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MOTTO 

 

 

 يـاَيـُّهَا الََّريـَْن اَهنُْىا لَِن تَـقُْىلُـْىَن َها الَ تَـْفَعلُـْىَن.

ِ اَۡن تَقُۡىلُۡىا َها اَل تَۡفَعلُۡىنَ   َكبَُس َهۡقتًا ِعۡنَد ّللّاه  

“Wahai orang-orang yang beriman! mengapa kamu mengatakan sesuatu 

yang tidak kamu kerjakan?(2).  

(Itu) sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang 

tidak kamu kerjakan (3)”.  

( QS. Ash-Shaff:  2-3). 
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ABSTRAK 

 

Laela Mahmudah, A1710043, Perkembangan Kurikulum Pendidikan Agama 

Islam Sekolah Menengah Atas Di Indonesia Sebagai Upaya Mewujudkan 

Tujuan Pendidikan Nasional. 

Kata Kunci : Kurikulum PAI di SMA, Materi Ajar, dan Tujuan Nasional. 

Penelitian ini di latarbelakangi: Pendidikan Pendidikan Agama Islam yang 

diberikan oleh sekolah menengah atas selama ini hanya menekankan pada ranah 

kognitif semata. Kondisi inilah yang membuat pendidikan di Indonesia hanya 

mencetak generasi akademisi yang pandai dalam pengetahuan, namun tidak 

mempunyai karakter sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila 

yang mengakibatkan kurikulum pendidikan nasional telah mengalami beberapa 

kali pengembangan, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 

2004, 2006, dan 2013. Maka pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana 

karakteristik perkembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam Sekolah Dasar 

di Indonesia tahun 2004, 2006, 2013 serta tujuan dan muatan materi ajar 

kurikulum PAI Sekolah Dasar di Indonesia tahun 2004, 2006, 2013. 

Tujuan penelitian ini untuk mengungkap secara teoritis karakteristik 

perkembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam Sekolah Menengah Atas di 

Indonesia tahun 2004, 2006, 2013 serta tujuan dan muatan materi ajar kurikulum 

Pendidikan Agama Islam Sekolah Menengah Atas di Indonesia tahun2004, 2006, 

2013. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat penelitian 

kepustakaaan (library research) dengan menggunakan pendekatan sejarah. 

Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data adalah dokumentasi dan telaah 

literatur. Adapun teknik analisis data, peneliti menggunakan metode analisis isi. 

Hasil penelitian menunjukkkan bahwa: pertama, tujuan kurikulum 

pembelajaran PAI dari tahun 2004-2013 memiliki esensi yang sama, yaitu 

menjadikan peserta didik menjadi manusia yang beriman kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, bertakwa dan berakhlak mulia. Kedua, adapun analisis materi ajar jika 

ditinjau dari perkembangan aspek yang terkandung dalam masing- masing 

kurikulum diantaranya; Aspek al-Qur’an, materi ajar Pendidikan Agama Islam 

mengalami perkembangan dari tahun 2004 sampai 2013. Walaupun mengalami 

perkembangan, terdapat pokok bahasan yang selalu diajarkan setiap tahunnya. 

Aspek keimanan, materi ajar Pendidikan Agama Islam aspek keimanan tidak 

mengalami perubahan secara signifikan yang dibuktikan dengan adanya pokok 

bahasan yang tidak berubah di tiap tahunnya. Aspek tarikh, materi ajar dalam 

kurikulum 2004-2013, tidak begitu banyak mengalami perubahan yang signifikan, 

tetapi tetap ada beberapa pokok bahasan yang dikembangkan. Aspek akhlak, 

pokok bahasan mengenai sifat-sifat terpuji mempunyai muatan yang lebih 
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banyak jika dibandingkan dengan pokok bahasan adab dan sifat-sifat tercela.. 

Aspek Ibadah. Perkembangan kurikulum 2004-2013 dalam aspek ibadah materi 

ajar dalam aspek ibadah selalu sama dan sudah tersusun secara sistematis. 
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 الملخص
يف املدرسة الثاندية ، مداة التدريس ، واألىداف  اسالمية تربيةالكلومات الرئيسية: منهج  العليا يف إندونيسيا كجهد لتحقيق أىداف التعليم الدطنية.، تطدير منهج الًتبية الدينية اإلسالمية للومدارس الثاندية  ا ٠٤٠١١٧١،  ومدةةحم يليل

خلفية ىذا البحث: التعليم الديين اإلسالمي الذي قدمتو املدارس الثاندية حىت   الدطنية.
, ٠٤٦٧, ٤٧٧,٠٤٧٦,٠٤٤٩,٠٤٦٧,  التطدرات ، وبالتحديد يف عام أةت إ ى خودع املناىج التعليومية الدطنية للعديد من واليت بانكاسيالالدارةة يف جياًل من األكاةمييني الذين جييدون املعرفة ، ولكن ليس لديهم الشخصية وفًقا للقيم اآلن يؤكد فقط على اجملال املعريف. ىذا الشرط جيعل التعليم يف إندونيسيا ينتج فقط 

 .٤١١٧,٤١١٧,٤١٠١ملدرسة االبتدائية يف إندونيسيا يف باإلضافة إ ى أىداف وحمتدى مداة تدريس املناىج الدراسية ٤١١٧,٤١١٧,٤١٠١ مناىج الًتبية الدينية اإلسالمية يف املدارس االبتدائية يف إندونيسيا يف . الشيء الرئيسي يف ىذا البحث ىد كيف مت تطدير ٠٤٤٧,٤١١٧,٤١١٧,٤١٠١
. وىي عبارة عن حبث ٤١١٧,٤١١٧,٤١٠١املدارس الثاندية يف إندونيسيا يف األعدام تدى مداة التدريس ملنهج الًتبية الدينية اإلسالمية لكبار السن. وكذلك أىداف وحم ٤١١٧,٤١١٧,٤١٠١الدينية اإلسالمية للومدارس الثاندية العليا يف إندونيسيا يف الغرض من ىذه الدراسة ىد الكشف نظريًا عن خصائص تطدير منهج الًتبية 
ليل البيانات فقد استخدم الباحث أسلدب حتليل ومراجعة األةبيات. أما بالنسبة لتقنية حتيف املكتبات باستخدام مقاربة تارخيية. األسلدب املستخدم يف مجع البيانات ىد التدثيق  -٤١١٧من  اسالمية تربيةتظهر نتائج الدراسة أن: أواًل ، أىداف منهج التعلم  احملتدى.

. على الرغم من ٤١٠١إ ى عام  ٤١١٧الًتبية الدينية اإلسالمية تطدرًا من عام تدريس جدانب التطدير الدارةة يف كل منهج مبا يف ذلك ؛ جدانب من القرآن ، شهدت مداة ، وأن يكدندا أتقياء ونبالء. ثانًيا ، فيوما يتعلق بتحليل املداة التعليومية عند النظر إليها من هلا نفس اجلدىر ، أي جعل الطالب يصبحدن بشرًا يؤمندن باهلل سبحانو وتعا ى  ٤١٠١
من التاريخ ، واملداة التعليومية يف املناىج الدراسية مداضيع ال تتغري كل عام. جدانب التعليومية جلدانب الًتبية الدينية اإلسالمية مل تتغري بشكل ملحدظ كوما يتوح من وجدة حدوث تطدرات ، ىناك مداة يتم تدريسها ةائوًما كل عام. جدانب العقيدة ، املداة  ، مل ختوع لتغيريات كبرية ، ولكن ال تزال ىناك بعض املدضدعات اليت  ٤١٠١-٤١١٧
-٤١١٧ن تطدير منهج مقارنتو مبدضدع األةب والصفات الدنيئة .. جدانب العباةة. إمت تطديرىا. من جدانب األخالق ، فإن مدضدع الصفات احملومدةة بو حمتدى أكرب عند   بشكل منهجي.يف جمال العباةة ، واملداة التعليومية يف جانب العباةة ىي نفسها ةائوًما ومت ترتيبها  ٤١٠١
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ABSTRACT 
Laela Mahmudah, A1710043, Development of Islamic Religious Education 

Curriculum for Senior High Schools in Indonesia as an Effort to Realize 

National Education Goals. 

Keywords: PAI curriculum in high school, Teaching Materials, and National 

Goals. 

The background of this research: Islamic religious education provided by 

high schools so far only emphasizes the cognitive domain. This condition makes 

education in Indonesia only produce a generation of academics who are good at 

knowledge, but do not have characters in accordance with the values contained in 

Pancasila which resulted in the national education curriculum having undergone 

several developments, namely in 1947, 1952, 1964, 1968. , 1975, 1984, 1994, 

2004, 2006, and 2013. So the main thing in this research is how the characteristics 

of the development of the Islamic Religious Education curriculum in Elementary 

Schools in Indonesia in 2004, 2006, 2013 as well as the objectives and content of 

the PAI Elementary School curriculum teaching materials in Indonesia in 2004, 

2006, 2013. 

The purpose of this study is to theoretically reveal the characteristics of the 

development of the Islamic Religious Education curriculum for Senior High 

Schools in Indonesia in 2004, 2006, 2013 as well as the objectives and content of 

teaching materials for the Islamic Religious Education Curriculum for Senior 

High Schools in Indonesia in 2004, 2006, 2013. This research is a qualitative 

research. which is library research using a historical approach. The technique used 

for data collection is documentation and literature review. As for the data analysis 

technique, the researcher used content analysis method. 

The results of the study show that: first, the objectives of the PAI learning 

curriculum from 2004-2013 have the same essence, namely to make students 

become human beings who believe in God Almighty, are pious and have noble 

character. Second, as for the analysis of teaching materials when viewed from the 

development aspects contained in each curriculum including; Aspects of the 

Qur'an, Islamic Religious Education teaching materials experienced development 

from 2004 to 2013. Although experiencing developments, there are subjects that 

are always taught every year. Aspects of faith, Islamic Religious Education 

teaching materials aspects of faith have not changed significantly as evidenced by 

the existence of subjects that do not change every year. Aspects of the date, 

teaching materials in the 2004-2013 curriculum, have not undergone significant 

changes, but there are still some topics that are developed. Aspects of morality, 

the subject of commendable traits has more content when compared to the subject 

of adab and despicable traits. Aspects of Worship. The development of the 2004-

2013 curriculum in the aspect of worship, teaching materials in the aspect of 

worship are always the same and have been systematically arranged 
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TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

1. Konsonan 
 

Huruf  

Arab 

Nama Huruf  

Latin 

Keterangan 

 alif tidak ا

dilambangkan 

tidak dilambangkan 

 - ba B ب

 - ta T ت

 sa S S (dengan titik atas) ث

 - jim J ج

 ha H H(dengan titik di bawah) ح

 - kha Kh خ

 - dal D د

 zal  Z (dengan titik di atas) ذ

 - ra R ز

 - zai Z ش

 - sin S س

 - syin Sy ش

 sad  S (dengan titik di bawah) ص

 dad  D (dengan titik di bawah) ض

 ta  T (dengan titik di bawah) ط

 za  T (dengan titik di bawah) ظ

 ain „ Koma terbalik (di atas)' ع

 - gain G غ

 - fa F ف

 - qaf Q ق

 - kaf K ك

 - lam L ل

 - mim M م
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 - nun N ن

 - wau W و

 - ha H ه

 hamzah  Apostrof ء

 ya Y Y ي

 

2. Vokal 

. 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

        ----   Fathah a A 

----- ِِ ---- Kasrah i I 

----- ُِ ---- Dhammah u U 

----΄ fathah dan ya ai a dan i 

----΄ fathah dan wau iu a dan u 

 

3. Maddah (Vokal Panjang) 

Huruf Arab Nama Huruf  

Latin 

Keterangan 

--  --  -- -- fathah dan alif  a dan garis di atas 

---- ِِ --- kasrah dan ya  i dan garis di atas 

---  ِ --- Dhammah dan wau  u dan garis di atas 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Pendidikan agama disekolah merupakan cara terkuat untuk 

mempertahankan fitrah manusia memiliki hati sebagai sumber energi yang 

dapat menggabungkan dua kepentingan antara dunia dan akhirat. Karena 

pentingnya pendidikan agama ini, pemerintah dalam strategi pembangunan 

nasionalnya meletakkan pendidikan agama pada urutan pertama, yaitu 

menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003  tentang sistem 

pendidikan nasional, yang disebut manusia berkualitas yaitu manusia yang 

terdidik, beriman, bertakwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang 

demokratis dan bertanggung jawab. Dengan demikian pendidikan nasional 

seharusnya dapat berfungsi secara optimal sebagai wahana utama dalam 

membangun karakter bangsa. (M. Joko Susilo 2007 :14) 

 Semua program pendidikan diberbagai jenjang dan jenis pendidan 

di Indonesia dirancang untuk mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada 

tuhan yang maha esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap dan kreatif, 

mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab. Rancangan program pendidikan disetiap jenjang dan jenis 
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pendidikan disebut dengan kurikulum. Kurikulum merupakan salah satu 

alat untuk membina dan mengembangkan siswa menjadi manusia yang 

beriman dan bertaqwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreaktif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab. 

 Pendidikan Agama Islam (PAI) adalah suatu aktifitas atau usaha 

pendidikan terhadap anak didik menuju kearah terbentuknya kepribadian 

muslim yang muttaqin. Tujuan PAI ialah terbentuknya kepribadian 

muslim, yaitu suatu kepribadian yang seluruh aspeknya dijiwai oleh ajaran 

islam. 

Sebagai kerangka subsistem pendidikan nasional, PAI menjadi 

kurikulum wajib disetiao jenjang pendidikan, mulai tingkat dasar, 

menengah, hingga di perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. 

Menurut Zakiah Darajat (2001: 172) bahwasanya pendidikan agama 

adalah usaha yang secara sadar dilakukan guru untuk mempengaruhi siswa 

dalam rangka pembentukan manusia beragama. Sedangkan lebih khusus 

pengertian Pendidikan Agama Islam yang diungkapkan oleh Puskur 

Balitbang Depdiknas (2001:8) sebagai berikut : Upaya sadar dan terencana 

dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati 

hingga mengimani, bertaqwa, dan berakhlak mulia dalam menjalankan 

ajaran agama islam dari sumber utamanya kitab suci Al-Qur’an dan 

Hadits, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan latihan, serta 

penggunaan pengalaman. 
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 Sebagai sub sistem pendidikan nasional, pendidikan agama selalu 

mengalami pembaharuan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi. Hal ini mengakibatkan pada perkembangan kurikulumnya 

baik tujuan, materi, bahan ajar, metode maupun evaluasi. Tercakupnya 

pendidikan agama dalam kebijakan pendidikan nasional secara umum 

dapat diketahui melalui : pertama, sila pertama pancasila yang berbunyi 

“ketuhanan yang maha esa” 

 Tetapi bagaimanapun kelemahan-kelemahan pengembangan 

kurikulum PAI tidak bisa dilepaskan dari kesulitan-kesulitan yang 

dihadapi dalam pelaksanaan PAI dikelompokkan menjadi dua bagian, 

yaitu : ( 1 ) kesulitan yang datang dari bidang studi kurikulum PAI itu 

sendiri, yang banyak menyentuh aspek-aspek metafisik yang bersifat 

abstrak atau bahkan menyangkut hal-hal yang bersifat supra-rasional, 

sedangkan peserta didik telah terlatih dengan hal-hal yang bersifat 

rasional, sehingga sulit mencerna dan menghayati hal-hal yang supra-

rasional, (2) kesulitan yang datang dari luar bidang studi kurikulum PAI 

itu sendiri. Antara lain menyangkut dedikasi guru PAI mulai menurun, 

guru lebih bersifat transaksional dalam bekerja, orangtua dirumah kuranng 

memperhatikan PAI bagi anaknya, orientasi tindakan semakin 

materialistik, orang semakin bersifat rasional, orang makin bersifat 

individualis,kontrol sosial semakin lemah, dan lain-lain. 

 Dalam konteks budaya keagamaan, kelemahan-kelemahan 

pengembangan kurikulum PAI yang terjadi bisa disebabkan oleh faktor 
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internal dan eksternal. Faktor internal ini berupa tujuan kurikulum PAI di 

sekolah yang Cuma mengutamakan knowing (mengetahui tentang ajaran 

dan nilai-nilai agama) dan doing (bisa mempraktekkan apa yang diketahui) 

dan mengabaikan being-nya (beragama atau menjalani hidup atas dasar 

ajaran dan nilai-nilai agama). Seharusnya pengembangan kurikulum PAI 

lebih diorientasikan pada tataran moral action yang meliputi kemauan 

(will) dan kebiasaan (habit) dan bukan hanya kompetensi (competence). 

Muhaimin (2006:147) 

Secara teoritik, hasil capaian peserta didik dalam mata pelajaran 

PAI merupakan indikator pencapaian kemampuan beragama islam. Dalam 

kenyataanya terdapat indikasi bahwa hasil PAI dalam aspek kognitif tidak 

berbanding lurus dengan pengamalan ajaran dan nilai-nilai agama islam. 

Hal ini menunjukkan bahwa PAI belum efektif mengintegrasikan 

pengetahuan peserta didik dengan pengamalannya. 

 Melihat dari kejadian tersebut pemerintah mengeluarkan beberapa 

kebijakan pendidikan khususnya dalam hal kurikulum pendidikan. 

Kurikulum nasional telah mengalami beberapa kali pengembangan, yaitu 

pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, dan 

2013. Pengembangan kurikulum mengisyaratkan bahwa pembelajaran 

bukan semata-mata tanggung jawab guru. Tetapi tanggung jawab bersama. 

Oleh karena itu, pembinaan terhadap komponen-komponen tersebut 

merupakan tuntutan yang harus terpenuhi dalam perubhan kurikulum. 

E.Mulyasa (2009:7) 
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 Dalam penelitian ini, peneliti hanya akan meneliti perkembangan 

kurikulum dari tahun 2004 hingga 2013. Hal ini dikarenakan peneliti ingin 

meneliti perkembangan kurikulum pendidikan agama islam yang 

berorentasi pada tujuan dan kompetensi yang diwakili pada tahun 2004, 

2006 dan 2013. Selain itu secara teknis  peneliti mempunyai keterbatasan 

waktu dan biaya penelitian sehingga peneliti membatasi kajian penelitian 

yang dimulai dari tahunn 2004 hingga tahun 2013. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana perkembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam 

Sekolah Menengan Atas di Indonesia tahun  2004, 2006, 2013? 

2. Bagaimana karakteristik materi ajar dalam perkembangan kurikulum 

Pendidikan Agama Islam Sekolah Menengah Atas di Indonesia tahun 

2004, 2006, 2013? 

3. Bagaimana karakteristik tujuan nasional dalam perkembangan 

kurikulum Pendidikan Agama Islam Sekolah Menengah Atas di 

Indonesia tahun  2004, 2006, 2013? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang disusun maka tujuan yang 

hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Penelitian ini dimaksudkan untuk mencari dan memahami 

perkembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam tingkat Sekolah 

Menengah Atas di Indonesia tahun 2004, 2006, 2013 
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2. Untuk mendiskripsikan karakteristik tujuan dalam perkembangan 

kurikulum Pendidikan Agama Islam tingkat Sekolah Menengah Atas 

di Indonesia tahun 2004, 2006, 2013. 

3. Untuk menganalisis karakteristik materi ajar dalam perkembangan 

kurikulum Pendidikan Agama Islam tingkat Sekolah Menengah Atas 

di Indonesia tahun  2004, 2006, 2013. 

D. Manfaat Penelitian 

 Manfaat penelitian ini baik secara teoritik-akademik maupun 

praktis adalah : 

1. Secara teoritik-akademik 

a. Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran mengenai perkembangan kurikulum dan 

materi ajar Pendidikan Agama Islam Sekolah Menengah Atas di 

Indonesia tahun 2004, 2006, 2013. 

b. Menambah khasanah ilmu dan wawasan yang lebih mendalam bagi 

peneliti khususnya dan pembaca pada umunya. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi pendidik atau praktisi pendidikan ini dapat digunakan sebagai 

rujukan dalam inovasi perkembangan kurikulum dan 

pengembangan kurikulum pendidikan agama islam. 

b. Sebagai masukan penyusun kurikulum untuk mengembangkan 

tujuan dan materi ajar kurikulum yang relevan dengan tuntutan 
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zaman dan masyarakat yang berorientasi masa depan dan 

mengarah pada pendidikan kecakapan hidup (life skill) 

E. Metode Penelitian 

Kedudukan metode sangatlah penting dalam suatu penelitian 

ilmiah. Metode merupakan teknik atau cara yang digunakan demi 

keberhasilan penelitian sesuai dengan hasil yang di inginkan. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Pendekatan Penelitian 

Berdasarkan masalah yang diajukan dalam penelitian, maka 

pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan 

sejarah.  “Penelitian yang dilakukan terfokus pada suatu kasus tertentu 

untuk diamati dan dianalisis secara cermat sampai tuntas. Kasus yang 

dimaksud bisa berupa tunggal atau jamak, misalnya berupa individu 

atau kelompok. Di sini perlu dilakukan analisis secara tajam terhadap 

berbagai faktor yang terkait dengan kasus tersebut sehingga akhirnya 

akan diperoleh kesimpulan yang akurat.”  

Permasalahan serta fokus penelitian sudah di tentukan dalam 

proposal sebelum peneliti terjun dan menggali permasalahan di 

lapangan, maka penelitian tersebut di kategorikan sebagai studi library 

research. 
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2. Desain penelitian 

Desain penelitian ini menggunakan library reseach yaitu  suatu 

penelitian dengan mengumpulkan data-data atau bahan-bahan yang 

berkaitan dengan tema pembahasan dan permasahana yang diambil 

dari sumber-sumber kepustakaan. Dalam hal ini peneliti berusaha 

untuk mengumpulkan dan menyusun data, kemudian terdapat analisa 

dan interpretasi atau pengisian terhadap data tersebut. Pembahasan ini 

merupakan pembahasan naskah, yang mana datanya diperoleh melalui 

sumber literatur, yaitu melalui penelitian kepustakaan. Penelitian 

kepustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dari 

buku-buku, film, majalah, dokumen, catatan, dan kisah-kisah sejarah 

lainnya.                                                                                                                                                                 

3. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian pada tesis ini terfokuskan untuk mengetahui 

perkembangan kurikulum pendidikan agama islam pada sekolah 

menengah atas di Indonesia sebagai upaya mewujudkan tujuan 

pendidikan nasional yang ada di Indonesia. Sehingga diharapkan akan 

menambah khasanah pendidikan. Adapun penggaliannya melalui 

metode framing dan sejarah. Sejarah digunakan untuk rekonstruksi 

masa lampau secara sistematis dan objektif, dengan cara 

mengumpulkan mengevaluasi, memverifikasikan, serta mensistematis 

bukti-bukti untuk memperoleh kesimpulan. Pendekatan sejarah adalah 
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telaah sistematis terhadap sejarah perkembangan kurikulum 

Pendidikan Agama Islam Sekolah Menengah Atas dari masa ke masa 

sebagai sumber data. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut : 

a) Mencari dan menemukan data-data atau dokumen yang 

berkaitan dengan kurikulum pendidikan islam. 

b) Study analisis terhadap data-data atau dokumen yang telah 

dikumpulkan. 

c) Study analisis sistesis data yang diperoleh untuk menemukan 

aspek-aspek perubahan, kontinuitas dan keputusan kurikulum 

Pendidikan Agama Islam. 

d) Penyajian data dalam bentuk tertulis atau laporan dari hasil 

penelitian. 

4. Sumber Data 

Pada penelitian ini terdapat dua sumber data, yaitu sumber data 

primer dan sekunder. Yang termasuk data primer adalah Undang-

Undang Dasar 1945, GBHN 2005 tentang arah kebijakan pendidikan 

di Indonesia, Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang sistem 

pendidikan nasional, PP No.19 tahun 2005 tentang standar nasional 

pendidikan, peraturan menteri pendidikan nasional No.22 tentang 

standar isi dan No.23 tentang standar kompetensi lulusan, peraturan 

menteri pendidikan nasional, dll.  
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Sumber kedua yaitu sumber sekunder yang meliputi beberapa 

literatur yang berhubungan dengan kurikulum Pendidikan Agama 

Islam dan kebijakannya, buku paket pendidikan Agama Islam untuk 

SMA/MA, ditambah dengan data-data empirik yang berhasil 

didokumenkan oleh peneliti baik melalui media cetak maupun 

elektronik, serta temuan-temuan dilapangan sebelum dan selama 

penelitian berlangsung. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas data hasil 

penelitian, yaitu kualitas instrumen penelitian dan kualitas 

pengumpulan data. Kualitas instrumen penelitian berkenaan dengan 

validitas dan reliabilitas instrumen dan kualitas pengumpulan data 

berkenaan dengan ketepatan cara-cara yang digunakan untuk 

mengumpulkan data. 

