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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi lokasi penelitian 

Berdasarkan hasil observasi dan mendatangi tempat penelitian sekolah 

beralamat Loano Purworejo tepatnya Jalan Magelang km. 9 Purworejo kode 

pos 54181. Letak yang jauh dari kota tidak menyebabkan sekolah mengalami 

kekurangan peserta didik. Adapun daerah yang Peserta didik MTs Negeri 

Loano tidak hanya terbatas dari desa Banyuasin dan Kebongunung, namun 

juga berasal dari desa lainnya seperti Benowo, Samigaluh dan Loano. Dari 

tahun ke tahun animo untuk masuk di MTs Negeri Loano mulai meningkat. 

Dari tahun ke tahun.  Hasil ujian di MTs Negeri Loano mengalami 

peningkatan peringkat MTs sekabupaten Purworejo pada tahun ini meningkati 

peringkat 26 sedangkan tahun sebelumya peringkat 35 Kabupaten.  

1. Visi MTs Negeri Loano 

Insan yang berakhlakul karimah, cerdas, dan trampil. 

2. Indikator Visi MTs Negeri Loano 

a. Berakhlakul Karimah 

1) Peserta didik terbiasa mengucapkan salam dan berjabat tangan 

dengan sesama warga madrasah. 
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2) Peserta didik terbiasa mengamalkan ajaran Islam, tekun 

beribadah, jujur, disiplin, sportif, tanggung jawab, dan  percaya 

diri. 

3) Peserta Didik terbiasa menghargai ,  menghormati kepada sesama 

warga madrasah , orang tua,  guru serta menyayangi sesama. 

 

b. Cerdas 

1) Naik kelas 100% secara normatif  

2) Lulus UM 100 % dengan peningkatan nilai rata-rata peserta didik 

dari 7.8 menjadi 8,0. 

3) Lulus UN 100 %, dengan nilai rata-rata 7,0. 

4) Memperoleh juara dalam olimpiade Matematika dan Sain /lomba 

mapel  Matematika, Sain dan  IT 

5) Minimal 10 % output diterima disekolah favorit 

6) Memperoleh juara dalam bidang nonakademis: Qiroah, macapat, 

pidato Bhs. Jawa,  Bhs. Indonesia, Bhs. Inggris, Bhs.Arab 

 

c. Trampil 

1) Memiliki life skill  dalam  hal  kepramukaan 

2) Trampil dalam bidang kreativitas seni baca Al Qur’an, seni musik  

dan rebana 
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3) Memiliki life skill  dalam bidang  keagamaan : Hafal asmaul 

husna, tahlil dan surat – surat pendek 

4) Mampu  membaca Al qur’an dengan baik dan benar 

5) Trampil dalam bidang  olah raga bola voly  

 

3. Misi MTs Negeri Loano 

a. Menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran Islam sehingga menjadi 

sumber kearifan dalam berperilaku. 

b. Menumbuhkan penghayatan dan pengalaman ajaran Islam sehingga 

siswa menjadi tekun biribadah, jujur, disiplin, sportif, tanggung 

jawab, dan percaya diri. 

c. Membiasakan peserta didik hormat pada orang tua dan guru serta 

menyayangi sesama. 

d. Melatih peserta didik unggul dalam memperoleh nilai UN, lomba 

KIR, lomba Mapel, lomba Kesenian, dan lomba Olah Raga. 

e. Melatih peserta didik terampil dalam membaca Al-Qur’an, Imam 

Thlil, Praktek shalat wajib dan Sunnah, mengoperasikan Ms World, 

Ms Excel, Power Point dan Internet 

f. Melaksanakan pengelolaan madrasah dengan manajemen partisipasi 

dengan melibatkan seluruh warga madrasah dan kelompok 

kepentingan dengan landasan nilai religius, jujur, disiplin, cerdas, 

dan peduli lingkungan dan social di lingkungan madrasah. 
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4. Tujuan Madrasah 

a. Tumbuh penghayatan dan pengamalan ajaran islam  sehingga peserta 

didik menjadi tekun beribadah, jujur, disiplin, sportif, tanggung 

jawab, percaya diri 

b. Tumbuh rasa hormat pada orang tua, guru dan sesama.  

c. Peserta didik naik kelas 100% secara normatif  

d. Peserta didik lulus UM 100 % dengan peningkatan nilai rata-rata 

peserta didik dari 7,8 menjadi 8,5. 

e. Peserta didik lulus UN 100 % dengan peningkatan nilai rata-rata 

peserta didik dari 6,5 menjadi 7,5. 

f. Terlaksananya pembelajaran dan pendampingan secara efektif 

sehingga peserta didik berkembang secara optimal  dengan memiliki 

nilai UN/UM  di atas nilai standar minimal. 

g. Memiliki kelompok KIR dan mengikuti lomba inovasi dan 

kreativitas pendidikan minimal tingkat kabupaten dan mampu 

menjuarai minimal tingkat kabupaten 

h. Memiliki prestasi bidang keagamaan ( Qiro’ah, murotal Al Qur’an , 

pidato bhs. Arab ) minimal menjuarai tingkat kabupaten  

i. Pada akhir tahun pelajaran peserta didik hafal asmaul husna, tahlil 

dan surat-surat pendek.  

j. Tertanamnya jiwa dan sikap kedisiplinan pada peserta didik   

k. Memiliki tim yang handal dalam bidang kepramukaan 
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l. Memiliki team  olahraga minimal 3 cabang dan mampu menjuarai 

minimal tingkat kabupaten 

m. Peserta didik mampu mengoperasikan komputer dan internet. 

 

5. Sasaran 

a. Pada tahun pelajaran 2015 / 2016 peserta didik: 

1) kelas VII dan VIII dapat naik kelas 100 % secara normatif. 

2) kelas IX dapat lulus UM 100 % dengan nilai rata – rata 8.5. 

3) Kelas IX lulus UN 100 %, dengan nilai rata-rata 7,5. 

b. Perolehan juara lomba mata pelajaran pada tahun pelajaran 2015 / 

2016 :  

1) Dapat  masuk nominasi besar lomba mapel pada tingkat  

Kabupaten. 

2) Minimal 10 % dari jumlah lulusan Peserta didik dapat  

melanjutkan pendidikan disekolah favorit  

c. Pada akhir tahun pelajaran 

1) Peserta didik kelas VII hafal asmaul husna. 

2) Peserta didik kelas VIII hafal asmaul husna  dan hafal surat-surat 

pendek . 

3) peserta didik kelas IX mampu  menjadi imam tahlil.  

4) Seluruh Peserta didik dapat membaca Al Qur’an dengan baik dan 

benar 
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5) Dalam jangka 1 tahun 100 % peserta didik melaksanakan sholat  

wajib lima waktu dan sholat sunah 

6) Dalam jangka 1 tahun 100 % peserta didik  terbiasa untuk 

bersodaqoh (infaq Jum’at) 

7) Peserta didik memperoleh juara pada setiap event/lomba  olah 

raga ditingkat kecamatan/kabupaten.  

8) Peserta didik memperoleh juara pada setiap event/lomba  seni 

ditingkat kecamatan/kabupaten. 

9) Kreativitas seni   peserta didik dapat ditampilkan  dalam acara 

HUT RI, Hari jadi Madrasah, perpisahan siswa kelas IX 

10) Peserta didik terbiasa berakhlakul karimah di lingkungan 

Madrasah 

11) Dalam jangka 1 tahun seluruh peserta didik terbiasa menghargai 

dan menghormati kepada sesama warga madrasah 

d. program 

1) Pelaksanaan pembelajaran secara efektif 

2) Mengadakan penambahan jam pelajaran mapel UN mulai kelas 

VIII  s/d IX 

3) Mengadakan bedah SKL UN dan UM 

4) Melengkapi buku sumber pembelajaran 

5) Melengkapi media / alat peraga pembelajaran. 
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6) Mengoptimalkan fungsi perpustakaan 

7) Mengadakan MGMP mapel guru serumpun tingkat satuan 

pendidikan, KKM, Kabupaten dan propinsi 

8) Mengadakan upgrading guru lewat kegiatan, orientasi, 

workshop, diklat, seminar dan MGMP. 

9) Membentuk guru pembimbing untuk pelajaran agama dan 

kegiatan keagamaan. 

10) Menyelenggarakan evaluasi yang meliputi: 

a) Ulangan harian 

b) Ulangah tengan semester 

c) Ulangan semester 

d) Ulangan kenaikan kelas 

e) Ujian madrasah ( tulis dan praktek ) 

f) Ujian nasional 

11) Pelaporan hasil belajar 

a) Raport 

b) SKHUN 

c) Ijazah/STTB 

12) Mengadakan bimbingan belajar olimpiade sains 

13) Menyertakan peserta didik dalam event/ lomba mata pelajaran 

14) Memberikan penghargaan kepada siswa yang berprestasi. 

15) Setiap jam 6.45.s.d 7.00 peserta didik membaca asmaul husna 
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16) Setiap hari sabtu jam 12.30 s.d 13.15 peserta didik bertadarus al 

Qur’an 

17) Pengadaan buku presensi sholat lima waktu 

18) Penyelenggaraan Sholat dzuhur berjamaah 

19) Pengumpulan infaq pada setiap hari jum’at 

20) Penyelenggaraan pembinaan kegiatan olah raga bola voly dalam 

bentuk kegiatan ektrakurikuler 2 jam pelajaran dalam seminggu  

21) Pengadaan sarana olah raga 

22) Pengikutsertaan up grading/ pelatihan guru olah raga 

23) Membentuk guru pembimbing untuk pelajaran agama dan 

kegiatan keagamaan. 

24) Penyelenggaraan pembinaan kegiatan seni baca al qur’an, seni 

musik rebana, drumband  dalam bentuk ekstrakurikuler 2 jam 

pelajaran dalam seminggu  

25) Pengadaaan sarana kesenian 

26) Menyediakan pelatih  profesional dari dalam dan luar MTsN 

Loano 

27) Penyelenggaraan kegiatan kepramukaan sebagai ekstrakurikuler 

wajib untuk siswa kelas VII dan VIII selama 2 jam pelajaran 

dalam seminggu 

28) Membentuk pimpinan pasukan (Pimpas)dari kelas VIII, yang 

diberikan pelatihan khusus 
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29) Mengikutsertakan pembina atau peserta didik dalam kegiatan-

kegiatan peningkatan keilmuan dan ketrampilan pramuka, 

misalnya penataran, pendidikan dan lain-lain. 

30) Mengikuti jambore ditingkat tingkat kecamatan dan kabupaten.  

31) Pembiasaan mengucapkan salam  

a) Ketika bertemu sesama warga madrasah 

b) Ketika mengawali   dan mengakhiri Pelajaran 

c) Setiap masuk dan keluar dari ruang kantor dan ruang kelas 

32) Pembiasaan berjabat tangan peserta didik ketika : 

a) Awal Masuk pintu gerbang dengan bpk/ibu guru 

b) Bertemu dengan sesama peserta didik ketika datang dan 

pulang(putri dengan putri, dan putra dengan putra) 

c) Berpamitan dengan bapak/ibu guru    setelah jam pelajaran 

terakhir 

33) Keteladanan berakhlakul karimah dari para pendidik/tenaga 

kependidikan kepada peserta didik 

34) Pembiasaan berjabat tangan pada guru dan karyawan ketika 

datang dan pulang (bapak dengan bapak dan ibui dengan ibu) 

35) Pengawasan akhlak kepada peserta didik dilingkungan madrasah 
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e. Rancangan Setiap Tahun 

Persiapan sekolah beberapa tahun kedepan untuk 

tantangan nyata yang dihadapi, harapan, dan langkah tindak 

lanjut yang ada di MTs Negeri Loano yang saat ini tengah 

dihadapi dan memiliki sifat parsial dan urgensi yang tinggi 

antara lain: 

1) Dana: Selama ini dana yang menjadi andalan untuk 

keberlangsungan proses pendidikan di MTs Negeri Loano 

utamanya adalah dana internal dari komite dan BOS. Untuk 

sebuah program kegiatan pendidikan standar minimal cukup  

terpenuhi. Namun untuk pengembangan kualitas di segala 

bidang, masih perlu penggalian dari pihak lain yang 

memungkinkan.  

