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Pendidikan Formal, Kurikulum, dan Agama Sebagai 

Bentuk Integrasi Sistem Pendidikan di Indonesia 
 

Rakhmat Hidayat 
Achmad Siswanto 

Ireneus Mario Muljadi 
 
 

Pendidikan formal, kurikulum, dan agama. Inilah tiga tema besar dalam 
tulisan yang Anda baca saat ini. Pendidikan formal dan kurikulum adalah dua 
hal yang saling berkaitan satu sama lain. Berbicara tentang pendidikan formal 
tentu tak bisa lepas dari kurikulum. Pendidikan formal tidak akan berjalan jika 
tanpa adanya kurikulum yang mengaturnya. Begitu juga sebaliknya, 
kurikulum tidak akan berarti jika tidak ada pendidikan formal yang mau 
menerapkan konsep-konsep yang ada pada kurikulum tersebut.  
 
Salah satu produk kurikulum yang dihasilkan oleh pemerintah yaitu berkaitan 
dengan nilai agama. Salah satu bentuk sosialisasi nilai agama yang 
umumnya dilakukan yaitu dengan mendirikan sekolah-sekolah yang berbasis 
pada nilai keagamaan tertentu. Sekolah-sekolah inilah sebagai bentuk 
implementasi utama dalam menciptakan integrasi antara kurikulum, 
pendidikan formal, dan agama itu sendiri. 
 
Sekolah-sekolah berbasis keagamaan tentunya membawa misi keagamaan 
tertentu. Hal itu sudah terjadi sejak zaman kerajaan Hindu-Buddha berkuasa 
di Indonesia. Meskipun belum berupa pendidikan formal, tetapi nilai-nilai 
keagamaan tersebut diajarkan melalui keluarga, ataupun masyarakat 
sekitarnya. Barulah pada zaman pendudukan VOC mulai digagas pendirian 
sekolah-sekolah formal. Pada awalnya, sekolah formal yang didirikan VOC 
membawa misi keagamaan di dalam pendidikannya (dalam hal ini agama 
Protestan Calvinisme). Selain agama Protestan, para misionaris Katolik juga 
berperan penting dalam penyebaran agama Katolik di Indonesia. Para 
misionaris tersebut juga mendirikan sekolah untuk mempermudah 
penyebaran agama Katolik. Salah satu sekolah yang didirikan adalah Kolese 
Kanisius di bawah naungan Serikat Yesus, dan juga Sekolah Pangudi Luhur 
Jakarta.  
 
Tak ketinggalan pula sekolah-sekolah berbasis keagamaan Islam juga 
didirikan di Indonesia, baik yang dikelola oleh Nahdlatul Ulama, 
Muhammadiyah, ataupun organisasi Islam lainnya yang ada di Indonesia. 
Bentuk-bentuknya pun beragam. Ada yang tetap mengadopsi konsep 
sekolah secara umum, ada pula yang tetap mempertahankan ciri khas Islam, 
seperti madrasah dan pondok pesantren. Begitu juga dengan sekolah-
sekolah berbasis keagamaan Buddha maupun Hindu. Keseluruhan sekolah 
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ini tentunya memiliki ciri khas dalam pengembangan kurikulum maupun 
internalisasi nilai-nilai keagamaan yang diberikan setiap sekolah. Ada 
sekolah yang menambah jam pelajaran Pendidikan Agama di dalam 
kurikulumnya, ada pula sekolah yang memfokuskan diri pada pengembangan 
nilai-nilai karakter siswa di sekolah. Sekolah-sekolah ini yang 
menginternalisasikan nilai keagamaan agar tercipta karakter siswa yang 
diharapkan sekolah sebagai penyelenggara kurikulum di sekolah formal. 
 
Ketiga komponen inilah (pendidikan formal, kurikulum, dan nilai agama) yang 
menjadi satu-kesatuan di dalam pembahasan buku ini. Sebanyak 13 sekolah 
berbasis keagamaan di Jakarta, baik yang berbasis keagamaan Islam, 
Katolik, Protestan, dan Buddha, yang dibahas dalam buku ini. Masing-masing 
sekolah ini memiliki sejarah yang berbeda, implementasi kurikulum yang 
berbeda, serta nilai-nilai keagamaan yang ingin ditanamkan kepada setiap 
siswa di sekolah tersebut juga berbeda. Dengan melihat kekhasan setiap 
sekolah yang dibahas, kita bisa belajar bagaimana dapat menghargai setiap 
nilai-nilai karakter yang dikembangkan di sekolah tersebut. Dengan 
mengambil nilai-nilai agama yang universal dan memiliki manfaat bagi 
perkembangan masyarakat modern saat ini, dapat diharapkan sekolah-
sekolah ini menjadi inspirasi dalam menjalankan proses pendidikan di 
Indonesia. 
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Bab 1 
Antara Kurikulum Tersembunyi dan Nilai KeAlwashliyahan 

di SMP Al-Washliyah, Jakarta Timur 
 
 

Pendahuluan 
 
Kurikulum adalah jantung pendidikan. Kurikulum bukan sekadar menyangkut 
substansi dan instruksional pembelajaran yang bermain di level mikro, tetapi 
kurikulum berkaitan dengan relasi-relasi sosial berbagai agen yang terlibat 
dan berkepentingan di belakangnya (Hidayat, 2013: 85). Kurikulum sangat 
penting pengaruhnya dalam sistem pendidikan. Dalam Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1 Pasal 1 
Ayat 19 menjelaskan kurikulum sebagai seperangkat rencana dan 
pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang 
digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk 
mencapai tujuan pembelajaran tertentu (Depdiknas, 2003). Dengan 
demikian, kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan 
sekaligus sebagai pedoman dalam proses pembelajaran pada semua jenis 
dan tingkat pendidikan.  
 
Proses pembelajaran di sekolah tidak hanya bersumber dari kurikulum tertulis 
yang tertuang dalam buku teks atau berbagai instruksi lainnya. Berbagai 
penjelasan yang tidak tertulis dalam kurikulum formal itulah yang kemudian 
disebut dengan kurikulum tersembunyi (hidden curriculum). Sebagimana 
dikemukakan oleh Jackson (1968) bahwa kurikulum tersembunyi dimaknai 
sebagai aturan-aturan sosial dan perilaku yang diharapkan berdasarkan 
segala sesuatu yang tidak tertulis. Hal tersebut menegaskan bahwa sekolah 
tidak hanya sekadar menjelaskan pengetahuan maupun gagasan, tetapi juga 
melakukan lebih dari sekadar menyebarkan pengetahuan, seperti tercantum 
dalam kurikulum nasional.  
 
Kurikulum tersembunyi merupakan hal yang penting di sekolah, sehingga 
implementasi kurikulum tersembunyi sangat berpengaruh terhadap 
penanaman nilai-nilai kepada peserta didik khususnya nilai-nilai keagamaan. 
Secara umum, kurikulum tersembunyi dapat melekat pada semua mata 
pelajaran.Terutama pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP 
atau rumpun agama di MTs seperti Quran Hadis, Fikih, Akidah Akhlak, SKI 
(Ihsanti, 2015: 4). Hal tersebut dilakukan dengan cara melakukan 
penanaman nilai keagamaan melalui kegiatan-kegiatan sekolah, seperti 
ekstrakurikuler serta muatan lokal di sekolah yang sebelumnya tidak tertulis 
di kurikulum nasional. 
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Seperti halnya yang terjadi di SMP Al-Washliyah, Kayu Manis, Jakarta Timur. 
Dalam penanaman nilai keagamaan, terdapat penambahan jam mata 
pelajaran Pendidikan Agama Islam, di mana pada kurikulum nasional tertulis 
hanya 2 jam pelajaran, kemudian menjadi ditambah dua jam lagi dengan 
mata pelajaran Quran Hadis. Lebih khusus, di SMP Al-Washliyah terdapat 
muatan lokal mata pelajaran KeAlwashliyahan. Mata pelajaran 
KeAlwashliyahan adalah mata pelajaran tambahan yang merupakan mata 
pelajaran ciri khas sekolah yang berbasis ormas Islam (dalam hal ini adalah 
ormas Al Jam’iyatul Washliyah). Selain itu, menjelang tanggal 30 November 
setiap tahunnya, SMP Al-Washliyah selalu melaksanakan upacara bendera 
untuk memperingati HUT organisasi Al-Washliyah. Hal tersebut merupakan 
sebagai upaya yang dilakukan SMP Al-Washliyah untuk menanamkan nilai-
nilai keagamaan, khususnya nilai KeAlwashliyahan. Berdasarkan uraian latar 
belakang tersebut, maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian 
mengenai bagaimana sekolah yang berbasiskan keagamaan menanamkan 
nilai-nilai keagaman pada peserta didiknya melalui implementasi kurikulum 
tersembunyi. 
 

Sistematika Penulisan 
 
Untuk memudahkan dalam memahami apa yang ingin disampaikan dalam 
tulisan ini, peneliti membagi pembahasan ke dalam beberapa subbab pokok 
pembahasan. Bagian pertama, menjelaskan tentang pendahuluan yang di 
dalamnya berusaha menjelaskan latar belakang menyangkut tujuan dan 
permasalahan yang diangkat. Kedua, menjelaskan mengenai kerangka 
konsep yang di dalamnya terdapat konsep-konsep yang berhubungan 
dengan tujuan dan permasalahan yang diangkat. Ketiga, menjelaskan 
mengenai metodologi yang di dalamnya menjelaskan mengenai pendekatan 
serta teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti. Keempat, 
menjelaskan mengenai deskripsi lokasi dari SMP Al-Washliyah. Selanjutnya, 
bagian kelima, menjelaskan mengenai sejarah singkat Al Jam’iyatul 
Washliyah dan konteks historis munculnya sekolah berbasis keagamaan 
Washliyah. Keenam, menjelaskan mengenai analisis yang di dalamnya 
memuat implementasi dari kurikulum tersembunyi di SMP Al-Washliyah. 
Terakhir, di bagian penutup akan dijelaskan mengenai simpulan yang disertai 
skema agar dapat lebih memahami dari keseluruhan isi yang disajikan dalam 
tulisan ini. 