Dalam tesis ini, peneliti mengumpulkan data melalui 

dokumentasi, tela’ah literatur serta wawancara. Dokumentasi 

merupakan proses pengumpulan data dengan cara mencari data 

mengenal hal-hal yang berupa catatan, transkip, buku, majalah, 

prasasti, notulensi, rapat, agenda, dan sebagainya. Selain melalui 

dokumentasi, peneliti juga melakukan telaah literatur sebagai berikut : 

a. Mengambil beberapa kebijakan setelah UUD 1945 
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b. Mengambil beberapa kebijakan pemerintah pasca terbitnya 

undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan 

nasional. 

c. Mengumpulkan beberapa kebijakan pemerintah setelah terbitnya 

kurikulum 2004, 2006, dan 2013. 

d. Mengambil beberapa kebijakan pemerintah pasca terbitnya 

peraturan pemerintah RI No.19 tahun 2005 tentang standar 

nasional pendidikan. 

e. Mengambil kebijakan pemerintah pasca terbitnya peraturan 

menteri pendidikan nasional No.22 tahun 2003 tentang standar isi. 

f. Mengambil kebijakan pemerintah setelah terbitnya peraturan 

menteri pendidikan nasional No.23 tahun 2003 

g. Mengambil buku-buku petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis 

kurikulum 2004 dari departemen agama. 

h. Mengambil perkembangan tujuan, model dan materi ajar, metode, 

teknik dan evaluasi pembelajaran pendidikan agama islam 2004-

2013. 

i. Mengambil peraturan menteri pendidikan nasional republik 

indonesia No.20 tahun 2007 tentang standar penilaian pendidikan. 

j. Mengambil peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan No.54 

tahun 2013 tentang standar kompetensi kelulusan 

k. Mengambil peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan No.64 

tahun 2013 tentang standar isi 
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l. Mengambil peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan No.65 

tahun 2013 tentang standar proses 

m. Mengambil peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan No.66 

tahun 2013 tentang standar penilaian 

n. Mengambil peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan No.67 

tahun 2013 tentang kompetensi dasar dan struktur kurikulum  

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dimana 

pewawancara (peneliti atau yang memberi tugas melakukan pengumpulan 

data) dalam mengumpulkan data menunjukan suatu pertanyaan kepada 

yang diwawancarai dengan tujuan menggali informasi yang dibutuhkan. 

(Sugiyono 216 : 224) 

Wawancara mendalam digunakan untuk mendapatkan informasi-

informasi yang dibutuhkan peneliti. Wawancara mendalam yang dilakukan 

oleh peneliti adalah wawancara mendalam terstruktur dengan 

menggunakan pedoman wawancara untuk mengarahkan wawancara serta 

menggunakan recorder, kamera, dan menulis hasil wawancara yang 

dilakukan.  

Peneliti memang membuat pedoman wawancara, namun secara 

teknik peneliti menggunakan metode wawancara mendalam tidak 

terstruktur karena peneliti yang memiliki sifat wawancara bebas dan 

menanyakan garis besar masalah-masalah yang ingin ditanyakan. Secara 

keseluruhan peneliti menggunakan teknik wawncara campuran antara 

terstruktur dan tidak terstruktur. 
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Setelah peneliti menemukan data-data yang cocok dengan 

obyek yang diteliti, selanjutnya pengumpulan data lebih diintensifkan 

pada pengumpulan data dokumen yang didapat tersebut. Data-data 

yang diperoleh itu kemudian dikumpulkan dan disajikan dalam 

penelitian ini dengan cara mengutip, baik langsung maupun tidak 

langsung. 

Hal ini dilakukan dengan cara membaca, menelaah dan 

memahami buku-buku dan kitab-kitab pendidikan yang mempunyai 

relevansi dengan masalah yang akan diteliti. 

Pengumpulan data ini fleksibel, dan akan berakhir setelah 

peneliti memulai penyusunan dokumen-dokumen tersebut kedalam 

penelitian, dan tidak melakukan pengumpulan data lagi. Batas akhir 

masa penelitian ini tidak bisa ditentukan sebelumnya, sebab akhir masa 

penelitian terkait dengan masalah, kedalaman dan data yang diteliti. 

Peneliti akan mengakhiri pengumpulan data ini setelah  mendapatkan 

semua informasi yang dibutuhkan atau tidak ditemukan lagi 

(sukmadinata, 2005: 115). 

6. Uji Keabsahan Data 

Untuk menguji keabsahan data-data penelitian ini,digunakan 

beberapa cara antara lain: 

a) Kepercayaan (kredibilitas) : pemeriksaan datanya dilakukan 

dengan perpanjangan keikutsretaan sehingga tingkat 

kepercayaan pemuannya dapat di capai. 
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b) Keteralihan yaitu konsep validitas itu menyatakan bahwa suatu 

penemuan dapat berlaku atau diterapkan pada semua konteks 

pada populasi yang sama atas dasar penemuan yang di peroleh 

pada sampel yangb secara representative memilki populasi itu. 

c) Triangulasi yaitu tekhnik pemeriksaan keabsahan data yang 

memenfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk 

keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data 

itu.tekhnik triangulasi yang paling banyak di gunakan ialah 

pemeriksan melalui sumber lain. 

7. Teknik Analisis Data Dan Interprestasi 

Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah 

mengadakan pembahasan dan menganalisanya. Adapun tehnik  yang 

digunakan dalam menganalisis data dalam penelitian ini antara lain : 

1) Tehnik Diskripsi 

Tehnik deskripsi adalah suatu tehnik untuk 

mendeskripsikan realita-realita dari fenomena yang ada yang 

diperoleh dari perspektif obyektif dari subjeknya, (Muhajir: 

1998:41). 

Selain itu, metode ini juga digunakan untuk menjelaskan 

pemikiran-pemikiran teoritis dari Al-Ghazali tentang integritas 

guru secara seimbang dengan melihat kekurangan dan kelebihan 

dari obyek yang diteliti. 

2) Tehnik Interpretasi 
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 Tehnik ini digunakan untuk menyelami isi buku sehingga 

bisa mengungkap arti dan makna uraian yang disajikan. Adapun 

dalam tehnik interpretasi  meliputi: 

a) Content analisys. 

Conten analisis merupakan telaah sistematis atas catatan-

catatan atau dokumen-dokumen sebagai sumber data. 

Dokumen-dokumen ini berisi kalimat tertulis atau cetak dan 

bersifat tidak terbatas. Dengan kata lain analisis ini merupakan 

suatu teknik penelitian untuk membuat rumusan kesimpulan 

dengan mengidentifikasikan karakteristik spesifik akan pesan-

pesan dari suatu teks secara sistematik dan obyektif. Dalam 

metode ini menampilkan tiga syarat yaitu: obyektifitas, 

pendekatan sistematis, generalisasi artinya mempunyai 

sumbangan teoritik.(Muhajir,1996; 49). 

b) Analisis Filosofis 

Analisis Filosofis pada hakikatnya menggunakan linguistik 

dana analisis konsep. Analisis linguistik adalah usaha untuk 

mengetahui arti yang sesungguhnya dari sesuatu, sedangkan 

analisis konsep adalah kata yang dapat dikatakan kunci atau 

pokok yang mewakili  suatu gagasan atau konsep. 

Langkah-langkah yang ditempuh untuk menganalisis data 

dalam penelitian ini adalah :  
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1) Membaca kurikulum SMA pada tahun 2004, 2006 dan 

2013 

2) Mengidentifikasi data menjadi bagian-bagian untuk 

dianalisis. Satuan unit yang digunakan berupa kalimat 

atau alinea. Identifikasi dilakukan dengan membaca 

dan pengamatan secara cermat terhadap kurikulum 

SMA pada tahun 2004, 2006 dan 2013 

Dari data-data teks yang didapat, peneliti melakukan 

analisis data dengan mengacu pada berbagai teori, dan sumber-

sumber data yang berkaitan, kemudian menjabarkan data dan 

menganalisis kedalam laporan penelitian 

F. Sistematika Pembahasan Tesis 

Secara garis besar, penelitian ini dibagi menjadi tiga bagian yaitu 

bagian awal, bagian isi dan bagian akhir. 

1. Bagian awal, meliputi : 

Halaman judul, nota pembimbing, pengesahan, motto, persembahan, 

kata pengantar, daftar isi dan daftar tabel. 

2. Bagian Isi 

Bab satu adalah pendahuluan. Pembahasan bab ini meliputi: 

latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, metode penelitian dan sistematika penyusunan tesis. 
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Bab dua adalah kajian riset terdahulu, kajian teori yang lebih 

mendalam mengenai teori kurikulum, asas atau landasan kurikulum, 

komponen kurikulum, model kurikulum, organisasi kurikulum, 

prinsip-prinsip pengembangan kurikulum, karakteristik pembelajaran 

pendidikan agama islam, tujuan pembelajaran pendidikan agama 

islam, dan konsep pembelajaran pendidikan agama islam, serta 

kerangka berpikir. 

Bab tiga berisi penyajian data mengenai perkembangan 

kurikulum 2004, 2006, 2013. Pada bab ketiga ini menjelaskan tentang 

konsep dasar perubahan perkembangan kurikulum Sekolah Menengah 

Atas pada kurikulum 2004, 2006, dan 2013.    

Bab empat berisi penyajian analisi data yang berisi deskripsi 

mengenai perkembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam Sekolah 

Menengah Atas di Indonesia tahun 2004, 2006, dan 2013 serta 

perkembangan tujuan dan materi ajar dalam kurikulum Pendidikan 

Agama Islam Sekolah Menengah Atas di Indonesia tahun 2004, 2006, 

dan 2013.  

Bab lima adalah penutup, yang berisi kesimpulan, saran-saran 

dan kata penutup. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Riset Terdahulu 

Sebuah karya ilmiah mensyaratkan orisinalitas. Oleh karena itu 

kajian terhadap penelitian sebelumnya sangat penting untuk dilakukan 

agar tidak terjadi duplikasi atau pengulangan penelitian yang telah 

dilakukan dengan permasalahan yang sama. Maka peneliti 

mengadakan kajian riset terdahulu. Kajian riset terdahulu merupakan 

uraian singkat tentang hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya tentang masalah yang sejenis, sehingga diketahui secara 

jelas posisi dan kontribusi peneliti. Dalam masalah ini sebenranya 

sudah ada beberapa peneliti yang mengkaji tentu saja dengan hasil 

yang berbeda-beda. Berikut di bawah ini yang telah melakukan 

penelitian antara lain : 

Pertama, Aziz Fuadi, dalam tesisnya yang berjudul “Telaah 

Kurikulum Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah Luar Biasa”. Hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa kurikulum PAI SLB yang 

dikeluarkan oleh BSNP yang berhubungan dengan standar kompetensi 

dan kompetensi dasar, dengan memperhatikan kondisi fisik, psikis dan 

sosial emosional ABK maupun tunanetra tidak bisa disamakan. (Aziz 

Fuadi 2012) 

18 
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Kedua, Tasman Hamami dalam disertasinya “Pemikiran 

Pendidikan Islam (Telaah Tentang Kurikulum Pendidikan Agama 

Islam Di Sekolah Umum)” hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 

pengembangan kurikulum PAI tahun 1994 dan sebelumnya telah 

berorientasi pada materi dengan pendekatan subyek akademis dan 

menghasilkan output pendidikan yang parsial yang bersifat out-here 

knowledge. Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 

memiliki kerangka filosofis-pedagogis yang berorientasi pada 

pencapaian kemampuan penguasaan keagamaan islam yang Integratif 

dan bersifat in-here knowledge. (Tasman Hamami  2006) 

Ketiga, Famela Muti Septiana, pada tahun 2016 dalam tesisnya 

yang berjudul Implementasi Kurikulum Pendidikan Agama Islam Al-

Irsyad di SMP Al Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto. Hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa implementasi kurikulum PAI di Al Irsyad 

dilakukan dengan tiga tahap yakni persiapan pembelajaran, 

pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi pembelajaran. Dalam tahapan 

persiapan pembelajaran guru membuat rancangan pembelajaran seperti 

prota, promes, silabus dan RPP. LPP hanya menyiapkan standar 

kompetensi dan kompetensi dasar guru mengembangkan perangkat 

sendiri. Hal ini berbeda dengan kurikulum yang dibuat pemerintah 

yang mana perangkat pembelajaran tersebut sudah disediakan, guru 

hanya mengembangkannya. (Famela Muti Septiana 2016) 
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Keempat, Yeehad Arlee, pada skripsinya yang berjudul 

Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Dalam 

Peningkatan Mutu Pembelajaran di SMK Negeri 13 Kota Makasar. 

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kurikulum yang diterapkan 

sekolah SMKN 13 Makassar ialah kurikulum KTSP dan dalam 

pengembangannya mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi (IPTEK). (Yeehad Arlee 2015) 

Tabel  I : Kajian Riset Terdahulu 

NO PENELITI JUDUL 

PENELITIAN 

HASIL PENELITIAN PERSAMAAN PERBEDAAN 

1 Aziz Fuadi Telaah 

Kurikulum 

Pendidikan 

Agama Islam 

Pada Sekolah 

Luar Biasa 

kurikulum PAI SLB 

yang dikeluarkan oleh 

BSNP yang 

berhubungan dengan 

standar kompetensi dan 

kompetensi dasar, 

dengan memperhatikan 

kondisi fisik, psikis dan 

sosial emosional ABK 

maupun tunanetra tidak 

bisa disamakan 

penelitian yang 

dilakukan oleh 

Aziz Fuadi 

dengan penelitian 

kali ini adalah 

memiliki 

persaman 

penelitian tentang 

kurikulum 

pendidikan agama 

islam 

peneliti hanya 

memfokuskan pada 

standar kompetensi dan 

kompetensi dasar PAI 

yang diajarkan pada 

SLB. Pada penelitian 

tersebut tidak 

menyinggung mengenai 

perkembangan muatan 

materi yang diajarkan di 

tingkat SLB. 

2 Tasman 

Hamami 

Pemikiran 

Pendidikan 

pengembangan 

kurikulum PAI tahun 

Pembahasan 

tentang 

penelitian yang 

dilakukan oleh tasman, 
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Islam (Telaah 

Tentang 

Kurikulum 

Pendidikan 

Agama Islam 

Di Sekolah 

Umum) 

1994 dan sebelumnya 

telah berorientasi pada 

materi dengan 

pendekatan subyek 

akademis dan 

menghasilkan output 

pendidikan yang parsial 

yang bersifat out-here 

knowledge. 

Pengembangan 

Kurikulum Berbasis 

Kompetensi (KBK) 

memiliki kerangka 

filosofis-pedagogis 

yang berorientasi pada 

pencapaian kemampuan 

penguasaan keagamaan 

islam yang Integratif 

dan bersifat in-here 

knowledge 

Kurikulum 

pendidikan islam 

adalah persamaan 

antara penelitian 

yang dilakukan 

oleh Tasman 

Hamami dengan 

penelitian yang 

akan dilakukan 

oleh penulis 

menyatakan bahwa 

transformasi kurikulum 

PAI tahun 1994 ke tahun 

2004 mmengalami 

perubahan-perubahan 

mendasar secara 

konseptual dari 

pendidikan akademis 

yang bersifat perrenial-

esensialis-normatif 

menjadi pendidikan 

humanis yang bersifat 

progrerif-rekonstruktif-

transformatif. Namun, 

dalam penelitian kedua 

belum menyinggung 

mengenai perkembangan 

kurikulum PAI tahun 

2006 dan 2013 

3 Famela 

Muti 

Septiana 

Implementasi 

Kurikulum 

Pendidikan 

Hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa 

implementasi 

Persamaan yang 

ada adalah 

peneliti sama-

peneliti membahas 

tentang tahapan 

pembelajaran, yang 
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Agama Islam 

Al-Irsyad di 

SMP Al Irsyad 

Al-Islamiyah 

Purwokerto 

kurikulum PAI di Al 

Irsyad dilakukan 

dengan tiga tahap yakni 

persiapan pembelajaran, 

pelaksanaan 

pembelajaran dan 

evaluasi pembelajaran. 

Dalam tahapan 

persiapan pembelajaran 

guru membuat 

rancangan 

pembelajaran seperti 

prota, promes, silabus 

dan RPP. LPP hanya 

menyiapkan standar 

kompetensi dan 

kompetensi dasar guru 

mengembangkan 

perangkat sendiri. Hal 

ini berbeda dengan 

kurikulum yang dibuat 

pemerintah yang mana 

perangkat pembelajaran 

sama membahas 

tentang kurikulum 

pendidikan agama 

islam 

dibagi menjadi tiga tahap 

yakni persiapan 

pembelajaran, 

pelaksanaan 

pembelajaran dan 

evaluasi pembelajaran, 

yang diteliti hanyalah 

kurikulum yang saat itu 

berlaku yaitu KTSP. 

Sedangkan penelitian 

yang akan dilakukan oleh 

penulis akan 

menganalisis tentang 

materi ajar dan tujuan 

nasional pendidikan. 
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tersebut sudah 

disediakan, guru hanya 

mengembangkannya. 

4 Yeehad 

Arlee 

Pengembangan 

Kurikulum 

Pendidikan 

Agama Islam 

Dalam 

Peningkatan 

Mutu 

Pembelajaran 

di SMK Negeri 

13 Kota 

Makasar. 

Hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa 

kurikulum yang 

diterapkan sekolah 

SMKN 13 Makassar 

ialah kurikulum KTSP 

dan dalam 

pengembangannya 

mengikuti 

perkembangan ilmu 

pengetahuan dan 

teknologi (IPTEK). 

Penelitian ini 

sama-sama 

meneliti tentang 

kurikulum 

pendidikan agama 

islam yang 

diterapkan pada 

salah satu 

Sekolah 

Menengah Atas. 

melakukan penelitian 

tentang Pengembangan 

Kurikulum Pendidikan 

Agama Islam hanya 

terfokus pada  

Peningkatan Mutu 

Pembelajaran di salah 

satu sekolah negeri, dan 

terfokus pada kurikulum 

KTSP saja. Sedangkan 

penelitian yang akan 

penulis lakukan tidak 

menyinggung sedikitpun 

tentang peningkatan 

mutu pembelajaran. 
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B. Kajian Teori 

1. Perkembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam 

a. Pengertian Krikulum 

Secara etimologis, kurikulum diambil dari bahasa latin 

yang berarti: berlari cepat, menjalani suatu pengalaman yang 

tanpa henti, gelanggang dll. Ada pula yang mengatakan berasal 

dari yunani yang berarti: jarak yang harus ditempuh. Secara 

termiologis, Saylor dan Alexander dalam bukunya Curriculum 

for Better Teaching and Learning memberi batasan kurikulum 

yaitu : “the sum total of schools effort to influence learning 

whether in the classroom, on he playground or out of school.” 

Menurut dua tokoh tersebut kurikulum merupakan segala usaha 

sekolah untuk memengaruhi siswa dalam belajar, baik 

dilaksanakan didalam ruangan kelas, dihalaman sekolah, 

maupun di luar sekolah. (Mahfud Junaedi, 2017: 125) 

Dalam bahasa arab, kata kurikulum bisa diungkapkan 

dengan manhaj yang berarti jalan yang dilalui oleh manusia 

pada berbagai bidang kehidupan sedangkan kurikulum 

pendidikan (manhaj al-dirasah) dalam kamus tarbiyah adalah 

seperangkat perencanaan dan media yang dijadikan acuan oleh 

lembaga pendidikan dalam mewujudkan tujuan-tujuan 

pendidikan. Menurut Abdul Qadir Yusuf (1963: 269) 
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mendifiniskan kurikulum dalam kitabnya yang berjudul at-

Tarbiyyah Wal Mujtami’ yaitu : 

                                                                                                                              

                         . 

Artinya : “Kurikulum adalah sejumlah pengalaman 

dan uji coba dalam proses belajar mengajar siswa di bawah 

bimbingan lembaga (sekolah).” 

Menurut Michael Stephen Schiro (2017: 19) Pekerja 

kurikulum yang menggunakan ideologi akademi cendekiawaan 

memandang pendidikan formal disekolah sebagai proses 

mengakulturasi anak kedalam masyarakat sehingga mereka 

menjadi warrga negara yang baik. Proses ini dilakukan dengan 

cara mengajar anak “informasi yang diperlukan untuk 

berkembang didunia modern” sebagai orang dewasa yang 

melek budaya.  

Beberapa penulis kurikulum (johnson, 1977 dan posner, 

1982) menyatakan bahwa kurikulum seharusnya tidak 

dipandang sebagai aktivitas, tetapi difokuskan secara langsung 

pada berbagai hasil belajar yang diharapkan. Kajian ini 

menekankan perubahan cara pandang kurikulum, dari 

kurikulum sebagai alat menjadi kurikulum sebagai tujuan atau 

akhir yang akan dicapai. Salah satu alasan utaman adalah 
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karena hasil belajar yang diharapkan merupakan dasar bagi 

perencanaan dan perumusan berbagai tujuan kegiatan 

pembelajaran. (Oemar Hamalik 2013: 6) 

Sebagian ahli pedidikan berpandangan bahwa 

kurikulum dalam setiap masyarakat atau budaya seharusnya 

menjadi refleksi dari budaya masyarakat itu sendiri. Sekolah 

bertugas memproduksi pengetahuan dan nilai-nilai yang 

penting bagi generasi penerus. Masyarakat, negara atau bangsa 

bertanggung jawab mengidentifikasi keterampilan (skill), 

pengetahuan (knowledge), dan berbagai apresiasi yang akan di 

ajarkan. Sementara itu, pihak pendidik profesional bertanggung 

jawab untuk melihat apakah skill,knowledge dan apresiasi 

tersebut sudah ditransformasikan kedalam kurikulum yang 

dapat disampaikan kepada anak-anak dan generasi muda.  

Beberapa contoh dari pandangan kurikulum sebagai 

reproduksi kultural ini adalah berbagai peristiwa patriotik 

dalam sejarah nasional, nilai-nilai agama yang ada di berbagai 

sekolah yang bernaung dibawah lembaga keagamaan dan 

sekolah umum. Pengembangan kurikulum semacam ini 

dimaksudkan untuk meneruskan nilai-nilai kultural kepada 

generasi penerus , melalui lembaga penerus. (Oemar Hamalik 

2013: 7) 
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Kurikulum merupakan satu kumpulan tugas dan konsep 

yang harus dikuasai siswa. Dalam hal ini, diasumsikan bahwa 

penguasaan tugas-tugas yang saling bersifat diskrit (berdiri 

sendiri) tersebut adalah untuk mencapai tujuan-tujuan yang 

telah ditetapkan sebelumnya. Biasanya, tujuan yang dimaksud 

memiliki interprestasi behavioral yang spesifik, misalnya 

mempelajari suatu tugas baru atau dapat melakukan sesuatu 

yang lebih baik. Pendekatan ini berkembang dari program-

program training dalam bisnis, industri, dan kemiliteran. 

