
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan akan selalu menarik perkembangan zaman, kerana seluruh

aspek dalam pendidikan akan terus berkembang sejalan dengan perubahan zaman

tersebut. Pendidikan hendaknya menjadi prioritas dalam satu negara, kerana hasil

pendidikan menrupakan aset penting bagi terbentuknya mentalitas yang kuat juga

karena kualitas suatu bangsa tertentukan oleh mutu pendidikan. Peningkatan mutu

sumber daya manusia dalam bidang pendidikan merupakan langkah mencapai

keunggulan.

Sering dengan tentungan globalisasi, pendidikan menjadi salah satu

kebutuhan pokok manusia. Dengang pendidikan manusia memiliki kemampuan untuk

menyesuaikan diri dengan lingkungan dalam era globalisasi. Pendidikan juga

merupakan inservasi bagi terciptanya sumber daya alam berkualitas. Dalam

pengertian yang sempit, pendidikan diartikan sebangai perbuatan atau proses

perbuatan untuk memperoleh pengetahuan dan dalam pengertian yang luas

pendidikan adalah sebuah proses dengan metode-metode tertntu sehingga orang

memperoleh pengetahuan dan dalam pengertian yang lebih luas pendidikan adalah

sebuah proses dengan metode-metode tertentu sehingga orang memperoleh

pengetahuan,pemahaman dan cara laku sesuai dengan kebutuhan (Muhibbin

Syah,1997:10)

Menurut Marimba yang dikuti oleh Ahmad Tafsir (2007:24) menyatakan

bahwa pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh pendidik



terhadap perkembangan jasmani dan rohani anak menuju terbentuknya kepribadian

yang utama. Sedangkan menurut Ramayulis (2006:13) pendidkan merupakan segala

usaha orang dewasa dalam pergaulan dengan peserta didik untuk memimpin

perkembangan potensi dan rohanian kearah kesempurnaan.

Menurut Zakiyah Darajat tujuan pendidikan Islam yaitu kepribadian

seseorang yang membuatnya menjadi Insan Kamil dengan Pola taqwa (Nur

Uhbiyati,1999:41). Untuk mencapai tujuan tersebut maka Pendidikan Agama Islam

sebagai salah satu kegiatan pendidikan dalam rangka menanamkan dan menlestarikan

nilai-nilai islam kepada generasi penerusnya. Adapun pelaksanaan Pendidikan Agama

Islam di negara kita, telah diselenggarakan pada setiap wilayah jalur, satuan dan

jenjanng pendidikan.

Dalam mencapai tujuan yang bersifat spiritual yaitu iman dan taqwa serta

berbudi pekrti luhur itu maka pendidikan yang dilaksanakan dengan baik untuk

mencapai tujuan tersebut. Pelaksanaan selalu berada pada tiga lingkungan yaitu:

keluarga, sekolah dan masyarakat. Ketiga lingkungan itu akan selalu ada sulit untuk

dipisahkan kerena keiganya salinng berkaitan dan membutuhkan.

Dalam melaksanakan kegiatan pendidikan dibutuhkan lembaga-lembaga

pendidikan guna mengakomodasi agar lebih mudah menentukan tujuan dari tiap

lembaga-lembaga tersebut. Lembaga-lembaga tersebut tidak hanya bangunan sekolah,

pesantern maupun masjid, melainkan juga tempat-tempat khusus, surau, langgar

bahkan organisasi kemasyarakat termasuk dalam wadah/lembaga pendidikan. Sebab

yang paling peting adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan terjadinya proses

belajar mengajar.

Di Thailand, pelaksanaan pendidikan baik formal, informal maupun

nonformal juga merupakan suatu kebutuhan nasional dan masyarakat seperti di



berbangai Negara. Melalui adanya pendidikan tersebut, diharapkan dapat

mengantarkan bangsa Thai yang dapat mandiri dan bertanggung jawab sehingga

terwujudlah manusia yang cintai kepada bangsa, agama dan patuh kepada raja.

Dengan demikian, jenis pendidikan di Madrasah Nahdatul Islamiyah Mayo

merupakan suatu lembanga Pendidikan Agama Islam yang memengang tanggung

jawab sebangai pusat pendidikan dalam menunnjang tercapainya cita-cita masyarakat.

Pendidikan akan berhasil seandainya dapat memenuhi

komponen-komponen kurikulum. Oleh karena itu, kurikulum memaikan peranan yang

penting dalam pendidikan. Menurut Omar Mohammad al-Taumy al-syaibani

(Abuddin Nata, 1997:126) berpendapat “kurikulum bagi pendidikan islam sebagai alat

untuk mendidik generasi muda dengan baik dan menolong mereka untuk membuka

dan mengembang kesediaan-kesediaan, bakat-bakat, kekuatan-kekuatan dan

keterampilan mereka yang bermacam-macam dan menyiapkan mereka untuk

melaksanakan fungsinya sebangai khalifah di muka bumi.”