2) Tenaga edukasi: Sesuai yang diamanatkan dalam 

Kurikulum 2013, Guru harus siap dengan perubahan, Guru 

dan tenaga kependidikan yang lain diharapkan memiliki 

kreatifitas, inovatif, dan professional, menuntut adanya guru 

yang memiliki kualitas tenaga pendidik di bidangnya, 

penguasaan ICT untuk pembelajaran yang cukup dan terus 

dikembangkan walau masih belum sempurna  

3) Siswa: Kebutuhan siswa merupakan dasar dalam penentuan 

SKL, maka aset sekolah yang sangat dominan adalah siswa. 
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Siswa yang memiliki potensi tinggi dengan input rata–rata 8 

harus dikelola dan dibina secara professional dan  maksimal 

sehingga mereka memiliki kecakapan, kemampuan 

intelektual tinggi dan mampu bersaing di era globalisasi ini. 

Masih banyak siswa potensial yang bersekolah di luar daerah 

atau luar Purworejo karenabelum tersedianya lembaga 

pendidikan yang dianggap mampu memberikan pelayanan 

maksimal kepada siswa luar biasa yang memerlukan 

penangan luarbiasa pula. Maka MTs Negeri Loano 

diharapkan mampu menjadi pilihan yang dapat memenuhi 

tuntutan masyarakat . 

4) Sarana dan Prasarana: Upaya pengembangan kualitas 

pembelajaran memerlukan sarana dan prasarana yang 

memadai. Untuk pemenuhan yang dimaksud diperlukan 

pendanaan yang tidak sedikit. Untuk ukuran standar, MTs 

Negeri Loano telah memiliki saran standar untuk memenuhi 

kebutuhan pendidikan standar SMP. Namun untuk sampai 

pada peningkatan kualitas, masih diperlukan pengembangan 

kuantitas dan kualitas sarpras. Maka subsidi/sharing dari 

pemerintah kabupaten, propinsi maupun pusat sangat 

diperlukan yang akan dikolaborasikan dengan dana komite 

sekolah sebagai dana sharing. Sarana dan prasarana yang 
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representative harus mampu membangun dan menciptakan 

kondisi yang kondusif aman, tenang, dan nyaman, dengan 

sarana yang bertaraf internasional. 

5) Masyarakat: Stake holder masyarakat pada umumnya 

memiliki kepedulian terhadap upaya peningkatan kualitas 

pembelajaran maupun kualitas pendidikan secara umum. 

Tidak dipungkiri memang ada sebagian yang 

berkecenderungan mengkritisii dengan statement 

pengamatan pendidikan yang kurang proporsional, tapi 

semua respon dan tangan ini kita manfaatkan sebagai self 

correction sekolah. Potensi perluasan akses sekolah yang 

mampu mengubah tantangan ini menjadi sebuah pemahaman 

yang jelas dan positif. 

6) Langkah Tindak lanjut:  MTs Negeri Loano, memiliki 

harapan dan tantangan besar untuk berkompetisi 

meningkatkan kualitas. Upaya telah dilakukan cukup lama 

dengan tak henti–hentinya berupaya membenahi diri antara 

lain dengan peningkatan kompetensi Pendidik/Guru dengan 

pelatihan, work shop, memberi dorongan pada tenaga 

pendidik untuk melanjutkan pendidikan S2, evaluasi dan 

tindaklanjut. Dengan peningkatan Sarana Prasarana , 

penggalangan dana dari masyarakat oleh Komite Sekolah dan 
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Penggalangan dana di luar jalur komite harus diawali, 

misalnya dari alumnus, donator, pengusaha dan lain–lain, 

sehingga pelayanan kepada peserta didik dan orang tua wali 

,masyrarakat dapat maksimal.  

 

MTs Negeri Loano sebagai Sekolah Piloting Implementasi 

Kurikulum 2013 mulai tahun 2014/2016 ini selalu berupaya dan  

mempersiapkan peserta didik berdasarkan standar nasional 

pendidikan, sehingga diharapkan lulusannya akan memiliki daya 

saing  kabupaten, provinsi  maupun nasional dan Internasional. 

MTs Negeri Loano diharapkan akan memiliki siswa dengan 

prestasi akademik maupun non–akademik yang maksimal di 

tingkat nasional maupun internasional, memiliki tenaga pendidik 

dan tenaga kependidikan yang profesional, memiliki manajemen 

pendidikan baik, serta memiliki berbagai aspek penunjang 

lainnya yang dapat mengembangkan peserta didik pada aspek 

kompetensi Sikap, Pengetahuan dan Ketrampilan yang akan 

mewujudkan Manusia yang berkwalitas yang mampu dan 

proaktif menghadapi tantangan yang selalu berubah di masa 

yang akan datang , menjadi manusia  terdidik yang beriman, 

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 
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berilmu, cakap, kreatif, mandiri serta menjadi warga negara yang 

demokratis dan bertanggungjawab. 

 

B. Ketenangaan dan Prasarana 

1. Ketenangaan (guru dan karyawan) 

Guru yang berperan untuk menjalankan sebuah proses belajar 

mengajar secara efektif dan efisien. Disamping tugas-tugas pokok 

tersebut sebagai seorang pengajar, guru juga berperan penting dalam 

perkembangan peserta didik dalam proses pembelajaran yang terstruktur. 

Dalam suatu pembelajaran guru juga harus menguasai teknik untuk 

menyampaikan sebuah materi belajar. Peran karyawan pada sebuah 

sekolah adalah cek dan kontrol fasilitas yang disediakan oleh sekolah. 

Mengatur dan menjalankan sebuah tata tertib disekitar sekolah, menata 

fasilitas sekolah.  

Guru di MTs Negeri Loano Purworejo yaitu 36 orang, 29 orang 

tergolong sebagai PNS dan selebihnya merupakan guru GTT, sebagian 

besar guru tingkat pendidikan S1 yaitu berjumlah 36 orang dan ada 

sebagian guru yang sedang menempuh pendidikan S2 adapun yang sudah 

menempuh pendidikan S2 yaitu berjumlah 11 orang 

Sedangkan jumlah karyawan di MTs Negeri Loano Purworejo 

yaitu 7 orang yang tersebar di bagian tete usaha, perpustakaan, kantin 

sekolah, petugas kebersihan dan penjaga sekolah 
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2. Kondisi Sarana dan Prasara 

Sarana dan prasarana dalam suatu sekolah adalah salah satu bagian 

terpenting untuk mencapai tujuan pendidikan. Lembaga pendidikan tidak 

akan maju jika fasilitas yang dimilki tidak memadai. MTs Negeri Loano 

Purworejo dilengkapi fasilitas penunjang kegiatan pembelajaran, yaitu:  

a. Ruang belajar : 20 

b. Perpustakaan  

c. Lab. IPA 

d. Ruang multimedia  

e. Lab. Komputer  

f. Ruang layanan BK dan UKS  

g. Mushola  

h. Lapangan Upacara  

 

3. Deskripsi Pelaksanaan Penelitian 

Mulai proses penelitian ini dilaksanakan pada hari senin 15 Agustus 

2016. Diawali dengan permohonan izin untuk melakukan penelitian pada 

sekolah MTs Negeri Loano Purworejo dengan menemui bagian tata usaha 

bapak Isman Yang kemudian disampikan oleh kepala sekolah, dikarenakan 

pada saat itu bapak kepala sekolah sedang ada keperluan di luar, kemudian 

dilanjutkan dengan observasi pra penelitian. 
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Setelah itu pada hari selanjutnya, peneliti menemui kepala sekolah dan 

berbincang mengenai perihal yang akan dilaksanakannya sebuah penelitain 

beserta penyerahan surat penelitian. Kemudian kepala sekolah 

mempersilahkan peneliti untuk melaksanakan penelitian dan melaksanakan 

wawancara pertama kepada kepala sekolah serta meminta arahan kepala 

sekolah terkait dengan pihak-pihak yang akan menjadi sumber data penelitian. 

kemudian kepala sekolah memberikan rujukan untuk menemui bagian tata 

usaha untuk menindak lanjuti mengenai pengajuan surat penelitian. 

Peneliti melakukan observasi, 16 Agustus 2016 setelah menemui 

kepala sekolah pada jam 08:00 kemudian melihat keadaan sekolah. peneliti 

melihat fasilitas sekolah yang di dampingi waka kurikulum serta menjelaskan 

tentang tata letak ruangan dan kegunaan ruang. Observasi awal tersebut 

digunakan peneliti untuk mengenal awal mengenai sarana dan prasara yang 

disediakan oleh sekolah dan wawan cara kepada waka kurikulum pada jam 

09:30. setelah selesai peneliti meminta untuk bertemu dengan guru madrasah 

terkait dengan wawancara atau pengambilan data selanjutnya. 

Peneliti melanjutkan penelitian pada hari kamis, 18 Agustus 2016 

dikarenakan pada hari rabu, 17 Agustus 2016 adalah hari kemerdekaan 

Indonesia yang di isi dengan upacara dan serangkaian perlombaan. Pada hari 

kamis, 18 Agustus 2016 peneliti menemui guru madrasah mata pelajaran 

Sejarah Kebudayaan Islam yaitu bapak Drs. Mustamir pada jam 09:40 setelah 

beliau mengajar untuk mengambil data wawancara guru madrasah dan 
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kemudian dilanjutkan bertemu pada guru mapel Aqidah Akhlak yaitu bapak 

H. Haryanto, S. Ag pada jam 12:10 setelah beliau mengajar kelas untuk 

mengambil data wawancara. 

Peneliti melanjutkan kempabi penelitian kembali pada hari jum’at, 19 

Agustus 2016 dengan agenda wawancara kepada guru fiqih yaitu ibu Dra. 

Zaenah pada jam 08:20 setelah beliau mengajar. Setelah melakukan penelitian 

dengan guru madrasah peneliti mencari data yang di butuhkan dengan 

mendalami masalah yang ada di madrasah melalui melihat kembali fasilitas 

sekolah dan sarana siswa dalam belajar. Kemudian pada hari sabtu 20, 

Agustus 2016 peneliti kembali bertemu dengan guru madrasah mata pelajaran 

Al-Qur’an Hadist yaitu ibu Nur Hidayah, S. Ag untuk melanjutkan data 

wawancara untuk guru. Dan agenda pada hari sabtu yaitu pengambilan 

dokumentasi dan data terkait sekolah. 

Alhamdulillah penelitian diakhiri pada tanggal 22 Agustus 2016 dan 

berpamitan kepada seluruh guru madrasah terutama guru mata pelajaran PAI, 

berterimakasih atas waktu dan data yang diberikan pada penelitian.  
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4. Pembahasan 

1. Penerapan Kurikulum 2013 Mata Pelajaran PAI di MTs Negeri 

Loano Purworejo  

Pendidikan merupakan usaha sadar akan kebutuhan manusia untuk 

menuntut ilmu dalam jangka waktu yang lama. Mengembangkan diri serta 

memberikan suatu kontribusi untuk bangsa. Pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 

bangsa. untuk itu, pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab (Undang-Undang No. 20 Tahun 2003) yang dikutip 

oleh (Mulyasa, 2013: 20). 

Kurikulum 2013 sebagai kurikulum penyempurna dari kurikulum 

sebelumnya, kurikulum 2013 digadang-gadang sebagai kurikulum yang 

bersifat membangun rasa untuk kreatif, inovatif, beretika, selalu 

menggunakan nalar, berkomunikasi social yang posistif, mempunyai 

sumberdaya manusia yang sehat dan tangguh. Kemudian kurikulum 2013 

juga membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa. Mengenai kurikulum 2013 MTs Negeri Loano Purworejo 

sebagai madrasah Negeri di Kabupaten Purworejo yang menerapkan 

kurikulum 2013 untuk belajar mengajar dalam kelas, jika kita lihat lebih 
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dalam MTs Negeri Loano Purworejo mempunyai keunggulan untuk 

menerapkan kurikulum 2013 dalam menjadikan peserta didik beriman dan 

bertakwa.  