(Oemar Hamalik 2013: 7) 

Kurikulum sebagai agenda rekonstruksi sosial, 

pandangan ini berpendapat bahwa sekolah harus 

mempersiapkan suatu agenda pengetahuan dan nilai-nilai yang 

diyakini dapat menuntun siswa memperbaiki masyarakat dan 

isntitusi kebudayaan, serta berbagai keyakinan dan kegiatan 

praktik yang mendukungnya. (Oemar Hamalik 2013: 8) 

Salah satu pandangan yang paling mutakhir terhadap 

dimensi kurikulum adalah pandangan yang menekankan pada 

bentuk kata kerja kurikulum itu sendiri, yaitu currere. Sebagai 

pengganti interprestasi dari etimologi arena pacu atau lomba 

kurikulum, currere merujuk pada jalannya lomba dan 

menekankan masing-masing kapasitas individu untuk 
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merekonseptualisasi otobiografinya sendiri. (Oemar Hamalik 

2013: 8) 

Berdasarkan study yang telah dilakukan oleh banyak 

ahli, dapat disimpulkan bahwa pengertian kurikulum dapat 

ditinjau dari dua sisi yang berbeda, yakni menurut pandangan 

lama dan pandangan baru. Pandangan lama, atau sering juga 

disebut pandangan tradisional merumuskan bahwa kurikulum 

adalah sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh murid 

untuk memperoleh ijazah. (Oemar Hamalik, 2013: 3) 

Ada berbagai definisi kurikulum yang sudah semakin 

berkembang seiring dengan dinamika dan urgensinya dalam 

praktik pendidikan di sekolah. Beberapa definisi tersebut 

diantaranya dijelaskan oleh Harold Rugg mengartikan 

kurikulum sebagai suatu rangkaian pengalaman yang memiliki 

kemanfaatan maksimum bagi anak didik dalam 

mengembangkan kemampuannya agar dapat menyesuaikan dan 

menghadapi berbagai situasi kehidupan. Sedangkan Hollins 

Caswell menyatakan bahwa kurikulum adalah susunan 

pengalaman yang digunakan guru sebagai prosedur untuk 

membimbing anak didik menuju kedewasaan. (Rakhmat 

Hidayat 2011: 8) 

b. Landasan Kurikulum 
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Kurikulum sebagai rancangan pendidikan mempunyai  

kedudukan yang cukup sentral dalam seluruh kegiatan 

pendidikan, menentukan proses pelaksanaan dan hasil 

pendidikan. Mengingat pentingnya peranan kurikulum didalam 

pendidikan dan dalam perkembangan kehidupan manusia, 

penyusunan kurikulum membutuhkan landasan-landasan yang 

kuat, yang didasarkan atas hasil-hasil pemikiran dan penelitian 

yang mendalam. Kalau landasan pembuatan sebuah gedung 

tidak kokoh yang akan ambruk adalah gedung tersebut, tetapi 

kalau landasan pendidikan, khususnya kurikulum yang lemah, 

yang akan “ambruk” adalah manusianya. Ada beberapa 

landasan utama dalam pengembangan suatu kurikulum, yaitu 

landasan filosofis, landasan psikologis, landasan sosial budaya, 

serta perkembangan ilmu dan teknologi. (Nana Syaodih 2015: 

38) 

1) Landasan Filosofis 

Menurut Mohamad Ansyar (2017: 105) berpendapat bahwa 

filsafat, salah satu fondasi kurikulum, memandu pendidik 

merancang, melaksanakan, dan mengembangkan kurikulum 

sekolah. Kurikulum yang tanpa didasarkan pada suatu 

filsafat cenderung mudah di pengaruhi stakeholders 

pendidikan menuruti kepentingan pribadi atau kelompok  

masing-masing. Landasan ini membicarakan empat filsafat 
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pendidikan perenialisme, esensilisme, progresivisme dan 

rekonstruksiosisme. Dua filsafat terdahulu adalah filsafat 

tertua dan tradisional. Yang pertama berakar pada realisme 

yang termasuk filsafat bumi, yang kedua berakar dari 

filsafat idealisme tergolong filsafat the other worldy 

philosophy dan realisme.  

2) Landasan Psikologis 

Dalam proses pendidikan terjadi interaksi antar-

individu manusia, yaitu antara peserta didik dengan 

pendidik dan juga antara peserta didik dengan orang-orang 

yang lainnya. Manusia berbeda dengan makhluk lainnya 

karena kondisi psikologisnya.   

Apa yang dimaksut dengan kondisi psikologis itu? 

Menurut Nana Syaodih Sukmadinata (2015: 45) “Kondisi 

psikologis merupakan karakteristik psiko-fisik seseorang 

sebagai individu, yang dinyatakan dalam berbagai bentuk 

perilaku dalam interaksi dengan lingkungannya.” Perilaku-

perilaku tersebut merupakan manifestasi dari ciri-ciri 

kehidupannya, baik yang tampak maupun yang tidak 

tampak, perilaku kognitif, afektif, dan psikomotor. 

Peserta didik adalah individu yang sedang berada 

dalam proses perkembangan. Tugas utama yang 

sesungguhnya dari para pendidik adalah membantu 
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perkembangan peserta didik secara optimal. Tanpa 

pendidikan disekolah anak tetap berkembang, tetapi dengan 

pendidikan disekolah tahap perkembangannya menjadi 

lebih tinggi dan lebih luas. Karakteristik perilaku individu 

pada tahap-tahap perkembangan, serta pola-pola 

perkembangan individu menjadi kajian psikologi 

perkembangan. (Nana Syaodih 2015: 46) 

Nana Syaodih (2015: 46) berpendapat bahwa 

“Pendidik atau guru harus melakukan berbagai upaya, dan 

menciptakan berbagai kegiatan dengan dukungan berbagai 

alat bantu pengajaran agar anak-anak belajar. Cara belajar-

mengajar mana yang dapat memberikan hasil secara 

optimal serta bagaimana proses pelaksanaannya 

membuuhkan study yang sistematik dan mendalam.” Studi 

yang demikian merupakan bidang pengkajian dari psikologi 

belajar. 

Jadi, minimal ada dua bidang psikologi yang 

mendasari pengembangan kurikulum, yaitu psikologi 

perkembangan dan psikologi belajar. Keduanya sangat 

diperlukan, baik didalam merumuskan tujuan, memilih dan 

menyusun bahan ajar, memilih dan menerapkan metode 

pembelajaran serta teknik-teknik penilaian. 

3) Landasan Sosial-Budaya 
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Pendidikan adalah instrumen untuk 

mempertahankan dan mewariskan kebudayaan yang telah 

mengantarkan kehidupan masyarakat sejak dahulu sampai 

kini. Sudah terbukti sejak dahulu bahwa masyarakat hanya 

bisa hidup dan berkembang terus melalui kebudayaan 

sehingga tanpa kebudayaan, masyarakat tidak ada. 

Sebaliknya, tanpa masyarakat kebudayaan juga tidak ada. 

Kebudayaan mencakup semua pola tingkah laku dan sikap 

warga masyarakat yang terus berkembang dan diikuti setiap 

warga masyarakat bersangkutan, seperti cara berfikir dan 

bertingkah laku berupa kebiasaan, tradisi, adat istiadat, ide-

ide, kepercayaan, nilai-nilai (Ornstein et al., 2011:287), 

disamping cita-cita, aspirasi, dan harapan. 

Menurut Parkay (2010: 49) “kebudayaan 

merupakan refleksi masyarakat, sekolah harus memahami 

dengan baik ide-ide, tingkah laku dan tradisi masyarakat 

pada waktu dan tempat tertentu.” Artinya pendidik dan 

pengembangan kurikulum perlu menguasai komplesitas 

kekuatan budaya yang terefleksi pada pola tingkah laku 

warga serta tata cara kehidupan masyarakat sehingga 

berpengaruh pada pendidikan. Apalagi jika kita ingat, 

karena masyarakat yang membangun sekolah untuk 

mempertahankan warisan budayanya, kita tentu paham jika 
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masyarakat dan budayanya berpengaruh besar pada 

kurikulum sekolah. Karena itu adalah tugas pengembang 

kurikulum menerjamahkan asumsi tradisional, ide-ide, 

nilai-nilai, pengetahuan dan sikap masyarakat ke dalam 

tujuan, konten, kegiatan belajar dan evaluasi kurikulum 

(Print, 1993: 39) karena itu, lanjut Print, pengembangan 

kurikulum harus  mentransmisi dan merefleksi kebudayaan 

masyarakat ke dalam kurikulum yang disusunnya sehingga 

tidak mungkin kita bicara tentang culture-free curriculum. 

Fondasi sosiologis kurikulum terkait analisis tentang saling 

kaitan antara individu, masyarakat, dan kebudayaan yang 

terefleksi pada pengetahuan,keterampilan, dan nilai-nilai 

yang dianut warga masyarakat. (Ansyar 2017 : 142) 

c. Perkembangan Ilmu dan Teknologi 

Menurut Nana Syaodih Sukmadinata (2015: 77) bhwa 

“Peningkatan pendidikan sangat membutuhkan bantuan hasil-

hasil teknologi industri tidak hanya yang bersifat hardware, 

tetapi juga membutuhkan bantuan penggunaan hasil 

pengembangan teknologi yang bersifat software. Sudah tentu 

penggunaan alat-alat hasil industri maju dalam bidang 

pendidikan, menuntut pengetahuan dan kecakapan guru-

gurunya. Penggunaan alat-alat belajar yang modern dalam 

pendidikan akan mempengaruhi proses belajar. Dengan 
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menggunakan alat-alat belajar yang modern anak akan lebih 

aktif belajar.” 

 Ada segi lain mengenai hubungan antara pendidikan 

dengan perkembangan teknologi dalam industri. Perkembangan 

teknologi industri menuntut peningkatan penguasaan 

pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan sumber daya 

manusia. Hal itu berarti membuka pekerjaan baru dan juga 

menuntut keahlian baru yang harus dipersiapkan dalam 

pendidikan. 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga 

menimbulkan kebutuhan baru, aspirasi baru, sikap hidup baru. 

Hal-hal diatas menuntut perubahan pada sistem dan isi 

pendidikan. Pendidikan bukan hanya mewariskan nilai-nilai 

dan hasil kebudayaan lama, tetapi juga mempersiapkan 

generasi muda agar mampu hidup pada masa kini dan yang 

akan datang. Dengan demikian, perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi menyebabkan perkembangan pula 

pada duia pendidikan. Pengaruh perkembangan ilmu dan 

teknologi terhadap pendidikan selain yang bersifat tidak 

langsung seperti yang telah dikemukakan terdahulu, juga yang 

bersifat langsung.  
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Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

menuntut perkembangan pendidikan. Pengaruh langsung 

Perkembangan  ilmu pengetahuan dan teknologi adalah 

memberikan isi/materi atau  bahan yang akan disampaikan 

dalam pendidikan. Pengaruh tak langsung adalah 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, menyebabkan 

perkembangan masyarakat, dan perkembangan masyarakat 

menimbulkan problema-problema baru yang menuntut 

pemecahan dengan pengetahuan,kemampuan dan keterampilan 

baru yang dikembangkan dalam pendidikan. (Nana Syaodih 

Sukmadinata 2015: 78) 

2. Karakteristik Tujuan Dalam Perkembangan Kurikulum 

Pendidikan Agama Islam 

a. Tujuan Pendidikan Nasional 

Tujuan pendidikan yang dirumuskan dalam Undang-

undang pendidikan nasional, baik UU No.4 tahun 1950 jo UU 

No.12 tahun 1954 yaitu menciptakan manusia terdidik 

Indonesia sebagai “Manusia susila yang cakap dan demokratis 

serta bertanggung jawab tentang  kesejahteraan masyarakat dan 

tanah air” atau UU No. 2 tahun 1989 yang menciptakan wujud 

manusia Indonesia  seutuhnya, yaitu “manusia yang beriman 

dan bertaqwa terhadap Tuhan yang maha esa dan budipekerti 

luhur, sehat jasmani dan rohani, memiliki pengetahuan dan 
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keterampilan, kepribadian yang mantap dan mandiri serta 

mempunyai rasa bertanggung jawab kemsyarakatan dan 

kebangsaan” dan yang terakhir UU No 20 tahun 2003 yang 

mencitakan “manusia yang beriman, bertaqwa dan berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, Cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi 

warga negara yang demokratis serta bertanggung  jawab”. 

Antara tujuan pendidikan dalam undang undang pendidikan  

tahun 1950, tahun 1989, dan tahun 2003, terdapat pergeseran 

secara jelas kearah perbaikan (penyempurnaan) 

Pendidikan di Indonesia dewasa ini telah diatur dalam 

Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem 

pendidikan nasional (SISDIKNAS). Dalam penjelasan atas UU 

RI No 20 tahun tentang sistem Pendidikan Nasional 

dikemukakan bahwa Pendidikan Nasional mempunyai visi 

terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang 

kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga 

negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang 

berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan 

zaman yang selalu berubah.  

b. Tujuan Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan agama islam bertujuan menumbuhkan dan 

meningkatkan keimanan melalui pemberian dan pemupukan 
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pengetahuan, penghayatan, pengamalan serta peserta didik 

tentang agama islam sehingga menjadi manusia muslim yang 

terus berkembang dalam hal keimanan, ketakwaan kepada 

Allah SWT serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta untuk 

melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. (Hamid 

Hamdani :239) sesuai dengan firman Allah pada surat Al-

Baqarah ayat 30 : 

 

ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para 

Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang 

khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau 

hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan 

membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal 

Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan 

mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku 

mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (Al-Baqarah : 30) 

Untuk merealisasikan fungsi dan tujuan pendidikan 

agama islam sebagai bagian dari ilmu pendidikan islam, 

terdapat kompetensi dasar, yaitu sekumpulan kemampuan 

minimal yang harus dikuasai peserta didik selama menempuh 

pendidikan. Kemampuan ini berorientasi pada perilaku afektif 

dan psikomotorik dengan dukungan pengetahuan kognitif 
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dalam rangka memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada 

Allah SWT. Kemampuan yang tercantum dalam komponen 

kemampuan dasar  ini merupakan penjabaran dari kemampuan 

dasar umum yang harus dicapai. Disamping kompetensi dasar, 

harus ada pula kompetensi standar pendidikan agama islam. 

c. Fungsi Pendidikan Agama Islam  

Menurut E. Mulyasa (2005 :134) kurikulum pendidikan 

agama islam untuk sekolah/ madrasah berfungsi sebagai 

berikut: 

1) Pengembangan, sekolah berfungsi untuk menumbuh 

kembangkan lebih lanjut dalam diri anak melalui 

bimbingan, pengajaran, dan pelatihan agar keimanan dan 

ketakwaan tersebut dapat berkembang secara optimal sesuai 

dengan tingkat perkembangannya. 

2) Penanaman nilai sebagai pedoman hidup untuk mencari 

kebahagiaan hidup didunia dan di akhirat. 

3) Penyesuaian mental, yaitu untuk menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya baik lingkungan fisik maupun lingkungan 

sosial dan dapat menubah lingkungannya sesuai dengan 

ajaran islam. 

4) Perbaikan, yaitu untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan, 

kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan peserta 
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didik dalam keyakinan, pemahaman dan pengalaman ajaran 

dalam kehidupan sehari-hari. 

5) Pencegahan, yaitu untuk menangkalkan hal-hal negatif dari 

lingkungannya atau dari budaya lain yang dapat 

membahayakan dirinya dan menghambat perkembangannya 

menuju manusia indonesia seutuhnya. 

6) Pengajaran tentang ilmu pengetahuan keagamaan secara 

umum (alam nyata dan nir-nyata) sistem dan fungsionalnya 

Penyaluran, yaitu untuk menyalurkan anak-anak yang 

memiliki bakat khusus dibidang agama islam agar bakat 

tersebut dapat berkembang secara optimal sehingga dapat 

dimanfaatkan untuk dirinya sendiri dan bagi orang lain. 

d. Komponen Kurikulum 

Kurikulum merupakan suatu sistem yang memiliki 

komponen-komponen tertentu. Komponen-komponen apa saja 

yang membentuk sistem kurikulum itu? 

Bagan I : Komponen Sistem Kurikulum 
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Komponen Sistem Kurikulum 

Bagan tersebut menggambarkan bahwa sistem kurukulum 

terbentuk oleh 4 komponen, yaitu komponen tujuan,isi kurikulum, 

metode atau strategi pencapaian tujuan, dan komponen evaluasi. 

Pengembangan kurikulum itu pada hakikatnya adalah pengembangan 

komponen-komponen yang membentuk sistem kurikulum itu sendiri. 

Berikut adalah pengembangan masing-masing komponen kurikulum. 

(Din Wahyudin 2014: 52) 

1) Tujuan  

Perumusan tujuan belajar menurut Oemar Hamalik (2013: 

177) diperlukan untuk meningkatkan kemampuan siswa sebagai 

anggota masyarakat, dalam mengadakan hubungan timbal balik 

dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitarnya. Untuk 

TUJUAN 

ISI 

METODE 

EVAKUASI 
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mencapai tujuan tersebut, penyelenggara sekolah berpedoman pada 

tujuan nasional.  

Tujuan pendidikan nasional merupakan tujuan pendidikan 

tertinggi di Indonesia. Tujuan pendidikan nasional dapat dilihat 

dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem 

pendidikan nasional, bahwa : pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan yang maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 

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

serta bertanggung jawab. (Sukiman 10-11) 

2) Materi Kurikulum 

Bahan atau materi kurikulum adalah isi  atau muatan 

kurikulum yang harus dipahami siswa dalam upaya mencapai 

tujuan kurikulum. (Wahyudin 2014: 54) sedangkan isi kurikulum 

adalah mata pelajaran pada proses belajar mengajar, seperti 

pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai yang diasosiasikan 

dengan mata pelajaran. Pemilihan isi menekankan pada pendekatan 

mata pelajaran (pengetahuan) atau pendekatan proses 

(keterampilan). Untuk itu, terdapat kriteria yang perlu diperhatikan 

dalam pemilihan isi kurikulum ini, yaitu : signifikansi, validitas, 
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releansi sosial, utility atau kegunaan, learnability atau kemampuan 

untuk dipelajari, minat. (hamalik 2013: 178) 

3) Strategi  

Ada beberapa unsur dalam strategi pelaksanaan kurikulum, 

diantaranya, pengaturan tingkat dan jenjang pendidikan, proses 

pembelajaran, bimbingan dan konseling, administrasi supervisi, 

sarana kulikuler, serta evaluasi. 

Dalam implementasi dilapangan, penyusunan sekuens 

bahan ajar berhubungan erat dengan strategi atau metode mengajar. 

pada waktu guru menyusun sekuens suatu bahan ajar, ia juga harus 

memikirkan strategi mengajar mana yang sesuai untuk menyajikan 

bahan ajar dengan urutan seperti itu. Ada beberapa strategi yang 

dapat digunakan dalam mengajar, membagi strategi mengajar itu 

atas : reception/ exposition learning-discovery learning, rote 

learning- meaningful learning, group learning- individual 

learning. (Nana S Sukmadinata 2015: 107) 

4) Evaluasi   

Evaluasi merupakan salah satu komponen kurikulum. 

Dalam pengertian terbatas, evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk 

memeriksa tingkat ketercapaian tujuan-tujuan pendidik yang ingin 

diwujudkan melalui kurikulum bersangkutan.(Wahyudin 2014: 56) 

Evaluasi atau penilaian dilakukan secara bertahap, 

berkesinambungan, dan bersifat terbuka. Dari evaluasi ini dapat 
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diperoleh keterangan mengenai kegiatan dan kemajuan belajar 

siswa, dan pelaksanaan kurikulum oleh guru daan tenaga 

kependidikan lainnya. (Hamalik 2013: 180) 

 Selanjutnya, Sukmadinata (2015: 110) mengemukakan 

evaluasi ditujukan untuk menilai pencapaian tujuan-tujuan yang 

telah ditentukan serta menilai proses pelaksanaan mengajar secara 

keseluruhan. Tiap kegiatan akan memberikan umpan balik, 

demikian juga dalam pencapaian tujuan-tujuan belajar dan proses 

pelaksanaan mengajar. Umpan balik tersebut digunakan untuk 

mengadakan berbagai usaha penyempurnaan baik bagi penentuan 

dan perumusan tujuan mengajar, penentuan sekuens bahan ajar, 

strategi dan media mengajar. 

e. Prinsip-prinsip Pengembangan Kurikulum 

Menurut Nana Syaodih (2015: 150) ada beberapa prinsip 

umum dan prinsip khusus dalam pengembangan kurikulum sebagai 

berikut: 

1) Prinsip Umum 

a) Prinsip relevansi, ada dua macam relevansi yang harus 

dimiliki kurikulum, yaitu relevansi keluar dan relevansi 

didalam kurikulum itu sendiri. Relevansi keluar maksudnya 

tujuan, isi, dan proses belajar yang tercakup dalam 

kurikulum hendaknya relevan dengan kebutuhan, tuntutan 

dan perkembangan masyarakat. Relevansi didalam yaitu, 
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ada kesesuain atau konsistensi antara komponen-komponen 

kurikulum yaitu, antara tujuanm isi, proses penyampaian 

dan penilaian. Relevansi keadaan ini menunjukkan suatu 

keterpaduan kurikulum. 

b) Prinsip fleksibilitas, kurikulum hendaknya memilih sifat 

lentur atau fleksibel. Kurikulum mempersiapkan anak 

untuk kehidupan sekarang dan yang akan datang, disini dan 

ditempat lain. 

c) Prinsip kontinuitas, yaitu kesinambungan. Perkembangan 

dan proses belajar anak berlangsung secara 

berkesinambungan, tidak terputus-putus atau terhenti-henti. 

Oleh karena itu, pengalaman-pengalaman belajar yang 

disediakan kurikulum juga hendaknya berkesinambungan 

antara satu tingkat kelas dengan kelas lainnya, antara satu 

jenjang pendidikan dengan jenjang lainnya, juga antara 

jenjang pendidikan dengan pekerjaan. 

d) Prinsip praktis, yaitu mudah dilaksanakan, menggunakan 

alat alat sederhana dan biayanya murah. Prinsip ini disebut 

juga prinsip efisiensi 

e) Prinsip efektivitas, walaupun kurikulum tersebut harus 

murah dan sederhana tetapi keberhasillannya harus tetap 

diperhatikan. Keberhasilan kurikulum ini baik secara 

kuantitas maupun kualitas. 
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Kurikulum pada dasarnya berintikan empat aspek utama 

yaitu: tujuan-tujuan pendidikan,isi pendidikan,pengalaman 

belajar, dan penilaian. Interelansi antara keempat aspek 

tersebut serta antara aspek-aspek tersebut dengan 

kebijaksanaan pendidikan perlu selalu mendapat perhatian 

dalam pengembangan kurikulum. 

Visualisasi kerangka berpikir tersebut dapat dilihat pada 

bagan berikut : 

Bagan II : Prinsip Pengembangan Kurikulum 
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2) Prinsip Khusus 

Ada beberapa prinsip yang lebih khusus dalam 

pengembangan kurikulum. Prinsip-prinsip ini berkenaan 

dengan penyusunan tujuan, isi, pengalaman belajar, dan 

penilaian. 

a) Prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan. 

Tujuan menjadi pusat kegiatan dan arah semua kegiatan 

pendidikan. Perumusan komponen-komponen kurikulum 

hendaknya mengacu pada tujuan pendidikan. Tujuan 

pendidikan mencakup tujuan yang bersifat umum atau 

berjangka  panjang, jangka menengah dan jangka pendek. 

b) Prinsip berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan. 

Memilih isi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan 

pendidikan yang telah ditentukan para perencana kurikulum 

dengan berbagai pertimbangan yang ada 

c) Prinsip berkenaan dengan pemilihan proses belajar 

mengajar. 

 
  ISI 

PENDIDIKAN  
PENGALAMAN 

BELAJAR  
PENILAIAN 

  
 

  
    

  

  
          

  

         

  

 

Situasi yang ada 
    

  

 

Situasi yang seharusnya 
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Pemilihan proses belajar mengajar yang digunakan 

hendaknyya memperhatikan berbagai hal yang ada 

d) Prinsip berkenaan dengan pemilihan media dan alat 

pengajaran. 

Proses belajar mengajar yang baik perlu didukung oleh 

penggunaan media dan alat-alat bantu pengajaran yang 

tepat. 

e) Prinsip berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian. 

Penilaian merupakan bagian integral dari pengajaran 

f. Pengembangan dan Perumusan Tujuan Kurikulum 

Tujuan kurikulum menurut Oemar Hamalik (2013: 122-

123) merupakan sasaran yang hendak dicapai oleh suatu 

kurikulum, karena itu tujuan dirumuskan sedemikian rupa 

dengan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti : 

1) Tujuan pendidikan nasional, karena tujuan ini menjadi 

landasan bagi setiap lembaga pendidikan. 

2) Kesesuaian antara tujuan kurikulum dan tujuan lembaga 

pendidikan yang bersangkutan. 

3) Kesesuaian tujuan kurikulum dengan kebutuhan 

masyarakat atau lapangan kerja, untuk mana tenaga-tenaga 

akan dipersiapkan. 

4) Kesesuaian tujuan dengan perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi saat ini. 
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5) Kesesuaian tujuan kurikulum dengan sistem nilai dan 

aspirasi yang berlaku dalam masyarakat. 