Kurikulum memegang kedudukan kunci dalam pendidikan, sebab

berkaitan dengan penentuan arah, isi dan proses pendidikan yang pada akhirnya

menentukan macam dan kualifikasi lulusan suatu lembaga pendidikan. Oleh karena

itu, kurikulum harus dikelola dan dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi

dimana sekolah itu berada. Menurut Syaodih (2006:5) kurikulum juga merupakan

suatu rencana yang memberikan suatu pedoman atau gagasan dalam proses belajar

mengajar. Dengan demikian kurikulum adalah kegitan belajar melalui pengalaman

yang direncanakan secara sistematis untuk dilakukan dan dihayati oleh siswa untuk

mencapai tujuan pendidikan yang ditetapkan oleh suatu lembaga pendidikan.

Guru merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi kurikulum.

Bagaimanapun idealnya suatu kurikulum tanpa ditunjang oleh kemampuan guru untuk



mengimplementasikannya, maka kurikulum itu tidak akan bermakna sebagai suatu

alat pendidikan; dan sebaliknya pembelajaran tanpa kurikulum sebagai pedoman tidak

akan efektif. Dengan demikian peran guru dalam mengimplementasikan kurikulum

memengang posisi kunci. Dalam proses perkembangan kurikulum peran guru lebih

banyak dalam tataran kelas. Murray Printr (1993) mencetat peran guru dalam level

ini adalah sebagai: 1) implementasi, 2) adapters, 3) developers.

Pertama,sebagai implementasi, guru berperan untuk mengaplikasikan

kurikulum yang sudah ada. Dalam melaksanakan perannya guru hanya menerima

berbagai kebijakan perumus maupun menetukan target kurikulum. Pada fase sebagai

implementator kuurikulum, peran guru dalam pengembangan kurikulum sebatas

hanya menjalankan kurikulum yang telah disusun. Maka kita lihat, sampai sebelum

terjadinya reformasi pendidikan di Indonesia, guru-guru kita dalam pengembangan

kurikulum hanya sebatas sebagai implementator berbagai kebijakan kurikulum yang

dirancang secara terpusat, yakni peran guru sebagai adapters, lebih dari hanya sebagai

pelaksana kurikulum, akan tetapi juga sebagai penyelaras kurikulum dengan

karakteristik dan kebutuhan siswa dan kebutuhan daerah. Dalam fase ini guru diberi

kewenangan untuk menyesuaikan yang sudah ada dengan karakteristik sekolah dan

kebutuhan.

Kedua, peran sebagai pengembang kurikulum, guru memiliki

kewewenangan dalam mendesian sebuah kurikulum. Guru bukan saja dapat

menentukan tujuan dan menentukan strategi apa yang harus dikembangkan serta

bagaimana mengukur keberhasilannya. Sebagai pengembang kurikulum sepenuhnya

guru dapat menyusun kurikulum sesuai dengan karakteristik, misi dan visi sekolah,

serta sesuai dengan pengalaman belajar yang dibutuhkan siswa.



Ketiga, sebagai fase terakhir adalah peran guru sebagai peneliti kurikulum

(curriculum researcher). Peran ini dilaksakan sebagai bagian dari tugas professional

guru yang memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan kinerjanya sebagai guru.

Dalam pelaksaan peran sebagai peneliti, guru memiliki tanggung jawab untuk

menguji berbagai komponen kurikulum. (Wina Sannjana 2011: )

Pada dasarnya pengembangan kurikulum ialah mengarahkan kurikulum

sekarang ketujuan pendidikan yang diharapkan karena adanya berbagai pengaruh

yang sifatnya positif yang datangnya dari luar atau dari dalam dari sediri dengan

harapan agar peserta didik dapat menghadapi masa depannya dengan baik. Kurikulum

Sekolah Islam Patana Mayo Pattani Thailand Selatan disusun untuk mewujutkan

tujuan pendidikan nasional dengan menperhatikan tahap perkembangan siswa dalam

lingkungan. Kurikulum Sekolah Islam Patana mengutamakan pada penanaman sikap

positif yang didasari oleh agama islam guna mempersiapkan peserta didik

menghadapi kehidupan dalam pembelajaran dijenjang selanjutnya.