Penerapan kurikulum 2013 di sekolah MTs Negeri Loano 

Purworejo merupakan mengembangkan potensi peserta didik mereka agar 

menjadi insan yang bertaqwa seperti yang telah di terangkan pada UU di 

atas. Pada dasarnya sekolah dalam melakukan penerapan kurikulum 2013 

yaitu menciptakan pendidikan yang sehat. Peran sekolah dalam penerapan 

kurikulum 2013 melalui beberapa aspek seperti yang telah diperoleh dari 

hasil wawancara salah satu guru madrasah, mengatakan bahwa: 

“Aspek yang ditanamkan kepada peserta didik dengan melihat materi 

yang ada. Terkadang menitik beratkan pada aspek kognitif, terkadang 

juga menitik beratkan pada aspek afektif atau terkadang dua-duanya. 

Dan terkadang menggunakan atau dikomperkan lagi ke aspek-aspek 

yang lain. Dengan takaran siswa mampu menerima aspek yang 

ditanamkan pada diri mereka” (bapak Mustamir hasil wawancara 

kamis, 18 Agustus 2016). 

 

Adapun aspek lain yang ditanamkan pada diri siswa. Sebagaimana yang 

diungkapkan oleh ibu Nur Hayati:  

“aspek yang ditanamkan kepada peserta didik yaitu bersifat jujur, 

disiplin, bertanggung jawab, gemar membaca, rasa ingin tahu dan 

mencontohkan kepada anak nilai-nilai keislaman”. 

 

Perbandingan dari hasil wawancara di atas menunjukkan keseriusan 

guru madrasah dalam mengembangkan kurikulum 2013. Berdasarkan 
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hasil wawancara di atas dengan guru madrasah, bahwa aspek seperti 

kognitif, afektif, psikomotor sangat penting untuk perkembangan peserta 

didik di MTs Negeri Loano Purworejo. Karena aspek yang di tanamkan 

pada sekolah tersebut dapat menciptakan generasi yang berkompeten, 

berpengetahuan dan berperilaku akhlakul karimah.  Hal ini diperkuat dari 

hasil observasi peneliti saat berada di madrasah pada (Selasa, 16 agustus 

2016): 

“Bahwa aspek yang telah ditanamkan oleh guru PAI sudah 

diterapkan oleh peserta didik seperti contoh rasa ingin tahu siswa 

masuk dalam aspek kognitif sebagian peserta didik aktif bertanya, 

tetapi tidak semua siswa hanya sebagian besarnya”. 

 

Hasil pengambilan data wawancara dan observasi di atas peneliti 

melihat, dalam menjalankan dan mengembangkan kurikulum 2013 peran 

guru madrasah untuk membentuk karakter baik kepada peserta didik 

mereka dengan menanamkan yaitu moral, agama, pengetahuan. Karakter 

merupakan nilai-nilai baik yang menjadi landasan atau pedoman sikap 

atau perilaku seseorang. Aspek yang telah ditanamkan guru madrasah 

terhadap peserta didik menunjukkan bahwa usaha guru dan lingkungan 

madrasah menciptakan peserta didik yang beretika beradab dan 

berwawasan budaya bangsa. Serta menciptakan peserta didik yang 

memiliki nalar, maju, ckap, cerdas, kretif, innovative dan bertanggung 

jawab. 
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Hasil wawancara juga membuktikan peran madrasah dalam 

menciptakan lingkungan yang religious. Selain itu, madrasah mengajak 

para siswa, guru maupun warga sekolah lainnya untuk tetap menciptakan 

lingkungan pembelajaran yang bersifat religious baik di sekolah, rumah 

maupun di masyarakat. Hal ini juga diperkuat dengan apa yang telah 

diungkapkan oleh guru madrasah (bapak Mustamir kamis, 18 Agustus 

2016): 

“kalau untuk menciptakan ruang lingkup lingkungan yang religius 

yaitu dimulai dari kesadaran diri dan didukung konsep-konsep 

pembelajaran menurut ruh islam. Setiap peserta didik di tuntut 

kesadaran akan hal-hal tersebut memunculkan kesadaran sendiri” 

 

Tidak hanya itu madrasah juga menciptakan lingkungan sekolah 

yang religious dengan berbagai hal seperti yang dinyatakan oleh ibu 

Zaenah guru madrasah pada hasil wawancara (Jum’at, 19 Agustus 2016) 

sebagai berikut: 

“menciptakan lingkungan yang religious dengan pembiasaan 

menghafal surat-surat pendek, melaksanakan sholat berjamaah, 

menganjurkan supaya anak bersikap dan bertingkah laku yang baik 

atau berakhlak karimah”. 

 

 

Hasil dari wawancara diatas bisa kita simpulkan bahwa peran 

madrasah dalam pelaksanaan kurikulum 2013 sangat penting. Bagaimana 

setrategi madrasah dalam menciptakan lingkungan yang religious 

sehingga bisa menciptakan peserta didik yang berakhlak baik. Dalam 
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menciptakan lingkungan religious di madrasah ini dapat dilihat  pada saat 

sholat dzuhur yang diawali dengan peserta didik untuk sholat berjamaah 

dan setelah itu langkah kedua berdoa bersama. Usaha sekolah dalam 

menciptakan lingkungan yang religius dilandasi dengan basis sekolah 

Agama Islam sehingga peserta didik di tuntut untuk menciptakan ruang 

lingkup sekolah yang beragama dan berakhlak baik. 

Salah satu upaya pemerintah dalam mengembangkan peserta didik 

dengan mengganti kurikulum sebelumnya KTSP menjadi kurikulum 2013. 

Kurikulum 2013 sempat menjadi bahan perbincangan hangat mengenai 

persiapan sekolah dalam melaksanakannya menjadi beragam dalam 

pemahaman guru tentang kurikulum 2013. Seperti dalam hasil wawancara 

mengenai pemahaman guru tentang kurikulum 2013, guru madarasah 

yaitu bapak (bapak Mustamir kamis, 18 Agustus 2016): 

“kurikulum 2013 diberlakukan untuk mempersiapkan manusia 

Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan 

warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif dan afektif 

serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, bernegara dan berperadapan dunia”. 

 

Kemudian hasil wawancara yang berbeda mengenai pemahaman 

kurikulum 2013. guru madrasah yaitu (Ibu Nur Hidayah, S. Ag sabtu, 20 

agustus 2016) sebagai berikut: 

“kurikulum 2013 itu ya kurikulum penyempurna dari yang 

sebelumnya KTSP dan yang sebelumnya lagi seperti CBSA, KBK. 

Kurikulum 2013 lebih menekankan pada karakter peserta didik 

sehingga karakter peserta didik yang belum tergali cepat diketahui”. 
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Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pemahaman guru 

madrasah mengenai kurikulum 2013 sangat beragam. Pada dasarnya guru 

madrasah memahami kurikulum 2013 hanya sebatas pergantian atau 

penyempurnaan. Hasil observasi peneliti dalam mengikuti pembelajaran 

kelas, melihat kurangnya pelatihan dan fasilitas penunjang guru madrasah 

untuk menerapkan kurikulum 2013 di dalam kelas. Hasil observasi kelas 

yang di lakukan peneliti bisa melihat hanya sebagian besar saja guru 

madrasah yang mampu menguasai kurikulum 2013 atau mampu 

menerapkan pembelajaran kurikulum 2013 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 4.1 Dokumentasi Saat Guru Madrasah mengajar 

menggunakan media 

 

Gambar 4.1 diatas menunjukkan guru madrasah dalam 

melaksanakan pembelajaran kelas menggunakan standar kurikulum 2013. 

Pengolahan kelas dan materi yang di sampaikan kepada peserta didik 
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harus mengikuti kaedah kurikulum 2013. Memancing peserta didik agar 

aktif di dalam kelas, berinteraksi, dan memberikan ruang untuk bertanya 

bagi peserta didik. 

Selain itu, dalam menerapkan kurikulum 2013 pada mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam di MTs Negeri Loano Purworejo jika dilihat dari 

aspek pembelajaran dapat diukur melalui beberapa tahapan dalam 

pembelajaran antara lain perencanaan pembelajaran dan pelaksanaan 

pembelajaran. Berdasarkan penelitian yang diperoleh setelah melalui 

wawancara, observasi dan dokumentasi yang diperoleh dengan hasil 

berikut: 

a. Perencanaan pembelajaran 

Perencanaan pembelajaran adalah modal awal guru madrasah 

dalam mempersiapkan pembelajaran di kelas. Dalam mempersiapan 

mengajar guru madrasah menyiapkan beberapa proses yang harus 

dipenuhi seperti menyusun, menguasai, mengalisa materi 

pembelajaran, menyusun program semester, menyusun program atau 

pembelajaran, merancang media pembelajaran yang akan digunakan 

dalam proses pembelajaran, metode yang akan digunakan dan tepat 

dalam penyampaian materi kepada peserta didik dan penilaian peserta 

didik untuk mengevaluasi hasil belajar peserta didik. 

Perencanaan pembelajaran guru Pendidikan Agama Islam dan 

proses awal mereka dalam mempersiapkan bahan pembelajaran adalah 
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dengan membuat program pembelajaran seperti (program semester, 

silabus, RPP) dan mempersiapkan buku pedoman mengajar yang 

sesuai dengan materi yang akan di ajarkan. Seperti yang disebutkan 

oleh (Bapak Drs. Maksum kamis, 16 agustus 2016) sebagai hasil 

wawancara: 

“perencanaan pertama untuk mempersiapkan sebelum 

mengajar dengan persiapan administrasi pembelajaran dan lebih 

dilengkapi penilaian yang lebih berfariatif, kemudian penilaian 

untuk mengukur tingkat keberhasilan guru dan peserta didik, 

keberhasilan melaksanakan kurikulum 2013 harus bisa terukur 

tentang kemampuan penyerapan ilmu dan unjuk kerja”. 

 

Adapun hasil wawancara yang lain dengan guru madrasah 

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yaitu (bapak Haryanto kamis, 

18 agustus 2016), beliau mengatakan bahwa: 

“perencanaan awal dalam mengajar biasanya saya 

menyiapkan yang namanya perangkat pembelajaran untuk 

menunjang pembelajaran yang maksimal dan media 

pembelajaran yang dibutuhkan siswa, RPP, SILABUS yang 

menyesuaikan kebutuhan siswa dan mampu mengevaluasi hasil 

belajar siswa”. 

 

Hasil dari wawancara diatas bahwa, Guru Madrasah mata 

Pelajaran Pendidikan Agama Islam MTs Negeri Loano Purworejo 

sudah menyusun perencanaan pembelajaran dalam bentuk program 

semerter, silabus, dan RPP. Penyusunan program pembelajaran untuk 

tindakan kelas di sesuaikan dan di standarkan dengan isi kurikulum 

2013 pada sekolah MTs Negeri Loano Purworejo. Adapun beberapa 
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sebagian guru madrasah dalam menyusun perencanaan pembelajaran 

mengalami kendala dalam persiapan pembelajaran. 

Upaya sekolah dalam perencanaan pembelajaran pada MTs 

Negeri loano Purworejo seperti mempersiapkan beberapa bahan atau 

materi yang menarik, dengan pembelajaran KBM di dalam kelas 

maupun diluar kelas sehingga menarik minat peserta didik. Tetapi 

semua itu tidak lepas dengan bagaimana guru madrasah dalam meracik 

atau mengemas materi tersebut menjadi efektif dan dengan hasil yang 

maksimal. 

