disajikan dalam 

silabus sahih (valid). 

b) Relevan yaitu ruang lingkup, kedalaman, 

tingkat kesukaran dan urutan penyajian 

materi dalam silabus sesuai atau ada 

keterkaitan dengan tingkat perkembangan 
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fisik, intelekual, sosial, emosional, dan 

spiritual siswa. 

c) Sistematis yaitu komponen-komponen 

silabus saling berhubungan secara 

fungsional dalam mencapai kompetensi. 

d) Konsisten yaitu adanya hubungan yang 

konsisten (ajeg, taat azas) antara 

kompetensi dasar, indikator, materi 

pokok/pembelajaran, pengalaman belajar, 

sumber belajar dan sistem penilaian. 

e) Memadai yaitu cakupan indikator, materi 

pokok/ pembelajaran, pengalaman 

belajar, sumber belajar dan sistem 

penilaian cukup untuk menunjang 

pencapaian kompetensi dasar. 

f) Aktual dan kontekstual yaitu cakupan 

indikator, materi pokok, pengalaman 

belajar, sumber belajar dan sistem 

penilaian memperhatikan perkembangan 

ilmu, teknologi dan seni mutakhir dalam 

kehidupan nyata dan peristiwa yang 

terjadi. 

g) Fleksibel yaitu keseluruhan komponen 

silabus dapat mengakomodasi keragaman 

siswa, guru serta dinamika perubahan 

yang terjadi di sekolah dan tuntutan 

masyarakat. 
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h) Menyeluruh yaitu komponen silabus 

mencakup keseluruhan ranah kompetensi 

(kognitif, afektif dan psikomotor).
 22

 

2) Pengembangan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran 

 Rencana pelaksanaan pembelajaran 

(RPP) adalah rencana kegiatan pembelajaran 

tatap muka untuk satu pertemuan atau 

lebih.
23

 Dalam pengembangan RPP, guru 

diberi kebebasan untuk mengubah, 

memodifikasi, dan penyesuaian silabus 

dengan kondisi daerah dan sekolah, serta 

dengan karakteristik siswa. Sehingga 

kompetensi yang hendak dicapai bisa 

mendukung terwujudnya visi dan misi yang 

diharapkan oleh sekolah. 

Pengembanagan rencana pelaksanaan 

pembelajaran harus memperhatikan 

karakteristik siswa terhadap materi standar 

yang dijadikan bahan kajian. Terdapat 

beberapa prinsip yang harus diperhatikan 

dalam pengembangan RPP, diantaranya :  

a) RPP disusun guru sebagai terjemahan 

dari ide kurikulum dan berdasarkan 

silabus yang telah dikembangkan pada 

tingkat nasional ke dalam bentuk 

                                                           
22

 Ibid., 102 
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 Ma‟as Shobirin, Konsep dan Implementasi Kurikulum 2013 di 

Sekolah Dasar, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 183. 
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rencana proses pembelajaran untuk 

direalisasikan dalam pembelajaran. 

b) RPP dikembangkan guru dengan 

menyesuaikan apa yang dinyatakan 

dalam silabus dengan kondisi pada 

satuan pendidikan, baik kemampuan 

awal siswa, minat, motivasi beajar, 

bakat, potensi, kemampuan emosional, 

maupun gaya belajar. 

c) RPP mendorong partisipasi aktif siswa. 

d) RPP sesuai dengan tujuan kurikulum 

2013 untuk menghasilkan siswa sebagai 

manusia yang mandiri dan tidak berhenti 

belajar, proses pembelajaran dalam RPP 

dirancang dengan terpusat pada siswa 

untuk mengembangkan motivasi, rasa 

ingin tahu, kreativitas, inspiratif, 

inspirasi, kemandirian, semangat belajar, 

keterampilan belajar dan kebiasaan 

belajar. 

e) RPP mengembangkan budaya membaca 

dan menulis. 

f) Proses pembelajaran dalam RPP 

dirancang untuk mengembangkan 

kegemaran membaca, pemahaman 

beragam bacaan dan berekspresi dalam 

berbagai bentuk tulisan. 

g) RPP memuat rancangan program 

pemberian umpan balik positif, 
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penguatan, pengayaan, remidi dan 

umpan balik. 

h) RPP disusun dengan memperhatikan 

keterkaitan dan keterpaduan antara KI 

dan KD, materi pembelajaran, kegiatan 

pembelajaran, penilaian dan sumber 

belajar dalam satu keutuhan pengalaman 

belajar. 

i) RPP disusun dengan mengakomodasi 

pembelajaran tematik, keterpaduan lintas 

mata pelajaran untuk sikap dan 

keterampilan dan keragaman budaya. 

j) RPP disusun dengan 

mempertimbangkan penerapan teknologi 

informasi dan komunikasi secara 

terintegrasi, sistematis dan efektif sesuai 

dengan situasi dan kondisi.
 24

 

Pengembangan RPP dapat dilakukan 

pada setiap awal semester atau awal tahun 

pelajaran dengan maksud agar RPP tersedia 

terlebih dahulu dalam setiap awal pelaksanaan 

pembelajaran. Pengembangan RPP dapat 

dilakukan oleh guru secara individu maupun 

berkelompok dalam Kelompok Kerja Guru 

(KKG) di gugus sekolah, di bawah koordinasi 

                                                           
24
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dan supervisi oleh pengawas atau dinas 

pendidikan.
25

 

c. Pelaksanaan Pembelajaran 

Langkah-langkah dalam pelaksanaan 

pembelajaran merupakan implementasi dari 

RPP. pelaksanaan pembelajaran meliputi 

kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan 

penutup. 

1) Kegiatan Pendahuluan   

Kegiatan pendahuluan merupakan 

kegiatan yang harus ditempuh guru dan 

siswa pada setiap kali pelaksanaan dalam 

sebuah pembelajaran, dalam kegiatan ini 

bertujuan untuk membangkitkan  motivasi 

dan memfokuskan perhatian siswa untuk 

berpartisipasi aktif dalam proses 

pembelajaran. beberapa kegiatan yang 

dilakukan guru pada tahapan ini adalah: 

a) Guru menanyakan kehadiran siswa 

dengan catatan siapa yang tidak hadir, 

tidak perlu diabsensi satu per satu, 

cukup ditanyakan yang tidak hadir saja, 

dengan alasannya. 

b) Bertanya kepada siswa, sampai dimana 

pembahasan pelajaran sebelumnya. 
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c) Mengajukan pertanyakan ke siswa 

tentang bahan pelajaran yang sudah 

diberikan sebelumnya. 

d) Memberi kesempatan ke siswa untuk 

bertanya mengenai bahan pelajaran yang 

belum dikuasainya dari pengajaran yang 

telah dilaksanakan sebelumnya. 

e) Mengulang kembali bahan yang lalu 

secara singkat tapi mencakup semua 

aspek bahan yang telah di bahas 

sebelumnya.
26

 

2) Kegiatan Inti 

Pelaksanaan kegiatan inti merupakan 

proses pembelajaran untuk mencapai 

kompetensi dasar yang dilakukan secara 

interaktif, inspiratif, menyenangkan, 

menantang, memotivasi siswa untuk 

berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang 

yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan 

kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan 

perkembangan fisik serta psikologis siswa. 