 
Kerangka Konsep 

 
Kurikulum 
Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional Bab 1 Pasal 1 Ayat 19 menjelaskan kurikulum sebagai seperangkat 
rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara 
yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran 
untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu (Depdiknas, 2003). Rumusan 
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ini menunjukkan adanya dua dimensi pokok kurikulum yaitu produk dan 
proses, yang secara keseluruhan mencakup aspek materi (content), 
pengalaman siswa (experiences), tujuan kegiatan belajar mengajar 
(outcomes). 
 
Menurut Hilda Taba (1962), kurikulum adalah pernyataan tentang tujuan-
tujuan pendidikan yang bersifat umum dan khusus, dan materinya dipilih dan 
diorganisasikan berdasarkan suatu pola tertentu untuk kepentingan belajar 
dan mengajar. Biasanya dalam suatu kurikulum sudah termasuk dengan 
program penilaian hasilnya. Menurut Durkheim, guru mengajar sesuai 
dengan kurikulum yang berlaku. Guru memiliki otoritas dalam melaksanakan 
kurikulum tersebut meskipun sangat restriktif (Hidayat, 2014: 86). 
 
Kurikulum Tersembunyi 
Kurikulum tersembunyi (hidden curriculum) merupakan sesuatu yang tidak 
tertulis seperti norma, nilai, kepercayaan yang melekat atau terikat serta 
ditransmisikan kepada peserta didik berdasarkan aturan yang mendasari 
struktur rutinitas dan hubungan sosial di sekolah dan ruang kelas (Giroux, 
1983). Sekolah tidak hanya sekadar menjelaskan pengetahuan ataupun 
gagasan, tetapi sekolah juga melakukan lebih dari sekadar menyebarkan 
pengetahuan, seperti tercantum dalam kurikulum formal. Sumber kurikulum 
tersembunyi bisa mencakup praktik, prosedur, aturan, hubungan, dan 
struktur sosial dari ruang kelas, latihan otoritas guru, aturan yang mengatur 
hubungan antara guru dan peserta didik, aktivitas belajar standar, 
penggunaan bahasa, buku teks, alat bantu audio-visual, berbagai perkakas, 
arsitektur, ukuran disiplin, daftar pelajaran, sistem pelacakan, dan prioritas 
kurikulum (Hidayat, 2013: 80). 
 
Kurikulum tersembunyi yang berkembang di lingkungan sekolah pada 
dasarnya mendukung kurikulum formal yang dilaksanakan di sekolah. 
Keberadaan kurikulum tersembunyi berupaya untuk melengkapi dan 
menyempurnakan kurikulum formal. Dengan demikian, kurikulum formal dan 
kurikulum tersembunyi saling melengkapi keduanya serta tidak dapat 
dipisahkan dalam praktiknya di sekolah.  
 
Kurikulum tersembunyi memberikan pemahaman mendalam tentang 
kepribadian, norma, nilai, keyakinan yang tidak dijelaskan secara menyeluruh 
dalam kurikulum formal. Selain dipandang sebagai gambaran dari sesuatu 
yang tidak dituliskan dalam kurikulum, kurikulum tersembunyi memiliki fungsi 
untuk memberikan nilai-nilai, serta norma yang nantinya dapat digunakan 
dalam hidup bermasyarakat. Jane Martin (1976) mendefinisikan kurikulum 
tersembunyi sebagai sesuatu yang melekat dalam struktur sosial, otoritas 
pengalaman guru, dan berbagai aturan yang mengatur relasi dan murid di 
dalam sekolah.  
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Metodologi Penelitian 
 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang berusaha 
menjelaskan suatu fenomena yang akan dikaji. Penelitian kualitatif 
didefinisikan sebagai sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah 
sosial atau masalah manusia berdasarkan pada penciptaan gambaran 
holistik lengkap yang dibentuk dalam sebuah latar alamiah (Creswell, 2001: 
1). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena peneliti ingin 
mengeksplorasi akan implementasi kurikulum tersembunyi dalam 
penanaman nilai Ke-Alwashliyah-an dengan sifat deskriptif serta dipadu 
dengan data, pengertian suatu konsep, karakteristik, hingga gambar yang 
mendukung penelitian tersebut. Dalam pendekatan kualitatif, yang menjadi 
sasaran kajian/penelitian adalah kehidupan sosial atau masyarakat sebagai 
sebuah kesatuan yang menyeluruh (Suparlan, 1994: 17). 
 
Subjek penelitian terdiri dari pihak sekolah SMP Al-Washliyah, yakni kepala 
sekolah, guru Pendidikan Agama Islam, dan Guru Kealwashilyahan. 
Penelitian ini secara umum dilakukan di SMP Al-Washliyah, Jalan Kayu 
Manis IV Baru, No. 41, Matraman, Jakarta Timur, dengan rentang waktu 
penelitian yaitu tanggal 25 – 29 April 2017. Sementara teknik pengumpulan 
data terdiri dari primer dan sekunder. Sumber data primer terdiri dari 
wawancara baik wawancara bebas maupun wawancara mendalam serta 
observasi lapangan. Untuk memperkaya data dan interpretasi, kegiatan 
penelitian ini mencakup mencari, mengidentifikasi, dan menganalisis literatur 
yang relevan sebagai pendukung, yaitu data sekunder melalui studi 
kepustakaan dan studi dokumentasi yang terdiri dari buku-buku teks, jurnal-
jurnal ilmiah, skripsi, dan artikel-artikel di internet yang berkaitan dengan 
penelitian ini. Sebagai proses penyempurnaan data, peneliti menganalisis 
data menggunakan konsep yang ada. 
 

Deskripsi Lokasi 
 
Sekolah Menengah Pertama Al-Washliyah terletak di Jalan Kayu Manis IV 
Baru, No. 41, Kayu Manis, Matraman, Jakarta Timur. Sekolah ini berada di 
tengah perkampungan masyarakat, sehingga untuk menjangkau ke sekolah 
ini dapat dengan naik APB JT-04 Jurusan Rawamangun-Kayu Manis dari 
Persimpangan Jalan Pramuka Raya dan Jalan Kayu Manis Timur, kemudian 
turun di Jalan Kayu Manis IV. Setelah itu, dapat dilanjutkan dengan berjalan 
kaki sekitar 100 meter. SMP Al-Washliyah terletak pada lintas kecamatan 
dengan jarak ke pusat kecamatan ± 2 km, sedangkan jarak ke otonomi 
daerah ± 5 km. 
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Gambar 1.1 
Peta Lokasi SMP Al-Washliyah 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: Google Maps (2017) 
 
SMP Al-Washliyah adalah sekolah menengah pertama swasta yang memiliki 
akreditasi B. SMP Al Washliyah berdiri pada tahun 1972 dengan organisasi 
penyelenggara yaitu organisasi Islam Al Jam’iyyatul Washliyah. SMP Al-
Washliyah memiliki bangunan dengan 2 lantai yang merupakan milik sendiri. 
Sekolah dengan warna cat dominan hijau ini memiliki ruang kelas sebanyak 
sembilan kelas. Masing-masing dipakai oleh siswa kelas VII, VIII, dan IX, di 
mana setiap angkatan dibagi 3 kelas rombongan belajar. Kegiatan belajar 
dilakukan pada pagi hari dari pukul 06.30 – 12.30 WIB. SMP Al-Washliyah 
tidak menerapkan full day school, karena sekolah ini dibagi menjadi dua 
waktu, yakni pagi dipakai oleh SMP, sedangkan sore dipakai oleh Madrasah 
Diniyah Al-Washliyah. 
 

Gambar 1.2 
SMP Al-Washliyah, Kayu Manis 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: Dokumentasi Pribadi (2017) 
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Sejarah Singkat Al-Jam’iyatul Washliyah 
 
Al-Washliyah adalah organisasi Islam yang muncul dari kegiatan ilmiah 
sejumlah pelajar Sumatera Utara pada era kolonial (Al-Jam’iyatul Washliyah 
merupakan sebuah ormas Islam yang berdiri pada tanggal 30 November 
1930 di Kota Medan. Ormas tersebut didirikan oleh para ulama dan pemuda-
pemuda Islam yang pada saat itu tengah belajar di Maktab Islamiyah 
Tapanuli, yang merupakan pendidikan berbasis agama (sekarang madrasah 
atau pesantren). Sekitar 15 tahun sebelum Indonesia merdeka, para ulama 
dan pemuda-pemuda Islam tersebut memikirkan bagaimana masyarakat itu 
maju dalam hal pendidikannya, terutama dalam bidang agama. Maka dari itu 
mereka sering berdiskusi. Adapun kelompok diskusi mereka bernama 
debating club atau kelompok berdiskusi. Kemudian, mereka mencoba 
menyamakan visi untuk membentuk suatu perkumpulan, yang pada akhirnya 
nama perkumpulan itu disebut Al-Jam’iyatul Washliyah dengan ketua umum 
pertamanya Ismail Banda (Batubara, 2010: 2). Tujuan perkumpulan tersebut 
ialah memajukan, mementingkan dan menambah tersiarnya Agama Islam 
(Pengurus Besar Al Jam’iyatul Washliyah, 1955: 11). 
 
Secara harfiah, Al-Jam’iyatul Washliyah berasal dari dua kata yaitu 
Jami’iyyatun dan Al-Washliyah. Jam’iyyatun berarti perkumpulan, 
perhimpunan, atau persatuan. Sementara Al-Washliyah diambil dari kata 
washal yang artinya itu adalah penghubung atau menjembatani. Filosofisnya 
adalah menghubungkan antara manusia dengan manusia, manusia dengan 
Allah, serta manusia dengan lingkungannya. Dengan demikian Al-Jam’iyatul 
Washliyah berarti perhimpunan yang memperhubungkan atau yang 
menjembatani. Sebenarnya dibalik itu adalah menghubungkan antara 
sesama manusia dahulu. Karena pada saat 1930, di Kota Medan terdapat 
dua paham keislaman yang sangat kental. Bahkan cenderung berseteru 
antara kedua paham ini. Paham ini disebut dengan paham kaum tua 
(Nahdlatul Ulama) dan kaum muda (Muhammadiyah). Kaum tua cenderung 
berpikiran kuno, sedangkan paham kaum muda berpikiran lebih modern. Hal 
yang diperdebatkan pun bukanlah hal yang bersifat prinsip, maka, hal 
semacam itu tidak perlu diperdebatkan, karena pada dasarnya sama-sama 
umat Islam. Oleh sebab itu, Washliyah hadir untuk menyatukan kedua paham 
tersebut.  
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Skema 1.1 
Organisasi Keislaman 

 
 
 
 
 
 
 

Sumber: Analisis Kelompok (2017) 
 
 
Konteks Historis Munculnya Sekolah Berbasis Keagamaan Washliyah 

 
Organisasi Al-Washliyah pada masa awal perkembangannya mencakup 
beberapa hal, yaitu dakwah, pendidikan dan amal sosial. Al-Washliyah 
merupakan organisasi yang bergerak dan memulai gerakannya di bidang 
pendidikan. Maka program utama yang segera ditanganinya adalah bidang 
pendidikan. Banyaknya jumlah madrasah dan sekolah yang didirikan oleh Al-
Washliyah menandakan organisasi ini mudah diterima oleh masyarakat dan 
telah berperan dalam mencerdaskan bangsa. Dengan jumlah yang terus 
bertambah dari waktu ke waktu, dibutuhkan pengelolaan dan pengawasan 
yang lebih professional. Karena itu, keberadaan Majelis Pendidikan Al-
Washliyah sangat diperlukan. 
 