Data Observasi yang didapat oleh peneliti dari penjelasan 

diatas yaitu yang telah dikatakan oleh wakakurikulum MTs Negeri 

Loano Purworejo (Selasa, 16 agustus 2016) “ada suatu ruangan yang 

dikhususkan untuk mengumpulkan bahan ajar hasil evaluasi dan 

lainnya, setiap guru wajib untuk mengumpulkan di ruangan yang telah 

disiapkan tempat untuk mengumpulkan dan telah di pasang nama guru 

masing-masing. Mengapa dilakukan seperti itu supaya guru madrasah 

mempunyai tanggung jawab untuk membuat dan tentunya untuk 

dokumentasi sekolah secara tertulis atau hard copy dan soft copy, 

sehingga dalam melakukan akreditasi sekolah tidak susah untuk 

mengumpulkan data-data tersebut”. 

Berdasrkan observasi yang peneliti amati bahwa, MTs Negeri 

Loano Purworejo melakukan pengumpulan data dengan cara 
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sistematis atau terstruktur. Hal ini menunjukkan madrasah tersebut 

memiliki administrasi yang baik. Peneliti menilai hal ini efektif untuk 

mengembangkan kurikulum 2013, dan dalam pelaksanaan kurikulum 

2013 madrasah dan guru madrasah terbantu dengan dokumentasi 

tersebut seperti contoh dalam melaksanakan akreditasi madrasah sudah 

mempunyai arsip mengenai hasil guru seperti RPP, SILABUS, evalusi 

siswa, dan dokumen lainnya. Keuntungan untuk guru madrasah berupa 

tanggung jawab, persiapan yang matang, mental yang kuat, dan masih 

banyak lagi keuntungan tersebut. 

 

b. Pelaksanaan pembelajaran  

Pelaksanaan pembelajaran guru madrasah harus memahami 

beberapa landasan dalam melaksanakan pembelajaran di dalam kelas. 

Adapun beberapa landasan yang perlu diketahui guru madrasah dalam 

melaksanakan pembelajaran Pendidikan Agama Islam yaitu landasan 

yuridis, psikologis dan religius. Landasan yang harus dipahami dan 

sebagai acuan guru madrasah. Adapun tingkatan kegiatan dalam 

pembelajaran kurikulum 2013 yaitu kegiatan awal, kegiatan inti dan 

penutupan:  

1) Kegiatan awal 

Kegiatan awal atau pendahuluan kegiatan ini di awali 

dengan  guru masuk ke ruang kelas kemudian menyiapkan materi 
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pembelajaran, membahas KD yang akan di sampaikan dan 

mengulang atau mengulas kembali materi sebelumnya. Pada 

kegiatan awal ini guru madrasah menciptakan suasana kelas yang 

kondusif serta memancing siswa agar aktif bertanya di dalam 

kelas, dengan cara bertanya jawab mengenai materi yang sulit 

dipahami, memberikan solusi, menampung argumentasi dari 

peserta didik yang kemudian di diskusikan di dalam kelas. 

Hal ini diperkuat dengan hasil observasi dalam kelas 

Kamis, 18 Agustus 2016 dengan hasil observasi kelas sebagai 

berikut. “kegiatan awal dalam melaksanakan pembelajaran pada 

kelas VII D di mulai dengan berdoa bersama ketika guru 

memasuki ruang kelas guru madrasah memberikan salam yang 

kemudian di jawab oleh pesrta didik. Kemudian dilanjutkan 

dengan interuksi ringan oleh guru madrasah kepada peserta didik 

untuk menyiapkan pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Setelah 

peserta didik siap untuk menerima materi pembelajaran guru 

madrasah memberikan sedikit motivasi dan menanyakan terkait 

dengan materi pembelajaran sekarang dan menanyakan 

pembelajaran yang lalu apakah ada yang kesulitan. Dan kemudian 

guru madrasah menyampaikan poin-poin yang harus di capai 

dalam pembelajaran”. 
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Pada kegiatan awal ini juga diperkuat dengan hasil 

dokumentasi peneliti saat melakukan penelitian didalam kelas 

seperti berikut 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Dolumentasi Kegiatan awal melakukan pembelajaran 

 

Hasil observasi dan dokumentasi diatas menunjukkan 

kegiatan awal atau pebukaan dalam melaksanakan pembelajaran. 

Mengenai pendahuluan sebelum melakukan pembelajaran di dalam 

kelas. Pada hasil observasi peneliti menyajikan bagaimana  

gambaran kegiatan awal yang berlangsung di sekolah MTs Negeri 

Loano Purworejo. Pada hasil dokumentasi gambar 4.2 peneliti 

melihatkan bagaimana guru MTs Negeri Loano Purworejo dalam 

melakukan kegiatan awal didalam kelas. 
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Melaksanakan pembelajaran seorang guru tidak boleh 

melupakan satu hal dalam kegiatan awal, ada tata cara dalam 

melakukan pembelajaran seperti kegiatan awal. Guru madrasah 

juga harus mengetahui sifat-sifat peserta didik dan memahami 

karakter peserta didik. Karena dalam kegiatan awal jika seorang 

peserta didik mengalami kesulitan dengan materi sebelumnya 

maka peran guru madrasah yaitu melakukan pendekatan kepada 

peserta didik tersebut atau mendiskusikan lagi kepada siswa lain. 

2) Kegiatan inti 

Kegiatan inti kegiatan ini digunakan untuk menyampaikan 

materi pembelajaran kepada siswa. Pada kegiatan inti ini 

peranguru menyampaikan topik pembahasan dalam materi 

memberikan garis besar dalam pembelajaran. Mengingat pada 

penelitian ini kurikulum yang digunakan di MTs Negeri Loano 

Purworejo ini adalah kurikulum 2013, sehingga peneliti 

mengamati bagaimana jalannya kurikulum 2013 di MTs Negeri 

Loano Purworejo. 

Hasil penelitian wawancara kepada salah satu guru 

madrasah menunjukkan bahwa kurikulum 2013 adalah kurikulum 

yang menuntuk kepada diri peserta didik untuk mejadi seorang 

yang kreatif. Berikut wawancara kepada Bapak Haryanto pada hari 

Kamis, 8 Agustus 2016:  
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“saya menanankan pada diri siswa atau peserta didik dengan 

kretivitas, kemandirian, rasa ingin tahu yang tinggi, kerja 

sama, tanggung jawa, dan semua aspek yang menunjang 

kurikulum 2013. Supaya apa ? menuntut peserta didik untuk 

mengembangkan diri mereka sehingga menjadi lulusan 

sekolah yang baik” 

 

 

 

Hal ini juga diperkuat dengan wawancara lain guru 

madrasah MTs Negeri Loano Purworejo, dalam wawancaranya 

guru madrasah mengatakan bahwa dalam kurikulum 2013 banyak 

sekali hal yang kita gali atau potensi peserta didik. Berikut 

wawancara bapak Drs. Mustamir pada hari Kamis 18 Agustus 

2016: 

“begini mas sebagai guru dalam pembelajaran Sejarah 

Kebudayaan Islam lebih dapat membawa anak agar anak 

mampu menyimpan memori dengan segenap indra yang 

dimiliki seperti melihat, membaca, merasa, sehingga 

penugasan yang melatih peserta didik menjadi aktif, 

diberikan dan dianjurkan agar anak terbiasa untuk 

memecahkan suatu masalah”. 

 

 

Bisa kita Tarik kesimpulan bahwa kurikulum 2013 dalam 

kegiatan inti ini sangat besar pengaruhnya. Pada kegiatan ini 

kurikulum berperan penting sebagai mesin penggerak seperti, 

peserta didik dituntut sebagai seorang kreatif, maksud dari kreatif 

sendiri peserta didik mengembangkan dan mengeksplor 

pengetahuannya secara luas. Menggunakan indra yang dia miliki 

melihat supaya peserta didik cermat dalam menangkap 
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pembelajaran, membaca supaya peserta didik ilmunya semakin 

bertambah atau luas, dan lainnya seperti hasil wawancara di atas. 

Harus kita tahu mengenai kurikulum 2013, peran guru di 

dalam kelas hanya sebatas fasilitator dan selebihnya peserta didik 

yang aktif didalam kelas. Kegiatan inti menggunakan model 

pembelajaran dimana guru madrasah menyiapkan materi ajar untuk 

siswa dan menyesuaikan materi tersebut dengan beberapa metode, 

media pembelajaran, dan sumber belajar yang disesuaikan dengan 

karakteristik peserta didik pada mata pelajaran tersebut.  

Metode yang digunakan dalam kegiatan inti guru madrasah 

harus menyesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan 

pembelajaran pada mapel tersebut. kegiatan inti meliputi proses-

proses melakukan pengamatan, bertanya, mengumpulkan 

informasi-informasi yang telah diperoleh, dan mengomukasikan 

hasilnya. Proses pembelajaran yang terkait dengan KD yang 

bersifat prosedur untuk melakukan sesuatu, guru madrasah 

memfasilitasi peserta didik dengan materi yang disampaiakan 

sehingga peserta didik dapat melakukan pengamatan dengan 

model pembelajaran atau demonstrasi oleh guru madrasah. Setelah 

itu guru madrasah memberikan umpan balik dengan memberikan 

penjelasan dan pengecekan kepada peserta didik. Kemudian untuk 
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memaksimalkan pembelajaran guru memberikan latihan lanjutan 

tentang materi tersebut. 

Berikut merupakan contoh penerapan dari kelima tahap 

kegiatan inti pada proses pembelajaran: 

a) Mengamati 

Kegiatan mengamati, guru madrasah melakukan 

pengamatan kepada peserta didik secara luas dan bervariasi. 

Memberikan kesempatan kepada peserta didik melalui 

kegiatan-kegiatan seperti: melihat, menyimak, mendengar, dan 

membaca. Dan guru madrasah sebagai fasilitator untuk 

melakukan kegiatan tersebut dan melatih mereka untuk 

memecahkan suatu masalah hal yang penting dari suatu benda 

atau objek. Seperti hasil data yang diperoleh peneliti mengenai 

metode mengamati berupa observasi kelas VII D mata 

pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam pada hari kamis, 18 

Agustus 2016 jam 08:20-09:40 sebagai berikut: 

“Pada kegiatan inti guru melihat atau mengamati materi 

yang akan di berikan kepada peserta didik. Untuk materi 

pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam peserta didik 

diminta untuk membagi kelompok menjadi 6. Peserta 

didik diminta guru untuk mengamati gambar-gambar 

dalam lembar kerja kelompok yang menggambarkan 

tentang kondisi/budaya masyarakat Mekkah sebelum 

lahirnya Islam. Selanjutnya guru menyuruh peserta didik 

untuk mencari tema perkelompok atau rujukan informasi 

dari buku/sumber tertulis lain yang terkait” 
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Seperti data diatas menunjukkan dalam mengamati, 

guru madrasah menyiapkan materi pembejaran dengan metode 

yang sesuai dengan peserta didik. Kemudian guru 

menggunakan metode diskusi, di dalam kelompok diskusi 

tersebut siswa di minta untuk membagi menjadi 6 kelompok 

diskusi. Peserta didik diminta untuk mendiskusikan yang telah 

di fasilitasi oleh guru madrasah yang berupa gambar dan 

lembar kerja. 

b) Bertanya 

Kegiatan bertanya peserta didik yang sedang 

mengamati materi pembelajaran kemudian guru madrasah 

memberikan kesempatan peserta didik untuk bertanya 

mengenai hal yang belum mereka fahami. Peserta didik 

diperbolehkan bertanya mengenai apa yang telah mereka 

amati, lihat, dan mereka baca. Penting bagi guru untuk 

memberikan bimbingan kepada peserta didik agar mampu 

mengajukan pertanyaan. Data yang di dapatkan peneliti dalam 

proses pembelajaran di dalam kelas yang menunjukkan 

kegiatan bertanya pada kelas IX E matapelajaran Aqidah 

Akhlak hari tanggal kamis, 18 Agustus 2016 jam kegiatan 

11:15-12:10 dengan hasil observasi: 
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”Pada saat jalannya diskusi peserta didik mengajukan 

beberapa pertanyaan kepada guru mengenai apa yang 

sedang di amati. Kemudian peserta didik menulis hasil 

dari apa yang sudah di diskusikan kedalam lembar kerja 

yang sudah di bagi. Kemudian perwakilan dari masing-

masing kelompok yang dilanjutkan dengan tanggapan 

dari kelompok lain. 