Secara umum tahapan ini dapat diidentifikasi 

dengan beberapa kegiatan sebagai berikut : 

a) Menjelaskan kepada siswa tujuan 

pembelajaran yang harus dicapai siswa. 
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 Muhammad Fathurrohman dan Sulistyorini, Belajar dan 
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b) Menuliskan pokok materi yang akan 

dibahas hari ini. 

c) Membahas pokok materi yang telah 

dituliskan tadi. 

d) Pada setiap pokok materi yang dibahas 

hendaknya diberikan contoh-contoh 

konkrit. 

e) Menggunakan alat bantu pengajaran 

untuk memperjelas pembahasan setiap 

pokok materi sangat diperlukan. 

f) Menyimpulkan hasil pembahasan dari 

semua pokok materi.
27

 

3) Kegiatan penutup merupakan kegiatan yang 

dilakukan untuk mengakhiri aktivitas 

pembelajaran yang dilakukan dalam suatu 

bentuk rangkuman atau kesimpulan, 

penilaian, refleksi, umpan balik dan tindak 

lanjut. Dalam kegiatan penutup, hal-hal yang 

harus diperhatikan oleh guru diantaranya : 

a) Mengajukan pertanyaan kepada kelas, 

atau kepada beberapa siswa mengenai 

semua pokok materi yang telah dibahas 

pada tahap kedua. 

b) Apabila pertanyaan belum dapat dijawab 

oleh siswa kurang dari 70%, maka guru 

harus mengulang kembali materi yang 

belum dikuasai oleh siswa. 
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c) Untuk memperkaya pengetahuan siswa, 

materi yang dibahas, guru dapat 

memberikan tugas atau pekerjaan rumah 

yang ada hubungannya dengan topik atau 

pokok materi yang telah dibahas. 

d) Akhiri pelajaran dengan menjelaskan 

atau memberitahukan pokok materi yang 

akan dibahas pada pelajaran berikutnya.
28

 

4) Evaluasi Pembelajaran 

Evaluasi atau penilaian merupakan 

suatu proses yang sengaja direncanakan 

untuk memperoleh informasi atau data , 

dimana berdasarkan data tersebut mencoba 

untuk membuat keputusan.
29

 Penilaian dalam 

pembelajaran merupakan salah satu aspek 

penting untuk mengukur pemahaman siswa 

terhadap materi yang sudah mereka 

dapatkan. Penilaian tersebut sangat 

menentukan dalam keberhasilan siswa. Pada 

kurikulum 2013, tahap penilaian dilakukan 

secara holistik yang meliputi aspek sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan untuk setiap 

jenjang pendidikan, baik selama 

pembelajaran berlangsung maupun setelah 

pembelajaran usai dilaksanakan. Pada 

jenjang pendidikan dasar, proporsi 

                                                           
28

 Ibid., 115.  
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 Ngalim Purwanto, Prinsip-prinsip dan Teknik Evaluasi 
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pembinaan karakter lebih diutamakan dari 

pada proporsi pembinaan akademik.
30

 

Sementara itu, kualitas pembelajaran 

dapat dilihat dari segi proses dan dari segi 

hasil. Dari segi proses, pembelajaran dikatan 

berhasil dan berkualitas apabila seluruhnya 

atau setidak-tidaknya sebagian besar (80%) 

peserta didik terlibat secara aktif, baik fisik, 

mental, maupun sosial dalam proses 

pembelajaran, di samping menunjukkan 

kegairahan belajar yang tinggi, semangat 

belajar yang besar, dan rasa percaya pada diri 

sendiri. sedangkan dari segi hasil, proses 

pembelajaran dikatakan berhasil apabila 

terjadi perubahan perilaku yang positif pada 

diri peserta didik seluruhnya atau setidak-

tidaknya sebagian besar (80%). Lebih lanjut 

proses pembelajaran dikatakan berhasil dan 

berkualitas apabila masukan merata, 

menghasilkan output yang banyak dan 

bermutu tinggi, serta sesuai dengan 

kebutuhan, perkembangan masyarakat dan 

pembangunan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini 

adalah pendekatan kualitatif atau biasa disebut 

naturalistic inquiry yaitu proseur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis 

atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.
31

 

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara 

induktif. Dan dalam hal ini, jenis penelitian yang 

dilakukan adalah studi kasus, yaitu penelitian tentang 

suatu kesatuan “.kesatuan sistem”. kesatuan ini dapat 

berupa program, kegiatan, peristiwa, atau kelompok 

individu yang terkait oleh tempat, waktu atau ikatan 

tertentu. Studi kasus adalah penelitian yang diarahkan 

untuk menghimpun data, mengambil makna, dan 

memperoleh pemahaman dari kasus tersebut.
32

   

Jenis penelitian ini peneliti menerangkan tentang 

bagaimana pelaksanaan suatu program yang dilakukan 

pada suatu lembaga pendidikan. Program yang diteliti 

oleh peneliti dalam penelitian ini adalah pembelajaran 

SKI berbasis kurikulum 2013 yang meliputi 

perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran SKI di 
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kelas V MI Thoriqul Huda.  Peneliti menggunakan jenis 

penelitian tersebut karena peneliti meneliti perencanaan 

dan pelaksanaan di kelas V dengan menggunakan 

observasi dan wawancara secara mendalam tentang 

model kebiasaan pembelajaran yang dilakukan di kelas 

V pada mata pelajaran SKI. Dengan menggunakan 

pendekatan ini analisis data yang dikumpulkan dari 

lapangan dapat memenuhi tujuan penelitian yang 

dilakukan. 

2. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian ini, peneliti sebagai actor 

sekaligus pengumpul data. Untuk itu, dalam penelitian 

ini peneliti bertindak sebagai instrumen kunci, 

pengamat partisipatif, peneliti ikut masuk dalam objek 

penelitian tapi hanya sekedar mengamati, tidak ikut 

campur dalam proses penerapan kurikulum sekolah. 

Serta kehadiran peneliti dilokasi penelitian diketahui 

statusnya oleh informan atau subyek. 

3. Lokasi Penelitian 

Peneliti ini mengambil lokasi di MI Thoriqul 

Huda Dusun Ngrawan Desa Dolopo Kecamatan Dolopo 

Kabupaten Madiun yang dahulu menerapkan KTSP dan 

sekarang menerapkan kurikulum 2013. Atas dasar inilah 

dilakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana 

persepsi guru terhadap perubahan KTSP ke K13 pada 

mata pelajaran SKI. 

4. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian kualitatif dibagi 

menjadi dua jenis, yaitu : 
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a. Sumber data primer adalah sumber data yang 

langsung memberikan data kepada pengumpul data. 

Dalam penelitian yang menjadi sumber data primer 

yaitu siswa, waka kurikulum, guru dan kepala 

madrasah. 

b. Sumber data sekunder adalah sumber data yang 

tidak langsung memberikan data kepada pengumpul 

data, misalnya lewat orang lain atau lewat 

dokumen.
33

   

5. Prosedur Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data penelitian kualitatif 

ini adalah meliputi wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. Dalam penelitian ini yang akan 

diwawancarai adalah kepala sekolah, waka kurikulum, 

guru mata pelajaran SKI kelas V, dan siswa kelas V. 

a. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan 

maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua 

pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang 

mengajukan pertanyaan dan terwawancara 

(interviewee) yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu.
34

 Penggunaan metode ini didasarkan 

pada dua alasan. Pertama, dengan wawancara 

peneliti dapat mmenggali tidak saja yang diketahui 

dan dialami subjek yang diteliti, tetapi apa yang 
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tersembunyi jauh didalam diri subjek peneliti. 

Kedua, apa yang ditanyakan kepada informan bisa 

mencakup hal-hal yang bersifat lintas waktu, yang 

berkaitan dengan masa lampau, masa kini dan juga 

masa mendatang.  