Adapun langkah-langkah umum dalam merumuskan tujuan 

kurikulum adalah : 

1) Menganalisis kebutuhan 

2) Menganalisis sumber tujuan 

3) Mengembangkan tujuan sekolah 

4) Mengembangkan jenis pengalaman belajar dan 

organisasinya 

5) Menjabarkan tujuan sekolah sesuai dengan lingkup dan 

urutan pengalaman belajar yang ditentukan  

6) Mengembangkan tujuan bidang studi 

7) Mengembangkan bahan pelajaran 

8) Menjabarkan tujuan bidang studi 

9) Mengembangkan tujuan pengajaran umum  

10) Menjabarkan tujuan pengajaran umum kedalam tujuan 

penjabaran khusus. 

Rumusan tujuan dengan ciri-ciri tersebut dapat dijadikan 

pedoman  dalam mengembangkan kurikulum lain. Dengan 

demikian setiap upaya pengembangan kurikulum terutama pada 

tingkatan pengajaran sepatutnya diperhatikan tentang tujuan 

sebagai langkah pertama dalam mendesain kurikulum.  
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3. Karakteristik materi ajar  

a. Pengembangan Materi Ajar 

Pengembangan isi kurikulum berupa bahan-bahan 

pelajaran memerlukan pertimbangan yang teliti. Penentuan isi 

kurikulum tergantung kepada tingkatan pengembangan 

kurikulum yang dilakukan. kurikulum pada tingkat sekolah 

tentu berbeda dengan tingkat bidang study atau tingkat 

pengajaran. Pada tingkat bidang study, isi kurikulum berupa 

topik-topik yang dapat disampaikan yang tercakup pada 

bidang-bidang studi yang bersangkutan. Sedangkan pada 

tingkat pengajaran, isi kurikulum berupa bahan pelajaran atau 

pokok bahasan dari masing-masing topik. 

Menurut Oemar Hamalik (2013: 154) Perencana 

kurikulum sering kali mengalami berbagai kesulitan dalam 

menyusun dan merencakan isi kurikulum yang relevan dengan 

tujuan yang hendak dicapai. Untuk mencegah kebingungan 

atau ketidak pastian dikalangan para perencana kurikulum 

dalam hal penentuan isi kurikulum, beberapa ahli kurikulum 

menganggap perlu ada patokan, dan ukuran isi kurikulum 

tersebut. Sebagai contoh, Caswell dan Campbell telah 

merumuskan kriteria berikut :  
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1) Kegunaan isi kurikulum dalam menafsirkan,memahami dan 

menilai kehidupn yang kontemporer 

2) Kegunaan isi kurikulum dalam memuaskan minat dan 

kebutuhan para siswa 

3) Nilai isi kurikulum dalam mengembangkan kemampuan 

sikap, dan sebagainya yang dipandang bermanfaat dalam 

kehidupn orang dewasa, dan 

4) Isi kurikulum hendaknya signifikan bagi bidang mata 

pelajaran tertentu. 

 Meskipun diatas telah dirumuskan kriteria penentuan 

isi kurikulum, tampaknya Romine merasa bahwa kriteria 

tersebut masih belum lengkap dan terperinci. Dikaji dari sudut 

pandang yang lebih luas, sesungguhnya penentuan kriteria 

tersebut hendaknya bertitik tolak dari aspek tujuan pendidikan, 

proses pendidikan, dan keadaan para siswa sendiri. 

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, dirumuskan sejumlah 

kriteria berikut: 

1) Kriteria yang berhubungan dengan tujuan pendidikan 

2) Kriteria yang berhubungan dengan sifat para siswa, yaitu 

apakah isi kurikulum tersebut berguna dalam memuaskan 

minat dan keinginan siswa. 

b. Materi Ajar Pendidikan Agama Islam 
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Materi ajar adalah isi atau muatan kurikulum yang harus 

dipahami peserta didik dalam upaya mencapai tujuan kurikulum. 

(Wina Sanajaya 2013: 114) sedangkan menurut Muhaimin (2004: 

80) materi ajar dalam pendidikan agama islam memiliki kaitan erat 

dengan rumusan tujuan pendidikan agama islam. Untuk mencapai 

tujuan tersebut maka ruang lingkup materi ajar pada dasarnya 

mencakup tujuh unsur pokok, yaitu : 

1) Al-qur’an Hadits 

Al-qur’an hadits merupakan sumber utama ajaran islam, 

dalam arti sumber akidah (keimanan), syariah, ibadah, 

muamalah, dan akhlak sehingga kajiannya berada dalam 

setiap unsur tersebut. 

2) Keimanan 

Akidah (keimanan) merupakan akar atau pokok agama. 

Ibadah, muamalah dan akhlak bertitik tolak dari akidah, 

dalam arti sebagai manifestasi dan konsekuensi dari akidah 

(keimanan dan keyakinan hidup). Akidah juga termasuk 

ilmu tauhid, ilmu kalam serta ilmu ushuludin. 

3) Syariah 

Syariah merupakan sistem norma yang mengatur hubungan 

manusia dengan Allah, dengan sesama manusia, dan 

dengan makhluk lainnya. 

4) Ibadah 
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Dalam hubungannya dengan Allah diatur dalam ibadah, 

misalnya thaharah, sholat, zakat, puasa dan haji. 

5) Muamalah 

Dalam hubungannya dengan sesama manusia dan lainnya 

diatur dalam muamalah dalam arti luas. 

6) Akhlak 

Akhlak merupakan aspek sikap hidup atau kepribadian 

manusia, bagaimana sistem norma yang mengatur 

hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan manusia 

lainnya itu menjadi sikap hidup dan kepribadian manusia 

dalam menjalankan sistem kehidupannya yang dilandasi 

dengan akidah yang kokoh.  

7) Tarikh (sejarah islam)  

tarikh adalah perkembangan perjalanan hidup manusia 

muslim dari masa ke masa dalam usaha bersyariah 

(beribadah dan bermuamalah) dan berakhlak serta dalam 

mengembangkan sistem kehidupannya yang dilandasi oleh 

akidah. 

Pemilihan materi ajar dapat dilakukan dengan beberapa 

pertimbangan, yaitu menarik, kesesuaian isi, ketepatan urutan, 

kelengkapan informasi, adanya soal, latihan, maupun tes yang sesuai 

dengan karakteristik peserta didik. 
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C. Kerangka Berfikir 

Kurikulum merupakan suatu hal yang sangat penting dalam 

bidang pendidikan, karena dalam kurikulum terdapat tujuan dan 

pedoman dalam pelaksanaan pendidikan. Kurikulum juga 

mencerminkan falsafah hidup bangsa untuk menentukan arah sebuah 

bangsa. Nilai sosial, kebutuhan dan tuntutan masyarakat cenderung 

selalu mengalami perubahan, antara lain akibat dari kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Begitu juga dengan kurikulum harus dapat 

mengatisipasi perubahan tersebut, karena pendidikan adalah cara yang 

dianggap paling strategis untuk mengimbangi kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi tersebut. 

Kurikulum pendidikan nasional telah mengalami perubahan, 

yaitu 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, dan 

2013. Perubahan tersebut merupakan imbas dari terjadinya perubahan 

sistem politik, sosial budaya, ekonomi, dan iptek dalam masyarakat 

berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, kurikulum sebagai 

seperangkat rencana pendidikan perlu dikembangkan secara dinamis 

sesuai dengan tuntutan dan perubahan yang terjadi di masyarakat. 

Semua kurikulum nasional dirancang berdaasarakan landasan yang 

sama, yaitu pancasila dan UUD 1945, perbedaannya pada penekanan 

pokok dari tujuan pendidikan serta pendekatan dalam 

merealisasikannya. 
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Bagan III : Kerangka Berfikir 
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Perubahan kurikulum dapat bersifat keseluruhan yang 

menyangkut semua komponen komponen. Perubahan kurikulum 

menyangkut berbagai faktor, baik orang-orang yang terlibat dalam 

pendidikan dan faktor penunjang dalm pelaksanaan pendidikan sebagai 

kosekuensi dan perubahan kurikulum juga akan mengakibatkan 

perubahan dalam operasionalisasi kurikulum tersebut baik orang yang 

terlibat dalam pendidikan maupun faktor-faktor penunjang dalam 

melaksanakan kurikulum. Perubahan kurikulum tersebut tentu disertai 

dengan tujuan pendidikan yang berbeda-beda. 

Dalam setiap perubahan, ada suatu tujuan yang ingin dicapai 

untuk memajukan pendidikan nasional. Perubahan kurikulum di dunia 

pendidikan Indonesia beserta tujuan yang ingin dicapai. 
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BAB III 

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN 

A. Perkembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam  

1. Perkembangan Kurikulum 2004 

a. Latar Belakang Lahirnya Kurikulum 2004  

Selama ini kebijakan pengembangan pendidikan dilakukan 

secara berpusat (sentralistik) dimana semua kebijakan mulai dari 

kurikulum sampai pedoman pelaksanaan teknis ditangani oleh 

pusat. Oleh karena itu, dengan diberlakukannya undang-undang 

nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah yang kemudian 

diikuti oleh peraturan pemerintah No. 25 tahun 2002 tentang 

pembagian kewenangan antara pemerintah dan kewenangan 

propinsi sebagai daerah otonomi menuntut perubahan dalam 

pengelolaan pendidikan dari yang bersifat sentralistik ke desentrik. 

Implementasi kurikulum 2004 lahir pada era reformasi 

yang meliputi kegiatan belajar mengajar (KBM), penilaian berbasis 

kelas, dan pengelolaan kurikulum berbasis sekolah. Dalam KBM, 

proses belajar tidak hanya berlangsung dilingkungan sekolah, 

tetapi berlaku juga dilingkungan sekitar. Kurikulum 2004 

merupakan kurikulum eksperimen yang diterapkan secara terbatas 

disejumlah sekolah atau madrasah untuk eksperimen kurikulum 

berbasis kompetensi. 
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b. Pengertian Kompetensi dan kurikulum Berbasis kompetensi 

(KBK) 

Kompetensi merupakan perpaduan dari pengetahuan, 

keterampilan, nilai, dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan 

berfikir dan bertindak. Menurut Mulyasa E (2004:38-39) bahwa 

Gordon menjelaskan beberapa aspek atau ranah yang terkandung 

dalam konsep kompetensi, diantaranya : 

1) Pengetahuan (knowledge) yaitu kesadaran dalam bidang 

kognitif. 

2) Pemahaman (understanding) yaitu kedalaman kognitif dan 

afektif yang dimiliki oleh individu. 

3) Kemampuan (skill) adalah sesuatu yang dimiliki oleh individu 

untuk melakukan tugas atau pekerjaan yang dibebankan 

kepadanya. 

4) Nilai (value) suatu standar perilaku yang diyakini dan secara 

psikologis telah menyatu dalam diri seseorang. 

5) Sikap (attitude) perasaan atau reaksi terhadap suatu rangsangan 

yang datang dari luar. 

6) Minat (interest) kecenderungan seseorang untuk melakukan 

perbuatan. 

KBK memfokuskan pada perolehan kompetensi-

kompetensi tertentu oleh peserta didik. Oleh karena itu, kurikulum 

ini mencakup sejumlah kompetensi, dan seperangkat tujuan 
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pembelajaran yang dinyatakan sedemikian rupa, sehingga 

pencapaiannya dapat diamati dalam bentuk perilaku atau 

keterampilan peserta didik sebagai suatu kriteria keberhasilan.  

Menurut E. Mulyasa (2004:39) KBK merupakan suatu 

konsep kurikulum yang menekankan pada pengembangan 

kemampuan melakukan kompetensi maupun tugas-tugas dengan 

standar performansi tertentu, sehingga hasilnya dapat dirasakan 

oleh peserta didik berupa penguasaan terhadap seperangkat 

kompetensi tertentu. KBK diarahkan untuk mengembangkan 

pengetahuan, pemahaman, kemampuan, nilai, sikap dan minat 

peserta didik agar dapat melakukan sesuatu dalam bentuk 

kemahiran, ketepatan, dan keberhasilan dengan penuh tanggung 

jawab. 

c. Prinsip-prinsip Pengembangan Kurikulum Berbasis 

Kompetensi (KBK) 

Menurut Wina Sanjaya (2006: 22-24) Prinsip 

pengembangan dan pelaksanakan KBK dirumuskan Depdiknas 

dalam kerangka dasar kurikulum 2004 diantaranya : 

1) Prinsip-prinsip pengembangan 

a) Peningkatan keimanan, budi pekerti luhur, dan penghayatan 

nilai-nilai budaya 

b) Keseimbangan etika, logika estetika dan kinestetika 
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c) Penguatan integritas nasional 

d) Perkembangan pengetahuan dan teknologi informasi 

e) Pengembangan kecakapan hidup 

f) Pilar pendidikan 

g) Komprehensif dan kesinambungan 

h) Belajar sepanjang hayat 

i) Diversifikasi kurikulum 

2) Prinsip Pelaksanaan 

a) Kesamaan memperoleh kesempatan 

b) Berpusat pada peserta didik 

c) Pendekatan menyeluruh dan kemitraan 

d) Kesatuan dalam kebijakan dan keberagaman dalam 

pelaksanaan (Wina sanjaya, 2006:25) 

d. Karakteristik Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 

Karakteristik KBK antara lain mencakup seleksi 

kompetensi yang sesuai; spesifikasi indikator-indikator 

evaluasi untuk menentukan kesuksesan pencapaian 

kompetensi; dan pengembangan sistem pembelajaran. 

Disamping KBK memiliki sejumlah kompetensi yang harus 

dikuasai peserta didik, penilaian dilakukan berdasarkan 

standar khusus sebagai hasil demonstrasi kompetensi yang 

ditujukan oleh peserta didik, pembelajaran lebih 

menekankan pada kegiatan individual personal untuk 
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menguasai kompetensi yang dipersyaratkan, peserta didik 

dapat dinilai kompetensinya kapan saja apabila mereka 

telah siap, dan dalam pembelajaran peserta didik dapat maju 

sesuai dengan kecepatan dan kemampuanmasing-masing. 

Depdiknas mengemukakan bahwa Kurikulum Berbasis 

Kompetensi memiliki karakteristik sebagai berikut; 

1) Menekankan pada ketercapaian kompetensi peserta 

didik baik secara individual maupunklasikal. 

2) Berorientasi pada hasil belajar (learning outcomes) dan 

keberagaman 

3) Penyampaian dalam pembelajaran menggunakan 

pendekatan dan metode yang bervariasi 

4) Sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber 

belajar lainnya yang memenuhi unsuredukatif. 

5) Penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar 

dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatukonsep. 

e. Struktur Kurikulum 2004 

Tabel II : Struktur kurikulum kelas X 

Mata Pelajaran 

alokasi waktu  

Semester 

I II 

1 pancasila dan kewarganegaraan 2 2 
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2 pendidikan agama 2 2 

3 bahasa dan sastera 4 4 

4 teknologi dan informasi 2 2 

5 bahasa inggris 4 4 

6 olahraga dan kesehatan  2 2 

7 Matematika 4 4 

8 ilmu pengetahuan alam     

  Fisika 3 3 

  Biologi 3 3 

  Kimia 3 3 

9 ilmu sosial     

  Ekonomi 2 2 

  Sosiologi 2 2 

  Geografi 2 2 

10 pendidikan seni 2 2 

Total 38 38 

 

Dari tabel berikut dapat diketahui pada pelajaran pendidikan 

agama islam diberikan pada peserta didik disetiap tingkat kelas 

memiliki alokasi waktu yang sama. 
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2. Perkembangan kurikulum 2006 

a. Latar Belakang Lahirnya Kurikulum 2006 

Dalam pengembangan  KTSP, pada dasarnya tidak dapat 

dipisahkan dengan KBK.  KTSP merupakan suatu pilihan model 

kurikulum dalam upaya memenuhi tuntutan perubahan dan 

perkembangan saintek, realitas pendidikan nasional dan respon 

terhadap otonomi daerah. Selain itu, KTSP juga dapat diartikan 

sebagai rencana pengembangan tingkat satuan pendidikan untuk 

menegakkan otonomi sekolah atau madrasah.Penyusunan 

kurikuklum KTSP didasarkan pada SKL, ISI, BSNP, sekolah atau 

madrasah dapat menyusun kurikulum sendiri. Otonomi lebih besar 

diberikan kepada kepala sekolah yang bertalian dengan 

bperkembangan kurikulum. (Abdullah, 2009 :45-46) 

KTSP merupakan kurikulum operasional yang disusun oleh 

dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. Pemerintah 

pusat hanya memberi rambu-rambu yang perlu dirujuk dalam 

pengembangan kurikulum, yaitu UU No.20/2003 tentang sistem 

pendidikan nasional. PP No. 19/200 tentang standar nasional 

pendidikan, peraturan menteri pendidikan nasional No 23/2006 

tentang standar kompetensi lulusan (SKL) untuk satuan pendidikan 

nasional No 24/2006 tentang dari kedua peraturan menteri 

pendidikan nasional terrsebut dan perpaduan BSNP. 
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b. Tujuan Penyusunan KTSP 

Menurut E Mulyasa (2004:22) terdapat dua tujuan dalam 

kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) yaitu tujuan umum 

dan tujuan khusus. Secara umum tujuan KTSP adalah untuk 

memandirikan dan memberdayakan satuan pendidikan melalui 

pemberian kewenangan (otonomi) kepada lembaga pendidikan dan 

mendorong sekolah untuk mengambil keputusan secara pertisipatif 

dalam mengembangkan kurikulum. Sedangkan tujuan secara 

khusunya adalah : 

1) Untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian 

dan inisiatif sekolah dalam mengembangkan kurikulum, 

mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia. 

2) Untuk meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat 

dalam mengembangkan kurikulum melalui pengambilan 

keputusan bersama. 

3) Untuk meningkatkan kompetisi yang sehat antar satuan 

pendidikan tentang kualitas pendidikan yang hendak dicapai. 

c. Prinsip Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

KTSP dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh 

setiap kelompok atau satuan pendidikan di bawah koordinasi dan 

supervisi Dinas Pendidikan atau kantor Departemen agama 

kabupaten/kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk 

pendidikan menengah. KTSP dikembangkan berdasarkan prinsip-
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prinsip sebagai berikut : 1) berpusat pada potensi, perkembangan, 

kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungan 2) 

beragam dan terpadu 3) tanggap terhadap perkembangan ilmu 

pengetahuan, tehnologi dan seni 4) relevan dengan kebutuhan 

kebudayaan kehidupan 5) menyeluruh dan berkesinambungan 6) 

belajar sepanjang hayat 6) seimbang antara kepentingan nasional 

dan kepentingan daerah. (BP. Cipta Jaya, 2007:1) 

d. Acuan Operasional Penyusunan KTSP 

KTSP disusun dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

1) Peningkatan iman dan takwa serta akhlakmulia 

2) Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat sesuai dengan 

tingkat perkembangan dan kemampuan peserta didik 

3) Keragaman potensi dan karakteristik daerah dan lingkungan 

4) Tuntutan pembangunan daerah dannasional 

5) Tuntutan Dunia Kerja 

6) Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, danseni 

7) Agama 

8) Dinamika perkembanganglobal 

9) Persatuan nasional dan nilai-nilaikebangsaan 

10) Kondisi sosial budaya masyarakatsetempat 

11) KesetaraanJender 

12) Karakteristik satuan pendidikan 
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e. Struktur Kurikulum KTSP 

Tabel III : Struktur Kurikulum KTSP 

Mata Pelajaran 

Kelas 

X XI XII 

pendidikan agama dan budi 

pekerti 2 2 2 

Ppkn 2 2 2 

bahasa indonesia  4 4 4 

Matematika 4 4 4 

sejarah indonesia 1 1 1 

bahasa inggris 4 4 4 

Senibudaya 2 2 2 

Penjasorkes 2 2 2 

prakarya dan kewirausahaan 2 2 2 

muatan lokal 2 2 2 

teknologi informasi dan 

komunikasi 2 2 2 

Biologi 2     

Fisika 2     

Kimia 2     

geografi  1     

Sosiologi 2     
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Ekonomi 2     

Total jam wajib 38 27 27 

 

3. Perkembangan kurikulum 2013 

a. Latar Belakang Lahirnya Kurikulum 2013 

Dalam suatu sistem pendidikan, kurikulum sifatnya dinamis 

serta harus selalu dilakukan perubahan dan pengembangan agar 

dapat mengikuti perkembangan dan tantangan zaman. Perubahan 

dan pengembangan kurikulum harus dilakukan secara sistematis 

dan terarah. Perubahan dan pengembangan kurikulum harus 

memiliki visi dan arah yang jelas. Sehubungan dengan itu, wacana 

perubahan dan pengembangan kurikulum 2013 digulirkan, telah 

muncul berbagai tanggapan dari berbagai kalangan baik pro 

maupun kontra. (E Mulyasa, 2013 : 59) 

Perubahan dan pengembangan kurikulum merupakan 

persoalan yang sangat urgen karena kurikulum harus senantiasa 

disesuaikan dengan tuntutan zaman. Perlunya perubahan dan 

pengembangan Kurikulum 2013 didorong oleh beberapa hasil studi 

internasional tentang kemampuan peserta didik Indonesia dalam 

kancah internasional. Hasil survey “Trends in International Math 

dan Science”tahun 2007 menunjukkan bahwa hanya lima persen 

peserta didik Indonesia yang mampu mengerjakan soal penalaran 

berkategori tinggi, padahal peserta didik Korea dapat mencapai 71 
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persen. Sebaliknya, 78 persen peserta didik Indonesia dapat 

mengerjakan soal hafalan berkategori rendah, sementara Korea 

hanya sepuluh persen. Data lain diungkapkan oleh Programme for 

International Student Assesment (PISA), hasil studinya tahun 2009 

menempatkan Indonesia pada peringkat bawah sepuluh besar dari 

65 negara pesertaPISA. Hasil dari kedua survey menunjukkan 

bahwa pendidikian Indonesia masih tertinggal dari Negara lain. 

Oleh karena itu, perlu adanya perubahan dan pengembangan 

kurikulum yang dimulai dengan penataan terhadap empat elemen 

standar nasional, yaitu standar kompetensi lulusan (SKL), standar 

isi, standar proses, dan standar penilaian. (E Mulyasa, 2013 : 59) 

b. Prinsip Pengembangan Kurikulum 

Sesuai dengan kondisi negara, kebutuhan masyarakat, dan 

berbagai perkembangan serta perubahan yang sedang terjadi 

dewasa ini, dalam pengembangan kurikulum 2013 yang berbasis 

karakter dan kompetensi perlu memperhatikan dan 

mempertimbangkan beberapa prinsip, diantaranya: 

1) Pengembangan kurikulum dilakukan mengacu pada Standar 

Nasional Pendidikan untuk mewujudkan tujuan 

pendidikannasional. 

2) Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan 

dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satua 

pendidikan, potensi daerah, dan pesertadidik. 
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3) Mata pelajaran merupakan wahana untuk mewujudkan 

pencapaian kompetensi. 

4) Standar Kompetensi Lulusan dijabarkan dari tujuan pendidikan 

nasional dan kebutuhan masyarakat, Negara, serta 

perkembanganglobal 

5) Standar Isi dijabarkan dari Standar KompetensiLulusan 

6) Standar Proses dijabarkan dari StandarIsi 

7) Standar Penilaian dijabarkan dari Standar Kompetensi Lulusan, 

Standar isi dan standar proses. 

8) Standar Kompetensi Lulusan dijabarkan dalam KompetensiIsi 

9) Kompetensi inti dijabarkan kedalam kompetensi dasar yang 

dikontekstualisasikan dalam suatu mata pelajaran 

10) KurikulumSatuanPendidikandibagimenjadiKurikulumtingkat 

nasional, daerah dan satuan pendidikan. 

11) Proses pembelajaran diselenggarakan secara interaktif, 

inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta 

didik untuk 

berpartisipasiaktif,sertamemberikanruangyangcukupbagiprakar

sa,kreatifitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan 

perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. 

12) Penilaian belajar berbasis proses  dan produk. 

13) Proses belajar dengan pendekatan ilmiah. 