Pembentukan majelis-majelis di Al-Washliyah bersamaan dengan 
didirikannya Al-Washliyah pada tahun 1930, kemudian dilanjutkan pada 
tahun 1934 setelah terbentuknya struktur Pengurus Besar Al-Washliyah. 
Salah satu mejelis yang dibentuk itu adalah majelis tarbiyah, yaitu majelis 
yang mengurusi masalah pendidikan dan pengajaran. Lembaga formal untuk 
pendidikan dan pengajaran atau tarbiyah dikenal dengan nama madrasah. 
Pada tahun 1934, majelis-majelis mulai bergerak, terutama yang paling 
menonjol adalah majelis tarbiyah (pendidikan), karena majelis ini 
mengembangkan cara baru dalam pendidikan keislaman, baik bersifat formal 
maupun informal. Selanjutnya, majelis tarbiyah yang bertugas mengelola dan 
mengurusi masalah pendidikan berubah nama menjadi Majelis Pendidikan 
Pengajaran dan Kebudayaan (MPPK) Al-Washliyah. Pada Muktamar Al-
Washliyah ke-18 di Bandung tahun 1997 berubah nama kembali menjadi 
Majelis Pendidikan dan Kebudayaan (MPK). Pada Muktamar XX tahun 2010 
di Jakarta kembali berubah nama menjadi Majelis Pendidikan, dengan tujuan 
agar majelis ini hanya berfokus pada aktivitas pendidikan. 
 

 
 
 
 

Muhammadiyah 

Al-Jam’iyatul Washliyah 

Nahdlatul Ulama 
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Tabel 1.1 
Jalur, Jenjang, dan Jenis Pendidikan Al-Washliyah 

 

Jalur Pendidikan Jenjang Pendidikan Jenis Pendidikan 

• Pendidikan 

Formal 

• Pendidikan Non-

Formal 

• Pendidikan 

Informal 

• Pendidikan Prasekolah 

• Pendidikan Dasar 

• Pendidikan Menengah 

• Pendidikan Tinggi 

• Pendidikan Umum 

• Pendidikan Kejuruan 

• Pendidikan Akademik 

• Pendidikan Profesi 

• Pendidikan Vokasi 

• Pendidikan Keagamaan 
 

Sumber: Sistem Pendidikan Al Jam’iyatul Washliyah (2016) 
 
Al-Djamijatul Washliyah hadir pada 1930 untuk mengajarkan agama Islam 
kepada umat Islam di Medan. Pada tahun 1931 berdiri lembaga pendidikan 
Islam pertama, yakni Madrasah Al-Washliyah di Kota Medan. Berikutnya 
beberapa cabang dibentuk oleh lembaga pendidikan Washliyah dengan tetap 
berbentuk agama. Mulai dari Ibtidaiyah, Tsanawiyah, dan Aliyah. Lalu 
berkembang masuk ke sekolah yang bersifat umum yaitu SD, SMP, 
SMA/sederajat dan perguruan tinggi. Akan tetapi, pada dasarnya adalah 
pendidikan agama. Setelah itu, baru dari kota Medan menyebar ke daerah 
lainnya di Sumatera Utara hingga hijrah keluar Sumatera termasuk Jakarta. 
 

Gambar 1.3 
Papan Nama SMP Al Washliyah 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Sumber: Dokumentasi Pribadi (2017) 
 
Pada tahun 1950, lembaga pendidikan Washliyah sudah mulai ada di Jakarta, 
termasuk SMP Al-Washliyah di Kayu Manis, Jakarta Timur. Karena basisnya 
agama, yang pertama kali didirikan adalah Madrasah Diniyah Al-Washliyah 
pada tahun 1960 oleh perwakilan Al-Washliyah yang berada di Jakarta. 
Setelah itu, dibangun SD Al-Washliyah, dan dua belas tahun berikutnya pada 
1972 dibangun SMP Al-Washliyah. 
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Ciri Sekolah Al-Washliyah 
 
SMP Al-Washliyah adalah sekolah yang memakai kurikulum nasional yang 
berlaku. Namun, SMP Al-Washliyah masih menggunakan Kurikulum Tingkat 
Satuan Pendidikan (KTSP) 2006. Dalam pembelajaran pada mata pelajaran 
Pendidikan Agama, SMP Al-Washliyah mengikuti peraturan pemerintah, 
sehingga tidak bebeda dengan sekolah lain yang menggunakan kurikulum 
dari pemerintah juga. Akan tetapi, dalam hal pembagian jam yang 
seharusnya hanya 2 jam di mata pelajaran, SMP Al-Washliyah menambah 2 
jam pelajaran dengan tambahan mata pelajaran Quran Hadis di dalamnya. 
Sehingga total keseluruhan jam mata pelajaran Pendidikan Agama adalah 4 
jam pelajaran. Hal ini dikemukakan pula oleh Emi Dahniar Sinaga selaku guru 
Pendidikan Agama SMP Al-Washliyah, Kayu Manis. 
 

“Di sini ada penambahan jam di mata pelajaran Pendidikan 
Agama. Yang harusnya cuma dua jam, di sini menjadi empat 
jam, yaitu ditambah dengan pelajaran Quran Hadis.” 

 
Tabel 1.2 

Struktur Kurikulum SMP Al-Washliyah 
 

Komponen 
Kelas 

VII VIII IX 

Mata Pelajaran 

1. Pendidikan Agama 4 4 4 

2. Pendidikan Kewarganegaraan 2 2 2 

3. Bahasa Indonesia 4 4 4 

4. Bahasa Inggris 4 4 4 

5. Matematika 4 4 4 

6. Ilmu Pengetahuan Alam 4 4 4 

7. Ilmu Pengetahuan Sosial 4 4 4 

8. Seni Budaya 2 2 2 

9. Penjasorkes 2 2 2 

10. TIK 2 2 2 

Muatan Lokal 

1. KeAlwashliyahan 1 1 1 

2. Tata Boga 2 2 2 

3. Bimbingan Konseling 1 1 1 

4. PLKJ 2 2 2 

Jumlah Alokasi Waktu Per Minggu 38 38 38 
 

Sumber: Buku Kurikulum SMP Al-Washliyah 2016/2017 
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Gambar 1.4 
Wawancara dengan Guru Pendidikan Agama Islam 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: Dokumentasi Pribadi (2017) 
 
 

Kurikulum Muatan Lokal:  
Upaya Penanaman Nilai KeAlwashliyahan 

 
Selain mengikuti kurikulum nasional dari pemerintah, SMP Al-Washliyah ini 
juga memiliki kurikulum lokal yang dibuat oleh sekolah. Hal tersebut bisa 
dilihat dari adanya mata pelajaran khas yang berbeda dengan sekolah umum 
lainnya, yaitu mata pelajaran KeAlwashliyahan. Mata pelajaran 
KeAlwashliyahan adalah muatan lokal yang merupakan mata pelajaran ciri 
khas sekolah yang berbasis ormas Islam (dalam hal ini adalah ormas Al 
Jam’iyatul Washliyah). Hal ini sesuai dalam Bab XII Pasal 23 Ayat 4 tentang 
nilai-nilai KeAlwashliyahan menyebutkan bahwa setiap jenjang pendidikan 
Al-Washliyah wajib menyajikan mata pelajaran pengetahuan 
KeAlwashliyahan yang disampaikan oleh guru yang memiliki sertifikat 
pendidik KeAlwashliyahan yang diterbitkan oleh Majelis Pendidikan sesuai 
tingkatannya (Majelis Pendidikan Tinggi Pengurus Besar Al-Washliyah, 2016: 
10). Mata pelajaran KeAlwashliyahan dimaksudkan untuk peningkatan 
potensi wawasan pengetahuan dalam upaya membentuk peserta didik agar 
menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT serta 
memiliki akhlakul karimah.  
 
Mata pelajaran KeAlwashliyahan merupakan wahana pendidikan yang 
sistematis dan bertaraf nasional dengan pola ilmiah dan dapat 
mengembangkan serta menyediakan sumber daya manusia yang sadar 
terhadap IPTEK dan mempunyai jiwa Islami serta peduli terhadap fenomena 
sosial. SMP Al-Washliyah mengajarkan mata pelajaran KeAlwashliyahan 
dengan tujuan agar peserta didik yang diajarkan mempunyai basic mengenai 
KeAlwashliyahan. Mata pelajaran ini diajarkan hanya satu jam pelajaran di 
setiap pekannya. Hal tersebut sesuai dengan yang dikemukakan oleh Razvi 
Lubis, guru KeAlwashliyahan SMP Al-Washliyah. 
 



 

 

  12 

“Mata pelajaran KeAlwashliyahan termasuk ke dalam muatan 
lokal dengan hanya satu jam pelajaran. Mata pelajaran ini 
diajarkan tujuannya agar peserta didik mempunyai pemahaman 
tentang KeAlwashliyahan. Ketika ada orang yang bertanya Al-
Washliyah itu apa, setidaknya mereka bisa menyampaikan 
dengan baik dan benar.” 
 