Wawancara dilakukan dengan memberikan 

pertanyaan secara verbal kepada responden, yang 

merupakan subjek penelitian yaitu : 

1) Bapak Drs. Sumahud, S.Pd.I selaku kepala 

madrasah, untuk mengumpulkan data tentang 

upaya kepala madrasah dalam meningkatkan 

kinerja guru dalam mengajar dan hal yang 

dilakukan kepala madrasah dalam megevaluasi 

kinerja guru. 

2) Bapak Nur Khozin, S.Pd selaku waka 

kurikulum, untuk mengetahui tentang kegiatan 

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi K13 pada 

mata pelajaran SKI. 

3) Guru SKI kelas V, untuk mengetahui tentang 

proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi 

mata pelajaran SKI kurikulum 2013. 

4) Siswa kelas V, untuk mengetahui tentang proses 

pelaksanaan pembelajaran SKI. 

b. Observasi 

Metode observasi (pengamatan) merupakan 

sebuah teknik pengumpulan data yang 

mengharuskan peneliti turun kelapangan mengamati 

hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, 

perilaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, 
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tujuan, dan perencanaan.
35

 Teknik obsevasi yang 

dipilih yaitu peneliti menggunakan teknik observasi 

partisipatif, yaitu sebuah teknik pengumpulan data 

yang mengharuskan peneliti melibatkan diri dalam 

kehidupan dimasyarakat yang diteliti untuk dapat 

melihat dan memahami gejala-gejala yang ada.
36

 

Metode pengumpulan data ini digunakan 

untuk melihat secara langsung objek penelitian yaitu 

pelaksanaan pembelajaran di kelas. Selain itu, 

metode ini juga untuk mensinkronkan keterangan 

yang diperoleh dari wawancara dengan realitas 

sebenarnya yang terjadi di lapangan. Observasi ini 

di khususkan untuk melihat dari dekat pelaksanaan 

pembelajaran berbasis K13 pada mata pelajaran SKI 

di kelas V MI Thoriqul Huda pada 11 Februari 

sampai 15 Maret 2019. 

c. Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang 

sudah berlalu. Dokumen dapat dipahami sebagai 

catatan tertulis yang berhubungan dengan suatu 

peristiwa masa lalu, baik yang dipersiapkan maupun 

yang tidak dipersiapkan untuk suatu penelitian.
37

 

Adapun yang dijadikan sumber data yang berbentuk 

dokumentasi adalah mengenai letak geografis, profil 

madrasah, struktur organisasi, visi, misi, tujuan 
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madrasah, daftar guru dan siswa, daftar sarana 

prasarana madrasah, struktur kurikulum, RPP, 

silabus, nilai kelas V, foto pelaksanaan 

pembelajaran serta foto buku siswa yang peneliti 

dapat dari petugas tata usaha di MI Thoriqul Huda 

Ngrawan. 

6. Teknik Analisis Data 

Analisis data kualitatif yaitu upaya yang 

dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, 

mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi 

satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari 

dan menemukan pola, menemukan apa yang penting 

dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang 

dapat diceritakan kepada orang lain.
38

 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa 

hasil observasi kegiatan siswa selama di kelas, data 

hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait serta data 

dari hasil studi dokumen terkait. Adapun analisis data 

yang digunakan meliputi empat komponen yaitu : 

pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan. Adapun langkah-langkahnya 

sebagai berikut : 

a. Pengumpulan Data 

Pada tahap ini peneliti mengumpulkan data-

data yang mendukung pembelajaran SKI berbasis 

kurikulum 2013 di sekolah melalui observasi, 
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wawancara dan studi dokumen terkait, kemudian 

melakukan pencatatan data di lapangan. 

b. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan suatu proses 

pemilihan, pemusatan, perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi 

data “.kasar”. yang muncul dari catatan-catatan 

tertulis dilokasi penelitian. Reduksi data ini berfunsi 

secara terus menerus selama kegiatan penelitian yang 

berorientasi kualitatif berlangsung. 

c. Penyajian data 

Penyajian data disini merupakan sekumpulan 

informasi yang tersusun dan memberikan 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengembalian tindakan. Dengan melihat penyajian 

data, peneliti akan dapat memahami apa yang sedang 

terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan 

atas pemahaman yang didapat dari peneliti dari 

penyajian tersebut. Beberapa jenis bentuk penyajian 

data adalah bentuk matriks, grafik, jaringan, bagan, 

dan sebagainya. Semuanya dirancang untuk 

mengembangkan informasi yang tersusun dalam 

suatu bentuk yang padu dan mudah diraih.
39

  

d. Menarik Kesimpulan 

Langkah terakhir dalam penelitian ini adalah 

menarik kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian 

kualitatif ini marupakan temuan baru yang 
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sebelumnya pernah ada. Temuan dapat berupa 

deskripsi atau gambar suatu objek yang sebelumnya 

masih remang-remang atau justru masih gelap 

sehingga setelah diselidiki menjadi jelas, dapat 

berupa ubungan kausal atau hubungan interaktif, 

hipotesis atau teori.
40

  

7. Mengecek Keabsahan Temuan 

Untuk mendapatkan keabsahan data, penelitian 

ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data.
41

 

Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan 

triangulasi metode. 

Triangulasi sumber yakni membandingkan dan 

mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi 

yang diperoleh melalui beberapa sumber dengan 

menggunakan metode yang sama, dengan menggunakan 

metode wawancara peneliti hanya bertanya kepada guru 

dan siswa tentang metode dan penilaian seperti apa 

yang digunakan guru di dalam pembelajaran SKI. 

Sedangkan triangulasi metode yakni membandingkan 

dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu 

informasi yang diperoleh melalui beberapa alat yang 

berbeda misalnya observasi dengan dokumentasi, 

observasi dengan wawancara dan lain sebagainya. 
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8. Tahapan-Tahapan Penelitian 

Tahapan-tahapan penelitian dalam penelitian ini 

ada 3 tahapan dan ditambah dengan tahap terakhir dari 

penelitian yaitu tahap penulisan laporan hasil penelitian. 

Tahap-tahap penelitian tersebut adalah : 

a. Tahap pra lapangan, yaitu meliputi penyususnan 

rancangan penelitian, memilih lapangan, mengurus 

perizinan, menjajagi dan menilai keadaan lapangan, 

memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan 

perlengkapan yang menyangkut persoalan etika 

penelitian. 

b. Tahap pekerjaan lapangan. Pada tahap ini penulis 

harus memahami latar penelitian, menulis peristiwa 

yang diamati serta menganalisis data lapangan. 

c. Tahap pasca lapangan. Pada tahap ini penulis 

menyusun hasil pengamatan, wawancara, data 

tertulis untuk melakukan analisis data dengan cara 

distributive dan dipaparkan ke dalam bentuk 

naratif. 

d. Tahap penulisan hasil laporan. Pada tahap ini, 

penulis menuangkan hasil penelitian yang 

sistematis sehingga dapat dipahami dan diikuti 

alurnya oleh pembaca.  
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BAB IV 

TEMUAN PENELITIAN 

 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Sejarah Berdirinya MI Thoriqul Huda Ngrawan 

Madrasah Ibtidaiyah Thoriqul Huda 

Ngrawan Dolopo Madiun merupakan pendidikan 

formal setingkat sekolah dasar yang pertama kali 

berdiri di dusun Ngrawan desa Dolopo kecamatan 

Dolopo kabupaten Madiun, dengan berciri khas 

agama Islam yang diselenggarakan oleh yayasan 

Ibadurrahim Ngrawan Dolopo Madiun.  