 



69 
 

c. Tujuan Pengembangan Kurikulum 2013 

Tujuan pengembangan Kurikulum 2013 adalah 

menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, 

afektif melalui penguatan sikap, ketrampilan, dan pengetahuan 

yang terintegrasi. Kurikulum 2013 difokuskan dalam pembentukan 

kompetensi dan karakter peserta didik yang berupa paduan 

pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang dapat didemonstrasikan 

oleh peserta didik sebagai perwujudan dari pemahaman terhadap 

konsep yang dipelajari secarakontekstual. (E.Mulyasa, 2013:64) 

d. Struktur Kuriukulum 2013 

Tabel IV : Struktur Kurikulum 2013 

 

Mata Pelajaran 

Alokasi waktu belajar 

perminggu 

X XI XII 

Kelompok A (wajib)       

pendidkujikan agama dan budi pekerti 3 3 3 

Ppkn 2 2 2 

bahasa indonesia  4 4 4 

Matematika 4 4 4 

sejarah indonesia 2 2 2 

bahasa inggris 2 2 2 
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Kelompok B (wajib)       

Senibudaya 2 2 2 

Penjasorkes 3 3 3 

prakarya dan kewirausahaan 2 2 2 

Jumlah Jam Pelajaran Kelompok A dan B per 

Minggu 24 24 24 

Kelompok C (Peminatan)       

Mata Pelajaran peminatan akademik (SMA /MA) 18 20 20 

Jumlah jam yang harus ditempuh perminggu 42 44 44 

 

B. Karakteristik Materi Ajar Dalam Perkembangan Kurikulum 

Pendidikan Agama Islam Sekolah Menengah Atas 

1. Karakteristik Materi Ajar Dalam Perkembangan Kurikulum PAI 

SMA Pada Tahun 2004-2013 Ditinjau Dari Aspek Al-Qur’an 

Pendidikan Agama Islam yang berfalsafatkan Al-Qur’an sebagai 

sumber utamanya, menjadikan Al-Qur’an sebagai sumber utama 

penyusunan kurikulumnya. Kurikulum pendidikan Islam dirancang 

berdasarkan nash Al- Quran dan Hadits yang bertujuan agar manusia 

mendapat kesejahteraan di dunia dan tetap dekat dengan Khalik-Nya. 

Kurikulum Pendidikan Agama Islam dirancang agar kehidupan 

duniawi dan ukhrawi menjadi milik umat-Nya dengan model iman, 

amal dan takwa kepada-Nya. Disinilah letak perbedaan prinsipil 

kurikulum Pendidikan Islam dengan kurikulum pendidikan lain yang 
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mempunyai kecenderungan mengutamakan aspek material dengan 

nilai pragmatis semata. (Abdullah Idi, 2011:68) Adanya aspek Al-

Qur’an dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam bertujuan untuk 

memenuhi kemampuan dasar umum yang harus dicapai oleh peserta 

didik, yaitu dapat membaca Al-Qur’an surat-surat pilihan sesuai 

dengan tajwidnya, menyalin dan mengartikannya. Adapun rincian 

materi ajar Materi ajar Pendidikan Agama Islam Sekolah Dasar dari 

tahun 2004 sampai tahun 2013 jika ditinjau dari aspek Al-Qur’an 

diantaranya : 

Tabel V : Materi Ajar PAI SMA berdasarkan Aspek Al-Qur’an 

dalam kurikulum 2004 

KELAS ASPEK AL-QUR'AN 

POKOK 

BAHASAN 

X 

membaca dengan fasih surat al-mukmin ayat 67, surat Al-baqarah 

ayat 30, surat Ad dzariyat ayat 56, surat al-an'am ayat 162-163, 

surat Al-bayinah ayat 5, surat ali imron ayat 159, surat Asy-syuro 

ayat 38, surat An-nahl ayat 125 

surat al-

mukmin ayat 

67, surat Al-

baqarah ayat 

30, surat Ad 

dzariyat ayat 

56, surat al-

an'am ayat 162-

163, surat Al-

bayinah ayat 5, 

surat ali imron 

ayat 159, surat 

Asy-syuro ayat 

38, surat An-

nahl ayat 125 

menerapakn ilmu tajwid dalam surat al-mukmin ayat 67, surat Al-

baqarah ayat 30, surat Ad dzariyat ayat 56, surat al-an'am ayat 162-

163, surat Al-bayinah ayat 5, surat ali imron ayat 159, surat Asy-

syuro ayat 38, surat An-nahl ayat 125 

menyimpulkan kandungan surat al-mukmin ayat 67, surat Al-

baqarah ayat 30, surat Ad dzariyat ayat 56, surat al-an'am ayat 162-

163, surat Al-bayinah ayat 5, surat ali imron ayat 159, surat Asy-

syuro ayat 38, surat An-nahl ayat 125 

menunjukkan perilaku yang mencerminkan isi surat al-mukmin 

ayat 67, surat Al-baqarah ayat 30, surat Ad dzariyat ayat 56, surat 

al-an'am ayat 162-163, surat Al-bayinah ayat 5, surat ali imron ayat 

159, surat Asy-syuro ayat 38, surat An-nahl ayat 125 

XI 
membaca dengan fasih surat Al-Baqarah ayat 148, surat Al 

Mujadalah ayat 11, surat Fathir ayat 32-33, surat Al-Isra' ayat 26-

27, surat Al-Baqarah ayat 177 

surat Al-

Baqarah ayat 

148, surat Al 
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menerapkan ilmu tajwid dalam surat Al-Baqarah ayat 148, surat Al 

Mujadalah ayat 11, surat Fathir ayat 32-33, surat Al-Isra' ayat 26-

27, surat Al-Baqarah ayat 177 

Mujadalah ayat 

11, surat Fathir 

ayat 32-33, 

surat Al-Isra' 

ayat 26-27, 

surat Al-

Baqarah ayat 

177 

menyimpulkan kandungan surat Al-Baqarah ayat 148, surat Al 

Mujadalah ayat 11, surat Fathir ayat 32-33, surat Al-Isra' ayat 26-

27, surat Al-Baqarah ayat 177 

menunjukan perilaku yang mencerminkan isi surat Al-Baqarah 

ayat 148, surat Al Mujadalah ayat 11, surat Fathir ayat 32-33, surat 

Al-Isra' ayat 26-27, surat Al-Baqarah ayat 177 

membaca dengan fasih surat Ar-Rum ayat 41-42, surat Al-A'raf 

ayat 56-58, surat shaad ayat 27-28,  

menerapkan ilmu tajwid dalam surat Ar-Rum ayat 41-42, surat Al-

A'raf ayat 56-58, surat shaad ayat 27-28,  

menyimpulkan kandungan surat Ar-Rum ayat 41-42, surat Al-A'raf 

ayat 56-58, surat shaad ayat 27-28,  

menunjukkan perilaku yang mencerminkan isi surat Ar-Rum ayat 

41-42, surat Al-A'raf ayat 56-58, surat shaad ayat 27-28,  

XII 

membaca dengan fasih Surat yunus ayat 40-41, surat Asy-syura 

ayat 14, surat An-nisa ayat 32, surat Al-jumu'ah ayat 9-10, surat 

yunus ayat 101, surat Al-Baqarah ayat 164, 
Surat yunus 

ayat 40-41, 

surat Asy-syura 

ayat 14, surat 

An-nisa ayat 

32, surat Al-

jumu'ah ayat 9-

10, surat yunus 

ayat 101, surat 

Al-Baqarah 

ayat 164, 

menerapkan ilmu tajwid dalam Surat yunus ayat 40-41, surat Asy-

syura ayat 14, surat An-nisa ayat 32, surat Al-jumu'ah ayat 9-10, 

surat yunus ayat 101, surat Al-Baqarah ayat 164, 

menyimpulkan kandungan Surat yunus ayat 40-41, surat Asy-syura 

ayat 14, surat An-nisa ayat 32, surat Al-jumu'ah ayat 9-10, surat 

yunus ayat 101, surat Al-Baqarah ayat 164, 

menunjukkan perilaku yang mencerminkan isi Surat yunus ayat 

40-41, surat Asy-syura ayat 14, surat An-nisa ayat 32, surat Al-

jumu'ah ayat 9-10, surat yunus ayat 101, surat Al-Baqarah ayat 

164, 

 

Tabel VI : Materi Ajar PAI SMA berdasarkan Aspek Al-Qur’an 

dalam kurikulum 2006 

KELAS   

X Membaca  QS Al Baqarah: 30, Al-

Mukminun: 12-14, Az-Zariyat: 56 dan Al 

Haj : 5 

QS Al Baqarah: 30, Al-

Mukminun: 12-14, Az-

Zariyat: 56 dan Al Haj : 5 

 Menyebutkan arti  QS Al Baqarah: 30, Al- QS Al Baqarah: 30, Al-

Mukminun: 12-14, Az-
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Mukminun: 12-14, Az-Zariyat: 56 dan Al-

Haj : 5 

Zariyat: 56 dan Al Haj : 5 

 Menampilkan perilaku sebagai khalifah di 

bumi seperti terkandung dalam   QS Al 

Baqarah: 30, Al-Mukminun: 12-14, Az-

Zariyat: 56 dan Al Haj : 5 

QS Al Baqarah: 30, Al-

Mukminun: 12-14, Az-

Zariyat: 56 dan Al Haj : 5 

 Membaca  QS Al An’am: 162-163 dan Al-

Bayyinah: 5  

QS Al An’am: 162-163 dan 

Al-Bayyinah: 5 

 Menyebutkan arti  QS Al An’am: 162-163 

dan Al-Bayyinah: 5 

QS Al An’am: 162-163 dan 

Al-Bayyinah: 5 

 Membaca QS Ali Imran: 159 dan QS Asy 

Syura: 38 

QS Ali Imran: 159 dan QS 

Asy Syura: 38 

 Menyebutkan arti QS Ali Imran 159: dan 

QS Asy Syura: 38 

QS Ali Imran: 159 dan QS 

Asy Syura: 38 

 Menampilkan perilaku hidup demokratis 

seperti terkandung dalam QS Ali 

Imran:159, dan QS Asy Syura: 38 dalam 

kehidupan sehari-hari 

QS Ali Imran: 159 dan QS 

Asy Syura: 38 

XI Membaca  QS Al Baqarah: 148 dan QS 

Fatir: 32 

QS Al Baqarah: 148 dan QS 

Fatir: 32 

 Menjelaskan arti QS Al Baqarah: 148 dan 

QS Fatir: 32 

QS Al Baqarah: 148 dan QS 

Fatir: 32 

 Menampilkan perilaku berkompetisi dalam 

kebaikan seperti terkandung dalam QS Al 

Baqarah: 148 dan QS Fatir: 32 

QS Al Baqarah: 148 dan QS 

Fatir: 32 

 Membaca  QS Al Isra:  26–27 dan QS Al-

Baqarah: 177 

QS Al Isra:  26–27 dan QS 

AlBaqarah: 177 

 Menjelaskan arti  QS Al-Isra: 26-27 dan  

QS Al Baqarah: 177 

QS Al Isra:  26–27 dan QS 

AlBaqarah: 177 

 Menampil-kan perilaku menyantuni kaum 

du’afa seperti terkandung dalam  QS Al-

Isra: 26-27 dan  QS Al Baqarah: 177 

QS Al Isra:  26–27 dan QS 

AlBaqarah: 177 

 Membaca QS Ar Rum: 41- 42, QS Al-

A’raf: 56-58, dan QS Ash Shad: 27  

QS Ar Rum: 41- 42, QS Al-

A’raf: 56-58, dan QS Ash 

Shad: 27 

 Menjelaskan arti  QS Ar Rum: 41- 42, QS 

Al-A’raf: 56-58, dan QS Ash Shad: 27 

QS Ar Rum: 41- 42, QS Al-

A’raf: 56-58, dan QS Ash 

Shad: 27 

 Membiasak-an perilaku menjaga 

kelestarian lingkungan hidup seperti 

terkandung dalam  QS Ar Rum: 41- 42, 

QS Al-A’raf: 56-58, dan QS Ash Shad: 27 

QS Ar Rum: 41- 42, QS Al-

A’raf: 56-58, dan QS Ash 

Shad: 27 
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XII Membaca  QS Al-Kafirun, QS Yunus: 40-

41, dan QS Al-Kahfi: 29 

QS Al-Kafirun, QS Yunus: 

40-41, dan QS Al-Kahfi: 29 

 Menjelaskan arti  QS Al-Kafirun, QS 

Yunus: 40-41, dan QS Al-Kahfi: 29 

QS Al-Kafirun, QS Yunus: 

40-41, dan QS Al-Kahfi: 29 

 Membiasa-kan perilaku bertoleransi 

seperti terkandung dalam QS Al-Kafirun, 

QS Yunus: 40-41, dan QS Al-Kahfi: 29 

QS Al-Kafirun, QS Yunus: 

40-41, dan QS Al-Kahfi: 29 

 Membaca QS Al-Mujadalah: 11 dan QS 

Al-Jumuah: 9-10 

QS Al-Mujadalah: 11 dan QS 

Al-Jumuah: 9-10 

 Menjelaskan arti QS Al-Mujadalah: 11 

dan QS Al-Jumuah: 9-10 

QS Al-Mujadalah: 11 dan QS 

Al-Jumuah: 9-10 

 Membiasa-kan beretos kerja seperti 

terkandung dalam QS Al-Mujadalah: 11, 

dan QS Al-Jumuah: 9-10 

QS Al-Mujadalah: 11 dan QS 

Al-Jumuah: 9-10 

 

Tabel VII : Materi Ajar PAI SMA berdasarkan Aspek Al-Qur’an 

dalam kurikulum 2013 

KELAS ASPEK AL-QUR’AN POKOK BAHASAN 

X Terbiasa membaca al-Qur’an dengan meyakini 

bahwa kontrol diri (mujahadah an-nafs), 

prasangka baik (husnuzzan), dan persaudaraan 

(ukhuwah) adalah perintah agama. 

Q.S. al-Hujurat (49): 10 

dan 12 serta hadits terkait 

perilaku kontrol diri 

(mujahadah an-nafs), 

prasangka baik 

(husnuzzhan), dan 

persaudaraan (ukhuwah)  

 Menunjukkan perilaku kontrol diri (mujahadah 

an-nafs), prasangka baik (husnuzzan), dan 

persaudaraan (ukhuwah) sebagai implementasi 

perintah Q.S. al- Hujurat/49: 10 dan 12 serta 

Hadis terkait. 

 Menganalisis Q.S. al-Hujurat/49: 10 dan 12 serta 

Hadis tentang kontrol diri (mujahadah an-nafs), 

prasangka baik (husnuzzan), dan persaudaraan 

(ukhuwah). 

 Membaca Q.S. al-Hujurat/49: 10 dan 12, sesuai 

dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf  

 Mendemonstrasikan hafalan Q.S. al-Hujurat/49: 

10 dan 12 dengan fasih dan lancar. 

 Menyajikan hubungan antara kualitas keimanan 

dengan kontrol diri (mujahadah an-nafs), 

prasangka baik (husnuzzan), dan persaudaraan 

(ukhuwah) sesuai dengan pesan Q.S. al-

Hujurat/49: 10 dan 12, serta Hadis terkait.  
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 Meyakini bahwa pergaulan bebas dan zina adalah 

dilarang agama. 

 Q.S. al-Isra’/17: 32, dan 

Q.S. an-Nur/24: 2, serta 

hadis tentang larangan 

pergaulan bebas dan 

perbuatan zina 

 

 Menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan 

perbuatan zina sebagai pengamalan Q.S. al-

Isra’/17: 32, dan Q.S. an-Nur /24: 2, serta Hadis 

terkait. 

 Menganalisis Q.S. al-Isra’/17: 32, dan Q.S. an-

Nur/24 : 2, serta Hadis tentang larangan 

pergaulan bebas dan perbuatan zina. 

 Membaca Q.S. al-Isra’/17: 32, dan Q.S. an-

Nur/24:2 sesuai dengan kaidah tajwid dan 

makharijul huruf. 

 Mendemonstrasikan hafalan Q.S. al-Isra’/17: 32, 

dan Q.S. an-Nur/24:2 dengan fasihdan lancar.  

 Menyajikan keterkaitan antara larangan berzina 

dengan berbagai kekejian (fahisyah) yang 

ditimbulkannya dan perangai yang buruk (saa-a 

sabila) sesuai pesan Q.S. al-Isra’/17: 32 dan Q.S. 

an-Nur/24:2. 

XI Terbiasa membaca al-Qur’an dengan meyakini 

bahwa taat pada aturan, kompetisi dalam 

kebaikan, dan etos kerja sebagai perintah agama 

Model-model jenis cara 

membaca indah , Makna 

isi Q.S. an-Nisā'/4: 59, 

Q.S. al-Māidah/5: 48, dan 

Q.S. at-Taubah/9: 105 

sesuai dengan kaidah 

tajwĩd dan makhrajul 

huruf; dengan 

menggunakan ICT. Makna 

hadis yang berkaitan 

dengan taat, kompetisi 

dalam kebaikan, dan etos 

kerja. 

Asbabunnuzul, hikmah 

dan manfaat yang 

terkandung pada Q.S. al 

Maidah/5: 48;Q.S. an-

Nisa/4: 59; dan Q.S. at 

Taubah /9: 105 serta hadis 

terkait 

 Bersikap taat aturan, tanggung jawab, kompetitif 

dalam kebaikan dan kerja keras sebagai 

implementa-si dari pemahaman Q.S. al Maidah/5: 

48; Q.S. an-Nisa/4: 59; dan Q.S. at-Taubah /9: 

105 serta Hadis yang terkait 

 Menganalisis makna Q.S. al-Maidah/5 : 48; Q.S. 

an-Nisa/4: 59, dan Q.S. at-Taubah/9 : 105, serta 

Hadis tentang taat pada aturan, kompetisi dalam 

kebaikan, dan etos kerja 

 Membaca Q.S. al-Maidah/5 : 48; Q.S. an-Nisa/4: 

59, dan Q.S. at-Taubah/9 : 105 sesuai dengan 

kaidah tajwid dan makharijul huruf 

 Mendemonstrasikan hafalan Q.S. al-Maidah/5 : 

48; Q.S. an-Nisa/4: 59, dan Q.S. at-Taubah/9 : 

105 dengan fasih dan lancar 

 Menyajikan keterkaitan antara perintah 

berkompetisi dalam kebaikan dengan kepatuhan 

terhadap ketentuan Allah sesuai dengan pesan 

Q.S. al-Maidah/5 : 48; Q.S. an-Nisa/4: 59, dan 

Q.S. at-Taubah/9 : 105 

 Meyakini bahwa agama mengajarkan toleransi, 

kerukunan, dan menghindarkan diri dari tindak 

kekerasan 

Model-model jenis cara 

membaca indah , Makna 

isi Q.S. Yŭnus/10: 40-41 

dan Q.S. al-Māidah /5: 32  Bersikap toleran, rukun, dan menghindarkan diri 
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dari tindak kekerasan sebagai implementasi 

pemahaman Q.S. Yunus /10 : 40-41 dan Q.S. al-

Maidah/5 : 32, serta Hadis terkait 

sesuai dengan kaidah 

tajwĩd dan makhrajul 

huruf; dengan 

menggunakan ICT. Serta 

Makna hadis yang 

berkaitan dengan toleransi. 

 

 Menganalisis makna Q.S. Yunus/10 : 40-41 dan 

Q.S. al-Maidah/5 : 32, serta Hadis tentang 

toleransi, rukun, dan menghindarkan diri dari 

tindak kekerasan 

 Membaca Q.S. Yunus/10 : 40-41 dan Q.S. al-

Maidah/5 : 32 sesuai dengan kaidah tajwid dan 

makharijul huruf 

 Mendemonstrasikan hafalan Q.S. Yunus/10 : 40-

41 dan Q.S. al-Maidah/5 : 32 dengan fasih dan 

lancar 

 Menyajikan keterkaitan antara kerukunan dan 

toleransi sesuai pesan Q.S. Yunus/10: 40-41 

dengan menghindari tindak kekerasan sesuai 

pesan Q.S. Al-Maidah/5: 32 

XII Terbiasa membaca al-Qur’an sebagai pengamalan 

dengan meyakini bahwa agama mengajarkan 

kepada umatnya untuk berpikir kritis dan 

bersikap demokratis 

Q.S. Ali Imran/3: 190-191, 

dan Q.S. Ali Imran/3: 159 

 Hukum bacaan 

(tajwid) Q.S. Ali 

Imran/3: 190-191 

dan Q.S. Ali 

Imran/3: 159 

 Asbabun nuzul Q.S. 

Ali Imran/3: 190-191 

dan Q.S. Ali 

Imran/3: 159 

 Makna dan pesan-

pesan yang 

terkandung paqda 

Q.S. Ali Imran/3: 

190-191 dan Q.S. Ali 

Imran/3: 159 serta 

hadis terkait 

 Bersikap kritis dan demokratis sesuai dengan 

pesan Q.S. Ali Imran/3: 190-191 dan 159, serta 

Hadis terkait 

 Menganalisis dan mengevaluasi makna Q.S. Ali 

Imran/3: 190-191, dan Q.S. Ali Imran/3: 159, 

serta Hadis tentang berpikir kritis dan bersikap 

demokratis 

 Membaca Q.S. Ali Imran/3: 190-191, dan Q.S. 

Ali Imran/3: 159,; sesuai dengan kaidah tajwid 

dan makharijul-huruf 

Mendemonstrasikan hafalan Q.S. Ali Imran/3: 

190-191, dan Q.S. Ali Imran/3: 159, dengan 

lancar 

Menyajikan keterkaitan antara sikap kritis dengan 

ciri orang-orang berakal (ulil albab) sesuai pesan 

Q.S. Ali Imran/3: 190-191 

 Meyakini bahwa agama mewajibkan umatnya 

untuk beribadah dan bersyukur kepada Allah 

serta berbuat baik kepada sesama manusia 

 Q.S. Luqman/31: 13-14 

dan Q.S. al-Baqarah/2: 

83. 

 Hukum bacaan 

(tajwid) Q.S. 

Luqman/31: 13-14 

dan Q.S. al-

Baqarah/2: 83. 

 Berbuat baik kepada sesama manusia sesuai 

dengan perintah Q.S. Luqman/31: 13-14 dan Q.S. 

al-Baqarah/2: 83, serta Hadis terkait 

 Menganalisis dan mengevaluasi makna Q.S. 

Luqman/31: 13-14 dan Q.S. al-Baqarah/2: 83, 

serta Hadis tentang kewajiban beribadah dan 
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bersyukur kepada Allah serta berbuat baik kepada 

sesama manusia 
 Asbabun nuzul Q.S. 

Luqman/31: 13-14 

dan Q.S. al-

Baqarah/2: 83. 

Makna dan pesan-pesan 

yang terkandung pada Q.S. 