Ruang lingkup mata pelajaran KeAlwashliyahan meliputi tentang 
keorganisasian, sejarah, panca amal, keterampilan dakwah, keterampilan 
baca tulis Al-Quran, nilai-nilai budi pekerti, dan cinta kepada organsiasi. 
Ruang lingkup dari materi tersebut dibagi pada setiap jenjang kelas, mulai 
dari kelas VII, VIII, dan IX. Hal tersebut dapat pula dilihat secara spesifik 
bahwa peserta didik pada jenjang SMP/ MTs memiliki standar minimal yang 
tertuang di dalam Standar Kompetensi Lulusan, Kompetensi Inti, dan 
Kompetensi Dasar (Buku Standar Kurikulum Pendidikan KeAlwashliyahan 
Tingkat Pendidikan Dasar dan Menengah, 2014). 
 

Upacara Bendera Peringatan HUT Al-Washliyah:  
Implementasi Kurikulum Tersembunyi di SMP Al-Washliyah 

 
Al Jam’iyatul Washliyah merupakan ormas Islam yang lahir pada 30 
November 1930 di Kota Medan, Sumatera Utara. Maka dari itu, menjelang 30 
November setiap tahunnya, SMP Al Washliyah sering mengadakan 
perlombaan untuk para siswa dalam rangka memperingati HUT Al-
Washliyah. Kemudian pada puncaknya, melaksanakan upacara peringatan 
HUT Al-Washliyah pada tanggal 30 November, sekaligus di dalamnya 
pemberian hadiah bagi para pemenang lomba. Pelaksanaan upacara 
peringatan HUT Al Washliyah ini sudah dilaksanakan sekitar 8 (delapan) 
tahun berturut-turut. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya pelestarian serta 
penanaman nilai-nilai KeAlwashliyahan. Hal ini dikemukakan pula oleh M. 
Razvi Lubis, guru KeAlwashliyahan SMP Al-Washliyah Kayu Manis: 
 

“Sudah sekitar 8 tahun peringatan HUT Al-Washliyah ini 
diselenggarakan. Pokoknya semenjak saya jadi guru di sekolah 
ini, saya mencoba menerapkan pelaksanaan upacara HUT Al-
Washliyah di sini. Sekarang sudah ke-87 tahun Al-Washliyah 
berdiri, dalam lembaga pendidikan Washliyah di SMP Al-
Washliyah ini sendiri, dalam hal ini siswa diajarkan untuk 
mengingatkan mereka tentang Al-Washliyah sehingga terpatri 
dalam diri setiap siswa tentang KeAlwashliyahan itu sendiri.”  
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Gambar 1.5 
Wawancara dengan Guru KeAlwashliyahan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: Dokumentasi Pribadi (2017) 
 
Penanaman nilai-nilai Washliyah pun diajarkan guru melalui lagu-lagu 
Washliyah, misalnya selain menyanyikan lagu nasional pada upacara 
bendera hari Senin, dinyanyikan pula lagu wajib yang termasuk di dalamnya 
adalah Mars Pelajar Al-Washliyah. Mengingat kembali bahwa setiap 
organisasi bagian Washliyah mempunyai mars yang masing-masing yang 
berbeda. Dan setiap upacara peringatan Hari Ulang Tahun selalu 
dinyanyikan lagu-lagu Washliyah dari masing-masing organisasi bagian yang 
berjumlah 7 (tujuh) lagu Al-Washliyah. 
 

Gambar 1.6 
Upacara Peringatan HUT Washliyah 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: Google (2017) 
 
 

Simpulan 
 
Kurikulum sangat penting pengaruhnya dalam sistem pendidikan. Di dalam 
kurikulum, terdapat sebuah kurikulum tersembunyi. Kurikulum tersembunyi 
adalah kurikulum yang tidak berstruktur, tidak direncanakan, dan tidak 
tertulis. Implementasi dari kurikulum tersembunyi dirasa sangat penting bagi 



 

 

  14 

penanaman nilai-nilai keagamaan, khususnya nilai KeAlwashliyahan. 
kurikulum tersembunyi yang dilakukan oleh SMP Al-Washliyah menjadi 
bagian dari strategi dalam upaya penanaman nilai-nilai KeAlwashliyahan 
peserta didiknya. Langkah konkret dalam usaha penanaman nilai-nilai 
KeAlwashliyahan diterapkan melalui beberapa kegiatan diantaranya, 
penambahan jam mata pelajaran Pendidikan Agama, adanya muatan lokal 
KeAlwashliyahan, serta mengadakan upacara peringatan HUT Al-Washliyah 
setiap tahunnya. 

 
Skema 1.2 

Kurikulum Tersembunyi dalam Penanaman Nilai KeAlwashliyahan 

Sumber: Analisis Kelompok (2017) 
 

 
 

-----oOo----- 
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Bab 2 
Cerdas Hati, Cerdas Iman, dan Cerdas Ilmu:   

Konfigurasi Kurikulum di SMA Muhammadiyah 11 Jakarta 
 
 

Pendahuluan 
 
Indonesia adalah negara dengan penganut agama Islam terbesar di dunia. 
Terdapat banyak masyarakat yang mempercayai bahkan mendalami 
keilmuan Islam dan melaksanakan praktik keilmuan guna pengembangan 
peradaban ke arah yang lebih baik. Dapat ditemukan bahwa prinsip dasar 
keislaman diadopsi sebagai bentuk pengembangan ilmu pengetahuan. 
Perkembangan ini terlihat jelas bahwa adanya beberapa lembaga pendidikan 
sekolah yang berafiliasi dengan lembaga keagamaan tertentu. Salah satunya 
adalah Muhammadiyah. Muhammadiyah pada awalnya adalah sebuah 
ajaran Islam yang digagas oleh K.H. Ahmad Dahlan yang mengacu pada 
pengembangan ilmu pengetahuan berdasarkan syariat Islam. Sekolah 
berbasis keagamaan yang seperti ini pun kemudian berkembang dengan 
cepat di kalangan masyarakat.  
 
Dapat dikatakan bahwa pembentukan lembaga pendidikan yang berafiliasi 
dengan lembaga keagamaan kemudian disebut sebagai sekolah berbasis 
religi. Pengertian sekolah berbasis religi menurut Ali Imron dalam disertasinya 
yang berjudul “Manajemen Mutu Sekolah Dasar Berbasis Religi” adalah salah 
satu jenjang pendidikan formal bernaung di bawah institusi religi, yang 
mengajarkan mata pelajaran umum, dan agama, mempraktikkan aktivitas 
keagamaan dan budaya bernapaskan agama. Untuk pencapaian tujuan 
pendidikan terdapat hal-hal yang tidak terdokumentasikan atau sifatnya tidak 
tertulis dan hal ini sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan 
pendidikan itu sendiri. Hal-hal inilah yang disebut sebagai kurikulum 
tersembunyi (hidden curriculum). Sangat terlihat bahwa fungsi kurikulum 
tersembunyi menurut Elizabeth Vallance mencakup penanaman nilai, 
sosialisasi politis, pelatihan dalam kepatuhan, pengekalan fungsi struktur 
kelas tradisional yang mempunyai karakteristik secara umum seperti kontrol 
sosial (Anyon, 1993) dalam (Suriani, 2015). Kontrol sosial dapat berjalan 
dengan proses sosisalisasi dan transfer nilai dan norma-norma tersebut di 
dalam kelas. Kurikulum tersembunyi kemudian memberikan pemahaman 
mendalam tentang kepribadian, norma, nilai, keyakinan, yang tidak dijelaskan 
secara menyeluruh dalam kurikulum formal. Penerapan kurikulum 
tersembunyi di sekolah ini dapat dilihat seperti adanya penerapan dan 
sosialisasi nilai sera norma-norma agama yang kuat di sana di mana 
kurikulum tersembunyi tersebut menjadi seperti sebuah kontrol sosial yang 
mengatur tingkah laku dan etika mereka sebagai sekolah yang berlabelkan 
“syar’i” untuk mempertahankan eksistensi keislamannya. 
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Dengan demikian, melalui kurikulum dapat terbentuk sebuah karakter, dan 
ciri suatu masyarakat. Kurikulum dapat menjadi alat sosialisasi nilai dan 
norma sebagai aturan hidup suatu masyarakat. Sebuah sistem pendidikan 
menunjukkan corak masyarakat dan masyarakat tidak bisa lepas dengan 
pendidikan dan kurikulum. 
 

Sistematika Penulisan 
 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam pendekatan 
kualitatif, yang menjadi sasaran kajian/penelitian adalah kehidupan sosial 
atau masyarakat sebagai sebuah kesatuan yang menyeluruh (Suparlan, 
1994). Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara untuk 
mendapatkan informasi yang berkaitan dengan tema penelitian. Secara 
keseluruhan sistematika dalam tulisan ini disajikan dengan beberapa bagian 
yaitu: pertama adalah pengantar. Pada bagian pengantar peneliti 
menjelaskan latar belakang, garis besar tema penelitian yaitu tentang 
pendidikan dan kurikulum SMA Muhammadiyah 11 Jakarta, dan hal apa saja 
yang menarik. Kedua adalah sistematika penulisan. Bagian ini memaparkan 
pendekatan yang digunakan pada penelitian, teknik mengumpulkan data, dan 
sistematika penulisan. Selanjutnya bagian ketiga yaitu deskripsi lokasi. 
Bagian ini digunakan unkuk mengenal serta mendeskripsikan lokasi 
penelitian yang dilakukan di SMA Muhammadiyah 11 Jakarta. Keempat yaitu 
tinjauan teoretis. Bagian ini akan dijelaskan tentang pengertian dan definisi 
kurikulum menurut para ahli. Kelima adalah analisis. Pada bagian ini akan 
dibahas corak pendidikan keagamaan berbasis KeMuhammadiyahan. 
Keenam adalah mendeskripsikan simpulan dengan bertumpu pada konsep-
konsep pemikiran beberpa ahli melalui teori sosiologi kurikulum dan teori para 
ahli lainnya yang berkaitan dengan pembahasan. 
 