Hasil data di atas menunjukkan bahwa pada saat 

bertanya peran guru sangat mendukung dalam menciptakan 

peserta didik yang aktif di dalam kelas atau dalam proses 

pembelajajaran seperti saat peserta didik mengamati meteri 

yang diberikan menarik, konten, penyajian dan penyampaian 

sehingga menumbuhkan rasa ingintahu peserta didik mengenai 

materi tersebut.  

c) Mengumpulkan informasi 

Mengumpulkan informasi merupakan langkah lanjutan 

mengenai mengamati dan bertanya. Tindak lanjuk dari 

mengamati adalah peserta didik mendapatkan informasi atau 

langkah pertama mereka dengan bentuk membaca sumber 

bacaan materi. Kemudian bertanya peserta didik mendapat 

informasi mengenai hal yang belum di pahami. Informasi 

tersebut digunakan supaya fondasi yang mereka dapat menjadi 

kuat. Sehingga peserta didik mampu memecahkan masalah dan 

menyimpulkan dari pola yang ditemukan. Berikut data 

observasi peneliti dalam melakukan observasi kelas IX E 
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matapelajaran Aqidah Akhlak hari tanggal kamis, 18 Agustus 

2016 jam kegiatan 11:15-12:10 sebagai berikut: 

”Kemudian guru meminta pada peserta didik untuk 

membuat pertanyaan tentang apa yang dilihatkan pada 

layar proyektor. Peserta didik diminta untuk mencari 

literature yang berkaitan dengan keteguhan iman sahabat 

abu bakar ash shiddiq. Kemudian peserta didik diatur 

menjadi beberapa kelompok belajar untuk mendiskusikan 

dan membuat hasil diskusi tentang keteguhan iman 

sahabat abu bakar ash shiddiq yang kemudian hasil 

tersebut disampaikan kepada peserta didik yang lain”. 

 

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam proses 

mengumpulkan informasi peserta didik diharuskan memiliki 

informasi dan catatan untuk mendapatkan kesimpulan dan data 

otentik. Peran guru dalam menumpulkan informasi yaitu 

memberikan catatan informasi mengenai kesimpulan materi 

dengan penyampaian di sesuaikan peserta didik. Kemudian 

hasil kesimplan dari pemecahan masalah tersebut mereka 

sampaikan ke peserta didik lainnya sehingga memperkuat 

informasi tersebut. 

 

d) Mengkomunikasikan hasil 

Mengomunikasikan hasil adalah kegiatan terakhir 

dalam kegiatan inti yaitu membuat cerita atau bercerita 

mengenai materi yang telah mereka bahas dalam bentuk 

catatan, catatan berupa apa yang telah mereka temukan, 
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simpulkan dari kegiatan mencari informasi. Setelah peserta 

didik merangkum semua yang mereka dapat, selanjutnya 

mereka sampaikan hasil tersebut di depan kelas dan di nilai 

oleh guru madrasah. Berikut data peneliti dalam melakukan 

observasi kelas mengenai mengkomunikasikan hasil 

pengamatan siswa kelas VII D matapelajaran Sejarah 

Kebudayaan Islam hari tanggal kamis, 18 agustus 2016 jam 

pelajaran 08:20-09:40 sebagai berikut: 

 “Selanjutnya guru menyuruh peserta didik untuk mencari 

tema perkelompok atau rujukan informasi dari 

buku/sumber tertulis lain yang terkait. Pada saat jalannya 

diskusi peserta didik mengajukan beberapa pertanyaan 

kepada guru mengenai apa yang sedang di amati. 

Kemudian peserta didik menulis hasil dari apa yang 

sudah di diskusikan kedalam lembar kerja yang sudah di 

bagi. Kemudian perwakilan dari masing-masing 

kelompok yang dilanjutkan dengan tanggapan dari 

kelompok lain. Kemudian peserta didik dengan panduan 

guru mendiskusikan tentang misi utama dakwah Nabi 

Muhammad SAW periode Makkah mengaitkan dengan 

materi kondisi masyarakat Maakah sebelum lahirnya 

Islam”. 

 

Hasil data di atas menunjukkan bahwa peserta didik 

dalam menyimpulkan hasil pengamatan mereka melalui 

mencatat hasil mereka, bimbingan dari guru madrasah, 

informasi lain dengan merujuk buku pelajaran, buku bacaan 

dan informasi dengan melihat gambar yang telah di fasilitasi 

guru madrasah. Setelah mereka cukup banyak informasi, 
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langkah selanjutnya mendiskusikannya di depan kelas atau 

presentasi mengenai hasil pengamatan tersebut. 

3) Penutup  

Pada kegiatan penutup, guru madrasah mengajak 

peserta didik untuk menyimpulkan hasil pengamatan mereka 

serta membandingkan hasil dari pengamatan mereka. Guru 

madrasah memberikan bimbingan kepada peserta didik 

mengenai kesimpulan pelajaran, melakukan penilaian, dan 

melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan 

secara konsisten dan terprogram, kemudian guru madrasah 

memberikan bimbingan umpan balik terhadap proses dan hasil 

pembelajaran yang dilaksanakan peserta didik. Merencanakan 

kegiatan tindak lanjut dalam bentuk bimbingan konseling 

mengenai materi yang belum difahami peserta didik. 

Memberikan tugas secara individu maupun kelom sesuai 

dengan hasil belajar peserta didik. Terakhir guru madrasah 

menyampaikan materi yang akan dibahas untuk pertemuan 

selanjutnya. Hasil penelitian yang diperoleh pada kelas VIII D 

matapelajaran Fiqih hari Jum’at 19 Agustus 2016 jam mata 

pelajaran 07:00-08:20 sebagai berikut: 
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 “guru memberikan beberapa bimbinga dalam 

menyimpulkan pembelajaran secara demokratis atau 

memancing siswa yang kurang aktif untuk memberikan 

kesimpulan pembelajaran. Kemudian guru melakukan 

refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan 

dengan cerita, mengaitkan materi dengan kehidupan 

sehari-hari. Kemudian dalam mengevaluasi keberhasilan 

peserta didik dalam mata pelajaran, guru memberikan 

reward untuk kelompok yang terbaik dalam penyampaian 

dan keberanian tampil di depan kelas. Kemudian guru 

memberikan penjelasan atau mengulas mata pelajaran 

selanjutnya dan memberikan sedikit tuga suntuk mata 

pelajaran selanjutnya, guru meminta peserta didik 

tersebut bertujuan untuk tugas mandiri terstruktur”. 

 

 

Hasil data penelitian di atas, peneliti menarik 

kesimpulan bahwa guru bersama peserta didik melaksanakan 

kegiatan penutup untuk merefleksi dan mengembangkan atau 

merangkum rangkaian aktifitas pembelajaran tersebut. setelah 

semua rangkaian aktifitas selesai guru madrasah memberikan 

evaluasi kepada peserta didik dengan tugas individual dan 

kelompok. Kegiatan terakhir guru madrasah menyampaikan 

mengenai materi untuk pertemuan selanjutnya dan memberikan 

motivasi kepada peserta didik. 

 

2. Ketercapaian kurikulum 2013 di MTs Negeri Purworejo 

Kurikulum 2013 yang tergolong kurikulum baru berbagai 

persiapan dan penyempurnaannya dilihat dari ketercapaian sekolah 

tersebut dalam melaksanakannya. adapun persiapan sekolah yaitu dengan 
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mempersiapkan peserta didik, guru, sarana dan prasarana yang menunjang 

kurikulum 2013. Peran evaluasi dalam kurikulum 2013 adalah melihat 

sejauh mana persiapan kurikulum 2013, mengumpulkan, menganalisi dan 

melaporkan data mengenai ketercapaian kurikulum 2013 tersebut. 

Sebelum mempersiapkan kurikulum baru atau pergantian 

kurikulum pastilah sekolah perlu mempersiapkan beberpa hal yang harus 

dipenuhi. Pergantian kurikulum seperti pergantian kelas atau naik ke level 

selanjutnya. Banyak yang berasumsi bahwa kurikulum baru tidak cocok 

untuk dilaksanakan dan sudah nyaman dengan kurikulum sebelumnya, 

sehingga pemikiran guru tidak berkembang mengikuti kurikulum baru 

tersebut. Kurangnyamannya guru terhadap kurikulum yaitu harus 

melewati beberapa pelatihan dan serangkaian persiapannya. Dalam 

ketercapaian kurikulum 2013 peneliti mengumpukan data berupa 

wawancara, observasi dan dokumentasi mengenai ketercapaian kurikulum 

2013 di MTs Negeri Loano Purworejo: 

a. Kepemimpinan Kepala Sekolah MTs Negeri Loano Purworejo 

Kuncisukses pertama yang menentukan keberhasilan 

implementasi kurikulum 2013 adalah kepemimpinan kepala sekolah, 

terutama dalam mengoordinasikan, menggerakkan, dan menyelaraskan 

semua sumberdaya pendidikan yang tersedia. Kepemimpinan kepala 

sekolah merupakan salah satu faktor penentu yang dapat 

menggerakkan semua sumberdaya sekolah untuk dapat mewujudkan 
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visi, misi, tujuan, dan sasaran sekolah melalui program-program yang 

dilaksanakan secara terencana dan bertahap (Mulyasa, 2013: 39) 

Berikut ini data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi 

peneliti mengenai ketercapaian kurikulum 2013 kepemimpinan kepala 

sekolah MTs Negeri Loano Purworejo dalam menjalankan kurikulum 

2013: 

1) Penyediaan sarana MTs Negeri Loano Purworejo 

Peran Kepala MTs Negeri Loano Purworejo dalam 

menyediaakan bangunan dan ruang belajar untuk menunjang 

kegiatan belajar mengajar peserta didik. Sekolah memenuhi 

standar terkait dengan ukuran ruangan, jumlah ruangan, dan hal 

yang perlu diperhatikan lainnya. Sekolah sudah memenuhi jumlah 

peserta didik yang akan menempati ruang belajar mereka. Data 

yang diperoleh peneliti menunjukkan bangunan MTs Negeri 

Loano Purworejo dengan teknik pengumpulan data dokumentasi 

dan observasi, sebagai berikut: 

Data mengenai jumlah ruang dalam MTs Negeri Loano 

Purworejo. MTs Negeri Loano Purworejo memiliki 20 ruang kelas 

yang rata-rata dengan peserta didik di dalamnya 30-35. Adapun 

ruangan pendukung seperti Perpustakaan,  Lab. IPA, Ruang 

multimedia, Lab. Komputer, Ruang layanan BK dan UKS, 

Mushola. Sekolah terus membangun dan menyediakan yang 
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dibutuhkan dalam mengembangkan kurikulum 2013 (observasi 

Selasa, 16 agustus 2016 08:30 Perpustakaan Lingkungan Sekolah 

dan Kelas MTs Negeri Loano Purworejo). Untuk memperkuat 

hasil data peneliti memberikan dokumentasi mengenai sebagian 

dari lingkungan MTs Negeri Loano Purworejo. 

 

 

 

 

 

                            Gambar 4.3 Dokumentasi saat upacara yang sedang berlangsung 

  

  

 

 

                                                     Gambar 4.4 Dokumentasi saat istiraha 

Dokumentasi gambar 4.3 dan 4.4 di atas menunjukkan 

aktifitas peserta didik pada lingkungan sekitar MTs Negeri Loano 

Purworejo. Bahwa kita lihat pada dokumentasi tersebut 

menunjukkan adanya feed back dari peserta didik seperti 
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membersihkan lingkungan belajar mereka, menanam pohon di 

depan ruang kelas mereka, menyediakan tempat sampah di depan 

kelas masing-masing kelas. sekolah tidak hanya menyediakan 

peserta didik ruangkelas yang mencukupi tetapi juga ada feed back 

dari peserta didik untuk merawat dan menjaga lingkungan belajar 

mereka, untuk menciptakan lingkungan belajar yang sehat dan 

bersih. 