B. Rumusan Masalah

Dengan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka rumusan

masalah yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimanakah upaya guru dalam mengimplementasikan kurikulum

bidang studi Pendidikan Agama Islam di Sekolah Islam Patana Mayo

Pattani Thailand Selatan.?

2. Apa faktor penghambat guru dalam mengimplementasikan kurikumlum

bidang studi Pendidkan Agama Islam di Sekolah Islam Patana Mayo

Pattani Thailand selatan.?



3. Bagaimana hasil dari guru mengimplementasikan kurikulum bidang studi

Pendidikan Agama Islam di Sekolah Islam Patana Mayo Pattani Thailand

Selatan.?

C. Tujuan Penelitian

Perumusan masalah diatas mengarahkan penelitian ini pada tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui upaya guru dalam mengimplementasikan kurikulum

bidang studi Pendidikan Agama Islam di Sekolah Islam Patana Mayo

Pattani Thailand selatan.

2. Untuk mengetahui fakta penghambat guru dalam mengimplementasikan

kurikulum bidang studi Pendidikan Agama Islam di sekolah Islam Patana

Mayo Pattani Thailand selatan.

3. Untuk mengetahui hasil guru dalam megimplementasikan kurikulm

bidang Pendidikan Agama Islam di sekolah Islam Patana Mayo Pattani

Thailand Selatan.

4. Untuk menmgetahui hasil dalam mengimplementasikan kurikulum bidang

studi Pendidikan Agama Islam di Sekolah Islam Patana Mayo Pattani

Thailand selatan.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti kegunaan

Penelitian ini bagi peneliti yaitu diharapkan dapat menjadi sarana belajar

dan mampu memperluas pengetahuan yang telah di dapat terutama yang

berkaitan dengan upaya guru dalam mengimplementasikan kurikulum bidang

studi Pendidikan Agama Islam di Sekolah Islam Patana Mayo Pattani Thailand

Selatan.



2. Bagi Madrasah

Penelitian ini dapat digunakan untuk sarana evaluasi dalam

mengimplementasikan kurikulum bidang studi Pendidikan Agama Islam di

Sekolah Islam Patana Mayo Pattani Thailand Selatan

3. Bagi Guru

Penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui kurikulum-kurikulum

yang dapat ditanamkan dan dimengimplementasikan pada peserta didik dapat

menambah wawasan ilmu pengetahuan dan pengalaman dalam bidang

Pendidikan Agama Islam.

E. Kerangka Pemikiran

Lembaga pendidikan memiliki tujuan pendidikan sesuai dengan yang

diharapkan, akan tetapi jika tujuan itu ada tanpa keterlibatan maka mustahil tujuan itu

akan tercapai secara maksimal sebab, kurikulum adalah sebuah nait dan harapan yang

dituangkan dalam bentuk rencana atau program pendidikan untuk dilaksankan oleh

guru yang isinya berapa pengetahuan ilmiah, terutama kegiatn dan ini merupankan

operasionalisasi.

Pengertian pengembangan menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah

proses, cara, perbuatan dan mengembangkan. Sedangkan penertian pengembangan

kurikulum adalah proses atau cara dalam mengembang kurikulum atau menperluas

kurikulum yang sudah ada.

Sebuah pendidikan yang menggunakan dan melaksanakan kurikulum

sebagai media pendidikan merupakan suatu kebudayaan kepada seorang atau



sekelompok orang agar dapat bersikap atau berbuat sesuai dengan budaya yang

ditanamkan. Umumnya dikatakan bahwa kurikulum harus releven dengan kebudayaan

masyarakat tempat pendidikan itu berlangsung, karena isi kurikulum ditentukan

berdasarkan analisis kebudayaan masyarakat.

Lembaga pendidikan yang ada di negara kita seharusnya berupa mencari

stuktur kurikulum dan metode pengajaran yang efektif dan efisien. Disesuaikan

dengan keadaan lingkungan yang selalu berubah, karena hasil sebuah pendidikan

harus sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman yang berlaku. Oleh karena itu,

dalam hal ini perlu adanya sebuah pembaharuan atau sebuah pengembangan

kurikulum guna untuk memenuhi tentutan zaman berlaku.