Luqman/31: 13-14 dan 

Q.S. al-Baqarah/2: 83serta 

hadis terkait 

 Membaca Q.S. Luqman/31: 13-14 dan Q.S. al-

Baqarah/2: 83 sesuai dengan kaidah tajwid dan 

makharijul huruf 

Mendemonstrasikan hafalan Q.S. Luqman/31: 

13-14 dan Q.S. al-Baqarah/2: 83 dengan lancar 

Menyajikan keterkaitan antara kewajiban 

beribadah dan bersyukur kepada Allah dengan 

berbuat baik terhadap sesama manusia sesuai 

pesan Q.S. Luqman/31: 13-14 dan Q.S. al-

Baqarah/2: 83 

 

 

 

2. karakteristik materi ajar dalam perkembangan kurikulum PAI 

SMA pada tahun 2004-2013 ditinjau dari aspek AQIDAH 

Tabel VIII : Materi Ajar PAI SMA berdasarkan Aspek Aqidah dalam 

kurikulum 2004 

KELAS ASPEK AQIDAH POKOK BAHASAN 

X 

menjelaskan tanda-tanda penghayatan terhadap 

sifat-sifat Allah dan mampu menerapkannya 
sifat-sifat Allah 

menjelaskan kedudukan asmaul husna dalam 

keimanan kepada Allah 
asmaul husna dalam keimanan 

menjelaskan tanda-tanda penghayatan terhadap 

fungsi beriman kepada malaikat dan mampu 

menerapkan 

fungsi iman kepada malaikat Allah 

XI 

menjelaskan tanda-tanda penghayatan terhadap 

fungsi beriman kepada rasul-rasul Allah dan 

mampu menerapkannya 

fungsi iman kepada rasul Allah 

dalil aqli dan naqli tentang fungsi 

iman kepada rasul-rasul Allah  

tanda-tanda penghayatan terhadap 

fungsi iman kepada rasul Allah dan 

mampu menerapkan dalam kehidupan 

sehari-hari 

menjelaskan tanda-tanda penghayatan terhadap 

fungsi beriman kepada kitab-kitab Allah dan 

mampu menerapkannya iman kepada kitab-kitab Allah 
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Tabel IX : Materi Ajar PAI SMA berdasarkan Aspek Aqidah dalam 

kurikulum 2006 

KELAS ASPEK AQIDAH POKOK BAHASAN 

X Menyebutkan 10 sifat Allah  dalam Asmaul 

Husna 

10 Sifat Allah dalam 

Asmaul Husna 

 Menjelaskan arti  10 sifat Allah dalam 

Asmaul Husna 

10 Asmaul Husna dan 

artinya 

 Menampilkan perilaku yang mencerminkan 

keimanan terhadap 10 sifat Allah dalam 

Asmaul Husna 

Perilaku yang 

mencerminkan keimanan 

terhadap 10 Asmaul Husna 

 Menjelaskan tanda-tanda beriman kepada 

Malaikat 

tanda-tanda beriman 

kepada Malaikat 

 Menampilkan contoh-contoh perilaku 

beriman kepada Malaikat 

contoh-contoh perilaku 

beriman kepada Malaikat 

 Menampilkan perilaku sebagai cerminan 

beriman kepada Malaikat dalam kehidupan 

sehari-hari 

perilaku yang cerminan 

beriman kepada Malaikat 

XI Menjelaskan tanda-tanda beriman kepada 

Rasul-rasul Allah 

tanda-tanda beriman 

kepada Rasul-rasul Allah 

 Menunjukkan contoh-contoh perilaku 

beriman kepada Rasul-rasul Allah 

contoh perilaku beriman 

kepada Rasul-rasul Allah 

 Menampilkan perilaku yang mencermin kan  

keimanan kepada Rasul-rasul Allah dalam 

kehidupan sehari-hari 

perilaku yang mencermin 

kan  keimanan kepada 

Rasul-rasul Allah dalam 

kehidupan sehari-hari 

 Menampil-kan perilaku yang mencerminkan 

keimanan terhadap Kitab-kitab Allah 

perilaku yang 

mencerminkan keimanan 

terhadap Kitab-kitab Allah 

 Menerapkan hikmah beriman kepada Kitab-

kitab  Allah 

hikmah beriman kepada 

Kitab-kitab  Allah 

 Menampil-kan perilaku yang mencerminkan Iman kepada Hari Akhir 

XII 

siswa mampu menjelaskan tanda-tanda 

penghayatan terhadap fungsi beriman kepada hari 

akhir dan mampu menerapkannya 

iman kepada hari akhir 

dalil naqli tentang hari akhir 

siswa mampu menjelaskan tanda-tanda 

penghayatan terhadap fungsi beriman kepada 

qadha dan qadhar  serta mampu menerapkannya 

iman kepada qadha dan qadhar 
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keimanan terhadap Hari Akhir 

 Menerapkan hikmah beriman kepada Hari 

Akhir 

Hikmah beriman kepada 

hari akhir 

 

Tabel X : Materi Ajar PAI SMA berdasarkan Aspek Aqidah dalam 

kurikulum 2013 

KELAS ASPEK AQIDAH POKOK BAHASAN 

X 

Meyakini bahwa Allah Maha Mulia, Maha 

Mengamankan, Maha Memelihara, Maha Sempurna 

Kekuatan-Nya, Maha Penghimpun, Maha Adil, dan 

Maha Akhir 

Iman kepada Allah SWT 

(Asmaul Husn: al-Kariim, al-

Mu’min, al-Wakiil, al-Matiin, 

al-Jaami’, al-‘Adl, dan al-

Akhiir) 

 

Memiliki sikap keluhuran budi; kokoh pendirian, 

pemberi rasa aman, tawakal dan adil sebagai 

implementasi pemahaman al-Asmau al-Husna: Al-

Karim, Al-Mu’min, Al-Wakil, Al- Matin, Al-Jami’, 

Al-‘Adl, dan Al-Akhir 

 

Menganalisis makna al-Asma’u al-Husna: al-

Karim, al-Mu’min, al-Wakil, al-Matin, al-Jami’, al-

‘Adl, dan al-Akhir 

 

Menyajikan hubungan makna- makna al-Asma’u al-

Husna: al-Karim, al-Mu’min, al-Wakil, al-Matin, 

al-Jami’, al-‘Adl, dan al-Akhir dengan perilaku 

keluhuran budi, kokoh pendirian, rasa aman, 

tawakal dan perilaku adil 

 

Meyakini keberadaan malaikat-malaikat Allah Swt. 

Iman kepada Malaikat 

 

Menunjukkan sikap disiplin, jujur dan bertanggung 

jawab, sebagai implementasi beriman kepada 

malaikat-malaikat Allah Swt. 

 

Menganalisis makna beriman kepada malaikat-

malaikat Allah Swt. 

 

Menyajikan hubungan antara beriman kepada 

malaikat-malaikat Allah Swt. dengan perilaku teliti, 

disiplin, dan waspada. 

XI Meyakini adanya kitab-kitab suci Allah Swt. 

Makna iman kepada kitab-kitab 

Allah Swt, Dalil naqli dan Ciri-

ciri orang beriman kepada 

kitab-kitab Allah Swt. Hikmah 

dan manfaat beriman kepada 

kitab-kitab suci Allah Swt. 

 

Peduli kepada orang lain dengan saling menasihati 

sebagai cerminan beriman kepada kitab-kitab Allah 

Swt. 

 

Menganalisis makna iman kepada kitab-kitab Allah 

Swt. 

 

Menyajikan keterkaitan antara beriman kepada 

kitab-kitab suci Allah Swt., dengan perilaku sehari-
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hari 

 

Meyakini adanya rasul-rasul Allah Swt. 

Dalil-dalil al-Qur’ān dan hadis 

tentang beriman kepada rasul-

rasul Allah,Muhammad sebagai 

penutup para nabi. 

Keteladanan Nabi Muhammad 

SAW. dalam kehidupan 

 

Menunjukkan perilaku saling menolong sebagai 

cerminan beriman kepada rasul-rasul Allah Swt. 

 

Menganalisis makna iman kepada rasul-rasul Allah 

Swt. 

 

Menyajikan kaitan antara iman kepada rasul-rasul 

Allah Swt. dengan keteguhan dalam bertauhid, 

toleransi, ketaatan, dan kecintaan kepada Allah 

XII Meyakini terjadinya hari akhir 

Beriman kepada hari akhir 

Makna beriman kepada hari 

akhir. Tanda-tanda hari akhir. 

Dalil-dali yang berkaitan serta 

Hikmah dan manfaat beriman 

kepada hari akhir 

 

Berperilaku jujur, bertanggung jawab, dan adil 

sesuai dengan keimanan kepada hari akhir 

 

Menganalisis dan mengevaluasi makna iman 

kepada hari akhir 

 

Menyajikan kaitan antara beriman kepada hari akhir 

dengan perilaku jujur, bertanggung jawab, dan adil 

 

Meyakini adanya qadha dan qadar Allah Swt. 

Iman kepada Qadha dan 

QadarMakna beriman kepada : 

qada dan qadar. Tanda-tanda 

qada dan qadar. Dalil-dalil yang 

berkaitan dengan qada dan 

qadar. Hikmah dan manfaat 

beriman kepada qada dan qadar. 

 

Bersikap optimis, berikhtiar, dan bertawakal 

sebagai implementasi beriman kepada qadha dan 

qadar Allah Swt. 

 

Menganalisis dan mengevaluasi makna iman 

kepada qadha dan qadar 

 

Menyajikan kaitan antara beriman kepada qadha 

dan qadar Allah Swt. dengan sikap optimis, 

berikhtiar, dan bertawakal 

 

 

3. Karakteristik materi ajar dalam perkembangan kurikulum PAI SMA pada 

tahun 2004-2013 ditinjau dari aspek Al-Qur’an 

Tabel XI : Materi Ajar PAI SMA berdasarkan Aspek Akhlak dalam kurikulum 

2004 

KELAS ASPEK AKHLAK POKOK BAHASAN 

X 

terbiasa bersikap khusnudhon terhadap Allah husnudhon kepada Allah 

terbiasa bersikap gigih, berinisiatif dan rela 

berkorban dalam kehidupan sehari-hari 

akhlak karimah terhadap diri 

sendiri 

terbiasa bersikap benar terhadap lingkungan 

akhlak karimah terhadap 

lingkungan 

membiasakan diri menghindari sifat hasud, ria dan 

aniaya 
hasud, riya dan aniaya 

mampu bertata krama dalam berpakaian, berhias adab bertamu dan menerima 
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dan bertamu / menerima tamu tamu 

XI 

siswa mampu dan terbiasa bertaubat taubat kepada Allah 

bersikap Roja (mengharap keridhoan Allah) 

Raja' (berharap keridhoan 

Allah) 

siswa mampu menghindari perbuatan merampok, 

membunuh, asusila, pelanggaran HAM 

ajaran tentang larangan perilaku 

tercela 

siswa terbiasa bersikap baik terhadap kaum lemah ajaran tentang tolong menolong 

menghargai karya orang lain 

ajaran menghargai karya org 

lain 

XII 

mampu bersikap ridha, produktif, adil, efisien dan 

bijaksana 

  

ajaran tentang perilaku terpuji 

berfikir matang dan memiliki harga diri ajaran tentang perilaku terpuji 

menghindari melakukan perbuatan riddah Riddah 

menghindari perbuatan berlebih-lebihan sifat 

penggunjing, sifat mengadu domba, sifat penyebar 

fitnah 

israf, ghibah, mengadu domba, 

dan fitnah 

mampu menjaga kerukunan dan persatuan ajaran tentang tasamuh 

mampu bersikap positif terhadap ilmu pengetahuan pandangan islam tentang ilmu 

 

Tabel XII : Materi Ajar PAI SMA berdasarkan Aspek Akhlak dalam 

kurikulum 2006 

KELAS   

X Menyebutkan pengertian perilaku  

husnuzhan 

Pengertian Perilaku 

Husnuzhan 

 Menyebutkan contoh-contoh  perilaku 

husnuzhan terhadap Allah, diri sendiri 

dan sesama manusia 

Contoh perilaku husnuzhan 

terhadap Allah, diri sendiri 

dan sesama manusia. 

 Membiasakan perilaku husnuzhan 

dalam kehidupan sehari-hari 

Perilaku husnuzhan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

 Menjelaskan pengertian adab dalam 

berpakaian, berhias, perjalanan, 

bertamu dan atau menerima tamu. 

pengertian adab dalam 

berpakaian, berhias, 

perjalanan, bertamu dan atau 

menerima tamu 

 Menampilkan contoh-contoh adab 

dalam berpakaian, berhias, perjalanan, 

bertamu atau menerima tamu. 

contoh adab dalam 

berpakaian, berhias, 

perjalanan, bertamu atau 

menerima tamu. 

 Mempraktikkan adab dalam berpakaian, 

berhias, perjalanan, bertamu dan atau 

menerima tamu dalam kehidupan 

praktik adab dalam 

berpakaian, berhias, 

perjalanan, bertamu dan atau 
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sehari-hari menerima tamu 

 Menjelaskan pengertian  hasud, riya, 

aniaya dan diskriminasi 

pengertian  hasud, riya, 

aniaya dan diskriminasi 

 Menyebutkan contoh perilaku  hasad, 

riya, aniaya dan diskriminasi 

contoh perilaku  tercela 

hasad, riya, aniaya dan 

diskriminasi 

 Menghindari perilaku hasad, riya, 

aniaya dan diskriminasi dalam 

kehidupan sehari-hari 

Menghindari perilaku hasad, 

riya, aniaya dan diskriminasi 

XI Menjelaskan pengertian  taubat dan 

raja’ 

pengertian  taubat dan raja’ 

 Menampilkan contoh-contoh perilaku 

taubat dan raja’ 

contoh-contoh perilaku 

taubat dan raja’ 

 Membiasa kan perilaku bertaubat dan  

raja’ dalam kehidupan sehari hari 

perilaku bertaubat dan  raja’ 

dalam kehidupan sehari hari 

 Menjelaskan pengertian dan maksud  

menghargai karya orang lain 

menghargai karya orang lain 

 Menampilkan contoh  perilaku 

menghargai karya orang lain 

contoh  perilaku menghargai 

karya orang lain 

 Membiasakan perilaku menghargai 

karya orang lain dalam kehidupan 

sehari-hari 

Pembiasaan perilaku yang 

menghargai karya orang lain 

 Menjelaskan pengertian dosa besar pengertian dosa besar 

 Menyebut-kan contoh perbuatan dosa 

besar 

contoh perbuatan dosa besar 

 Menghindari perbuatan dosa besar 

dalam kehidupan sehari-hari 

Cara menghindarkan diri dari 

perbuatan dosa besar. 

XII Menjelaskan pengertian adil, ridha, dan 

amal shaleh 

pengertian adil, ridha, dan 

amal shaleh 

 Menampil-kan contoh perilaku adil, 

ridha, dan amal shaleh 

contoh perilaku adil, ridha, 

dan amal shaleh 

 Membiasa-kan perilaku adil, ridha, dan 

amal shaleh dalam kehidupan sehari-

hari 

pembiasaan perilaku adil, 

ridha, dan amal shaleh dalam 

kehidupan sehari-hari 
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Tabel XIII : Materi Ajar PAI SMA berdasarkan Aspek Akhlak dalam 

kurikulum 2013 

KELAS ASPEK AKHLAK POKOK BAHASAN 

X Terbiasa berpakaian sesuai dengan syariat Islam Berpakaian secara 

Islami  Menunjukkan perilaku berpakaian sesuai 

dengan syariat Islam 

 Menganalisis ketentuan berpakaian sesuai 

syariat Islam 

 Menyajikan keutamaan tatacara berpakaian 

sesuai syariat Islam 

 Meyakini bahwa jujur adalah ajaran pokok 

agama 

Perilaku jujur 

 Menunjukkan perilaku jujur dalam kehidupan 

sehari-hari 

 Menganalisis manfaat kejujuran dalam 

kehidupan sehari-hari 

 Menyajikan kaitan antara contoh perilaku jujur 

dalam kehidupan sehari-hari dengan keimanan 

 Meyakini bahwa menuntut ilmu adalah perintah 

Allah dan Rasul-Nya. 

Semangat menuntut 

ilmu dan 

menyampaikannya 

kepada sesama 
 Memiliki sikap semangat keilmuan sebagai 

implementasi pemahaman Q.S. at-Taubah/9: 

122 dan Hadis terkait. 

 Menganalisis semangat menuntut ilmu, 

menerapkan, dan menyampaikannya kepada 

sesama. 

 Menyajikan kaitan antara kewajiban menuntut 

ilmu, dengan kewajiban membela agama sesuai 

perintah Q.S. at-Taubah/9: 122 Adan Hadis 

terkait 

XI Meyakini bahwa Islam mengharus-kan umatnya 

untuk memiliki sifat syaja’ah (berani membela 

kebenaran) dalam mewujudkan kejujuran 

Syaja’ah (berani 

membela kebenaran) 

Dalil-dalil tentang 

Syaja’ah, Hikmah 

dan manfaat dari 

sifat Syaja’ah. 

Makna Syaja’ah 

Ciri-ciri orang yang 

memiliki sifat 

Syaja’ah  

 Menunjukkan sikap syaja’ah (berani membela 

kebenaran) dalam mewujudkan kejujuran 

 Menganalisis makna syaja’ah (berani membela 

kebenaran) dalam kehidupan sehari-hari 

 Menyajikan kaitan antara syaja’ah (berani 

membela kebenaran) dengan upaya 

mewujudkan kejujuran dalam kehidupan sehari-

hari 

 Meyakini bahwa hormat dan patuh kepada 

orangtua dan guru sebagai kewajiban agama 

Hormat dan patuh 

kepada orangtua dan 
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 Menunjukkan perilaku hormat dan patuh kepada 

orangtua dan guru sebagai implementasi 

pemahaman Q.S. al-Isra’/17: 23 dan Hadis 

terkait 

guru : Dalil-dalil al-

Qur’ān dan 

hadis.Kisah-kisah 

tentang hormat dan 

patuh kepada orang 

tua dan guru. Q.S. al 

Isrā’ /17: 23-24 

 Menganalisis perilaku hormat dan patuh kepada 

orangtua dan guru 

 Menyajikan kaitan antara ketauhidan dalam 

beribadah dengan hormat dan patuh kepada 

orangtua dan guru sesuai dengan Q.S. al-

Isra’/17: 23 dan Hadis terkait 

XII Meyakini bahwa agama mewajibkan umatnya 

untuk bekerja keras dan bertanggung jawab 

dalam kehidupan sehari-hari 

Bekerja keras dan 

tanggung jawab : 

Makna bekerja keras 

dan tanggung jawab. 

Cara-cara bekerja 

keras dan tanggung 

jawab. Dalil-dali 

yang berkaitan 

dengan bekerja keras 

dan tanggung jawab. 

Hikmah dan manfaat 

bekerja keras dan 

tanggung jawab. 

 Berperilaku kerja keras dan bertanggung jawab 

dalam kehidupan sehari-hari 

 Menganalisis dan mengevaluasi perilaku 

bekerja keras dan bertanggung jawab dalam 

kehidupan sehari-hari yang berkembang di 

masyarakat 

 Mengaitkan perilaku bekerja keras dan 

bertanggung jawab kehidupan sehari-hari yang 

berkembang di masyarakat dengan keimanan 

 

4. karakteristik materi ajar dalam perkembangan kurikulum PAI 

SMA pada tahun 2004-2013 ditinjau dari aspek Fiqih 

Tabel XIV : Materi Ajar PAI SMA berdasarkan Aspek Fiqih dalam 

kurikulum 2004 

KELAS ASPEK FIQIH POKOK BAHASAN 

X menjelaskan pengertian, kedudukan dan 

fungsi sumber hukum islam (Al-Qur'an dan 

Hadits) 

sumber-sumber hukum 

islam (Al-Qur'an dan 

Hadits) 

 menjelaskan pengertian, kedudukan dan 

fungsi ijtihad dalam hukum islam 

ijtihad dalam hukum 

islam 

 

 menerangkan pengertian dan pembagian 

hukum menurut ilmu fiqih dan ilmu ushul 

fiqih 

pembagian hukum islam 

 

 menerangkan pengelolaan zakat di 

Indonesia dan hubungan zakat dengan 
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pajak 

 menerapkan hikmah zakat dalam 

kehidupan 

 

 menjelaskan hikmah haji dan umroh haji dan umroh 

 menerapkan hikmah haji dan umroh dalam 

kehidupan 

haji dan umroh 

 siswa mampu menerangkan ketentuan 

hukum islam tentang wakaf 

wakaf dan hikmahnya 

 

 menerangkan hikmah wakaf dalam 

kehidupan 

wakaf dan hikmahnya 

 memahami perkembangan islam pada masa 

Ummayah dan mengambil hikmahnya 

untuk kehidupan 

islam pada masa Bani 

Ummayah 

 memahami perkembangan islam pada masa 

Abbasiyah dan mengambil hikmahnya 

untuk kehidupan 

islam pada masa Bani 

Abbasiyah 

XI siswa mampu menjelaskan dan 

menerapkan ketentuan hukum islam 

tentang jual beli 

ketentuan tentang jual 

beli 

 

 siswa mampu menjelaskan ketentuan 

hukum islam tentang riba dan 

menghindarinya 

ketentuan tentang riba 

 

 siswa mampu menjelaskan ketentuan 

hukum islam tentang kerjasama ekonomi 

dan menerapkannya 

ketentuan tentang syirkah 

ketentuan tentang 

mudhorobah 

ketentuan tentang 

musaqah, muzaraah, dan 

mukhabarah 

ketentuan tentang 

perbankan 

ketentuan tentang 

asuransi 

ketentuan tentang 

kerjasama ekonomi 

 siswa mampu menjelaskan dan 

mempraktikannya tentang ketentuan 

hukum islam tentang pengurusan jenazah 

penyelenggaraan jenazah 

 

 siswa mampu menjelaskan ketentuan 

hukum islam tentang jinayat dan hudud 

ketentuan tentang jinayat 

dan hudud 

 siswa mampu menjelaskan ketentuan 

khutbah jum'at dan ceramah  

ketentuan tentang 

khutbah jumat 

 melakukan khutbah dan ceramah 

 

ketentuan tentang 

khutbah jumat 

XII siswa mampu menjelaskan ketentuan 

hukum islam tentang mawaris dan mampu 

Maawaris perbandingan 

dengan hukum adat 
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mepraktikannya 

 menjelaskan ketentuan hukum islam 

tentang pernikahan dan hikmahnya 

Munakahat 

 

 menjelaskan ketentuan hukum islam 

tentang talak dan rujuk 

talak dan rujuk 

 

 menjelaskan ketentuan pernikahan di 

Indonesia dalam kompilasi hukum islam di 

Indonesia 

buku I kompilasi hukum 

islam di Indonesia 

 

Tabel XV : Materi Ajar PAI SMA berdasarkan Aspek Fiqih dalam 

kurikulum 2006 

Kelas   

X Menyebutkan pengertian, kedudukan 

dan fungsi   Al Qur’an, Al Hadits, dan 

Ijtihad sebagai sumber hukum Islam 

Sumber hukum Islam (Al 

Qur’an, Al Hadits, dan 

Ijtihad) Pengertian, 

Kedudukan, Fungsi 

 Menjelaskan pengertian,  kedudukan, 

dan fungsi hukum taklifi dalam hukum 

Islam 

pengertian,  kedudukan, dan 

fungsi hukum taklifi dalam 

hukum Islam 

 Menjelaskan pengertian dan hikmah 

ibadah 

Pengertian dan hikmah ibadah 

 Menerapkan hukum taklifi dalam 

kehidupan sehari-hari 

penerapkan hukum taklifi 

dalam kehidupan sehari-hari 

 Menjelaskan perundang-undangan 

tentang pengelolaan infaq, zakat, haji 

dan wakaf  

perundang-undangan tentang 

pengelolaan infaq, zakat, haji 

dan wakaf 

 Menyebutkan contoh-contoh 

pengelolaan infaq, zakat, haji dan 

wakaf 

contoh-contoh pengelolaan 

infaq, zakat, haji dan wakaf 

 Menerapkan ketentuan perundang-

undangan tentang pengelolaan infaq, 

zakat, haji dan waqaf. 

ketentuan perundang-

undangan tentang pengelolaan 

infaq, zakat, haji dan waqaf. 

XI Menjelaskan  asas-asas transaksi 

ekonomi dalam Islam 

asas-asas transaksi ekonomi 

dalam Islam 

 Memberikan contoh transaksi ekonomi 

dalam Islam   

contoh transaksi ekonomi 

dalam Islam   

 Menerapkan  transaksi ekonomi Islam 

dalam kehidupan sehari-hari 

Penerapan transaksi ekonomi 

Islam 
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 Menjelaskan tatacara pengurusan 

jenazah 

Tatacara pengurusan jenazah 

 Memperaga-kan tatacara pengurusan 

jenazah 

Praktik tata cara pengurusan 

jenazah 

 Menjelaskan pengertian khutbah, 

tabligh, dan dakwah 

pengertian khutbah, tabligh, 

dan dakwah 

 Menjelaskan tata cara khutbah, tabligh, 

dan dakwah  

tata cara khutbah, tabligh, dan 

dakwah 

 Memperaga-kan khutbah, tabligh, dan 

dakwah 

peraga khutbah, tabligh, dan 

dakwah 

XII Menjelaskan ketentuan hukum  

perkawinan dalam Islam 

ketentuan hukum  perkawinan 

dalam Islam 

 Menjelaskan hikmah perkawinan hikmah perkawinan 

 Menjelaskan ketentuan perkawinan 

menurut perundang-undangan di 

Indonesia 

ketentuan perkawinan 

menurut perundang-undangan 

di Indonesia 

 

Tabel XVI : Materi Ajar PAI SMA berdasarkan Aspek Fiqih dalam 

kurikulum 2013 

KELAS ASPEK FIQIH POKOK BAHASAN 

X Meyakini al-Qur’an, Hadis dan ijtihad sebagai 

sumber hukum Islam 

Sumber Hukum Islam 

 Menunjukkan perilaku ikhlas dan taat 

beribadah sebagai implemantasi pemahaman 

terhadap kedudukan al-Qur’an, Hadis, dan 

ijtihad sebagai sumber hukum Islam 

 Menganalisis kedudukan al-Qur’an, Hadis, 

dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam 

 Mendeskripsikan macam-macam sumber 

hukum Islam 

 Meyakini bahwa haji, zakat dan wakaf adalah 

perintah Allah dapat memberi kemaslahatan 

bagi individu dan masyarakat. 

Pengelolaan  haji, 

zakat dan wakaf 

 Menunjukkan kepedulian sosial sebagai 

hikmah dari perintah haji, zakat, dan wakaf. 

 Menganalisis hikmah ibadah haji, zakat, dan 

wakaf bagi individu dan masyarakat. 