Deskripsi Lokasi 
 
SMA Muhammadiyah 11 Jakarta adalah salah satu SMA yang berbasis 
keagamaan, yang berlokasi di Jalan Balai Pustaka Barat No. 2, 
Rawamangun, Jakarta Timur. Lokasi sekolah cukup strategis karena tepat 
berada di samping jalan utama. Kondisi sekolah cukup rapi dan terawat, 
dengan bangunan sekolah yang memiliki arsitektur khas Islam yang lebih 
modern. Namun, tidak semua angkutan umum dapat menjangkau lokasi SMA 
Muhammadiyah 11 Jakarta, seperti halnya jalur umum angkutan Bus 
Transjakarta tidak dapat mencapai area tersebut. 
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Gambar 2.1 
SMA Muhammadiyah 11 Jakarta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: Google Image (2017) 
 

 
Tinjauan Teoretis 

 
Pendidikan sekarang dikenal sebagi kebutuhan bagi semua umat manusia 
sekaligus berperan penting untuk sarana mobilitas sosial vertikal. Sebagian 
sosiolog menyebutnya sebagai social elevator. Mengutip pandangan yang 
menjelaskan bahwa sekolah sebagai manifestasi proses pendidikan memiliki 
narasi unik yang berbeda-beda (Suriani, 2015). Dengan arti lain pendidikan 
amat sangat erat hubungannya dengan masyarakat, dan mengakar kuat 
dengan karakteristik masyarakat. Sebagai contoh di masyarakat Jawa 
seringkali melakukan proses sosialisasi nilai pendidikan melalui media 
pertunjukan wayang, misalnya. Sebagai contoh lain, masyarakat Jawa juga 
menerapkan pendidikan di sebuah tempat yang dinamakan pondok 
pesantren. Menurut Brugmans dan Soemardjan dalam Suriani (2016), 
pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan yang memiliki ciri khas 
India yang sebagian dipengaruhi oleh Islam. Dalam praktik pendidikan 
tradisional, praktik pendidikan tentu belum tersusun dan terencana secara 
sistematis. Proses pendidikan berlangsung begitu saja. Seiring 
berkembangnya waktu, pendidikan semakin mengalami perubahan yang 
baru. Maka dari itu kurikulum hadir sebagai pedoman praktik pendidikan yang 
tersusun secara sistematis bahkan dapat memuat visi dan misi di dalamnya 
sebagai bentuk tujuan pendidikan itu dilakukan. 
 
Istilah kurikulum berasal dari bahasa Latin yaitu curere berarti 
menyelenggarakan atau to run course yang berarti menyelenggarakan suatu 
Pendidikan (Hidayat, 2013). Pengertian lain didefinisikan menurut Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab I 
Pasal 1 Ayat 19. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan 
mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran seta cara yang digunakan sebagai 
pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan 
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tertentu (Sistem Pendidikan Nasional 2003). Dijelaskan oleh Tilaar dalam 
Suriani (2016), kurikulum memiliki hubungan erat dengan masyarakat, 
karena itu maka dapat diartikan bahwa kurikulum meiliki relasi dengan aspek 
ekonomi, politik, sosial, budaya bahkan ideologi.  
 
Pandangan sosiologi kurikulum justru menjelaskan dengan jelas berbagai 
definisi mengenai kurikulum itu sendiri. Kurikulum merupakan sebuah ruang 
di mana di dalamnya terjadi pertarungan antarkekuasaan dan antaraktor 
yang hidup dalam masyarakat untuk memproduksi, sekaligus mereproduksi 
berbagai pengetahuan yang terkandung dalam bangunan kurikulum tersebut 
(Hidayat, 2013). Penjelasan tersebut memaknai bahwa hadirnya kurikulum 
sangat penting dan telah berada dalam naungan lembaga pendidikan dan 
pemerintah. Dimaksudkan untuk menciptakan sebuah standardisasi dan 
terciptanya kualitas pendidikan yang baik. 
 

Kurikulum KeMuhammadiyahan 
 
Dalam kegiatan pendidikan yang berlangsung secara formal dijalankan di 
semua lembaga pendidikan tidak asing lagi dengan kurikulum. Kurikulum 
dimaksudkan untuk landasan ataupun cara dasar dalam menyelenggarakan 
kegiatan pendidikan. Pembentukan kurikulum juga menjadi acuan standar 
suatu pendidikan yang harus dibuat dalam proses perencanaan. Posisi 
kurikulum dalam sistem pendidikan di mana pun menjadi penting diperhatikan 
dalam jenjang apapun. Maka semua tingkat satuan pendidikan meiliki 
kurikulum yang biasanya mengacu pada kurikulum yang telah disusun oleh 
pemerintah guna menjadi tolak ukur standardisasi kualitas pendidikan 
tersebut. Meminjam definisi kurikulum oleh John Dewey dalam Hidayat 
(2013) bahwa kurikulum harus membangun rasa tertib dari dunia tempat 
tinggal anak. Dalam mendefinisikan kurikulum, Dewey fokus kepada anak 
karena pendidikan erat kaitannya dengan anak. Terlepas dari itu dapat ditarik 
ide bahwa kurikulum selain berfungsi sebagai pedoman juga memiliki peran 
tak kalah penting yakni menciptakan keteraturan sosial melalui pendidikan 
yang diselenggarakan di sekolah. 
 
Perkembangan kurikulum terus ditekuni oleh para ahli pendidikan dan 
sosiolog pendidikan karena dianggap berperan penting dan memiliki fungsi 
vital lalu menjadi alasan mengapa kurikulum terus dikembangkan. Dalam 
kajian sosiologi, kurikulum dapat dibagi ke dalam dua jenis, yakni: kurikulum 
tertulis yang selama ini diketahui, dan kurikulum tidak tertulis atau yang 
dikenal dalam istilah sosiologis sebagai kurikulum tersembunyi. Meskipun 
biasanya mengacu pada lembaga pendidikan yang sama, dalam pengelolaan 
dan pengembangannya tentu memiliki corak tersendiri. Corak pendidikan di 
suatu wilayah tidak berbeda dengan karakter masyarakat. Dengan kata lain 
corak pendidikan dapat mencerminkan masyarakat itu sendiri. Begitu juga 
dengan kurikulum yang tidak bisa lepas dari kehidupan sosial masyarakat. 
Setiap masyarakat yang sempat merasakan bangku pendidikan dapat 
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disebut sebagai bentuk produk dari kurikulum. Tanpa disadari, kurikulum 
sebenarnya menjadi bagian dari tindakan manusia dalam ranah pendidikan 
melalui interaksinya dengan manusia lain. Individu juga menjadi sarana 
kontrol pada individu (Hidayat, 2013). 
 
Untuk menerapkan kurikulum di sekolah tentu memerlukan penyesuaian 
terhadap karakter masyarakat dan peserta didik yang menjadi partisipasi 
dalam kegiatan pembelajaran. Dibutuhkan tujuan atau visi untuk menentukan 
tujuan pendidikan dan tujuan kurikulum tersebut diterapkan guna memenuhi 
kebutuhan hidup masyarakat. Visi atau tujuan SMA Muhammadiyah 11 
Jakarta adalah membentuk karakter peserta didik yang Cerdas Hati yang 
memiliki akhlak mulia sesuai dengan ajaran agama Islam, bisa menyesuaikan 
diri dengan lingkungan masyarakat yang beragam, dan menjalin 
keharmonisan di antaranya. Kedua, adalah Cerdas Iman berarti beriman, 
betakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berperilaku sesuai ajaran agama 
Islam. Ketiga, Cerdas Ilmu berarti peserta didik mampu menjadi orang cerdas 
dalam berpikir dan bijak dalam berpikir, dituju juga supaya peserta didik 
mampu bersaing dan bermanfaat di masyarakat. 
 
Pendekatan struktural fungsional menjadi basis yang penting dalam 
penerapan dan pembahasan pendidikan, khususnya kurikulum dan 
masyarakat. Emile Durkheim sebagai sosiolog fungsional adalah orang 
pertama yang mengaitkan dan menjelaskan secara sistematis kaitan antara 
pendidikan dan masyarakat dalam publikasi Durkheim yang berjudul 
Education and Sociology (1922) dan publikasi lainnya berjudul Moral 
Education (1925). Durkheim tertarik untuk mengembangkan pendidikan 
berbasis moral sosial kepada masyarakat untuk mencegah anomi dalam 
masyarakat modern pada era itu di Prancis. Pada bagian sebelumnya 
dijelaskan bahwa kurikulum adalah sebuah kontrol masyarakat melalui 
individu. Penanaman nilai moral dan sosial menjadi bentuk nyata kontrol 
sosial pada perilaku individu sehingga mampu menciptakan kehidupan yang 
diharapkan harmonis maka semuanya itu terdapat dalam kandungan 
kurikulum. Kegiatan pembelajaran dilakukan setiap hari berdasarkan pada 
sistematika kurikulum yang disepakati oleh sekolah. Kurikulum yang 
dilaksanakan mengacu pada Kurikulum 2013 dan KTSP 2006. Kurikulum 
2013 diberlakukan kepada kelas 10 dan 11 SMA, sedangkan untuk kelas 12 
diberlakukan KTSP 2006. Secara langsung kurikulum di sekolah ini tidak jauh 
berbeda dengan sekolah lain. Didapat dari wawancara salah satu guru: 
 

“Di sekolah ini tidak jauh berbeda bahkan sama saja dengan 
sekolah umum. Aktivitas pembelajaran berjalan sesuai prosedur 
dan jadwal yang telah ditetapkan sekolah. Hanya saja ada mata 
pelajaran ISMUBA (Al-Islam, KeMuhammadiyahan, dan baca 
tulis Al-Quran).”  
 

(Hasil Wawancara dengan Nani Rahayu, Guru Sosiologi) 
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Tabel 2.1 
Data Jumlah Guru dan Peserta Didik SMA Muhammadiyah 11 

 

No. Status Jumlah 

1 Guru 19 orang 

2 Siswa laki-laki 158 orang 

3 Siswa perempuan 148 orang 

4 Rombongan belajar 10 orang 

 

Tabel 2.2 
Data Status Guru SMA Muhammadiyah 11 

 

No. Status Jumlah 

1 PNS 1 orang 

2 GTT - 

3 GYT 11 orang 

4 Honorer 7 orang 

Total 19 orang 

 

Tabel 2.3 
Data Kurikulum, Sarana, dan Prasarana SMA Muhammadiyah 11 

 

Kurikulum kelas IX KTSP 2006 

Kurikulum kelas VII dan VIII Kurikulum 2013 

Manajemen berbasis sekolah - 

Semester aktif 2016/2017 

Akses internet - 

Sumber listrik - 

Daya listrik 8.000 

Luas tanah 3.495 m2 

Ruang kelas 10 ruang 

Laboratorium 2 buah 

Sanitasi 2 buah 
 

Sumber: dapo.dikdasmen.kemendikbud.go.id 
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Gambar 2.2 

Tabel Persebaran Mata Pelajaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dokumentasi Pribadi (2017) 

 
 

Al-Islam 
 
Kehidupan yang kental akan budaya dan keagamaan di sekolah membuat 
kurikulum yang diterapkan berbeda sedikit dengan pada umumnya di 
Indonesia, yakni dengan adanya mata pealajaran Al-Islam. Pembelajaran Al-
Islam berisi tentang ajaran agama Islam secara menyeluruh dan upaya untuk 
membentuk sikap perilaku peserta didik agar selaras dengan ajaran Islam 
yang benar berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Pelajaran 
KeMuhammadiyahan tidak lepas dari Al-Islam. Hal ini dimaksudkan agar 
peserta didik mampu menangkap wawasan dan bagaimana bentuk dan nilai-
nilai Islam, sosial, ekonomi, politik, kebudayaan, dan seluruh aspek ajaran 
Islam menurut ajaran KeMuhammadiyahan (Nafsiyah, 2009). 
 