Latar belakang berdirinya MI Thoriqul Huda 

Dolopo diawali pada tanggal 15 Agustus 1962 

dengan adanya madrasah diniyah yang kemudian 

mendapat tawaran dari pemerintah untuk 

mendirikan sekolah umum. Dari tawaran tersebut 

pendiri MI Thoriqul Huda yaitu bapak KH Imam 

Mursyid mengumpulkan perangkat desa dan tokoh 

masyarakat untuk bermusyawarah mendirikan 

madrasah ibtidaiyah. Dari musyawarah tersebut 

pengurus desa dan tokoh-tokoh masyarakat 

menyetujui untuk mendirikan madrasah ibtidaiyah 

yang berlokasi di dusun Ngrawan desa Dolopo.  

Untuk membantu berdirinya madrasah, 

pemerintah mengirimkan guru dan dana operasional, 

sehingga madrasah dapat membangun tiga kelas dan 

satu kantor guru. Perintis  madrasah adalah bapak 

40 
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K.H Imam Mursyid beserta  Bapak Drs. Muslim 

dari Kembangsawit, sehingga madrasah dipimpin 

pertama kali oleh Bapak K.H Imam Mursyid dengan 

mendapatkan 15 siswa, 4 laki-laki dan sisanya 

perempuan, Dari tahun ketahun siswanya 

berkembang. 

2. Visi, Misi dan Tujuan  

a. Visi 

Terwujudnya agama sebagai landasan 

moral dan etika bagi siswa dalam 

mengembangkan mutu kehidupan dalam rangka 

upaya mewujudkan tujuan nasional yang 

beriman dan bertaqwa. 

b. Misi 

1) Mewujudkan lulusan yang beriman bertaqwa 

kepada Allah SWT 

2) Mewujudkan lulusan yang rajin ibadah 

sesuai dengan ajaran Islam Ahlussunah 

Waljamaah. 

3) Mewujudkan lulusan bermoral dan 

berakhlakul karimah 

4) Mengemangkan kurikulum sesuai dengan 

tuntutan zaman dan lingkungan 

5) Meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia. 

c. Tujuan 

Berdasarkan visi dan misi madrasah, 

tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai 

berikut. 
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1) Terciptanya 100% lulusan MI Thoriqul Huda 

yang berkualitas, unggul, Islami dan 

berakhlakul karimah. 

2) Terwujudnya madrasah yang ramah 

lingkungan, nyaman, dan bersih. 

3) Terlayaninya murid dan wali murid dengan 

sistem manajemen yang baik. 

4) Terwujudnya madrasah ibtidaiyah yang 

berahlusunnah wal jamaah. 

5) Terwujudnya tenaga guru, kependidikan dan 

siswa yang mampu mengkhatamkan al-quran 

dengan bacaan yang baik dan benar.  

3. Letak geografis MI Thoriqul Huda Ngrawan  

Secara umum keadaan MI Thoriqul Huda 

Ngrawan Dolopo Madiun sebagai berikut : 

a. Nama Sekolah : Madrasah Ibtidaiyah     

 Thoriqul Huda 

b. Alamat   : Jalan Tambak Boyo  

  Dusun Ngrawan Desa 

  Dolopo 

c. Kabupaten/Kota : Madiun 

d. Propinsi  : Jawa Timur 

Letak MI Thoriqul Huda sangat strategis, 

berada di tengah dusun ngrawan dan satu halaman 

dengan masjid desa, dari jalan raya kurang lebih 

berjarak 500 meter sehingga sangat mudah untuk 

dijangkau oleh kendaraan umum. Adapun batas-

batas MI Thoriqul Huda yaitu : 
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Letak MI Thoriqul Huda sangat strategis, 

berada di tengah dusun Ngrawan dan satu halaman 

dengan masjid desa, dari jalan raya kurang lebih 

berjarak 500 meter sehingga sangat mudah untuk 

dijangkau oleh kendaraan umum. Adapun batas-

batas MI Thoriqul Huda yaitu : utara berbatasan 

dengan sungai, barat desa Doho, selatan dusun 

Kebondalem, timur desa Glonggong. Adapun jarak 

MI dengan pusat desa Dolopo ± 1 km. Sedangkan 

jarak dengan kecamatan 0,5 km. 

4. Sarana dan Prasarana 

Sarana dan Prasarana Madrasah 

 

 

 

NO 

 

Jenis 

prasarana 

Ketersediaan* Pemanfaat

an 

Ada 

dengan 

kondisi 

baik 

Ada 

dengan 

kondisi 

Rusak 

Tidak 

Ada 

 ya  

 

Tidak 

1 Ruang kelas 6     

2 Ruang guru 1     

3 Ruang 

pimpinan 

(dapat 

teintegrasi 

dengan 

ruang guru) 

1     
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4 Ruang 

laboratoriu

m IPA 

(dapat 

memanfaat

kan ruang 

kelas) 

6     

5 Ruang 

perpustakaan 

1     

6 Ruang UKS 1     

7 Ruang 

sirkulasi 

6     

8 Tempat 

beribadah 

1     

9 Jamban 2     

10 Tempat 

bermain/bero

lahraga 

2     

11 Gudang 1     

12 Kantin 2     

13 Tempat 

parker 

1     

Ruang Kelas 

-   Jumlah Rombel                 : 6 

-   Jumlah Ruang Kelas          : 6 

-   Rata-rata ukuran kelas      : 49 m2 
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No. Jenis sarana Ketersei

aan* 
Lengkap 

dengan 

kondisi 

baik 

Lengkap 

dengan 

kondisi 

Rusak 

Tidak 

Lengkap 

1 Kursi siswa    

2 Meja siswa    

3 Kursi guru    

4 Meja guru    

5 Lemari    

6 Papan pajang    

7 Papan tulis    

8 Tempat 

sampah 

   

9 Tempat cuci 

tangan 

   

10 Jam dinding    

11 Kotak kontak    

Jumlah 295  3 

B. Deskripsi Data Khusus 

1. Persiapan Pembelajaran SKI berbasis K13 

Persiapan yang biasa guru lakukan sebelum 

mengajar biasa disebut dengan perencanaan 

pembelajaran. Perencanaan adalah menyusun 

langkah-langkah yang akan dilaksanakan untuk 
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mencapai tujuan yang telah ditentukan.
42

 

Menjelaskan dari uraian tersebut bahwa 

perencanaan sebelum pembelajaran itu perlu 

dilakukan untuk mempersiapkan segala hal 

dibutuhkan  sebelum melakukan pembelajaran, agar 

pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran 

yang hendak dicapai. Seperti yang dijelaskan oleh 

Bapak Nur Khozin S.Pd selaku guru mata pelajaran 

SKI di kelas V MI Thoriqul Huda sebagai berikut : 

“Perencanaan pembelajaran itu penting 

sekali untuk mengcover materi, mengukur 

alokasi waktu, menyesuaikan kemampuan 

siswa, menyiapkan metode, media dan 

megembangkan indikator pembelajaran”.
43

 

 

Agar guru membuat persiapan mengajar 

yang efektif dan berhasil, maka guru dituntut untuk 

memahami berbagai aspek yang berkaitan dengan 

pengembangan persiapan mengajar, baik berkaitan 

dengan hakikat, fungsi, prinsip, maupun prosedur 

pengembangan persiapan mengajar, serta mengukur 

efektifitas mengajar. Selain itu, untuk  

menyukseskan pembelajaran maka seorang guru 

perlu saling tukar pengalaman dengan guru sekolah 

lain agar bertambah ilmu. Seperti yang dijelaskan 

oleh Bapak Nur Khozin S.Pd bahwa  
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“Guru biasa melakukan rapat MGMP untuk 

membuat kisi-kisi soal semester, penyamaan 

pembuatan sioal, penyamaan visi misi dan 

pembuatan LKS”.
44

 

 

Mengenai tentang perencanaan pembelajaran 

yang tertuang dalam Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) dosa hukumya bagi guru yang 

mengajar tanpa persiapan, dan hal tersebut hanya 

akan merusak mental dan  moral siswa karena RPP 

merupakan suatu perkiraan atau proyeksi guru 

mengenai seluruh kegiatan yang akan dilakukan 

baik oleh guru maupun siswa. Namun yang terjadi 

saat ini RPP hanya bersifat administratif yang harus 

dikumpulkan diawal tahun ajaran baru. Padahal RPP 

yang baik itu dibuat sebelum pembelajaran 

dilakukan. Seperti yang diceritakan oleh Bapak Nur 

Khozin S.Pd sebagai berikut. 