2) Pengadaan sarana pembelajaran. 

Sekolah MTs Negeri loano purworejo dalam 

mengusahakan sarana pembelajaran untuk menunjang kurikulum 

2013 dengan memenuhi kebutuhan peserta didik dalam melakukan 

belajar mengajar di kelas. bentuk dari pengadaan sarana 

pembelajaran tersebut dengan mengirimkan surat permohonan 

kepada kementrian agama untuk melengkapi buku mapel 

Pendidikan Agama Islam dan media yang diperlukan sekolah 

dalam menunjang kurikulum 2013 seperti CD berupa contoh 

tayamum yang benar, LCD digunakan untuk gambar dan video, 

serta media lainnya untuk menunjang pembelajaran tersebut. data 

peneliti untuk menunjukkan kelengkapan MTs Negeri Loano 

Purworejo dengan observasi dan dokumentasi di lingkungan 

sekolah pada (observasi Selasa, 16 agustus 2016 08:30 
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Perpustakaan Lingkungan Sekolah dan Kelas MTs Negeri Loano 

Purworejo), sebagai berikut: 

“Ruang kelas XI sudah terpasang LCD untuk pembelajaran 

di dalam kelas, kemudian kuku paket untuk peserta didik 

sudah tersedia untuk menunjang kurikulum 2013. Adapun 

pembelajaran di dalam kelas guru madrasah sudah 

menggunakan media berupa LCD yang sudah di sediakan 

sekolah, penggunaan media tersebut untuk menunjukkan 

berupa video dan materi ajar”. 

 

Data yang ditunjukkan peneliti merupakan hasil dari 

keberhasilan MTs Negeri Loano Purworejo dalam melengkapi 

sarana pembelajaran untuk peserta didik. Adapun hasil 

dokumentasi peneliti untuk hasil menunjukkan kelengkapan 

pembelajaran: 

 

 

 

 

 

                                              Gambar 4.5 Dokumentasi ruang perpustakaan 

Gambar 4.5 dari hasil dokumentasi diatas menunjukkan 

bahwa saat peneliti mengunjungi perpustakaan MTs Negeri Loano 

Purworejo dan melihat kelengkapan buku paket untuk peserta 
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didik. Ada beberapa dokumentasi salah satu buku paket siswa yang 

sudah tersedia di MTs Negeri Loano Purworejo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                         Gambar 4.6 Dokumentasi mengenai buku paket pelajaran Pendidikan 

Agama Islam 

 

Hasil data peneliti dalam mengumpulkan data berupa 

observasi dan dokumentasi menunjakkan bahwa MTs Negeri 

Loano Purworejo telah melengkapi sarana pembelajaran. Usaha 

kepala sekolah untuk pengadaan buku paket dan media yang 

diperlukan peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran di 

dalam kelas mengalami pembenahan, walaupun secara bertahap 

dalam melengkapi sarana pembelajaran tetapi sudah terlihat hasil 
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nyata dalam mengembangkan kurikulum 2013 dengan baik seperti 

pada gambar 4.6. 

3) Peningkatan Mutu Madrasah 

Madrasah dalam mengembangkan kurikulum 2013 dengan 

meningkatkan mutu guru, lingkungan sekolah. Peran kepala 

sekolah dalam mengembangkan kurikulum 2013 mengoordinasi 

guru dan perangkat lain dalam pengembangan kurikulum 2013 

untuk mengikuti pelatihan. Bentuk koordinasi tersebut sudah 

dirancang oleh Kementrian Agama dalam bentuk surat edaran 

yang menunjukkan kewajiban guru dan perangkat sekolah untuk 

mengikuti pelatihan lanjutan pelaksanaan kurikulum 2013 di MTs 

Negeri Loano Purworejo. Kemudian untuk memaksimalkan 

peningkatan mutu peserta didik terdapat slogan yang menunjukkan 

dan mengajak peserta didik, hal ini bertujuan untuk mengajak 

peserta didik secara moral, Agama, serta agar di mengerti oleh 

peserta didik. Data peneliti dalam mengamati lingkungan sekolah 

berupa wawancara, dokumentasi sebagai berikut: 

Hasil wawancara Kepala MTs Negeri Loano Purworejo 

menunjukkan pertama kali diberlakukannya kurikulum 2013 

kepada sekolah dan untuk di terapkan sekolah dalam pelaksanaan 

pengajaran hasil wawancara bapak Maksum S. Pd pada kamis 16 

Agustus 2016: 
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 “pemberlakuan kurikulum 2013, dengan mengacu pada 

surat edaran Dirjen Pendidikan Agama Islam kementrian 

agama RI tentang penerapan kurikulum 2013 tanggal 8 Juli 

2013 yang isinya siap menerapkan kurikulum 2013 pada 

tahun 2014. Dengan no. SE/DI.1/PP.00/50/2013 tentang 

implementasi kurikulum 2013. Dan kesiapan sekolah 

dalam melaksanakan kurikulum 2013”. 

 

Adapun keterangan data wawancara tersebut menunjukkan 

surat Dirjen Kementrian Agama menunjuk MTs Negeri Loano 

Purworejo untuk melaksanakan kurikulum 2013. Adapun data lain 

yang menunjukkan hasil menunjukkan kesiapan seluruh perangkat 

sekolah dalam penerapannya hasil wawancara bapak Maksum S. 

Pd pada kamis 16 Agustus 2016: 

“upaya madrasah dalam melaksanakan kurikulum 2013  

mempersiapkan guru, dengan melakukan diklat kurikulum 

2013 untuk memahami program kurikulum 2013, seperti 

pembinaan atau pelatihan guru. Mengembangkan perangkat 

belajar siswa atau memperbarui sesuai dengan kurikulum 

2013, seperti RPP, fasilitas yang berkaitan dengan PMB, 

buku acuan guru dan buku untuk siswa”. 

 

 

Seperti yang sudah diterangkan peneliti di awal, usaha MTs 

Negeri Loano Purworejo dalam melakukan usaha peningkatan 

kurikulum 2013 dengan diklat guru Madrasah. Hasil dalam 

peningkatan mutu tersebut pada 11-14 November 2015 guru MTs 

Negeri Loano Purworejo melaksanakan pendampingan kurikulum 

2013. Pada isi dari proses pembinaan tersebut guru madrasah 

mendapatkan pelatihan seperti Mengembangkan perangkat belajar 
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siswa atau memperbarui sesuai dengan kurikulum 2013, seperti 

RPP, fasilitas yang berkaitan dengan PMB, buku acuan guru dan 

buku untuk siswa. 

Kemudian dokumentasi yang menunjukkan untuk 

meningkatkan mutu MTs Negeri Loano Purworejo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

             Gambar 4.7  Dokumentasi slogan  

 

Data yang di dapatkan oleh peneliti untuk peningkatan 

mutu peserta didik berupa dokumentasi gambar 4.7 menunjukkan 

bahwa ketercapaian dalam bentuk peningkatan mutu peserta didik 

jga di dukung adanya inovasi guru dalam mengajar tetapi pada 
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gambar tersebut mengajak peserta didik untuk lebih dari 

pembelajaran didalam kelas. sekilas slogan yang di temple tersebut 

biasa saja tetapi berperan penting untuk meningkatkan rasa 

tanggung jawab dan menumbuhkan karakter peserta didik untuk 

menjadi lulusan yang lebih baik. 

b. Waka kurikulum 

Data peneliti menunjukkan ketercapaian MTs Negeri Loano 

Purworejo pada waka kurikulum adalah sudah memahami kurikulum 

2013 dan mengembangkan kurikulum 2013 di MTs Negeri Loano 

Purworejo. Peneliti menyajikan data fakta lapangan mengenai waka 

kurikulum tersebut seperti proses mengatur kegiatan belajar mengajar 

seperti mengatur beban belajar guru madrasah dan peserta didik, 

mengadakan pembagian tugas guru sesuai dengan bidangnya. data 

tersebut standarisasi untuk kurikulum 2013 MTs Negeri Loano 

Purworejo yang di terapkan pada sekolah. adapun data dokumentasi 

sebagai berikut : 

Berikut adalah wawancara peneliti terhadap waka kurikulum 

MTs Negeri Loano Purworejo mengenai kurikulum 2013 yang ada di 

madrasah tersebut wawancara pada (16 Agustus 2016, bapak syamsul 

S. Pd), sebagai berikut: 

“kurikulum 2013 adalah kurikulum yang akan menggantikan 

kurikulum 2006. Pada tahun pertama kurikulum 2013 hanya 

diberlakukan pada jenjang atau pendidikan tertentu, kelas 
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yang di ujicobakan pada level MTs Negeri Loano Purworejo 

hanya pada kelas VII. Untuk sekarang sudah sampai tahun ke 

tiga sehingga di MTs Negeri Loano Purworejo sudah di 

laksanakan kurikulim 2013 untuk seluruh jenjang atau 

kelas”. 

 

Wawancara tersebut menunjukkan jenjang pelaksanaan 

kurikulum 2013 yang dikembangkan di MTs Negeri Loano Purworejo. 

Adapun jenjang kurikulum 2013 hanya deterapkan pada satu kelas 

atau kelas tersebut menjadi piloting kurikulum 2013. Kemudian setiap 

tahun pelajaran mengalami perkembangan yang bagus sehingga 

kurikulum 2013 berjalan maksimal sampai penerapan di seluruh kelas. 

adapun hasil data lain menunjukkan penerapan kurikulum 2013 

sebagai berikut: 

1) Jumlah beban belajar  

Jumlah Beban Belajar MTs Negeri Loano Purworejo 

menggunakan paket dengan beban belajar 43 jam pelajaran 

perminggu, dan satu jam tatapmuka 40 menit. Adapun secara rinci 

sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Jumlah Beban Ajar Guru Madrasah 

 
 

Kelas 

Satujam 

pembelajaran 

tatap muka 

menit 

Jumlah jam 

pelajaran 

perminggu 

Minggu 

efektif 

pertahun 

ajaran 

Waktu jam 

pelajaran/ 

jam 

pertahun 

VII 40 43 34 1462 

VIII 40 43 34 1462 
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IX 40 43 34 1462 
                            Data diolah oleh peneliti                

Tabel 4.1 tersebut menunjukkan setrategi waka kurikulum 

dalam membegi jam pelajaran untuk guru madrasah, dan peserta 

didik. Tabel tersebut juga menerangkan pembelajaran di dalam 

kelas untuk jangkawaktu yang digunakan guru madrasah dalam 

melaksanakan pembelajaran di dalam kelas.  

2) Program waka kurikulum 

Data berikut menunjukkan program kerja yang di buat 

waka kurikulum MTs Negeri Loano Purworejo. Program kerja 

tersebut seperti menyiapkan MTs Negeri Loano Purworejo untuk 

setahun kedepan sebagai berikut: 

Tabel 4.2 

Program Waka Kurikulum Madrasah 

PROGRAM SASARAN KEGIATAN SUMBER  

DANA 

 

INDIKATOR 

KEBERHASILAN 

Peningkatan 

Pendidikan 

dan 

pengajaran 

 

Kegiatan 

Proses 

belajar 

mengajar 

dan 

peningkatan 

nilai. 

 

1. Pembuatan 

perangkat KBM 

 

2. Penambahan 

Alokasi Waktu 

pada Mata 

Pelajaran 

Matematika, 

Bahasa Inggris 

Bhs. Indonesia 

untuk semua 

Kelas 

 

3. Mengadakan Les 

DIPA 

BOS 

BOS 

BOS 

 

1. Setiap guru 

telah 

membuat 

perangkat 

KBM 

2. Target 

kurikulum 

pada Mapel 

tersebut 

3. akan 

terlampaui 

Rata - Rata 

Nilai  : 

- Bhs. 