Materi KeMuhammadiyahan 
 
Materi KeMuhammadiyahan ialah materi wajib yang harus dipelajari oleh 
siswa. Karena di materi KeMuhammadiyahan, peserta didik akan 
diperkenalkan sejarah Muhammadiyah berdiri, visi misi, sampai apa arti 
Muhammadiyah itu sendiri. Materi tersebut harus dipahami oleh peserta didik, 
karena kewajiban bagi peserta didik yang belajar di sekolah bernaung dalam 
organisasi Muhammadiyah itu sendiri. Itulah sebabnya mengapa materi 
pelajaran KeMuhammadiyahan lebih banyak dibandingkan dengan materi 
pelajaran lainnya.  
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“KeMuhammadiyahan biasanya membahas tentang sejarah 
berdiri organisasi keislaman Muhammadiyah.” 
 

(Hasil wawancara dengan Rosita, Kepala Bidang Kurikulum) 
 
Pelajaran KeMuhammadiyahan dan Al-Islam tersebar rata ke seluruh kelas 
dan angkatan. Masing-masing kelas mendapatkan empat kali dalam satu 
minggu (3 × 45 menit). Adanya pelajaran ini maka pendidik menyebut sekolah 
in sebagai sistem semi-pesantren. Penjelasan menurut Margono dalam 
Nafsiyah (2009) bahwa: 
 

“KeMuhammadiyahan adalah salah satu ilmu yang mengkaji dan 
mempelajari seluk beluk, lika-liku dan kehidupan persyarikatan 
Muhammadiyah dalam segala aspeknya. KeMuhammadiyahan 
memiliki tujuan dalam pembentukan sikap dan perilaku ahklakul 
karimah yang meliputi kecakapan hidup, kepercayaan diri, dan 
perannya di dalam masyarakat, bangsa, dan negara.” 

 
Gambar 2.3 

Lambang Muhammadiyah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: Google Image (2017) 
 

 
Baca Tulis Al-Quran 

 
Sebagai masyarakat yang menganut ajaran Islam, maka penting bagi mereka 
mengetahui dan memahami tulisan Al-Quran. Hal ini ditujukan agar peserta 
didik mampu memaknai syariat keislaman, dan Al-Quran sebagai pedoman 
hidup seorang muslim harus dapat dikuasai dalam bacaan, tulisan, dan 
pemaknaannya secara baik. Mata pelajaran ini diajarkan kepada peserta 
didik sekali dalam seminggu. Tak lupa tadarus dan selawat selalu dilakukan 
di awal pembelajaran sebagai bentuk amalan membaca Al-Quran setiap 
harinya. 
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Orientasi Pengembangan Karakter 
 
Bentuk lain dari kurikulum adalah kurikulum tesembunyi yang tidak tertulis 
dalam bentuk perencanaan tertulis di sekolah. Kurikulum tersembunyi 
berperan penting dalam peningkatan nilai-nilai pendidikan Islam. Karena 
pada dasarnya, konsep kurikulum tersembunyi terekspresikan dalam 
gagasan bahwa sekolah melakukan lebih dari sekadar menyebarkan 
pengetahuan seperti yang tercantum dalam kurikulum tertulis, tetapi juga 
mengandung pesan yang relevan dengan kenyataan hidup (Suryaningtyas, 
2014). 
 
Meskipun tidak tertulis, kurikulum tersembunyi dapat menjadi cara efektif 
dalam penyampaian nilai dan norma sebagai sarana pembentukan perilaku 
pada peserta didik. Hal ini dikarenakan penyampaiannya dengan melalui 
mekanisme budaya yang berjalan sesuai karakter masyarakatnya sehingga 
tersampaikan dengan baik dengan menyesuaikan dengan alur tata tertib 
sekolah yang berlaku. Meminjam definisi kurikulum tersembunyi menurut 
Michael Apple mencakup beberapa kepentingan, bentuk budaya, 
perjuangan, kesepakatan, dan kompromi yang terdapat di sekolah. Lebih 
jelas, Henry Giroux mendefinisikan kurikulum tersembunyi dalam Hidayat 
(2013) sebagai sesuatu yang tidak tertulis seperti norma, nilai kepercayaan 
yang melekat/terikat serta ditransmisikan kepada murid berdasarkan aturan 
yang mendasari struktur rutinitas dan hubungan sosial di sekolah dan ruang 
kelas. Pendidikan yang diterapkan dalam SMA Muhammadiyah seringkali 
juga melestarikan tradisi Muhammadiyah dan keislaman yang kuat. Praktik 
yang biasa dilakukan adalah tradisi salat Duha di saat proses belajar sedang 
dilaksanakan. Poin yang dapat diambil dari tradisi ini adalah membangun 
sikap disiplin yang sesuai dengan ajaran Islam. Peserta didik mengikuti tradisi 
tersebut dengan tanpa paksaan. Sikap altruistik ini berlangsung secara 
kolektif dan bertahan hingga kini. Tidak hanya itu, beberapa hal lain jika dilihat 
hubungan antara pendidik dan peserta didik berlangsung intensif dan akrab. 
Jika ditarik pada kajian kurikulum tersembunyi, hal ini bermakna menjaga 
hubungan yang harmonis antarsesama (hablum minnanas) bahwa derajat 
antarsesama manusia adalah sederajat yang membedakan adalah amal 
kebaikan yang dilihat oleh Allah SWT. 
 
Ekstrakurikuler yang terdapat di SMA Muhammadiyah 11 Jakarta tidak begitu 
banyak seperti di SMA lainnya. Namun pihak sekolah selalu berupaya 
mengembangkan minat dan bakat peserta didiknya semaksimal mungkin 
dengan mengarahkan peserta didiknya memilih ekstrakurikuler yang 
tersedia. Yang mana pada ekstrakurikuler ini dimanfaatkan pihak sekolah 
untuk menjaring siswa-siswi SMP, dengan diadakannya event tahunan yang 
mendapat peranan juga dari ekstrakurikuler yang ditampilkan. Salah satunya 
pada ekstrakurikuler futsal, beserta peran dari pihak sekolah juga 
mengadakan event perlombaan tahunan bagi siswa SMP yang berlokasi di 
SMA Muhammadiyah 11 Jakarta ini. Kemudian pada ekstrakurikuler lainnya, 
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selain mengadakan event tahunan di SMA Muhammadiyah 11 Jakarta ini, 
mereka selalu mengikuti ajang perlombaan di sekitar wilayah Jakarta maupun 
di tingkat nasional dan tingkat internasional, demi meningkatkan eksistensi 
dan keberadaan SMA Muhammadiyah 11 Jakarta ini pada bidang non-
akademik.  
 

Tabel 2.4 
Daftar Ekstrakurikuler di SMA Muhammadiyah 11 Jakarta 

 

Hisbul Wathon (Islamic Scout) Futsal 

Paskibra Baca Tulis Al-Quran 

PMR Keolahragaan 

Bahasa Arab IPM (Ikatan Pelajar Muhammadiyah)/OSIS 

 
Sumber: Analisis Kelompok (2017) 

 
Seperti tabel di atas, Hisbul Wathon (Islamic scout) menjadi alat untuk 
membentuk karakter pada peserta didik di sekolah. Kegiatan ini melibatkan 
beberapa poin yang ditanamkan kepada peserta didik seperti: kemandirian, 
kejujuran, kegigihan, dan nilai-nilai Islam yang kuat disosialisasikan kepada 
mereka. Selain itu, faktanya sekolah ini banyak melahirkan peserta didik yang 
mencapai dan mendapatkan kejuaraan-kejuaraan pada lomba yang mereka 
ikuti. Dan pada dasarnya, pada sekolah ini ekstrakurikulernya pun sama saja 
seperti di sekolah-sekolah umum lainnya, kecuali pada ekstrakurikuler 
tertentu yang memiliki kolerasi dengan keagamaan dan 
KeMuhammadiyahan. Salah satu ekstrakurikuler yang menjadikan SMA 
Muhammadiyah 11 Jakarta memiliki kekhasannya dalam sekolah Islam yaitu 
ekstrakurikuler Bahasa Arab yang mana memiliki kolerasi yang kuat dengan 
SMA Muhammadiyah tersebut. Banyak hasil prestasi dari perlombaan yang 
hasil dari binaan ekstrakurikuler Bahasa Arab, seperti banyak peserta didik 
yang sering berprestasi dalam perlombaan pidato dengan Bahasa Arab, dan 
sebagainya. Pada proses pengembangan ektrakurikuler sekolah berpeluang 
menggali lebih dalam dan berpeluang mendapatkan kesempatan untuk 
berkompetisi dengan sekolah lain. Dalam eksistensinya sebagai sekolah 
yang berbasis keagamaan, SMA Muhammadiyah 11 Jakarta kerap kali 
mendapatkan perlakuan yang berbeda dari pihak pemerintah dalam 
beberapa kegiatan kompetisi O2SN. 

 
Penutup 

 
Praktik kurikulum di lembaga sekolah berbasis Islam tentunya 
menggabungkan kurikulum yang telah Kemendikbud tetapkan, tetapi dipadu 
dengan nilai-nilai keislaman. Dalam penelitian ditemukan kesesuaian dan 
korelasi antara edukasi moral yang dipaparkan Durkheim bahwa kurikulum 
adalah sarana kontrol masyarakat untuk menciptakan ketertiban sosial.  
Maka dengan corak keislaman dianggap mampu mewujudkan kehidupan 
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yang harmonis, dan kecakapan bertindak serta berilmu sebagaimana 
tercantum dalam visi sekolah, yakni: cerdas hati, ilmu dan iman. 
 