 Menyimulasikan ibadah haji, zakat, dan wakaf 

XI Menerapkan penyelenggaraan jenazah sesuai 

dengan ketentuan syariat Islam 

Pelaksanaan tatacara 

penyelenggaraan 
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 Menunjukkan sikap tanggung jawab dan kerja 

sama dalam penyelenggaraan jenazah di 

masyarakat 

jenazah : Dalil- dalil 

al-Qur’ãn dan hadis 

tentang kepedulian 

terhadap jenazah, 

Praktik, Hikmah dan 

manfaat tatacara 

penyelenggaraan 

jenazah 

 Menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan 

jenazah 

 Menyajikan prosedur penyelenggaraan 

jenazah 

 Menerapkan ketentuan khutbah, tablig, dan 

dakwah di masyarakat sesuai dengan syariat 

Islam 

Pelaksanaan khutbah, 

tabligh dan dakwah di 

masyarakat: Dalil-

dalil al-Qur’ãn dan 

hadis serta Hikmah 

dan manfaat ketentuan 

khutbah, tablig dan 

dakwah 

 Menjaga kebersamaan dengan orang lain 

dengan saling menasihati melalui khutbah, 

tablig, dan dakwah 

 Menganalisis pelaksanaan khutbah, tablig, dan 

dakwah 

 Menyajikan ketentuan khutbah, tablig, dan 

dakwah 

 Menerapkan prinsip ekonomi dan muamalah 

sesuai dengan ketentuan syariat Islam 

Prinsip-prinsip dan 

praktik ekonomi 

dalam Islam: Dalil-

dalil al-Qur’ān dan 

hadis tentang 

Ekonomi 

Islam.Produk-produk 

ekonomi syari’ah 

yang ada di lembaga 

keuangan mikro dan 

makro syari’ah. 

 Bekerja sama dalam menegakkan prinsip-

prinsip dan praktik ekonomi sesuai syariat 

Islam 

 Menelaah prinsip-prinsip dan praktik ekonomi 

dalam Islam 

 Mempresentasikan prinsip-prinsip dan praktik 

ekonomi dalam Islam 

XII Meyakini kebenaran ketentuan pelaksanaan 

pernikahan berdasarkan syariat Islam 

Pernikahan dalam 

Islam, Ketentuan 

pelaksanaan 

pernikahan 

berdasarkan syariat 

Islam, Dalil-dalil,  

Hikmah dan manfaat 

ketentuan pelaksanaan 

pernikahan 

berdasarkan syariat 

Islam. 

 Menunjukkan sikap bersatu dan kebersamaan 

dalam lingkungan masyarakat sebagai 

implementasi ketentuan pernikahan dalam 

Islam 

 Menganalisis dan mengevaluasi ketentuan 

pernikahan dalam Islam 

 Menyajikan prinsip-prinsip pernikahan dalam 

Islam 

 Meyakini kebenaran ketentuan waris 

berdasarkan syariat Islam 

Ketentuan waris 

dalam Islam. 

Ketentuan waris 

dalam Islam. Dalil-

dalil tentang 

ketentuan waris dalam 

 Peduli kepada orang lain sebagai cerminan 

pelaksanaan ketentuan waris dalam Islam 

 Menganalisis dan mengevaluasi ketentuan 

waris dalam Islam 
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 Mempraktikkan pelaksanaan pembagian waris 

dalam Islam 

Islam. Hikmah dan 

manfaat ketentuan 

waris dalam Islam. 

 

5. karakteristik materi ajar dalam perkembangan kurikulum PAI 

SMA pada tahun 2004-2013 ditinjau dari aspek Tarikh 

Tabel XVII : Materi Ajar PAI SMA berdasarkan Aspek Tarikh dalam 

kurikulum 2004 

KELAS ASPEK TARIKH POKOK BAHASAN 

X 

memahami perkembangan islam pada masa 

Ummayah dan mengambil hikmahnya untuk 

kehidupan 

islam pada masa Bani 

Ummayah 

memahami perkembangan islam pada masa 

Abbasiyah dan mengambil hikmahnya untuk 

kehidupan 

islam pada masa Bani 

Abbasiyah 

siswa mampu menjelaskan perkembangan 

islam pada abad pertengahan dan mampu 

menerapkan manfaatnya 

perkembangan ilmu 

pengetahuan dan kebudayaan 

pada abad pertengahan 

XI 

perkembangan islam di 

Indonesia 

siswa mampu menjelaskan perkembangan 

islam pada masa pembaharuan dan mampu 

menerapkan manfaatnya 

perkembangan ilmu 

pengetahuan dan kebudayaan 

pembaharuan dalam islam 

XII 

menjelaskan perkembangan islam di Indonesia 

dan mampu menerapkan manfaatnya 

perkembangan islam di 

Indonesia 

mengidentifikasi perkembangan islam di dunia 

perkembangan pemikiran 

islam di dunia 

merealisasikan manfaat perkembangan islam di 

dunia 
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Tabel XVIII : Materi Ajar PAI SMA berdasarkan Aspek Tarikh dalam 

kurikulum 2006 

KELAS ASPEK TARIKH POKOK BAHASAN 

X Menceritakan  sejarah dakwah 

Rasulullah SAW periode Mekkah 

Dakwah Rasulullah SAW 

pada periode Mekkah 

 Mendeskripsikan substansi dan strategi 

dakwah Rasulullah SAW periode 

Makkah 

substansi dan strategi dakwah 

Rasulullah SAW periode 

Makkah 

 Menceritakan sejarah dakwah 

Rasulullah periode Madinah 

sejarah dakwah Rasulullah 

periode Madinah 

 Mendeskripsikan substansi dan strategi 

dakwah  Rasulullah SAW periode 

Madinah  

substansi dan strategi dakwah  

Rasulullah SAW periode 

Madinah 

XI Menjelaskan perkembang-an Islam 

pada  abad pertengahan 

perkembang-an Islam pada  

abad pertengahan 

 Menyebutkan contoh peristiwa 

perkembang-an Islam pada abad 

pertengahan 

contoh peristiwa perkembang-

an Islam pada abad 

pertengahan 

 Menjelaskan perkembangan Islam 

pada masa modern 

perkembangan Islam pada 

masa modern 

 Menunjuk- kan contoh peristiwa 

perkembangan Islam masa modern 

contoh peristiwa 

perkembangan Islam masa 

modern 

XII Menjelaskan perkembangan Islam di 

Indonesia 

perkembangan Islam di 

Indonesia 

 Menampilkan contoh perkembangan 

Islam di Indonesia  

contoh perkembangan Islam 

di Indonesia 

 Mengambil hikmah dari perkembangan 

Islam di Indonesia 

hikmah dari perkembangan 

Islam di Indonesia 
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Tabel XIX : Materi Ajar PAI SMA berdasarkan Aspek Tarikh dalam 

kurikulum 2013 

KELAS ASPEK TARIKH POKOK BAHASAN 

X Meyakini kebenaran dakwah Nabi Muhammad 

saw di Makkah. 

Meneladani Perjuangan 

Rasulullah saw. di 

Mekah  Bersikap tangguh dan rela berkorban 

menegakkan kebenaran sebagai ’ibrah dari 

sejarah strategi dakwah Nabi di Makkah. 

 Menganalisis substansi, strategi, dan penyebab 

keberhasilan dakwah Nabi Muhammad saw di 

Makkah. 

 Menyajikan keterkaitan antara substansi dan 

strategi dengan keberhasilan dakwah Nabi 

Muhammad saw di Makkah 

 Meyakini kebenaran dakwah Nabi Muhammad 

saw di Madinah. 

Meneladani Perjuangan 

Rasulullah saw. di  

Madinah  Menunjukkan sikap semangat ukhuwah dan 

kerukunan sebagai ibrah dari sejarah strategi 

dakwah Nabi di Madinah. 

 Menganalisis substansi, strategi, dan 

keberhasilan dakwah Nabi Muhammad saw di 

Madinah. 

 Menyajikan keterkaitan antara substansi dan 

strategi dengan keberhasilan dakwah Nabi 

Muhammad saw di Madinah 

 

XI Mengakui bahwa nilai-nilai islam dapat 

mendorong kemajuan perkembangan Islam 

pada masa kejayaan 

Perkembangan dan 

Contoh kemajuan 

perkembangan peradaban 

Islam pada masa 

kejayaan 

Hikmah dan manfaat 

perkembangan peradaban 

Islam pada masa 

kejayaan 

 Bersikap rukun dan kompetitif dalam kebaikan 

sebagai implementasi nilai-nilai perkembangan 

peradaban Islam pada masa kejayaan 

 Menelaah perkembangan peradaban Islam pada 

masa kejayaan 

 Menyajikan kaitan antara perkembangan 

peradaban Islam pada masa kejayaan dengan 

prinsip-prinsip yang mempengaruhinya 

 Mempertahankan keyakinan yang benar sesuai 

ajaran islam dalam sejarah peradaban Islam 

pada masa modern 

Perkembangan Islam 

pada masa modern, 

perkembangan dan 

Faktor-faktor yang 

memengaruhi 

kemunduran umat Islam, 

Faktor-faktor yang 

 Bersikap rukun dan kompetitif dalam kebaikan 

sebagai implementasi nilai-nilai sejarah 

peradaban Islam pada masa modern 

 Menelaah perkembangan Islam pada masa 
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modern (1800-sekarang) memengaruhi 

kebangkitan umat Islam. 

Hikmah dari 

perkembangan Islam 

pada masa modern 

 Menyajikan prinsip-prinsip perkembangan 

peradaban Islam pada masa modern (1800-

sekarang) 

Menyajikan prinsip-prinsip pembaharuan yang 

sesuai dengan perkembangan peradaban Islam 

pada masa modern 

XII Meyakini kebenaran ketentuan dakwah 

berdasarkan syariat Islam dalam memajukan 

perkembangan Islam di Indonesia 

Strategi dakwah dan 

perkembangan Islam di 

Indonesia, Strategi 

dakwah dan 

perkembangan Islam di 

Indonesia.Hikmah dan 

manfaat strategi dakwah 

dan perkembangan Islam 

di Indonesia. 

 Bersikap moderat dan santun dalam berdakwah 

dan mengembangkan ajaran Islam 

 Menganalisis dan mengevaluasi strategi 

dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia 

 Menyajikan prinsip-prinsip strategi dakwah 

dan perkembangan Islam di Indonesia 

 Meyakini kebenaran bahwa dakwah dengan 

cara damai, Islam diterima oleh masyarakat di 

Indonesia 

Sejarah perkembangan 

Islam di Indonesia. 

Sejarah perkembangan 

Islam di Indonesia. 

Hikmah dan manfaat 

sejarah perkembangan 

Islam di Indonesia. 

 Menjunjung tinggi kerukunan dan kedamaian 

dalam kehidupan sehari-hari 

 Menganalisis dan mengevaluasi sejarah 

perkembangan Islam di Indonesia 

 Menyajikan nilai-nilai keteladanan tokoh-tokoh 

dalam sejarah perkembangan Islam di 

Indonesia 

 Meyakini bahwa islam adalah rahmatan lil-

‘alamin yang dapat memajukan peradaban 

dunia 

Faktor-faktor kemajuan 

peradaban Islam di 

dunia. Faktor-faktor 

kemajuan peradaban 

Islam di dunia. Hikmah 

dan manfaat faktor-

faktor kemajuan 

peradaban Islam di dunia 

 Menjunjung tinggi nilai-nilai islam 

rahmatanlil-alamin sebagai pemicu kemajuan 

peradaban Islam di masa mendatang 

 Menganalisis dan mengevaluasi faktor-faktor 

kemajuan peradaban Islam di dunia 

 Menyajikan faktor-faktor penentu kemajuan 

peradaban Islam di dunia 

 Meyakini bahwa kemunduran peradaban Islam 

di dunia, sebagai bukti penyimpangan dari 

ajaran Islam yang benar 

Faktor-faktor penyebab 

kemunduran peradaban 

Islam di dunia. Faktor-

faktor penyebab 

kemunduran peradaban 

Islam di dunia. Hikmah 

dan manfaat faktor-

faktor penyebab 

kemunduran peradaban 

Islam di dunia. 

 Mewaspadai secara bijaksana terhadap 

penyimpangan ajaran Islam yang berkembang 

di masyarakat 

 Menganalisis dan mengevaluasi faktor-faktor 

kemunduran peradaban Islam di dunia  

 Menyajikan faktor-faktor penyebab 
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kemunduran peradaban Islam di dunia 

 

C. karakteristik tujuan dalam perkembangan kurikulum pendidikan 

agama islam Sekolah Menengah Atas 

1. karakteristik tujuan dalam perkembangan kurikulum PAI SMA 

tahun 2004 

ketentuan kurikulum termasuk kerangka dasar, struktur 

kurikulum dan poengembangan kurikulum berlandaskan pada PP No. 

19/2005 tentang standar nasional pendidikan serta peraturan menteri 

pendidikan nasional, UU No.20/2003 tentang sisdiknas pada pasal 36, 

37, dan 38. (departemen pendidikan dan kebudayaan, 1998/1999 : 26-

27) 

Perlunya penyempurnaan kurikulum 1994 beserta suplemennya 

termaktub dalam GBHN yang berbunyi “Dalam bidang pendidikan 

perlu dilakukan pembaharuan sistem pendidikan termasuk 

pembaharuan kurikulum, berupa diversifikasi  kurikulum untuk 

melayani keragaman peserta didik, penyusunan kurikulum yang 

berlaku secara nasional dan lokal sesuai dengan kepentingan setempat, 

serta diversifikasi jenis secara nasional. “kebijakan-kebijakan 

diantaranya yang telah berjalan : 

a) UUD 1945 dan perubahannya 

b) Tap MPR RI No.IV/MPR/1999 tentang GBHN  
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c) Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan 

nasional 

d) Undang-undang No. 22 Tahun 1999tentang pemerintah daerah 

Kurikulum 2004 sering dikenal dengan kurikulum berbasis 

kompetensi (KBK) yang berorientasi pada  penerapan kemampuan 

dasar yang meliputi aspek normatif, kognitif, afektif, dan psikomotor. 

Diantara: pertama, lebih menitik beratkan pada pencapaian target  

kompetisi (antaiment target) daripada penguasaan materi. Kedua, 

mengakomodasikan keragaman kebutuhan dan sumber daya 

pendidikan. Ketiga, memberikan kebebasan yang lebih luas kepada 

pelaksanaan pendidikan dilapangan untuk mengembangkan dan 

melaksanakan program pembelajaran sesuai dengan kebutuhan. 

Tujuan kurikulum tahun 2004 disebutkan bahwa kurikulum 

dikembangkan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan 

untuk mewujudkan tujuan nasional pendidikan, potensi daerah dan 

peserta didik. Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar 

dan menengah ditetapkan oleh pemerintah.  

2. karakteristik tujuan dalam perkembangan kurikulum PAI SMA 

tahun 2006 

Kurikulum tahun 2006, biasa disebut dengan kurikulum tingkat 

satuan pendidikan (KTSP) inti tujuan pada kurikulum tahun 2006 

antara lain : 
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a. menekan pada efisiensi dan efektivitas dalam hal daya dan waktu 

b. menganut pendekatan sistem instruksional yang dikenal dengan 

prosedur pengembangan sistem instruksional yang dikenal dengan 

prosedur pengembangan sistem instruksional (PPSI). Sistem yang 

senantiasa mengarah kepada tercapainya tujuan yang spesifik, 

dapat diukur dan dirumuskan dalam bentuk tingkah laku siswa  

c. dipengaruhi psikologi tingkah laku dengan menekankan kepada 

stimulus respon (rangsang-jawab) dan latihan tujuan 

d. berorientasi kepafa tujuan instruksional. Didasari oleh pandangan 

bahwa pemberian pengalaman belajar kepada siswa dalam waktu 

belajar yang sangat terbatas di sekolah harus benar-benar 

fungsional dan efektif. Oleh karena itu, sebelum memilih dan 

menentkan bahan ajar, yang pertama harus dirumuskan adalah 

tujuan apa yang harus dicapai siswa 

e. materi pelajaran dikemas dengan menggunakan pendekatan spiral. 

Spiral adalah pendekatan yang digunakan dalam pengemasan 

bahan ajar berdasarkan kedalaman dan keluasan materi pelajaran. 

Semakin tinggi kelasa dan jenjang sekolah, semakin dalam dan 

luas materi pelajaran. Semakin tinggi kelas dan jenjang sekolah, 

semakin dalam dan luas materi pelajaran yang diberikan. 

Pendidikan agama islam diberikan dengan mengikuti tuntutan 

bahwa agama diajarkan kepada manusia dengan visi untuk 

mewujudkan manusia yang bertakwa kepada Allah SWT dan 
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berakhlak mulia, serta tujuan untuk menghasilkan manusia yang jujur, 

adil, berbudi pekerti, etis, saling menghargai, disiplin, harmonis dan 

produktif, baik personal maupun sosial. Oleh karena itu, visi tersebut 

mendorong dikembangkan standar kompetensi sesuai dengan jenjang 

persekolahan yang secara nasional ditandai dengan ciri-ciri : 

a. lebih menitik beratkan pencapaian kompetensi secara utuh selain 

penguasaan materi 

b. mengkomodasikan keragamaan kebutuhan dan sumber daya 

pendidikan yang tersedia 

c. memberikan kebebasan yang lebih luas kepada pendidik di 

lapangan untuk mengembangkan strategi dan program 

pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan sumber 

daya pendidikan. 

3. karakteristik tujuan dalam perkembangan kurikulum PAI SMA 

tahun 2013 

Kurikulum 2013 adalah pengembangan dari kurikulum tahun 

2006 dengan penambahan pendidikan karakter didalamnya. 

Berdasarkan peraturan pemerintah republik indonesia nomor 32 tahun 

2013 pasal 771 ayat 1. Tujuan pendidikan agama dimaksudkan untuk 

membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 

kepada tuhan yang maha esa serta berakhlak mulia termasuk budi 

pekerti.  
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Kurikulum tahun 2013 adalah rancangan pembelajaran yang 

didesain untuk mengembangkan potensi peserta didik, bertujuan untuk 

mewujudkan generasi bangsa indonesia yang bermartabat, beradab, 

berbudaya, berkarakter, beriman dan bertakwa kepada tuhan yang 

maha esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu cakap, kreatif, mandiri, 

menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab yang 

mulia dioperasikan pada tahun pelajaran 2013/2014 secara bertahap. 
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BAB IV 

ANALISIS 

A. Analisis Perkembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam 

Sekolah Menengah Atas Di Indonesia Tahun  2004, 2006, 2013 

Kurikulum 1994 dalam sejarahnya bersifat populis, yaitu yang 

memberlakukan satu sistem kurikulum untuk semua siswa di seluruh 

Indonesia. Kurikulum ini bersifat kurikulum inti sehingga daerah yang 

khusus dapat mengembangkan pengajaran sendiri disesuaikan dengan 

lingkungan dan kebutuhan masyarakat sekitar. Dalam pelaksanaan 

kegiatan, guru hendaknya memilih dan menggunakan strategi yang 

melibatkan siswa aktif dalam belajar, baik secara mental, fisik, dan 

sosial. Dalam mengaktifkan siswa guru dapat memberikan bentuk soal 

yang mengarah kepada jawaban konvergen, divergen (terbuka, 

dimungkinkan lebih dari satu jawaban), dan penyelidikan. Dalam 

pengajaran suatu mata pelajaran hendaknya disesuaikan dengan 

kekhasan konsep/pokok bahasan dan perkembangan berpikir siswa, 

sehingga diharapkan akan terdapat keserasian antara pengajaran yang 

menekankan pada pemahaman konsep dan pengajaran yang 

menekankan keterampilan menyelesaikan soal dan pemecahan 

masalah. 

Pengajaran dari hal yang konkrit ke hal yang abstrak, dari hal 

yang mudah ke hal yang sulit, dan dari hal yang sederhana ke hal yang 

98 



99 
 

komplek. Pengulangan-pengulangan materi yang dianggap sulit perlu 

dilakukan untuk pemantapan pemahaman siswa. Banyak masalah 

yang terjadi saat berlangsungnya pelaksanaan kurikulum 1994. Hal ini 

mendorong para pembuat kebijakan untuk menyempurnakan 

kurikulum tersebut. Salah satu upaya penyempurnaan itu 

diberlakukannya Suplemen Kurikulum 1994. Penyempurnaan tersebut 

dilakukan dengan tetap mempertimbangkan prinsip penyempurnaan 

kurikulum, yaitu penyempurnaan kurikulum secara terus menerus 

sebagai upaya menyesuaikan kurikulum dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, serta tuntutan kebutuhan masyarakat. 

Penyempurnaan kurikulum dilakukan untuk mendapatkan 

proporsi yang tepat antara tujuan yang ingin dicapai dengan beban 

belajar, potensi siswa, dan keadaan lingkungan serta sarana 

pendukungnya. Penyempurnaan kurikulum dilakukan untuk 

memperoleh kebenaran substansi materi pelajaran dan kesesuaian 

dengan tingkat perkembangan siswa. 

1. Kelebihan dan kekurangan kurikulum 2004 hingga 2013 

a. Kurikulum 2004 

1) Kelebihan kurikulum 2004 

a) Dalam pembelajaran adanya komunikasi dua arah 

antara guru dan siswa. 

b) Pembelajaran berpusat pada siswa. 
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c) Penggunaan pendekatan dan metode yang bervariasi. 

d) Sumber belajar yang bervariasi. 

2) Kekurangan kurikulum 2004 

Kurangnya sumber manusia yang potensial dalam 

menjabarkan KBK dengan kata lain masih rendahnya 

kualitas sorang guru, karena dalam KBK seorang guru 

dituntut untuk lebih kreatif dalam menjalankan pendidikan. 

b. Kurikulum 2006 

1) Kelebihan KTSP 

a) Mendorong terwujudnya otonomi sekolah dalam 

penyelenggaraan pendidikan.  

b) Mendorong para guru, kepala sekolah, dan pihak 

manajemen sekolah untuk semakin meningkatkan 

kreativitasnya dalam penyelenggaraan program 

pendidikan. KTSP sangat memungkinkan bagi setiap 

sekolah untuk menitik beratkan dan mengembangkan 

mata pelajaran tertentu yang akseptabel bagi kebutuhan 

siswa. · 

2) Kekurangan KTSP 

a) Penerapan KTSP merekomendasikan pengurangan jam 

pelajaran akan berdampak berkurang interaksi  
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pembelajaran guru di kelas denagn peserta didik yang 

mengakibatkan kurang maksimalnya pendalaman 

materi yang diberikan dan kurangnya pendapatan para 

guru. 

b) Kurangnya SDM yang diharapkan mampu menjabarkan 

KTSP kepada kebanyakan satuan pendidikan yang ada 

c) Minimnya kualitas guru dan sekolah 

d) Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana 

pendukung sebagai kelengkapan dari pelaksanaan 

KTSP 

e) Masih banyak guru yang belum memahami KTSP 

secara komprehensif baik konsepnya, penyusunannya, 

maupun praktek dilapangan. 

c. Kurikulum 2013 

1) Kelebihan kurikulum 2013 

a) kurikulum ini membuat anak belajar secara aktif, 

kreatif, inovatif dan siswa menjadi berfikir mandiri 

serta terpupuk rasa persaudaraan yang kuat.  

b) Memberikan kesempatan kepada para siswa untuk 

berfikir secara kreatif;  

c) Siswa dapat lebih banyak mengeluarkan pendapat; 
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d) Meningkatkan kemampuan menghafal dan konsentrasi 

siswa.  

2) Kekurangan kurikulum 2013 

a) Siswa cenderung kesusahan karena banyak tugas yang 

harus diselesaikan 

b) Membuat guru terlalu santai;  

c) Jam belajar terlalu banyak menyita waktu. dan 

Kurikulum 2013 menekankan pada dimensi pedagogik 

modern dalam pembelajaran, yaitu menggunakan 

pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah (scientific 

appoach) dalam pembelajaran sebagaimana dimaksud 

meliputi mengamati, (Observing) menanya 

(Questioning), menalar (Associating), mencoba 

(Experimenting) membentuk jejaring (Networking) 

untuk semua mata pelajaran. 

d) pelaksanaannya belum dapat maksimal, dan sampai saat 

ini kurikulum 2013 belum dapat diterapkan dengan 

benar, sehingga murid masih banyak yang sulit 

memahami materi. 
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Tabel XX : Membandingkan Kurikulum 1994, KBK, KTSP 

dan Kurikulum 2013 

 

 No Aspek 

Kurikulum 

2004 

Kurikulum 

2006 Kurikulum 2013 

1 Filosofis  

Struktur 

keilmuan yang 

menghasilkan 

isi mata 

pelajaran.”daya 

serap 

kurikulum” 

Struktur 

keilmuan dan 

perkembangan 

psikologis siswa. 