Dengan demikian kurikulum merupakan bagian dari kebudayaan maka

dalam penelitian sebuah pengembangan kurikulum dapat dikalukan dengan cara

pendekatan kebudayaan. Kebudayaan adalah seluruh sistem gagasan/ide, tindakan dan

keberhasilan karya manusia dalam rangka kehidupan manusi masyarakat dan

dijadikan milik manusia dengan belajar.sedangkan kebudayaan menurut Yaya sunarya

(dosen Antropologi Pendidikan:2007) adalah sistem, ide, tindakan dan alat yang

berpola mantap yang bersumber dari, didasarkan kepada dan didominasi oleh etos

karja dan pandangan hidup, dipilih secara selektif, dianut dan dijadiakan rujukan

dalam memecahkan masalah hidupnya. Sedangkan ciri dari kebudayaan itu sendiri

ditandai dengan adanya wujud kebudayaan, yang menurut Koentjoroningrat

(1990:186) ada 3 wujud kebudayaan, yaitu:

1. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagassan,

nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya.

2. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompeks aktivitas serta tindakan

berpola mantap dari menusia dalam masyarakat.

3. Wujud kebudayaan sebagai benda hasil karya manusia (artefak).



Ketiga wujud kebudayaan tersebut tidak terpisah dengan lainnya

kebudayaan ide dan adat istiadat mengatur dan memberikan arah kepada tindakan dan

karya menusia baik pikiran-pikiran dan ide-ide perbuatannya juga cara berpikirnya.

Dapat disimpulkan bahwa wujud itu terdiri dari ide,aktivitas, dan benda.

Ide muncul karena ada masalah dalam kehidupan manusia, dan masalah tersebut juga

bisa diselesaikan dengan adanya ide-ide yang merupa lisan dan tulisan yang berakhir

menjadi sebuah teori dan berubah menjadi konsep. Masalah-masalah yang

menyebabkan munculnya ide itu dalam penelitian dinamakan latar.

Penulis ini terlebih dahulu dibahas mengenai latar, karena penelitian ini

adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berm aksud

untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya

perilaku, persepsi, motivasi dan lain-lain, secara holistic, dan dengan cara deskrisi

dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus alamiah dengan

memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Lexy J Meleong, 2005:6). Hal tersebut

kemudian dikololakan dalam kerangka pemikiran dan menjadi latar belakang

munculnya konsep pengembangan kurikulum pendidikan.

Menurut Nasution (1993:4-5) yang mangutip Ralph W. Tyler

mengelompokkan kurikulum ke dalam empat komponen yaitu: tujuan, isi, pola belajar

mengajar dan evaluasi. Setiap komponen kurikulum tersebut saling berkaitan, bahkan

masing-masing merupakan integral dari kurikulum tersebut. Komponen tujuan

mengarahkan kepada sesuatu yang hendak di tuju dalam proses belajar mengajar.

Komponen isi. Menunjukkan materi proses belajar mengajar, materi itu harus relevan

dengan tujuan pengajaran yang telah dirumuskan. Komponen belajar mengajar

mempertimbangkan kegiatan anak didik dan guru dalam proses belajar mengajar,

proses ini tujuan sering disebut dengan metode kegunaan metode ini sebagai kegitan

dalam mencapai tujuan. Komponen evaluasi yaitu kegiatan berupa penilaian untuk

mengetahui persen tujuan dapat dicapai.



Pelaksanaan kurikulum pendidikan tidak terlepas dari penunjang dan

penghambat dalam peningkatan mutu pendidikan. Faktor penunjang merupakan faktor

yang dapat memperlancar dalam proses pelaksanaan kurikulum pendidikan,

sedangkan faktor penghambat merupakan faktor yang dapat memperkecil

keberhasilan dalam proses pembelajaran yang dicapai. Faktor penunjang dan

penghambat merupakan usaha untuk menemukan kelebihan dan kekurangan dari

sebuah kurikulum sehingga ditemukan faktor-faktor itu dapat meningkatkan mutu

sebuah kurikulum yang efektif dan efisian dama mengelola lembaga, melalui

komponen-komponen kurikulum tujuan yang diharapkan dapat tercapai.

Dengan demikian secara sistematis kerangka pemikiran dapat

digambarkan sebagai berikut:

UPAYA GURU DALAMMENGIMPLEMENTASIKAN KURIKULUM BIDANG

STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SEKOLAH ISLAM PATANA MAYO

PATTANI TAHILAND SELATAN

Hasil yang telah dicapai dari Upaya Guru Mengimplementasikan Kurikulum

Latar Belakang

Sekolah Islam Patana

Upaya Guru Mengimplementasikan
Kurikulum Bidang Studi Pendidikan
Agama Islam di Sekolah Islam Patana