Nilai-nilai moral yang diterapkan dalam kurikulum mengacu pada nilai-nilai 
falsafah pendidikan keislaman yang telah disusun oleh para pendiri 
organisasi Muhammadiyah. Sehingga dengan itu menjadi sebuah ciri khusus 
kurikulum yang ada di Muhammadiyah dengan sekolah lainnya yang sama 
berbasis agama, yang menjadikan sebuah idealis sebuah lembaga yang 
berbasis agama seperti Muhammadiyah itu sendiri. Pendidikan 
KeMuhammadiyahan adalah sebuah bukti produk dari hasil penggabungan 
kurikulum pemerintah dan nilai-nilai religius yang dibentuk sebagai upaya 
untuk membentuk kepribadian siswa yang berdasarkan visi dan misi sekolah 
yaitu memiliki hati yang suci, iman yang baik, dan ilmu pengetahuan. Serta 
dengan tiga hal itu dapat membentuk kepribadian yang khusus dan karakter 
yang dimiliki oleh peserta didik yang bersekolah di Muhammadiyah dengan 
di sekolah lain bisa terlihat perbedaannya. Karena dengan memiliki karakter 
berjiwa iman, ilmu, serta pengabdian penuh dengan mencirikan khas 
Muhammadiyah dan mengamalkannya dengan kehidupan sehari-hari. 
 
Penanaman ideologi KeMuhammadiyahan yang kuat ini adalah suatu 
represetasi dari terbentuknya suatu budaya yang dan norma-norma agama 
sebagai kontrol agar dapat menciptakan situasi sekolah yang damai dan 
berbasiskan keislaman yang ditanamkan melalui kurikulum sekolah dan juga 
terdapatnya sebuah bentuk dari kurikulum tersembunyi yang membentuk 
ideologi dan budaya keislaman masyarakat sekolah khususnya para peserta 
didik di dalam suatu lembaga pendidikan seperti sekolah, khususnya di SMA 
Muhammadiyah 11 Jakarta ini.  
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Bab 3 
Dualitas Pendidikan Sekolah dan Pesantren dalam 

Pembentukan Akhlak di SMP Nahdlatul Wathan  
 
 

Pendahuluan 
 

Relasi dualitas pendidikan di Indonesia semakin hari semakin terlihat. Hal ini 
didukung oleh Giddens yang melihat bahwa ilmu-ilmu sosial dijajah oleh 
gagasan dualitas pelaku versus struktur. Giddens memproklamasikan 
hubungan antara keduanya sebagai relasi dualitas: tindakan dan struktur 
saling mengandaikan (Priyono, 2016: 18). Dualitas ini tidak hanya terjadi 
pada ilmu-ilmu sosial, melainkan pada praktik pendidikan. Sebagai contoh 
adalah sekolah berbasis pesantren Nahdlatul Wathan. Sekolah ini dapat 
disebut sebagai strukur yang mengatur sumber daya manusia melalui aturan-
aturan yang telah dibuat dan disepakati bersama. Dalam sekolah pasti 
terdapat kurikulum yang ditempatkan dalam ruang pendidikan sebagai 
sesuatu yang melekat pada praktik pendidikan yang dijalankan oleh pendidik 
untuk disampaikan kepada peserta didik, ini dapat disebut sebagai pelaku. 
Dualitas antara struktur dan pelaku terletak pada praktik sosial jadi dualitas 
tersebut terjadi dalam praktik sosial yang dilakukan secara berulang-ulang 
dalam lintas ruang dan waktu. Sentralitas waktu dan ruang dapat dikatakan 
sebagai proses yang menggerakan teori strukturasi. Giddens juga 
berpendapat bahwa tanpa adanya waktu dan ruang maka tidak akan ada 
tindakan (Priyono, 2016: 19).  
 
Hadirnya institusi sekolah dengan panduan kurikulum yang sistematis 
merupakan ruang yang disediakan secara terintegrasi dan terstruktur untuk 
mengakomodasi proses pembelajaran yang mampu mengarahkan 
masyarakat pada kehidupan yang lebih baik (Suryani, 2013: 132). Akan 
tetapi, hadirnya ruang sekolah tidak akan menjadi sesuatu yang berarti tanpa 
adanya waktu karena bagaimana pun tindakan atau praktik sosial tidak akan 
dapat terjadi tanpa adanya waktu. Praktik sosial yang terjadi di sekolah 
Nahdlatul Wathan dilakukan untuk membentuk akhlak mulia dari peserta 
didiknya. Hal itu didukung oleh kurikulum nasional dan kegiatan-kegiatan 
keagaman yang dilakukan oleh pihak sekolah disetiap harinya, kegiatan 
tersebut ada yang tertulis dalam peraturan sekolah dan tersembunyi dalam 
kurikulum yang dilakukan secara berulang-ulang guna mencapai suatu tujuan 
yang diharapkan. Tanpa disadari, kurikulum sebenarnya menjadi bagian dari 
tindakan manusia dalam ranah pendidikan melalui interaksinya dengan 
manusia lain (Hidayat, 2013: 86).  
 
Giddens juga melihat struktur menjadi tiga gugus besar, yaitu: struktur 
sebagai penandaan atau signifikasi, struktur sebagai penguasaan atau 
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dominasi, dan struktur sebagai pembenaran atau legitimasi (Priyono, 2016: 
24). Pada sekolah Nahdlatul Wathan, struktur penandaan atau signifikasi 
berhubungan dengan skemata simbolik dan pemaknaan. Hal ini dapat dilihat 
melalui kegiatan keagamaan sebagai praktik sosial yang sudah mendarah 
daging pada setiap peseta didik SMA Nahdlatul Wathan. Kedua, adalah 
gugus penguasaan atau dominasi. Gugus ini sangat erat kaitannya dengan 
kekuasaan. Pada sekolah Nahdlatul Wathan, kekuasaan ini dapat dibuktikan 
dengan seringnya sekolah menguasi dan memenangkan perlombaan baik 
pada tingkat kabupaten, provinsi bahkan nasional. Ketiga, adalah sruktur 
pembenaran atau legitimasi ini dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya, 
dengan memberikan hukuman kepada peserta didik yang tidak melakukan 
kegiatan keagamaan, yang sudah diatur oleh sekolah guna membentuk 
praktik sosial setiap peserta didik yang berakhak mulia. Ketiga gugus struktur 
ini saling berkaitan dengan praktik sosial peserta didik di sekolah Nahdlatul 
Wathan. Jadi, dualitas yang terjadi di sekolah Nahdlatul Wathan hanya dapat 
terjadi jika didukung oleh struktur dan praktik sosial yang berkolaborassi 
dengan ruang dan waktu. 
 

Metodologi Penelitian 
 

Peneliti mengambil lokasi penelitian di Jalan Raya Penggilingan 
Cakung, Jakarta Timur yang merupakan lokasi SMA Nahdlatul Wathan. Pada 
penelitian ini, informan yang diwawancarai adalah: Wakil Kepala SMA 
Nahdlatul Wathan Bidang Kurikulum, dan siswa SMA Nahdlatul Wathan. 
Teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 
menggunakan wawancara yang dilakukan secara mendalam. Para informan 
memberikan banyak informasi mengenai kurikulum di SMA Nahdlatul Wathan 
yang meliputi implementasi kurikulum, proses pembelajaran, kegiatan siswa-
siswi, peraturan-peraturan sekolah, dan sebagainya. Data penelitian ini 
adalah data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan 
didukung juga dengan data primer berupa observasi dan wawancara dengan 
narasumber. Data-data tersebut kemudian digunakan untuk menulis tulisan 
ini agar hasilnya aktual dan dapat dipercaya. 
 

Kerangka Teori 
 

Dalam penelitian ini, dualitas pendidikan antara sekolah dan pesantren dapat 
dilihat dari aspek sosiologi dengan menggunakan teori strukturasi (praktik 
sosial) menurut Anthony Giddens. Menurut teori ini, praktik sosial yang 
dijalankan merupakan hasil dari suatu hubungan dialektis yang bersifat 
dualitas antara agensi dengan struktur. Agensi diartikan sebagai individu 
yang bertanggung jawab atas peristiwa dan peristiwa tidak akan terjadi jika 
individu tidak terintervensi. Sedangkan struktur adalah hal-hal yang 
mengonstruksikan seperti aturan dan sumber daya serta sarana yang 
memungkinkan pengikatan ruang dan waktu yang mereproduksi praktik 
sosial dalam sistem-sistem sosial kehidupan masyarakat (Giddens, 2004: 
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76). Dengan dianalisis teori strukturasi mengenai praktik pendidikan di SMA 
Nahdlatul Wathan yang memberikan kegiatan sekolah disertai kegiatan 
pesantren dalam membentuk siswa yang berakhlak mulia sangat berperan 
dan sesuai. Alasannya adalah karena SMA Nahdlatul Wathan dengan 
kurikulum dan muatan lokalnya akan menjadi struktur. Sedangkan guru dapat 
menjadi agensi dalam mencapai misi SMA Nahdlatul Wathan, yaitu 
membentuk siswa yang berakhlak mulia. Hal demikian menjadikan SMA 
Nahdlatul Wathan sebagai struktur pendidikan yang menyuguhkan model 
sekolah dan model pesantren. 
 
Pada prosesnya, struktur seperti kurikulum di SMA Nahdlatul Wathan terus 
diproduksi serta memiliki hubungan dualitas dengan agensi yang pada 
akhirnya akan melahirkan berbagai praktik sosial sebagaimana tindakan 
sosial para guru dan peserta didik dalam mengupayakan pembentukan sifat 
yang berakhlak mulia. Praktik sosial bersifat berulang dan berpola dalam 
lintas ruang dan waktu, praktik sosial itu sendiri dapat berupa kebiasaan-
kebiasaan seperti melakukan kegiatan agama yang mengacu pada nuansa 
pesantren, menerapkan muatan lokal yang khusus dibuat dari SMA Nahdlatul 
Wathan dalam proses pembelajaran serta meliputi pula standar kompetensi 
yang sama dengan sekolah-sekolah umum lain. Hal tersebut merupakan 
suatu praktik sosial yan terbentuk di SMA Nahdlatul Wathan dalam upaya 
membentuk sifat siswa yang berakhlak mulia. 
 