“Saya tidak sepenuhnya menjadikan RPP 

dan Silabus sebagai pedoman didalam 

mengajar karena menurut saya RPP yang 

dikumpulkan setiap tahun ajaran baru hanya 

bersifat administratif. Untuk mempersiapkan 

materi dan metode apa saja yang saya 

ajarkan saya membuat perencanaan secara 

tidak tertulis”.
45
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Beliau juga menambahkan terkait LPJ 

terhadap RPP dan silabus. 

“LPJ terhadap RPP dan Silabus itu ada, 

dikarenakan RPP sendiri bersifat 

kondisional dan sewaktu-waktu bisa 

berubah”.
46

 

 

Kepala sekolah MI Thoriqul Huda yaitu 

Bapak Drs. Sumahud, S.Pd.I juga menambahkan 

terkait kedisiplinan guru mengumpulkan RPP dan 

Silabus. 

“Untuk mengumpulkan RPP dan Silabus 

seharusnya dikumpulkan awal tahun ajaran 

baru, akan tetapi pada prakteknya ada guru 

yang tidak tepat waktu di dalam 

mengumpulkannya dan ada beberapa guru 

yang belum mengumpulkan”.
47

 

 

Selain RPP dan silabus seorang guru juga 

perlu mengenal kurikulum yang menjadi komponen 

suatu sistem dalam pembelajaran. Secara 

keseluruhan mata pelajaran di MI Thoriqul Huda ini 

sudah menerapkan kurikulum 2013. Tak terkecuali 

mata pelajaran SKI. Untuk menyukseskan K13 ada 

beberapa kegiatan yang dilakukan oleh guru, seperti 

yang diungkapkan oleh Bapak Nur Khozin S.Pd 

sebagai berikut : 
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“Untuk menyukseskan K13 diantaranya 

berusaha untuk melengkapi sarana dan 

prasarana, dan diadakan diklat serta 

workshop”.
48

 

 

Dalam implementasi K13 diperlukan 

pengadaan dan pembinaan tenaga ahli, yang 

memiliki sikap, pribadi, kompetensi dan 

keterampilan yang berkaitan dengan pembelajaran 

berbasis kompetensi dan karakter. Hal ini sangat 

penting dilaksanakan, karena berkaitan dengan 

deskripsi kerja yang akan dilakukan oleh masing-

masing tenaga kependidikan. Dalam pada itu, 

kurikulum 2013 diimplementasikan secara bertahap, 

rencananya akan dilakukan pendampingan. Oleh 

karena itu, sangat diharapkan adanya tenaga ahli, 

agar setiap personil memiliki pemahaman dan 

kompetensi yang menunjang terlaksananya 

pembelajaran dalam mengembangkan potensi siswa 

secara optimal. 

Guru yang profesional adalah orang yang 

memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam 

bidang kependidikan sehingga ia mampu melakukan 

tugas dan fungsinya sebagai guru dengan 

kemampuan maksimal. Atau dengan kata lain, guru 

profesional adalah orang yang terdidik dan terlatih 

dengan baik, serta memiliki pengalaman di 
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bidangnya. Yang termasuk dengan terdidik dan 

terlatih bukan hanya memperoleh pendidikan formal 

tetapi juga harus menguasai berbagai strategi atau 

teknik dalam kegiatan belajar mengajar.    

2. Pelaksanaan Pembelajaran SKI berbasis K13 

Hasil observasi pada waktu pembelajaran 

SKI kelas V di MI Thoriqul Huda Ngrawan Dolopo 

Madiun, sebagai berikut : 

“Pada waktu pembelajaran dimulai Guru 

SKI membuka pelajaran dengan salam, 

presensi, doa ketika belajar, kemudian guru 

menyampaikan materi pelajaran sesuai 

dengan silabus dan rencana pembelajaran 

yang telah dibuat oleh guru. Tapi 

sebelumnya guru melakukan pre test 

gunanya untuk mengetahui tingkat 

kemajuan siswa sehubungan dengan proses 

pembelajaran yang dilakukan”.
49

 

 

Pelajaran SKI biasanya adalah pelajaran 

yang kurang diminati oleh siswa. Seperti yang 

diungkapkan oleh Bapak  Nur Khozin, S.Pd sebagai 

berikut : 

“Bidang SKI ini kurang diminati oleh anak-

anak karena mungkin mereka menganggap 

materi sejarah ini kurang penting dan untuk 

apa dipelajari. Kan kalau seperti materi 

fiqih, Qur‟an hadits, adalah materi yang 
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dalam kehidupan sehari-hari kita gunakan 

ilmunya. Belum lagi banyak yang mengeluh 

dengan banyaknya hafalan-hafalan 

didalamnya. Karena sejarahkan memang 

berbicara peristiwa masa lalu yang di 

dalamnya ada tempat, tokoh dan juga waktu 

yang memang sulit untuk dihafalkan”.
50

 

 

Hasil observasi pada waktu proses 

pembelajaran SKI kelas V di MI Thoriqul Huda 

Ngrawan, pada hari Senin 25 Februari 2019 

menunjukkan aktivitas siswa pada waktu 

pembelajaran di kelas yaitu sebagian siswa berperan 

aktif seperti memperhatikan penjelasan pelajaran 

dari guru SKI, menjawab pertanyaan yang diajukan 

guru SKI, dan juga menjawab tugas-tugas yang 

diberikan oleh guru SKI dan mereka mengerjakan 

tugas tersebut dengan tekun. Namun ada juga yang 

tidak konsentrasi dalam pelajarannya”.
51

 

Seperti yang diungkapkan bapak Nur 

Khozin, S.Pd kondisi siswa di dalam kelas saat 

pembelajaran berlangsung, sebagai berikut : 

“Kondisi anak-anak ketika pelajaran 

berlangsung itu ya ada yang aktif tapi ada 

juga yang pasif,dan juga ada anak-anak 

yang susah untuk dikondisikan tetapi ketika 
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di ajak untuk berdiskusi itu juga berjalan 

dengan baik. Meskipun ada anak-anak yang 

kurang bersemangat dalam mengikuti 

pembelajaran SKI ini”.
52

 

 

Cara mengatasi gaya belajar siswa yang 

berbeda tersebut maka Bapak Nur Khozin S.Pd 

mengatasinya dengan cara sebagai berikut : 

“Setiap siswa pasti memiliki cara belajar 

yang berbeda-beda untuk itu saya biasa 

menggunakan strategi pembelajaran dan 

disesuaikan dengan indikator pembelajaran 

serta media yang menarik”.
53

 

 

Untuk membentuk pembelajaran yang 

menarik, guru menggunakan media dalam 

pembelajaran. seperti yang diungkan oleh Bapak 

Nur Khozin, S.Pd : 

“Biasanya saya menggunakan LCD untuk 

memutar film, seperti film perang badar. 