Sehingga 

berdasar pada 

kompetensi 

lulusannya 

Struktur keilmuan 

dan perkembangan 

psikologis siswa dan 

Standar Kompetensi 

Lulusan 

2 Tujuan  

Agar siswa 

menguasai 

materi yang 

tercantum 

dalam GBPP 

Semua siswa\ 

memiliki 

kompetensi yang 

ditetapkan 

Semua siswa 

berpusat pada 

potensi, 

perkembangan, 

kebutuhan, dan 

kepentingan peserta 

didik dan 

lingkungannya 

berdasarkan 

kompetensi yang 

ditetapkan. 

3 Sifat  

Bersifat 

populis, yaitu 

yang 

memberlakukan 

sistem 

kurikulum 

untuk semua 

siswa diseluruh 

Indonesia. 

Cenderung 

Sentralisme 

Pendidikan: 

Kurikulum 

disusun oleh Tim 

Pusat secara 

rinci; 

Daerah/Sekolah 

hanya 

melaksanakan 

Cenderung 

Desentralisme 

Pendidikan: 

Kerangka Dasar 

Kurikulum disusun 

oleh Tim Pusat; 

Daerah dan Sekolah 

dapat 

mengembangkan 

lebih lanjut. 

4 Substansi 

Materi 

Semua materi 

ditentukan oleh 

pemerintah 

Pemerintan 

menetapkan 

kompetensi yang 

berlaku secara 

nasional dan 

daerah/sekolah 

berhak 

menetapkan 

standar yang 

lebih tinggi 

sesuai 

kemampuan 

Pemerintah 

menetapkan 

kompetensi yang 

berlaku secara 

nasional dan semua 

sekolah /satuan 

pendidikan wajib 

membuat KTSP. 

Dimana silabus 

merupakan bagian 

tidak terpisahkan 

dari KTSP dan guru 
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daerah/sekolah harus membuat 

Rencana 

Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) 

5 Cara 

Pembelajaran 

– Ceramah 

– Guru 

dipandang 

sebagai sumber 

belajar 

· – Siswa aktif 

– -

Mengembangkan 

berbagai metode 

pembelajaran 

  

-Guru sebagai 

fasilitator 

· -Siswa aktif 

– -Mengembangkan 

berbagai metode dan 

model pembelajaran 

– -Menggunakan 

pendekatan 

multistrategi dan 

multimedia, sumber 

belajar dan teknologi 

yang memadai, dan 

meman-faatkan 

 

B. Analisis Karakteristik Materi Ajar Dalam Perkembangan 

Kurikulum Pendidikan Agama Islam Sekolah Menengah Atas Di 

Indonesia Tahun 2004, 2006, 2013 

1. Analisis Karakteristik Materi Ajar Perkembangan Kurikulum 

PAI SMA Pada Tahun 2004-2013 Ditinjau Dari Aspek Al-

Qur’an 

Pendidikan Agama Islam yang berfalsafatkan Al-Qur’an 

sebagai sumber utamanya, menjadikan Al-Qur’an sebagai sumber 

utama penyusunan kurikulumnya. Kurikulum pendidikan Islam 

dirancang berdasarkan nash Al- Quran dan Hadits yang bertujuan 

agar manusia mendapat kesejahteraan di dunia dan tetap dekat 

dengan Khalik-Nya. Kurikulum Pendidikan Agama Islam 

dirancang agar kehidupan duniawi dan ukhrawi menjadi milik 

umat-Nya dengan model iman, amal dan takwa kepada-Nya. 
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Disinilah letak perbedaan prinsipil kurikulum Pendidikan Islam 

dengan kurikulum pendidikan lain yang mempunyai 

kecenderungan mengutamakan aspek material dengan nilai 

pragmatis semata. (Abdullah, 2011:68) 

Dalam kurikulum 2004, materi ajar aspek Al-Qur’an lebih 

menekankan pada cara membaca Al-Qur’an dengan menerapkan 

ilmu tajwid serta menunjukkan perilaku yang mencerminkan isi 

surat tersebut. Hal ini terlihat pada kompetensi peserta didik yang 

dituntut untuk membaca, menerapka ilmu tajwid, menyimpulkan 

kandungan surat, serta menunjukan perilaku yang mencerminkan 

beberapa isi surat mulai dari surat al-mukmin ayat 67, surat Al-

baqarah ayat 30, surat Ad dzariyat ayat 56, surat al-an'am ayat 162-

163, surat Al-bayinah ayat 5, surat ali imron ayat 159, surat Asy-

syuro ayat 38, surat An-nahl ayat 125, surat Al-Baqarah ayat 148, 

surat Al Mujadalah ayat 11, surat Fathir ayat 32-33, surat Al-Isra' 

ayat 26-27, surat Al-Baqarah ayat 177, Surat yunus ayat 40-41, 

surat Asy-syura ayat 14, surat An-nisa ayat 32, surat Al-jumu'ah 

ayat 9-10, surat yunus ayat 101, dan surat Al-Baqarah ayat 164. 

Kurikulum 2006 dapat diketahui bahwa terdapat beberapa 

pokok bahasan pada kurikulum 2006 yang mengalami pengulangan 

materi. Hal ini terlihat pada pokok bahasan kelas X bahwa materi 

2004 dan 2006 membahas hal yang sama, tetapi pada kurikulum 

2006 terdapat tambahan materi yaitu surat An-Nahl ayat 125. 



106 
 

Pokok bahasan pada kelas XI juga mengalami pengulangan materi. 

Meskipun terdapat sedikit perubahan, pada kelas XI kurikulum 

2006 tidak terdapat materi surat Al-Mujadalah ayat 11, pokok 

bahasan terseut digantikan dengan materi QS Ar-Rum ayat 41-42, 

Al-A’raf ayat 56-58 dan surta Ash-Shad ayat 27. Sedangkan pada 

pokok bahasan kelas XII mengalami banyak perubahan, materi 

2004 dan 2006 yang sama hanya materi yang membahas surat 

yunus ayat 40-41. 

2. Analisis karakteristik materi ajar perkembangan kurikulum 

PAI SMA 2004-2013 ditinjau dari aspek Aqidah 

Adapun Materi Ajar Pembelajaran PAI Kelas X-XII 

berdasarkan aspek Aqidah pada kurikulum 2004-2013 adalah 

sebagai berikut : 

Tabel XXI : Materi ajar PAI Kelas X-XII Aspek Akidah 

Pada Kurikulum 2004-2013 

Kelas Pokok bahasan tetap Pokok bahasan pengembangan 

X Iman kepada Allah Asmaul Husna 

 Iman Kepada Malaikat  

XI Iman Kepada Rasul Dalil Aqli dan Naqli 

 Iman kepada Kitab Allah  

XII Iman kepada hari akhir Dalil Aqli dan Naqli 

 Iman Kepada Qodho dan Qodhar - 

 



107 
 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa secara umum 

materi ajar Pendidikan Agama Islam aspek Aqidah atau keimanan 

tidak mengalami perubahan secara signifikan yang dibuktikan 

dengan adanya pokok bahasan yang diajarkan setiap tahunnya. 

Adapun pokok bahasan yang diulang setiap tahunnya diantaranya 

Asmaul Husna, Iman kepada Allah, Iman kepada Malaikat, Iman 

kepada Kitab, Iman kepada Rasul, Iman kepada hari akhir dan 

Iman kepada qada dan qadhar. Pengembangan kurikulum hanya 

terjadi pada pokok bahasan asmaul husna dalam pengkajian aspek 

keimanan dan pemahasan tentang dalil aqli dan dalil naqli yang 

disertai dengan contoh-contoh perilaku yang mencerminkan materi 

pokok bahasan. 

3. Analisis karakteristik materi ajar perkembangan kurikulum 

PAI SMA 2004-2013 ditinjau dari aspek Akhlak 

Adapun Materi Ajar Pembelajaran PAI Kelas X-XII 

berdasarkan aspek Akhlak pada kurikulum 2004-2013 adalah 

sebagai berikut : 

Tabel XXII : Materi ajar PAI Kelas X-XII Aspek Akhlak 

Pada Kurikulum 2004-2013 

kelas Pokok bahasan tetap Pokok bahasan pengembangan 

X Husnudhon, akhlak karimah Diskriminasi 

 Hasud, riya, aniaya - 
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 Adab bertamu dan menerima tamu - 

XI Pengertian taubat dan raja’ Syaja’ah 

 Perilaku tercela, perilaku terpuji Dosa besar 

 Menghargai karya orang lain Hormat terhadap orang tua 

XII - Riddah 

 - Israf, ghibah, mengadu domba, dan 

fitnah 

 - Ajaran tentang tasamuh 

 - Pandangan islam tentang ilmu 

 - Adil, ridha dan amal sholeh 

 - Bekerja keras dan tanggung jawab 

 

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa kurikulum  

Pendidikan Agama Islam selalu mengalami perubahan dan 

perkembangan dari tahun ke tahun. Materi-materi ajar tersebut 

berkembang sesuai dengan perkembangan jaman. Walaupun 

demikian, terdapat beberapa pokok bahasan yang sama dari tahun 

ke tahun. Apabila dilihat dari penekanan dalam aspek akhlak, 

pokok bahasan mengenai sifat-sifat terpuji mempunyai muatan 

yang lebih banyak jika dibandingkan dengan pokok bahasan adab 

dan sifat-sifat tercela. Pokok bahasan adab sehari-hari hanya 

disampaikan pada kelas bawah untuk membentuk perilaku islami 
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peserta didik, sehingga peserta didik dapat menerapkannya dalam 

kehidupan sehari-hari. 

4. Analisis karakteristik materi ajar perkembangan kurikulum 

PAI SMA 2004-2013 ditinjau dari aspek Ibadah 

Tabel XXIII : Materi ajar PAI Kelas X-XII Aspek Ibadah Pada 

Kurikulum 2004-2013 

Kelas Pokok bahasan Tetap Pokok Bahasan Pengembangan 

X Hukum islam  Perundang-undangan  

 Zakat dan pajak - 

 Haji dan umroh - 

 Wakaf  - 

XI Ketentuan hukum islam tentang 

kerjasama ekonomi 

Jual beli, riba 

 Pengurusan jenazah - 

 Jinayat dan hudud - 

 Khutbah jumat - 

XII            Mawaris  - 

 Munakahat  - 

 Talak dan rujuk - 

 Buku I kompilasi hukum islam di 

Indonesia 

- 

 

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa materi ajar 
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kurikulum Pendidikan Agama Islam dalam aspek ibadah selalu 

sama. Pokok bahasan dari kelas X sampai kelas XII telah dibahas 

secara urut dengan demikian, materi ajar Pendidikan Agama Islam 

khususnya aspek ibadah sudah tersusun secara sistematis. 

5. Analisis karakteristik materi ajar perkembangan kurikulum 

PAI SMA 2004-2013 ditinjau dari aspek Tarikh 

Tabel XXIII : Materi ajar PAI Kelas X-XII Aspek Akhlak Pada 

Kurikulum 2004-2013 

Kelas  Pokok bahasan tetap Pokok bahasan pengembangan 

X Dakwah Rasulullah periode Makkah Islam pada masa Bani Ummayah 

 Dakwah Rasulullah periode Madinah Islam pada masa Bani Abbasiyah 

XI Perkembangan islam pada abad 

pertengahan 

- 

 Perkembangan islam pada masa 

pembaharuan atau modern 

- 

XII Perkembangan islam di Indonesia Factor kemunduruan peradaban  

islam di dunia 

 Perkembangan pemikiran islam di dunia  

 

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa mayoritas 

materi tarikh berisi tentang peradaban islam walaupun berbeda 

penekanan pokok bahasan, dimulai dari kelas X pokok bahasan yang 

tetap meliputi dakwah Rasulluh dan terjadi pokok bahasan 
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pengembangan meliputi islam pada masa Bani Ummayah dan 

Abbasiayh. Sedangkan pada kelas X dan XII pada kurikulum 2004 

hingga 2013 pokok bahasan hanya sedikit yang mengalami 

perkembangan. Yaitu pada kurikulum 2013 terdapat pokok bahasan 

materi tentang Factor kemunduruan peradaban  islam di dunia. 

 

C. Analisis Karakteristik Tujuan Nasional Dalam Perkembangan 

Kurikulum Pendidikan Agama Islam Sekolah Menengah Atas Di 

Indonesia Tahun 2004, 2006, 2013 

Tujuan PAI secara umum adalah menumbuhkan dan 

meningkatkan keimanan melalui pemberian dan pemupukan 

pengetahuan, penghayatan, pengamalan serta pengalaman peserta didik 

tentang 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 (Abdul Majid 2005 : 135). Oleh karena itu, hal 

terpenting dari ajaran Islam pada dasarnya adalah hubungan antar 

sesama manusia yang syarat dengan nilai-nilai yang berkaitan dengan 

moralitas sosial. Sejalan dengan hal tersebut, arah pembelajaran etika 

di dalam Al-Qur’an dan hadits, Nabi Muhammad diutus untuk 

memperbaiki moralitas bangsa Arab waktu itu. 

Pendidikan Agama Islam jika ditinjau dari makna maupun 

tujuan, seharusnya mengacu pada penanaman nilai-nilai Islam dan 
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tidak melupakan etika sosial atau moralitas sosial. Adanya penanaman 

nilai-nilai Islam yang demikian, diharapkan dapat menuai keberhasilan 

hidup di dunia bagi peserta didik yang kemudian akan mampu 

membuahkan kebaikan di akhirat kelak. Adapun perkembangan tujuan 

PAI di tahun ke tahun sebagai berikut : 

Tabel XXIV : Perkembangan Tujuan Pendidikan Agama Islam dalam Kurikulum 

2004 sampai Kurikulum 2013 

kurikulum Tujuan  PAI 

2004 mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, 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 

2006 mewujudkan manusia yang bertakwa kepada Allah SWT dan 

berakhlak mulia, serta bertujuan untuk menghasilkan manusia 

yang jujur, adil, berbudi pekerti, etis, saling menghargai, 

disiplin, harmonis dan produktif, baik personal maupun sosial.  

2013 Mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki 

kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga Negara yang 
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beriman, produktif, kreatif, inovatif dan afektif serta mampu 

berkontribusi pada kehidupan bermasyakrakat, berbangsa, 

bernegara dan peradapan dunia. 

 

Tujuan PAI tingkat Sekolah Menengah Atas yang termaktub dalam 

kurikulum tahun 2004 mengandung pengertian bahwa proses Pendidikan 

Agama Islam di sekolah yang dilalui dan dialami peserta didik mulai dari 

tahap kognitif, yaitu pengetahuan dan pemahaman peserta didik terhadap 

ajaran dan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam, untuk 

selanjutnya menuju ketahap afeksi, yakni terjadinya internalisasi ajaran 

dan nilai agama ke dalam diri peserta didik melalui meyakini dan 

menghayatinya. Setelah tahapan afeksi, peserta didik diharapkan dapat 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 

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. 

Tujuan Pendidikan Agama Islam tingkat Sekolah Menengah Atas 

tahun 2006, hampir sama dengan kurikulum 2004, hanya kosakatanya 

yang sedikit berbeda, namun keduanya memiliki esensi yang sama. Jika 

tujuan Pendidikan Agama Islam tahun 2004 adalah berkembangnya 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 
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kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab. Sedangkan pada kurikulum tahun 2006 adalah 

mewujudkan manusia yang bertakwa kepada Allah SWT dan berakhlak 

mulia, serta bertujuan untuk menghasilkan manusia yang jujur, adil, 

berbudi pekerti, etis, saling menghargai, disiplin, harmonis dan produktif, 

baik personal maupun sosial. 

Berbeda dengan kurikulum sebelumnya yang menjabarkan proses 

pembelajaran untuk mencapai tujuan akhir Pendidikan Agama Islam, 

tujuan pembelajaran tahun 2013 hanya mengacu pada tujuan akhir 

Pendidikan Agama Islam tanpa menjelaskan prosesnya, Mempersiapkan 

manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan 

warga Negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif dan afektif serta 

mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyakrakat, berbangsa, 

bernegara dan peradapan dunia. 

Dari ketiga kurikulum di atas, dapat diketahui bahwa tujuan 

Pendidikan Agama Islam dari tahun ke tahun perkembangan. Namun 

secara substansial, Pendidikan Agama Islam memiliki tujuan akhir yang 

sama, yaitu menjadikan peserta didik menjadi manusia yang beriman 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, bertakwa dan berakhlak mulia. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan  

1. Perkembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam Sekolah 

Menengah Atas di Indonesia tahun 2004, 2006, dan 2013 dari segi 

komponen kurikulum ada yang mengalami perkembangan baik dari 

segi, materi ajar maupun tujuan. Penyempurnaan kurikulum dilakukan 

untuk mendapatkan proporsi yang tepat antara tujuan yang ingin 

dicapai dengan beban belajar, potensi siswa dan keadaan lingkungan 

serta sarana pendukungnya. 

2. Adapun analisis materi ajar jika ditinjau dari perkembangan aspek 

yang terkandung dalam masing-masing kurikulum diantaranya; 

a) Aspek al-Qur’an. Materi ajar Pendidikan Agama Islam dalam aspek 

al- Qur’an mengalami perkembangan dari tahun 2004 sampai 2013. 

Walaupun mengalami perkembangan, terdapat pokok bahasan yang 

sama setiap tahunnya pada jenjang kelas tertentu, misalnya pokok 

bahasan kelas X membahas materi yang sama, tetapi pada 

kurikulum 2006 terdapat tambahan materi yaitu surat An-Nahl ayat 

125. Pokok bahasan pada kelas XI terdapat sedikit perubahan, pada 

kelas XI kurikulum 2006 tidak terdapat materi surat Al-Mujadalah 

ayat 11, pokok bahasan terseut digantikan dengan materi QS Ar-

Rum ayat 41-42, Al-A’raf ayat 56-58 dan surta Ash-Shad ayat 27. 

Sedangkan pada pokok bahasan kelas XII mengalami banyak 
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perubahan, materi  yang sama hanya yang membahas surat yunus 

ayat 40-41. 

b) Aspek keimanan. secara umum materi ajar Pendidikan Agama Islam 

aspek Aqidah atau keimanan tidak mengalami perubahan secara 

signifikan yang dibuktikan dengan adanya pokok bahasan yang 

diajarkan setiap tahunnya. Adapun pokok bahasan yang diulang 

setiap tahunnya diantaranya Asmaul Husna, Iman kepada Allah, 

Iman kepada Malaikat, Iman kepada Kitab, Iman kepada Rasul, 

Iman kepada hari akhir dan Iman kepada qada dan qadhar. 

Pengembangan kurikulum hanya terjadi pada pokok bahasan 

asmaul husna dalam pengkajian aspek keimanan dan pemahasan 

tentang dalil aqli dan dalil naqli yang disertai dengan contoh-contoh 

perilaku yang mencerminkan materi pokok bahasan. 

c) Aspek tarikh. mayoritas materi tarikh berisi tentang peradaban islam 

walaupun berbeda penekanan pokok bahasan, dimulai dari kelas X 

pokok bahasan yang tetap meliputi dakwah Rasulluh dan terjadi 

pokok bahasan pengembangan meliputi islam pada masa Bani 

Ummayah dan Abbasiayh. Sedangkan pada kelas X dan XII pada 

kurikulum 2004 hingga 2013 pokok bahasan hanya sedikit yang 

mengalami perkembangan. Yaitu pada kurikulum 2013 terdapat 

pokok bahasan materi tentang Factor kemunduruan peradaban  

islam di dunia. 
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d) Aspek akhlak. Perkembangan aspek akhlak dalam materi ajar 

kurikulum  Pendidikan Agama Islam selalu mengalami perubahan 

dan perkembangan dari tahun ke tahun. Materi-materi ajar tersebut 

berkembang sesuai dengan perkembangan jaman. Walaupun 

demikian, terdapat beberapa pokok bahasan yang sama dari tahun 

ke tahun. Apabila dilihat dari penekanan dalam aspek akhlak, 

pokok bahasan mengenai sifat-sifat terpuji mempunyai muatan 

yang lebih banyak jika dibandingkan dengan pokok bahasan adab 

dan sifat-sifat tercela. Pokok bahasan adab sehari-hari hanya 

disampaikan pada kelas bawah untuk membentuk perilaku islami 

peserta didik, sehingga peserta didik dapat menerapkannya dalam 

kehidupan sehari-hari. 

e) Aspek Ibadah. Perkembangan kurikulum materi ajar dalam aspek 

ibadah selalu sama. Pokok bahasan dari kelas X sampai kelas XII 

telah dibahas secara urut dengan demikian, materi ajar Pendidikan 

Agama Islam khususnya aspek ibadah sudah tersusun secara 

sistematis. 

3. Komponen selanjutnya adalah Tujuan pembelajaran hakekatnya 

mendukung tujuan pendidikan nasional baik melalui tujuan 

institusional, kurikuler maupun instruksional. Artinya tujuan 

pendidikan nasional menjadi frame work dalam merumuskan tujuan-

tujuan yang lain. Pada dasarnya, tujuan kurikulum pembelajaran PAI 

dari tahun 2004- 2013 memiliki esensi yang sama, yaitu menjadikan 
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peserta didik menjadi manusia yang beriman kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, bertakwa dan berakhlak mulia. 

B. Saran 

a) Untuk KementrianAgama 

 Pendidikan agama Islam, merupakan upaya mendidikkan agama Islam 

atau ajaran Islam dan nilai-nilainya, agar menjadi way of life (pandangan dan 

sikap hidup) seseorang. Melihat pentingnya tujuan Pendidikan Islam, maka 

kurikulum Pendidikan Agama Islam harus mendapatkan perhatian yang 

lebih serius. Dewasa ini, tujuan Pendidikan Agama Islam pada kurikulum 

2013 mengalami pereduksian makna. Dalam tujuan Pendidikan Agama Islam 

tahun 2004, dan 2006, pencapaian tujuan dijabarkan dengan tahapan-tahapan 

yang menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Tujuan 

Pendidikan Agama Islam tahun 2013, titik tolak keberhasilan pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam hanya sebatas tujuan akhir saja tanpa merumuskan 

tahapan-tahapannya agar tujuan tersebut tercapai. Oleh karena itu, dalam 

merumuskan tujuan pendidikan Agama Islam, pemerintah sebaiknya 

memperhatikan tahapan pencapaian, cakupan aspek, dan tujuan akhir 

sehingga tujuan Pendidikan Agama Islam dapat tercapai secara maksimal. 



119 
 

 

 

 

b) Untuk guru Pendidikan AgamaIslam 

   Peningkatan mutu pendidikan pada setiap jenjang dan jenis, termasuk di Sekolah 

Dasar merupakan program yang perlu ditangani secara serius. Ujung tombak dalam 

meningkatkan mutu pendidikan adalah guru. Terkait dengan materi ajar, seharusnya guru 

melakukan pengembangan materi ajar dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam. 

Dengan melakukan pengembangan materi ajar, diharapkan peserta didik tidak hanya aktif 

dari aspek kognitif saja, tetapi juga aspek afektif dan psikomotorik sehingga pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam akan lebih bermakna dan peserta didik dapat mengamalkan 

ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. 

c) Untukmasyarakat 

   Keberhasilan Pendidikan Agama Islam bukan hanya menjadi tanggungjawab 

pemerintah, sekolah maupun guru, tetapi masyarakat juga memiliki andil dan peran untuk 

mencerdaskan kehidupan bangsa. Masyarakat merupakan tempat peserta didik dapat 

mengamalkan dan mengaplikasikan pengetahuan agama yang diperoleh di sekolah. 

Internalisasi nilai-nilai Islam yang telah dilakukan di sekolah dalam rangka untuk mencapai 

tujuan Pendidikan Agama Islam, tidak akan berhasil  apabila tidak ada kerjasama antara 

pemerintah, sekolah dan masyarakat. Oleh karena itu, apabila terjalin yang harmonis antara 

pemerintah, sekolah, dan masyarakat maka akan membantu peserta didik dalam 

mengembangkan nilai-nilai ajaran Islam di lingkungan sekolah maupun masyarakat agar 

peserta didik menjadi manusia yang sempurna (al-Insanal-Kamil). 
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