96 
 

Mata Pela jaran 

yang di UANAS 

kan khusus untuk 

kelas IX 

 

4. Mengadakan 

LKMU  ( latihan 

kemampuan mata 

uji ) 4 mapel yang 

di UAN kan untuk 

persi apan Ujian 5 

kali 

 

Indonesia 7,50 

- Bahasa 

Inggris 6,50 

- Matematika 

7,50 

- IPA 7,50 

 

4. Rata - Rata 

Nilai Mata 

Pelajaran 

yang di 

UANAS kan 

minimal rata - 

rata : 

- Bhs. 

Indonesia 7,50 

- Bahasa 

Inggris 6,50 

- Matematika 

7,50 

- IPA 7,50 

 

5. Rata - Rata 

Nilai Mata 

Pelajaran 

yang di 

UANAS kan 

diatas  rata - 

rata : 

- Bhs. 

Indonesia 7,50 

- Bahasa 

Inggris 6,50 

- Matematika 

7,50 

- IPA 7,50 

 

 Pelaksanaan 

Evaluasi 

1. Penyelenggaraan 

Ulangan 

Semester 

 

2. Penyelenggaraan 

DIK 

BOS 

BOS 

 

1. Telah 

dibentuk 

Panitia 

Ulangan 

Semester 
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Ujian Nasional 

 

2. Panitia  

membuat 

perencanaan 

1. Telah 

dibentuk 

Panitia Ujian 

Nasional 

2. Daftar calon 

peserta Ujian 

telah dikirim 

3. Telah 

dibentuk 

Panitia Ujian  

Madrasah 

4. Ujian dapat 

terselenggara  

5. Telah dapat 

diketahui 

kelulusan 

peserta Ujian 

Nasional 

6. STTB dan 

STL dapat 

dibagikan 

 

 Kenaikan 

Kelas 

1. Pengumpulan 

nilai harian 

 

2. Pengumpulan 

nilai ulangan 

semester 

 

 

3. Memasukan nilai 

ke dalam Leger 

 

4. Mengolah nilai 

norma stan dar 

kenaikan 

 

5. Rapat kenaikan 

kelas 

BOS 

Madrasah 

 

1. Pada akhir 

tahun 

pelajaran 

siswa dapat 

menerima 

buku raport 

2. Apabila ada 

siswa tidak 

naik dapat 

menerima 

secara ikhlas 

3. Telah dapat 

tersusun 

daftar kelas 

baru 
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             Data diolah oleh peneliti 

Dokumentasi yang di tunjukkan oleh tabel 2.0 mengenai 

program waka kurikulum dalam Peningkatan Pendidikan dan 

pengajaran peserta didik MTs Negeri Loano Purworejo. Adapun 

program yang di buat oleh waka kurikulum yaitu program BOS 

bantuan kepada peserta didik yang kurang mampu, program BOS 

Madrasah juga membantu peserta didik yang kurang mampu. 

Beberapa kriteria untu program tersebut antara lain peserta didik 

yang mendapatkan bantuan harus peserta didik yang mempunyai 

nilai di atas rata-rata, benar-benar dari keluarga yang kurang 

mampu dan kreiteria yang lainnya. 

 

c. Guru MTs Negeri Loano Purworejo 

Peran guru dalam mengembangkan kurikulum 2013 sebagai 

mesin penggerak. Guru madrasah juga turu ikut ambil dalam 

pengembangan kurikulum 2013. Fakta yang menunjukkan bahwa 

guru MTs Negeri Loano Purworejo sudah melaksanakan dan 

mengembangkan kurikulum 2013 dengan peneliti mengamati di 

lingkungan sekolah. Data peneliti menunjukkan ketercapaian guru 

MTs Negeri Loano Purworejo mata pelajaran Pendidikan Agama 
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Islam yang diambil dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

Adapun data tersebut sebagai berikut: 

 

1) Melaksanakan pembelajaran di dalam kelas 

Guru MTs Negeri Loano Purworejo dalam melaksanakan 

proses pembelajaran sudah memenuhi kriteria kurikulum 2013. 

Data yang diperolek peneliti berupa observasi, wawancara, dan 

dokumentasi menunjukkan bahwa guru MTs Negeri Loano 

Purworejo sudah siap dalam pelaksanaan kurikulum 2013. 

Adapun hasil pengambilan data peneliti untuk menunjukkan 

kesiapan guru madrasah dalam pelaksanaan pembelajaran di 

dalam kelas sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gambar 4.8 Dokumentasi mengenai metode pengajaran guru 
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Hasil data yang diperoleh peneliti pada gambar 4.8 

tersebut guru madrasah dalam pelaksanaan pembelajaran di dalam 

kelas menggunakan metode diskusi. Metode tersebut dengan cara 

membeagi peserta didik menjadi beberapa kelompok belajar. 

Adapun data yang menunjukkan mengenai metode belajar peserta 

didik dengan diskusi dari hasil observasi peneliti dalam mengikuti 

jalannya pembelajaran (kamis, 18 agustus 2016 Mata pelajaran 

Sejarah Kebudayaan Islam: 

“Untuk materi pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam 

peserta didik diminta untuk membagi kelompok menjadi 

6. Peserta didik diminta guru untuk mengamati gambar-

gambar dalam lembar kerja kelompok yang 

menggambarkan tentang kondisi/budaya masyarakat 

Mekkah sebelum lahirnya Islam. Selanjutnya guru 

menyuruh peserta didik untuk mencari tema perkelompok 

atau rujukan informasi dari buku/sumber tertulis lain 

yang terkait”. 

 

Observasi dan dokumentasi peneliti di atas menunjukan 

ketercapaian guru madrasah dalam melaksanakan kurikulum 2013 

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di dalam kelas. 

pengalaman peneliti saat mengikuti pembelajaran di dalam kelas 

pendekatan guru madrasah terhadap peserta didik sangat baik, 

seperti pada saat proses pembelajaran guru madrasah memberikan 

masukan dan membuka pertanyaan kepada peserta didik sehingga 

menimbulkan pembelajaran yang aktif dan rasa ingintahu 
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mengenai materi yang telah disampaikan. Peneliti mengapresiasi 

guru madrasah saat menyampaikan atau mendemonstrasikan 

materi kepada peserta didik dengan menarik. 

 

2) Media yang dipakai guru madrasah 

Jika kita memperhatikan tuntutan pembelajaran dengan 

pendekatan saintifik, kebutuhan media dan sumber belajar sangat 

banyak. Setiap mata pelajaran memiliki kebutuhan media dan 

sumber belajar pada setiap materi pokok dan pada setiap materi 

pokok memiliki kebutuhan untuk setiap tahap kegiatan 

pembelajaran yaitu media dan sumber belajar untuk kegiatan 

mengamati, menanya, mengeksplorasi atau eksperimen, 

mengasosiasi, dan menyajikan. Dengan demikian, nampaknya 

sekolah perlu melakukan identifikasi, menyediakan, dan 

manajemen pengelolaan media dan sumber belajar (Yani, 

209:2014). 

Data peneliti mengenai ketercapaian guru madrasah dalam 

melaksanakan pembelajaran di dalam kelas menggunakan media 

yang sudah di sediakan oleh MTs Negeri Loano Purworejo, 

berupa dokumentasi dan wawancara. Adapun data wawancara 

kepada salahsatu guru madrasah yang menggunakan media 
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pembelajaran Pendidikan Agama Islam menggu nakan media 

(bapak Mustamir, kamis, 18 agustus 2016) sebagai berikut: 

“media yang sering digunakan untuk Sejarah 

Kebudayaan Islam sering dipergunakan dan menarik 

adalah video visual. Seperti ATLAS, FILM, 

DOKUMENTER. Untuk alat media mungkin sudah 

sedikit ada hanya materi yang masih sangat minim”. 

 

Media yang sering sekali dipakai dan efektif dalam 

pembelajaran sehingga sangat dibutuhkan dalam pembelajaran. 

Data peneliti mengenai media yang di gunakan guru madrasah 

dalam pembelajaran dalam bentuk dokumentasi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.9 Dokumentasi mengenai media belajar 

 

Media yang digunakan oleh guru madrasah tersebut 

beragam untuk menunjang pembelajaran di dalam kelas seperti 
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gambar 4.9. Peneliti menyimpulkan bahwa dalam proses 

pembelajaran kebutuhan media dan sumber belajar pada setiap 

materi pokok dan pada setiap materi pokok memiliki kebutuhan 

untuk setiap tahap kegiatan pembelajaran yaitu media dan sumber 

belajar untuk kegiatan mengamati, menanya, mengeksplorasi atau 

eksperimen, mengasosiasi, dan menyajikan. 

 

3. Hambatan Pelaksanaan Kurikulum 2013 Di MTs Negeri Loano 

Purworejo. 

Pendidikan yang diselenggarakan di setiap satuan pendidikan , 

mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi, bahkan yang 

dilakukan di lembaga-lembaga nonformal dan informal seharusnya dapat 

menjadi landasan bagi pembentukan pribadi peserta didik, dan masyarakat 

pada umumnya. Namun demikian, pada kenyataannya mutu pendidikan, 

khususnya mutu output pendidikan masih rendah jika dibandingkan 

dengan mutu output pendidikan di negar lain, baik di Asia maupun di 

ASEAN. Rendahnya mutu pendidikan, memerlukan penanganan secara 

menyeluruh, karena dalam kehidupan suatu bangsa, pendidikan 

memegang peran yang amat penting untuk menjamin kelangsungan hidup 

negara dan bangsa, juga memerlukan wahana untuk meningkatkan dan 

mengembangkan kualitas sumberdaya manusia (Mulyasa, 2013: 13). 
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Harus kita ketahui bahwa pendidikan adalah kunci menuju masa 

depan yang dimana pendidikan yang menjamin kehidupan bangsa yang 

maju. Indonesia sebagai Negara yang berkembang, selalu berinovasi 

dalam pendidikan. Dalam perkembangannya Negera memberikan inovasi 

berupa perkembangan dunia didik salahsatunya mengembangkan 

kurikulum. Adapun dalam perkembangan kurikulum Negara mengalami 

hambatan seperti penyediaan sarana, media, dan masih banyak lagi. 

Mengenai hambatan, peneliti melihat hambatan yang terjadi di dalam MTs 

Negeri Loano Purworejo. Peneliti dalam melaksanakan pengambilan data 

di MTs Negeri Loano Purworejo melihat hambatan yang kompleks. Untuk 

menjawab rumusan masalah hambatan dalam kurikulum peneliti 

menyajikan dengan data fakta yang berada di lapangan. Berikut hasil data 

peneliti mengenai hambatan MTs Negeri Loano Purworejo dalam 

pelaksanaan kurikulum 2013: 

1) Fasilitas dan sumber belajar  

Keberhasilan penerapan kurikulum2013 adalah fasilitas dan 

sumber belajar yang memadai, agar kurikulum yang sudah dirancang 

dapat dilaksanakan secara optimal. Fasilitas dan sumber belajar yang 

perlu dikembangan dalam mendukung suksesnya penerapan kurikulum 

antara lain laboratorium, pusat sumber belajar, dan perpustakaan, serta 

tenaga pengelola dan peningkatan kemampuan pengelolaannya. 

Fasilitas dan sumber belajar tersebut perlu didayagunakan seoptimal 
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mungkin, dipelihara, dan disimpan dengan sebaik-baiknya (Mulyasa, 

2013: 49).  

Seperti yang telah dikemukakan oleh Mulyasa bahwa 

pentingnya fasilitas dan sumber belajar untuk mendukung 

pembelajaran di dalam kelas. MTs Negeri Loano Purworejo sendiri 

dalam pelaksanaan kurikulum 2013 mengalami hambatan dalam 

pengadaan buku mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, walau 

sebagian sudah memiliki buku tetapi ada beberapa buku kurikulum 

2013 yang belum di dating dari Kementrian Agama Kabupaten 

Purworejo. Adapun yang telah diungkapkan oleh waka kurikulum 

(syamsul hadi S. Pd pada 16 Agustus 2016) sebagai berikut: 

“sarana dan prasarana khususnya untuk mapel PAI belum bisa 

mencukupi kebutuhan dalam melaksanakan pembelajaran. 