Dengan begitu siswa bisa melihat gambaran 

perang badar secara langsung dan siswa 

menjadi lebih semangat saat 

pembelajaran”.
54
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Diantara strategi pengajaran khusus yang 

dimaksudkan adalah dengan menggunakan metode 

pengajaran. Dengan memiliki pengetahuan secara 

umum mengenai sifat berbagai metode, seorang 

guru akan lebih mudah menetapkan metode yang 

paling sesuai dalam situasi dan kondisi pengajaran 

khusus. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak 

Nur Khozin S.Pd selaku guru SKI di kelas V MI 

Thoriqul Huda Ngrawan Dolopo Madiun mengenai 

metode mengajar yang digunakan saat ini, beliau 

mengunkapkan sebagai berikut : 

“Untuk saat ini metode yang sering saya 

gunakan adalah diskusi dan meminta siswa 

untuk mencari nama-nama tokoh, tahun dan 

waktu dan juga meminta siswa untuk 

menceritakan di depan kelas tentang tokoh 

yang terkait dengan prestasinya ataupun 

karya yang dapat diteladani atau point-point 

penting yang terdapat dalam materi tersebut. 

Secara tidak langsung siswa mau membaca 

semua dengan teliti sekaligus belajar terkait 

materi tersebut. Namun terkadang saya juga 

masih memakai metode ceramah. Karena ini 

materinya sejarah maka mau tidak mau kan 

kita harus bercerita”.
55

 

 

Hasil wawancara dengan Bapak Nur Khozin, 

S.Pd selaku guru SKI di kelas V MI Thoriqul Huda 
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Ngrawan Dolopo mengenai cara menyampaikan 

pembelajaran agar menjadi menarik dan mudah 

diterima oleh siswa, sebagai berikut : 

“Untuk menyampaikan pembelajaran SKI 

agar menjadi menarik dan mudah diterima 

oleh siswa, pertama saya menjelaskan secara 

singkat kemudian saya meminta anak-anak 

untuk membuat group diskusi setelah itu 

saya minta untuk mempresentasikan hasil 

diskusinya disepan kelas. Hal ini saya 

lakukan agar siswa menjadi aktif dan mau 

mengemukakan pendapatnya”.
56

 

   

Ungkapan siswa bernama Nidzom Syameela 

Devi terkait dengan pelajaran SKI, dalam hasil 

wawancara dengan beberapa siswa kelas V, sebagai 

berikut : 

“Pelajaran SKI itu kami kurang suka karena 

sulit untuk dipahami, didalamnya banyak 

nama-nama tokoh, tahun yang sullit untuk 

dihafalkan”.
57

 

   

Adapun macam-macam metode yang 

digunakan guru dan cara mengajarnya, seperti yang 

disampaikan oleh  siswa kelas V yaitu Riski Diah 

Pitaloka, sebagai berikut : 
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“Pak Khozin itu mengajarnya sudah bagus 

dan mudah dipahami. Yaitu dengan 

menggunakan metode-metode seperti 

diskusi dan kuis membuat kami semangat 

untuk belajar. Sehingga kami tidak bosan 

untuk belajar SKI, bahkan pelajaran SKI 

menjadi salah satu pelajaran favorit kami”.
58

 

 

Untuk kualitas guru dari hasil wawancara 

dengan Bapak Drs.Sumahud, S.Pd.I selaku kepala 

madrasah MI Thoriqul Huda Ngrawan Dolopo 

mengungkapkan, sebagai berikut: 

“Tentang kualitas/ profesionalitas guru 

disini, guru yang mendaftar ditest terlebih 

dahulu kemudian juga da praktek mengajar. 

jadi, kualitas/profesionalitas guru disini 

sudah teruji”.
59

 

 

Guru profesional adalah guru yang terdidik 

dan terlatih dengan baik, serta memiliki pengalaman 

yang kaya di bidangnya. Pengertian terdidik dan 

terlatih bukan hanya memperoleh pendidikan 

formal, melainkan pula harus menguasai berbagai 

strategi dan teknik pembelajaran, menguasai 
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landasan-landasan kependidikan, dan menguasai 

bidang studi yang akan diajarkan.
60

   

3. Proses Evaluasi Pembelajaran SKI Berbasis K13 

Evaluasi pembelajaran dilakukan untuk 

mengukur kemampuan siswa, sejauh mana 

pemahaman siswa terhadap materi yang 

disampaikan oleh guru. seperti yang dijelaskan oleh 

bapak Nur Khozin, S.Pd sebagai berikut : 

“Saya biasanya melakukan pre test untuk 

mengingat materi yang kemarin sudah 

disampaikan dan melakukan post test untuk 

mengetahui pemahaman materi yang telah 

dibahas”.
61

 

 

Selain pre test dan post test, guru juga 

memberikan PR seperti merangkum, Bapak Nur 

Khozin S.Pd menjelaskan sebagai berikut : 

“Agar siswa mau belajar di rumah, saya 

meberikan tugas rumah. Tugas rumah yang 

biasa saya berikan yaitu merangkum kisah-

kisah Rasul agar mereka mau membaca 

buku, karena cara belajar pelajaran sejarah 

itu ya sering-sering membaca buku”.
62
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Hafizah „Izzati, siswa kelas V memberikan 

tanggapannya tentang tugas rumah yang biasa 

diberikan oleh Bapak Nur Khozin, S.Pd 

“Bapak Khozin biasa memberikan tugas 

merangkum untuk pelajaran SKI. Kalau 

tidak begitu membaca dan minggu depan 

akan diberi pertanyaan. Kadang saya tidak 

suka saat diberi tugas merangkum, karena 

memakan waktu lama untuk mengerjakan. 

Padahal untuk mata pelajaran lain juga 

banyak tugas”.
63

  

 

Hasil Dokumentasi nilai rapot dari 

perwakilan kelas V. Peneliti mengamati : 

“Yang saya amati nilai rapot untuk pelajaran 

SKI siswa kelas V MI Thoriqul Huda 

Ngrawan sudah bagus, rata-rata mereka 

mendapatkan nilai di atas KKM, sementara 

nilai KKM untuk mata pelajaran SKI sendiri 

60 dan mereka rata-rata mendapatkan nilai 

80”.
64

 

   

Dalam buku penilaian atau rapot kurikulum 

2013 menyajikan tiga aspek yang harus guru 

sampaikan di dalam rapot. Yaitu aspek sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan. Tiga aspek tersebut 

dibuat pada lembaran yang berbeda. Sehingga guru 
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dituntut hafal terhadap karekter setiap siswanya. 

Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Nur Khozin, 

S.Pd sebagai berikut : 

“Diakhir tahun ajaran, saat liburan saya 

selalu disibukkan dengan rapot siswa. 

Dimana saya harus memasukkan nilai-nilai 

siswa di rapot dan juga memberikan 

argumen saya untuk hasil pencapaian setiap 

siswa. Dan kegiatan ini sangat menguras 

tenaga dan fikiran saya. Setiap hari 

menghadap komputer untuk mengerjakan 

rapot. Memang rapot untuk K13 ini sangat 

berbeda dari rapot KTSP dulu. Dimana 

rapot sekarang lebih rumit karena banyak 

yang harus dilaporkan dalam buku. Dan 

tanggapan orang tua, mereka malah bingung 

melihat bentuk rapot sekarang”.
65

   

Bapak Sumahud, S.Pd.I menanggapi sebagai 

berikut : 

“Untuk mata pelajaran SKI di kelas V sejauh 

ini masih bagus-bagus nilainya. Saya rasa 

anak-anak suka dengan pelajaran tersebut. 