Mayo Pattani Thailand Selatan

a. Tujuan
b. Metode atau Proses belajar

Mengajar
c. Evaluasi

Faktor

Penunjang
Faktor

Penghambat



F. Hasil Penelitian Yang Relevan

Penelitian pertama dari Mr. Nisar Deng tahun 2015 yang berjudul

“Pengembangan Pendidikan Agama Islam di Sekolah Ma’had Nahdatul Ulum Yala,

Thailand” Penelitian ini bertujuan. Proses implementasi pembelajaran kurikulum

tingkat Satuan Pendidikan dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Tujuan

penelitian proses implementasi kurikulum Pendidikan Agama Islam 2546 (2003,

revisi 2012) di Ma’had Nahdatul Ulum Yala terdiri dari beberapa tahap: (a)

Perancanaan pembelajaran dengan membuat program pendidikan, (b) Pelaksaanaan

pembelajaran dilakukan dengan cara melakukan Appersepsi yang dilakukan dengan

pre test baik berupa tanya jawab, kuis, studi kasus dan sebagainya, pendekatan CTL,

metode pembelajaran Pendidikan Agama Islam menggunakan metode ceramah,

metode Tanya jawab, metode modeling, metode permainan yang disesuaikan dengan

materi yang diajarkan, media pembelajaran disediakan oleh sekolah dan hasil

kreativitas guru Pendidikan Agama Islam. Metode yang digunakan adalah (1) Metode

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan dan

pecatatan secara sistematik mengenai fenomena yang diselediki. (2) Metode interview

merupakan teknik pengumpulan data dengan cara Tanya jawab sepihak yang

dilakukan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian.(3) Metode

Dokumentasi merupakan pelengkapan dari metode observasi dan interview.

Penelitian kedua dari Mr. Yeehad Arlee tahun 2015 yang berjudul

“Pengembangan Pendidikan Agama Islam dalam Peningkatan Mutu Pembelajaran di



SMK Negeri 13 Kota Malanng” Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran secara

jelas dan luas tentang pengembangan Pendidikan Agama Islam. Tujuan penelitian

dalam pelaksanaan kurikulum yang dilakukan ada dua edisi diantara lain KTSP edisi

2006 yang bagi peserta didik yang naik ke kelas XII dan kurikulum KTSPedisi 2013

di pertemukan bagi siswa yang naik XI dan siswa kelas X yang baru masuk pada

tahun ajaran 2014-2015 kerena atas intruksi kepala dinas pendidikan kota Malang

upaya sekolah mengembangkan kurikulum pendidikan adalah: (1) Menyediakan

sarana dan prasarana memadai seperti menyediakan buku-buku islam dan setiap rung

mempunyai proyektor setiap kelas; (2) Meciptakan pengawasan dan kedesiplian; (3)

Setiap bulan mengadakan worshop guru; (4) Mengadakan keaktifan pengembangan

diri guru; (5) Kerja sama Negeri tetangga. Metode yang digunakan adalah (1) Metode

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan dan

pecatatan secara sistematik mengenai fenomena yang diselediki (2) Metode interview

merupakan teknik pengumpulan data dengan cara Tanya jawab sepihak

yangdilakukan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian (3) Metode

Dokumentasi merupakan pelengkapan dari metode observasi dan interview.

Penelitian ketiga dari Sadirman tahun 2008 yang berjudul “Upaya Guru

PAI Mengimplementasikan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di SMP

Negeri 9 Yogyakarta” Penelitian ini bertujuan memberikan mengungkap upaya guru

PAI dalam mengimplementasikan KTSP di SMP Negeri 9 Yogyakarta dan

kendala-kendala apa saja yang ditemukan serta langkah-langkah solutif seperti apa

yang ditempuh oleh guru PAI dalam mengatasi masalah yang ditemukan. Dalam

penelitian ini melibatkan seluruh subyek penelitian, sehingga penelitian ini disebut

penelitian populasi. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penggukan data

dilakukan dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi.



Setelah data terkumpul maka dilakukan analisis karena dengan analisis depat dengan

mudah mendiskripsikan dan mengambil kesimpulan dan analisa ini dilakukan dengan

pola berfikir induktif dan deduktif. Hasil penelitian ini yang diperoleh dalam skripsi

ini adalah tentang upaya-upaya guru PAI dalam mengimplementasikan KTSP yang

meliputi; (1) Pengembangan program yang terdiri atas program tahuan, program

semesteran dan program remedial (2) Penyusunan silabus (3) Penyusunan rencana

pelaksanaan pembelajaran atau RPP (4) kegitan belajar mengajar berbasis kurikulum

tingkat satuan pendidikan (KTSP) dan hal-hal lain yang menjadi upaya guru PAI

dalam rangka membentuk kompetensi peserta didik yang baik (5) kendala-kendala

apa yang ditemukan dan sekaligus langkah slutif yang ditempuh dalam mengatasi

permasalahan yang ditemukan.
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