Maksudnya jumlah buku dengan jumlah peserta didik belum 

seimbang belum memenuhi rasio 1:1. Kemudian di 

perpustakaan belum ada buku yang menunjang tantang mapel 

PAI”. 

 

 

Kurangnya fasilitas untuk berjalannya KBM juga di ungkapkan 

oleh salah satu Kepala Madrasah  

”Untuk hambatan dalam melaksanakan kurikulum 2013, 

kepala Madrasah memiliki peran seperti mengatur manajemen 

waktu untuk seluruh warga Madrasah. Hambatannya dalam 

melaksanakan kurikulum, Kepala Madrasah dalam memohon 

perangkat pembelajaran yang belum lengkap mengalami 

keterlambatan. Dan untuk pelatihan guru dalam lanjutan 

pengenalan kurikulum 2013 kembali kurang ada respon dari 

pusat pembinaan dan penyuluhan”. 
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Pernyataan di atas menunjuk dalam pembelajaran kurikulum 

2013 MTs Negeri Loano Purworejo mengalami kendala seperti 

pengadaan sarana pembelajaran dan sumber belajar untuk peserta 

didik dan guru madrasah. Tidak bisa dipungkiri bawa kurikulum di 

Indonesia masih mengalami masalah dan dalam mengembangkan 

kurikulum Negara mempunyai teori yang sangat bagus tetapi setelah 

di pasangkan ke sekolah dan madrasah baru terlihat, seakan kurikulum 

tersebut kurang pas untuk pembelajaran di dalam kelas dan 

keterlambatan penyediaan sarana pembelajaran untuk peserta didik. 

Berikut dokumentasi mengenai hasil wawancara di atas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Gambar 4.10 Dokumentasi ketersediaan buku pelajaran 
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Dokumentasi gambar 4.10 saat melaksanakan pengenalan 

terhadap sekolah yang di damping oleh waka kurikulum MTs Negeri 

Loano Purworejo. Peneliti melihat MTs Negeri Loano Purworejo 

dalam menyediakan sumber belajar untuk peserta didik berupa buku 

paket kurikulum 2013 baru beberapa saja yang tersedia yang lainnya 

belum di distribusikan ke MTs Negeri Loano Purworejo. Ketersediaan 

buku paket sangat penting karena buku paket adalah sumber belajar 

siswa dalam kegiatan belajar mengajar, dan saat peneliti menanyakan 

buku paket, penjaga perpus mengatakan bahwa buku paket yang 

tersediapun belum mencukupi dalam pembelajaran satu kelas. 

kemudian hambatan MTs Negeri Loano Purworejo adalah fasilitas 

belajar siswa berupa media belajar. 

Guru madrasah mengeluhkan bahwa media dalam 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam kurang lengkap, dan media 

yang sering dipakai untuk pembelajaran seperti LCD juga mengalami 

hambatan. Guru madrasah mengatakan bahwa LCD yang di sediakan 

oleh madrasah sering rusak dan dalam pengadaannya membutuhkan 

waktu yang lama kemudian LCD yang terpasang belum menyelurus di 

ruang kelas seperti hasil dokumentasi peneliti saat berada di lapangan 

memang beberpa kelas di MTs Negeri Loano Purworejo belum 

terpasang media LCD seperti berikut: 
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                          Gambar4.11 Dokumentasi ruang kelas yang memakai dedia LCD 

  

   

 

 

 

                                  Gambar 4.12 Dokumentasi mengenai ruang kelas yang belum 

menggunakan media LCD 

Dokumentasi pada gambar 1.3 dan 1.4 mempunyai perbedaan. 

Pada gambar 1.3 ruang kelas sudah tersedia LCD untuk pembelajaran, 
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dan pada gambar 1.4 ruang kelas yang belum terpasang LCD. 

Sehingga peneliti menyimpulkan bahwa kurangnya media untuk 

pembelajar mengajar, sehingga peserta didik dan guru madrasah 

terhambat dalam menyampaikan materi dan menerima materi. Dalam 

melengkapi media tersebut madrasah tidak bisa langsung menyediakan 

LCD karena harga yang tidak murah sehingga pengadaan LCD harus 

menunggu subsidi bantuan dana dari Kementrian Agama. 

 

2) Peserta didik 

Hambatan untuk peserta didik dilihat dari kemampuan peserta 

didik dalam menangkap materi oleh guru madrasah. Tidak bisa 

dipungkiri bahwa kemampuan masing-masing peserta didik dalam 

belajar mengajar memang berbeda-beda. Adapun dalam proses belajar 

mengajar peserta didik mampu menangkap materi yang disampaikan, 

dan peserta didik yang memahami materi yang di sampaikan oleh guru 

madrasah sehingga guru madrasah membutuhkan waktu ataupun usaha 

dalam mengulang materi yang sulit tersebut kepada peserta didik yang 

kesulitan dalam memahami materi, dan mampu mengingat yang 

sedang mereka pelajari dan telah mereka pelajari. Berikut salahsatu 

kendala guru madrasah data wawancara kepada (Bu Nur Hidayah 

sabtu, 20 agustus 2016) sebagai berikut: 
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“kendala dalam mengajar ya terlalu banyak beban pendidik 

untuk mengevaluasi menilai dari segi aspek, menilai hasil 

belajar, dan masih banyak lagi. Dan dalam satu pertemuan kita 

harus melakukan rangkaian tersebut”. 

 

Peneliti melihat bahwa untuk pembelajaran kurikulum 2013 di 

MTs Negeri Loano Purworejo kurang maksimal pada data di atas 

menunjukkan dalam satu pertemuan guru madrasah harus melakukan 

evaluasi kepada peserta didiknya. Masalahnya adalah bagaimana 

dengan peserta didik yang masih tertinggal dengan materi sebelumnya, 

seperti contoh peserta didik yang izin sakit, kurang memahami materi 

pembelajaran dan sebagainya. Sehingga peserta didik dalam 

memahami materi pembelajaran terhambat dan pembelajaran di dalam 

kelas menjadi sia-sia, Karena pendeknya evaluasi yang di berikan 

kepada peserta didik. 

 

3) Guru Madrasah 

Diberlakukannya kurikulum 2013 untuk proses belajar 

mengajar menjadikannya pekerjaan lebih untuk guru madrasah. 

Setelah menerima tugas untuk menerapkan kurikulum 2013 maka 

pelatihan untuk guru madrasah dilaksanakan, dan sosialisasi 

mengubah pemikiran para guru madrasah untuk mengembangkan 

kurikulum tersebut. MTs Negeri Loano Purworejo sendiri dalam 

sosiali sasi kurikulum 2013 baru saja di laksanakan pada tahun 2015. 
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Berikut adalah hasil wawancara kepada waka kurikulum MTs Negeri 

Loano Purworejo mengenai pelatihan guru madrasah dalam 

melaksanakan kurikulum 2013 sebagai upaya pelatihan guru madrasah 

oleh (syamsul hadi S. Pd pada 16 Agustus 2016) sebagai berikut: 

 

“upaya madrasah dalam meningkatkan guru PAI antara lain 

mengadakan penataran-penataran, terutama guru PAI forum 

MGMP guru PAI dan work shop guru-guru PAI”. 

 

Data wawancara kepada waka kurikulum tersebut adalah upaya 

madrasah untuk pelatihan dan sosialisasi untuk guru madrasah dalam 

melaksanakan kurikulum 2013. Pertanyaan peneliti untuk pelatihan 

guru madrasah adalah apakah pelatihan tersebut sudah mengubah 

pemikiran guru madrasah untuk meninggalkan kurikulum yang lama, 

sudahkah guru madrasah menggunakan kurikulum 2013 dengan baik. 

Sebab guru madrasah harus memiliki inovasi dan mengolah materi 

pembelajaran dengan karakter dan porsi yang di terima oleh peserta 

didik.  

Kurikulum 2013 akan sulit dilaksanakan di berbagai daerah 

Karena sebagian besar guru belum siap. Ketidak siapan guru itu tidak 

hanya terkait dengan urusan kompetensinya, tetapi berkaitan dengan 

masalah kreativitasnya, juga disebabkan oleh rumusan kurikulum yang 

lambat diasosiasikan oleh pemerintah. Dalam hal ini, guru-guru yang 
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bertugas di daerah dan di pedalaman  akan kesulitan mengikuti hal-hal 

baru dalam waktu singkat, apalagi dengan pendekatan tematik 

integrative yang memerlukan waktu untuk memahaminya (Mulyasa, 

2013: 41). 

Kemudian dalam menyinggung mengenai hambatan guru 

madrasah, MTs Negeri Loano Purworejo khususnya guru madrasah 

juga terhambat dalam pengadaan buku paket untuk proses belajar 

mngajar guru. Seperti yang telah di kemukakan oleh Mulyasa bahwa 

guru-guru yang berada di daerah pelosok dan pedalaman tidak hanya 

hal-hal penting yang kurang tetapi juga pengadaan pegangan ajar guru 

juga terhambat dalam pengadaannya. Seperti hasil wawancara pada 

waka kurikulum (syamsul hadi S. Pd pada 16 Agustus 2016) sebagai 

berikut: 

“pelaksanaan kurikulum 2013 di madrasah ini di tahun pertama 

merupakan hal yang baru sempat membingungkan guru, karena 

materi di kurikulum 2013 ini khususnya maple PAI banyak 

materi yang berubah. Di kementrian agama akan memberi 

fasilitas berupa pengadaan buku baik buku guru dan buku 

peserta didik dengan keterbatasan pengadaan buku peket, tetapi 

kegiatan belajar mengajar tetap berjalan, sambil menunggu 

pengadaan sarana pembelajaran buku maple PAI. Kemudian 

untuk tahun ke dua dan ke tiga khususnya mapel PAI sudah di 

terbitkan buku guru dan peserta didik tetapi belum memenuhi 

kebutuhan peserta didik secara menyeluruh. ” 

 

 

Data yang di peroleh peneliti mengenai buku pegangan guru 

mapel Pendidikan Agama Islam yang bertahap dalam pengadaannya. 
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Tidak adanya buku pegangan guru untuk melaksanakan pembelajaran 

atau materi yang akan di sampaikan oleh peserta didik menjadi 

hambatan dalam penerapan kurikulum 2013. Bisa kita simpulkan 

bahwa pemerintahan dalam melaksanakan penerapan kurikulum 

tersebut terlalu terburu-buru sehingga persiapan untuk guru madrasah 

terlalu singkat dalam melaksanakan kurikulum tersebut. Pada saat 

peneliti di lapangan, menyinggung mengenai pelatihan guru madrasah 

peeliti menanyakan dalam perjalanan kurikulum 2013 apakah sudah 

ada pelatihan khusus untuk mapel Pendidikan Agama Islam untuk 

guru MTs Negeri Loano Purworejo. Jawaban antara guru satu dengan 

yang lain ketika peneliti menanyakan personal, dengan jawaban guru 

MTs Negeri Loano Purworejo dengan jawaban “pernah mas baru saja 

kemarin kita melaksanakan pelatihan khusus untuk guru Pendidikan 

Agama Islam MGMP”. 

Kesimpulan dalam hal ini yaitu Kementrian Agama untuk 

melengkapi buku acuan guru khususnya mapel Pendidikan Agama 

Islam di MTs Negeri Loano Purworejo. Kemudian dalam pelatihan 

dan sosialisasi kurikulum 2013 kepada guru madrasah harus di 

tingkatkan kembali, mengingat bahwa guru madrasah adalah kunci 

sukses keberhasilan peserta didik dalam melaksanakan pendidikan, 

dan untuk menumbuhkan kreativitas terhadap guru madrasah berkaitan 

dengan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar kurikulum 2013. Guru 
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madrasah juga harus memahami dalam melaksanakan kegitan 

pembelajaran tematik integratif telah di sampaikan pada Mulyasa yang 

di mana pendekatan tematik integratif dalam memahaminya 

memerlukan waktu untuk memahaminya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