Dan guru juga kreatif dalam 

menyampaikannya”.
66
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

A. Persiapan Pembelajaran SKI berbasis K13 

Persiapan sebelum pembelajaran dalam 

pendidikan biasa disebut dengan perencanaan 

pembelajaran. Perencanaan pembelajaran diartikan 

sebagai langkah-langkah yang dibuat oleh guru sebelum 

masuk dikelas untuk melakukan kegiatan pembelajaran 

dan berdasarkan langkah-langkah itu, disusun sesuai isi 

materi ajar yang ditetapkan dalam kurikulum yang 

sedang diberlakukan. Sebab kualitas pemahaman dan 

keterampilan yang diharapkan untuk dikuasai siswa 

sangat ditentukan oleh konsep dasar perencanaan 

pembelajaran yang dirancang oleh guru sebelum masuk 

melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Dan 

berkualitas tidaknya suatu perencanaan pembelajaran 

yang dibuat sangat ditentukan oleh standar kualifikasi 

dan pengalaman yang dimiliki oleh guru yang 

bersangkutan.
67

 

Menurut Philip Commbs, beliau mengatakan 

dalam arti yang luas, perencanaan pengajaran adalah 

suatu penerapan yang rasional dari analisis sistematis 

proses perkembangan pendidikan dengan tujuan agar 
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pendidikan itu lebih efektif dan efisien sesuai dengan 

kebutuhan dan tujuan para murid dan masyarakat.
68

 

Sesuai teori di atas agar pembelajaran SKI 

berjalan sesuai dengan tujuan, guru di MI Thoriqul 

Huda rutin membuat perencanaan pembelajaran yang 

biasa dibuat di awal ajaran baru. Perencanaan 

pembelajaran tersebut juga diperhatikan oleh kepala 

madrasah. Dengan guru membuat perencanaan sebelum 

pembelajaran maka mencerminkan keprofesionalan 

seorang guru dalam mengajar. Mata pelajaran agama 

seperti SKI pun sebelumnya juga dibuatkan RPP, untuk 

semua materi kelas V. Dari hasil wawancara dengan 

Bapak Nur Khozin. S,Pd. Selaku guru SKI di kelas V 

MI Thoriqul Huda menuturkan jika RPP yang dibuat 

setiap ajaran baru baginya hanya kegiatan rutinitas 

untuk melengkapi  administratif. Karena sewaktu-waktu 

bisa berubah. Namun Bapak Nur Khozin. S,Pd. biasa 

membuat perencanaan secara tidak tertulis, yaitu dengan 

melihat materi yang akan diajarkan karena disetiap 

tahun selalu mengampu mata pelajaran SKI sehingga 

menjadikannya hafal dengan materi SKI di kelas V. 

Demikian pentingnya persiapan dan 

perencanaan pembelajaran ini. Sehingga seorang guru 

jika tidak menguasai cara-cara persiapan dan 

perencanaan pembelajaran yang dilakukan, dipastikan 

tidak akan berhasil secara optimal. 
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B. Pelaksanaan Pembelajaran SKI Berbasis K13 

Pelaksanaan pembelajaran adalah operasional 

dari perencanaan pembelajaran, sehingga tidak lepas 

dari perencanaan pengajaran yang sudah dibuat. Oleh 

karenanya dalam pelaksanaannya akan sangat 

tergantung pada bagaimana perencanaan pengajaran 

sebagai operasional dari sebuah kurikulum. 

Pelaksanaan pembelajaran atau proses belajar 

adalah serangkaian aktivitas yang terjadi pada pusat 

saraf individu yang belajar. Proses belajar terjadi secara 

abstrak, karena terjadi secara mental dan tidak dapat 

diamati. Oleh karena itu, proses belajar hanya dapat 

diamati jika ada perubahan perilaku dari seseorang yang 

berbeda dengan sebelumnya. Perubahan perilaku 

tersebut bisa dalam hal pengetahuan efektif, maupun 

psikomotoriknya.
69

 

Dalam hal ini, pembelajaran pada hakekatnya 

adalah proses interaksi antara siswa dengan 

lingkungannya, sehingga terjadi perubahan perilaku 

kearah lebih baik.
70

 Maka dari itu, hasil wawancara dari 

beberapa siswa beranggapan jika pelajaran SKI adalah 

pelajaran yang membosankan sehingga membuat 

mereka malas untuk belajar. Oleh karenanya untuk 

mencipkana perilaku yang lebih baik sesuai dengan 
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teori diatas dengan membuat pembelajaran yang 

menarik. Guru menggunakan beberapa metode dalam 

proses pembelajaran, seperti metode diskusi dan kuis. 

Dengan begitu, siswa akan lebih semangat dalam 

belajar. Karena pada mata pelajaran SKI berisikan 

kisah-kisah yang harus mereka hafalkan seperti nama 

tokoh hingga waktu kejadian kisah tersebut. Selain itu, 

guru juga menggunakan media yang sudah disiapkan 

oleh sekolah. Media yang biasa digunakan guru untuk 

mata pelajaran SKI adalah LCD karena untuk 

menayangkan beberapa kisah dan kejadian perang. 

Sebagai tenaga pengajar, setiap guru harus 

memiliki kemampuan profesional dalam bidang proses 

belajar mengajar atau pembelajaran.
71

 Dalam 

melaksanakan tugasnya, guru akan dihadapkan pada 

berbagai problem yang muncul. Problem yang selalu 

muncul dalam pembelajaran adalah cara belajar siswa 

yang berbeda, misalnya ada siswa yang suka membaca 

dengan keras ada siswa yang membaca di dalam hati, 

ada siswa yang diam mendengarkan guru menjelaskan 

dan ada siswa yang ramai sendiri.  

Masalah seperti di atas juga terjadi di kelas V 

MI Thoriqul Huda saat pembelajaran SKI. Untuk 

menarik siswa yang tidak memperhatikan, maka Bapak 

Nur Khozin S.Pd akan melakukan beberapa strategi 

pembelajaran seperti yang telah di jelaskan sebelumnya. 

dari hasil observasi yang saya lakukankan saat 
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pembelajaran berlangsung, diawal pembelajaran siswa 

merasa malas untuk belajar, karena pelajaran SKI 

berada di jam terakhir pembelajaran yaitu pada pukul 

11.30. Diawal pembelajaran seperti biasa guru 

melakukan salam dan menjelaskan materi yang akan 

disampaikan, namun melihat siswa yang sudah tidak 

semangat untuk belajar, guru melakukan pre test, untuk 

menarik semangat siswa. Beberapa kali bapak Nur 

Khozin menyampaikan materi dengan melontarkan 

beberapa pertanyaan kepada siswa yang tidak 

memperhatikan. Dengan begitu siswa memperhatikan 

penjelasan bapak Nur Khozin karena takut tidak dapat 

menjawab pertanyaan. 

Dalam pembelajaran tidak lepas dengan sebuah 

motivasi. Motivasi dianggap penting dalam upaya 

belajar dan pembelajaran dilihat dari segi fungsi dan 

nilainya atau manfaatnya. Guru bertanggung jawab 

melaksanakan sistem pembelajaran agar berhasil 

dengan baik.
72

 Dalam pelajaran SKI tidak lepas dari 

ibrah suatu peristiwa yang terjadi pada zaman 

Rasulullah, tujuan dari pembelajaran SKI selain 

mengetahui kisah umat pada zaman dahulu, siswa juga 

diharapkan dapat mengambil pelajaran/ibrah dari kisah 

bagaimana perjuangan Rasul dan para sahabatnya dalam 

menyebarkan ajaran Islam pada saat itu. 

Maka dari itu, seorang guru memerlukan 

beragam keterampilan agar seorang guru bisa 
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menciptakan pembelajaran yang kreatif dan 

menyenangkan. Antara lain keterampilan mengajar, 

bertanya, memberi penguatan, mengadakan variasi, 

mejelaskan dan membuka menutup pelajaran. Sehingga 

materi dapat tersampaikan kepada siswa dengan 

semangat belajar yang dimiliki oleh siswa. 

C. Evaluasi Pembelajaran SKI berbasis K13 

Salah satu kompetensi yang harus dikuasai oleh 

guru dalam melaksankan kegiatan pembelajaran adalah 

melaksanakan fungsi kegiatan evaluasi, baik dalam 

bentuk kegiatan penilaian (assessment) maupun 

kegiatan pengukuran (measurement). Perihal 

kompetensi ini, sejalan dengan tugas dan tanggug jawab 

keprofesionalan guru selaku pelaksana pembelajaran 

yakni melaksanakan fungsi evaluasi proses dan hasil 

pembelajaran. begitu jelas diterangkan dalam Undang-

Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan 

Dosen pada pasal 20 Point a bahwa : 

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, 

guru berkewajiban merencanakan pembelajaran, 

melaksanakan proses pembelajaran yang 

bermutu serta menilai dan mengevaluasi hasil 

pembelajaran.
73

 

Untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa 

pada mata pelajaran SKI, Bapak Nur Khozin biasa 

melakukan pre test dan post test. Yang peneliti amati 

saat guru memberikan pre test beberapa siswa bisa 
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Berbasis Penerapan Kurikulum 2013, (Yogyakarta: Deepublisk, 2012), 371. 
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menjawab dan sebagian siswa tidak bisa menjawab. 

Dari sini terlihat siswa yang sebelumnya sudah belajar 

dengan siswa yang belum belajar. Sehingga akan 

memberikan penilaian tersendiri terhadap siswa yang 

sudah belajar. 

Hasil evaluasi yang diperoleh selanjutnya dapat 

digunakan untuk memperbaiki cara belajar siswa dan 

atau mengisi rapot, yang berarti pula untuk menentukan 

kenaikan kelas. Dalam evaluasi pembelajaran SKI tidak 

perbeda dengan pelajaran lain. Penilaian yang dilakukan 

ada penilaian tes dan non tes. Tes yang dilakukan 

seperti biasa diambil dari hasil ulangan dan tugas-tugas 

mengerjakan soal di buku sementara non tes biasa 

diambil dari sikap siswa selama mengikuti pelajaran.  

Dari hasil dokumentasi yang saya amati pada 

rapot beberapa siswa. bahwa untuk mata pelajaran SKI 

mereka  mendapatkan nilai di atas KKM. Hal ini 

menunjukkan jika guru berhasil mengajarkan pelajaran 

SKI dan siswa juga paham dengan materi yang 

diajarkan.  

Pada kurikulum 2013, tahap penilaian dilakukan 

secara holistik yang meliputi aspek sikap, pengetahuan 

dan keterampilan untuk itu proses penilaian pada 

kurikulum K13 ini begitu rumit, mengingat banyak 

sekali yang harus dinilai guru, selain hasil ulangan ada 

kreatifitas siswa dan sikap siswa saat pembelajaran. 

sehingga guru dituntut untuk hafal dengan karakter 

masing-masing siswa. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari data pembelajaran SKI berbasis K13 di kelas V 

MI Thoriqul Huda Ngrawan Dolopo Madiun dengan 

metode observasi, wawancara, dan dokumentasi, dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Perencanaan pembelajaran SKI dimulai dari 

penyusunan RPP dan silabus yang menjadi sebuah 

acuan dalam perencanaan pembelajaran. Namun di MI 

Thoriqul Huda RPP dan silabus hanya dijadikan 

kegiatan rutinitas untuk melengkapi kegitan 

administratif. Sehingga berdampak pada kaidah 

pembelajaran yang tidak sesuia dengan implementasi 

kurikulum 2013 yang berlaku. 

2. Pelaksanaan pembelajaran SKI berbasis K13 di MI 

Thoriqul Huda guru melakukan berbagai strategi 

pembelajaran, seperti diskusi dan merangkum. 

Penggunaan strategi pembelajaran yang variatif 

berdampak pada hasil belajar siswa yang baik, hal 

tersebut dapat dilihat dari nilai rapot siswa yang rata-

rata melebihi nilai KKM yang berlaku.  

3. Evaluasi pembelajaran SKI di MI Thoriqul Huda guru  

melakukan pre test dan post test, dengan kegiatan 

tersebut akan tampak siswa yang sudah belajar dengan 

yang belum belajar. Selain itu, Hasil nilai rapot dari 

beberapa siswa untuk mata pelajaran SKI menunjukkan 
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nilai yang bagus dengan rata-rata 85,75 Hal ini 

menunjukkan keberhasilan guru dalam menyampaikan 

materi SKI. Dalam kurikulum 2013 Pada kurikulum 

2013, tahap penilaian dilakukan secara holistik yang 

meliputi aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan 

untuk itu proses penilaian pada kurikulum K13 ini 

begitu rumit, mengingat banyak sekali yang harus 

dinilai guru, selain hasil ulangan ada kreatifitas siswa 

dan sikap siswa saat pembelajaran. sehingga guru 

dituntut untuk hafal dengan karakter masing-masing 

siswa. 

B.  Saran 

Adapun saran-saran yang ingin peneliti berikan 

adalah sebagai berikut: 

1. Kepada Kepala Madrasah Ibtidaiyah Thoriqul Huda 

a. Kepemimpinan kepala madrasah terus 

ditingkatkan dalam menggerakkan dan 

mengorganisasikan sumber daya madrasah 

secara berkesinambungan agar dapat 

mencapai hasil pembelajaran SKI berbasis 

K13 yang lebih optimal. 

b. Sarana dan prasarana pendidikan perlu 

ditingkatkan dan dilengkapi serta 

dimanfaatkan untuk mendukung 

terwujudnya tujuan pembelajaran SKI yang 

kondusif. 

c. Kerjasama dengan wali murid perlu 

ditingkatkan, khususnya dalam hal yang 

bersangkutan dengan pembelajaran. 
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d. Memberikan motivasi kepada guru SKI 

untuk semangat dalam mengajar. 

e. Lebih ditingkatkan kembali supervisi 

terhadap administrasi dan kinerja guru. 

2. Kepada Guru SKI kelas V MI Thoriqul Huda 

a. Guru dapat memmberikan ketertarikan mata 

pelajaran SKI menjadi mata pelajaran yang 

menyenangkan seperti memberikan game, 

permainan dan selingan humor. 

b. Lebih ditingkatkan dalam pemberian metode 

dan menyajikan media pembelajaran yang 

bervariasi. 

c. Memperbarui RPP di setiap tahun ajaran 

baru. 

3. Siswa Siswi 

a. Siswa selalu memotivasi diri untuk belajar 

karena makna belajar yaitu mempelajari 

cara bukan semata mempelajari substansi 

mata pelajaran. 

b. Siswa dapat mengambil nilai-nilai yang ada 

dalam materi SKI dan dapat merekontruksi 

dalam kehidupan sehari-hari.
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