Dalam praktik sosial yang berpola dan berulang itulah terjadi dualitas antara 
struktur dan agensi. Dualitas relasi tersebut terletak dalam fakta bahwa 
struktur mirip dengan pedoman, yang menjadi prinsip praktik-praktik sosial 
berlangsung. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dualitas adalah 
pembagian atas dua kelompok yang saling bertentangan. Maka, jelas dapat 
dikatakan bahwa dualitas pendidikan di SMA Nahdlatul Wathan memiliki dua 
struktur pendidikan yaitu menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan 
Pendidikan (KTSP 2006) dan muatan lokal yang mengacu pada kegiatan 
pesantren. Pada prosesnya, struktur pendidikan di SMA Nahdlatul Wathan 
tersebut terus diproduksi serta memiliki hubungan dengan agensi yang pada 
akhirnya akan melahirkan berbagai praktik sosial sebagaimana tindakan 
sosial para guru dalam mengupayakan pembentukan siswa yang berakhlak 
mulia.  
 
Praktik sosial bersifat berulang dan berpola dalam lintas ruang dan waktu 
(Giddens, 1994: 22). Praktik sosial itu sendiri dapat berupa kebiasaan-
kebiasaan seperti: melakukan kegiatan pesantren, menerapkan muatan lokal 
yang khusus dibuat dari SMA Nahdlatul Wathan dalam proses pembelajaran, 
serta meliputi pula standar kompetensi yang sama dengan sekolah-sekolah 
umum lain. Hal tersebut merupakan suatu praktik sosial yan terbentuk di SMA 
Nahdlatul Wathan dalam upaya membentuk sifat siswa yang berakhlak mulia. 
Giddens menjelaskan dari berbagai prinsip struktural, terdapat tiga gugus 
besar struktur. Pertama, struktur penandaan atau signifikasi (signification) 
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yang menghubungkan dengan skemata simbolik, pemaknaan, penyebutan, 
dan wacana. Kedua, struktur penguasaan atau dominasi (domination) yang 
berisi skemata penguasaan atas orang (politik) dan barang/hal yang 
berkaitan dengan ekonomi. Ketiga, struktur pembenaran atau legitimasi 
(legitimation) yang berpegangan pada skemata peraturan normatif, yang 
diketahui dalam tata hukum (Priyono, 2016: 72). 
 
Dikaitkan dengan tiga gugus struktur Giddens. Gugus pertama diawali 
dengan struktur signifikasi yaitu sekolah pesantren sebagai skemata simbolik 
atau pemaknaan yang digunakan sebagai ciri khas SMA Nahdlatul Wathan. 
Selanjutnya, gugus kedua yaitu struktur dominasi yang mana KTSP 2006 
sebagai pedoman praktik pendidikan dan proses pembelajaran di SMA 
Nahdlatul Wathan yang merupakan bentuk dominasi Pemerintah. Kemudian, 
pada gugus ketiga yaitu struktur legitimasi yang menyangkut Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang pendidikan 
agama dan pendidikan keagamaan sebagai skema normatif di SMA 
Nahdlatul Wathan. Peraturan pemerintah tersebut lah yang menetapkan 
adanya lembaga pendidikan keagamaan Islam. Maka, keberadaan SMA 
Nahdlatul Wathan sebagai sekolah berbasis keagamaan telah berlandaskan 
aturan yang formal. Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat diketahui bahwa 
ketiga gugus tersebut saling berkaitan satu sama lain dalam upaya 
membentuk siswa siswi SMA Nahdlatul Wathan yang berakhlak mulia. 
 

Terbentuknya Sekolah Nahdlatul Wathan 
 
SMA Nahdlatul Wathan Jakarta adalah sekolah yang berbasis keagamaan 
yang berada dalam naungan Yayasan Mi’rajush Shibyan Nahdlatul Wathan 
Jakarta yang notabenenya juga bernaung dalam Organisasi Nahdlatul 
Wathan (NW) yang memiliki ciri khas tersendiri dalam memeperkenalkan visi 
dan misi organisasi. Sekolah SMA Nahdlatul Wathan juga merupakan 
sekolah yang berada dalam naungan pondok pesantren yang merupakan 
basis atau tempat mendalami studi-studi keIslaman yang mengarah pada 
pembentukan potensi dan karakteristik siswa agar memiliki akhlak yang 
mulia. Sekolah Nahdlatul Wathan Jakarta dirintis dari nol oleh para relawan 
yang ingin berusaha untuk mengembangkan pendidikan dan memenuhi 
kebutuhan masyarakat akan pentingnya pendidikan. Awal perjuangannya 
beranjak dari guru mengaji yang keliling ke setiap rumah dengan jumlah 
murid yang banyak, padahal dalam pelaksanaanya pembelajaran tersebut 
dilakukan di teras-teras perumahan warga. Karena dukungan yang penuh 
dari masyarakat untuk lebih luas mengembangkan pendidikan, hingga pada 
akhirnya guru yang yang telah lama menyebarkan pendidikan dengan cara 
berkeliling ke setiap rumah, mampu membeli tanah untuk pembangunan 
lembaga pendidikan. Walaupun awalnya belum mampu mengembangkan 
lembaga pendidiakn secara luas, tetapi seiring dengan waktu sekolah 
Nahdlatul Wathan Jakarta terus mengalami perberkembang sampai saat ini. 
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Gambar 3.1  
Gedung SMA Nahdlatul Wathan 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: Dokumentasi Pribadi (2017) 
 
Dalam perkembangannya, ada peran yang ikut serta (donatur) dalam 
mengembangkan lembaga pendidikan Nahdlatul Wathan tersebut. 
Perkembangan sekolah Nahdlatul Wathan ditandai dengan pendirian 
sekolah-sekolah yang berjenjang mulai dari pendidikan Diniah, SD, SMA, dan 
SMA. Dalam praktik pendidikannya, tidak ada penolakan masyarakat hingga 
saat ini. Karena masyarakat sangat mendukung dan merasa terbantu dengan 
adanya sekolah yang berbasis keagamann di Jakarta. Jumlah kelas semakin 
bertambah, dan untuk pendidikan jenjang SMA terdapat enam kelas, karena 
tingginya kepercayaan masyarakat kepada sekolah tersebut. Hingga saat ini 
Sekolah Nahdlatul Wathan disebut sebagai sekolah berbasis keagamaan dan 
pesantren, yang saat ini sudah tersedia asrama untuk para siswa laki-laki. 
 

Implementasi Kurikulum SMA Nahdlatul Wathan 
 
Dalam proses pembelajarannya, SMA Nahdlatul Wathan Jakarta masih 
menggunakan KTSP 2006, dan menurut semua pihak yang berada di 
sekolah, kurikulum yang tepat diterapkan di sekolah ini adalah KTSP 2006 
yang disesuaikan dengan muatan lokal sekolah. Dalam pengembangan 
kurikulum, sekolah berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan 
kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Sekolah ini juga telah 
menerapkan Kurikulum 2013 selama satu semester. Namun, karena 
pemerintah memberi penawaran kepada sekolah jika belum siap 
menerapkan Kurikulum 2013 maka diperbolehkan menggunakan KTSP 2006 
lagi, maka kembali lagi pada KTSP 2006. Hasil wawancara dari salah satu 
murid menyatakan, bahwa siswa senang diajari dengan metode-metode yang 
ada dalam Kurikulum 2013. Karena membiasakan siswa untuk lebih aktif dan 
belajar berbicara di hadapan publik. Sekolah pun mempunyai harapan untuk 
menerapkan Kurikulum 2013. Namun sebagian siswa pun merasa keberatan 
dengan jam pulang sekolah yang sore. Karena dengan berbagai 
pertimbangan sarana prasarana serta sumber daya yang belum memadai. 
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Alasan SMA Nahdlatul Wathan belum siap melaksanakan Kurikulum 2013, 
disebabkan juga karena faktor kegiatan yang dilakukan bersamaan dengan 
kegiatan  pesantren. Karena pada dasarnya sekolah SMA Nahdlatul Wathan 
adalah sekolah yang berbasis agama dan pesantren, maka lebih banyak 
pelajaran-pelajaran atau kegiatan yang bernuansa agama dan tradisi 
pesantren itu sendiri. Dalam melaksanakan Kurikulum 2013 yang pernah 
dilakukan dalam kurun waktu satu semester, sekolah telah 
melaksanakannnya dengan baik. Hanya saja berbenturan dengan kegiatan 
pesantren. 
 
Pendidikan yang diterapan oleh SMA Nahdlatul Wathan memiliki dualitas 
antara kegiatan pembelajaran akademik sehari-hari dengan berbagai 
kegiatan-kegiatan yang kental akan tradisi pesantren. Selain memang karena 
SMA Nahdlatul Wathan merupakan sekolah yang berbasis agama, hal 
tersebut pun dilatarbelakangi karena sekolah tersebut berada dalam naungan 
pesantren. Sehingga nilai, norma, dan aturan yang diterapkan di dalam 
sekolah memiliki dualitas yang erat antara sekolah Nahdlatul Wathan dengan 
kegiatan tradisi-tradisi pesantren. 
 
Bentuk-bentuk kegiatan sekolah yang mengadaptasi tradisi-tradisi pesantren 
seperti: pembiasaan di pagi hari dengan tadarus membaca Al-Quran disertai 
salawat-salawat, review Mufradat Arab dan Inggris, Tahfidzul Quran, seni 
budaya Islam (seni membaca Al-Quran), melaksanakan salat Duha, serta 
dalam acara tertentu melakukan doa bersama dan membaca kitab kuning. 
Dalam sistem penerapan kurikulum, SMA Nahdlatul Wathan disertai mata 
pelajaran Aqidah Akhlak, Sejarah Kebudayaan Islam, Fikih, Tafsir, dan Al-
Quran Hadis. Mata pelajaran tersebut sangat mengadaptasi kurikulum yang 
diterapkan pesantren. Dalam program-program ekstrakurikuler, SMA 
Nahdlatul Wathan mengadaptasi kegiatan pesantren yaitu adanya 
ektrakurikuler Marawis, Muhadoroh, Barzanji, dan Hadroh.  
 

“Di sekolah ini, sebelum mulai pelajaran di dalam kelas, 
siswanya melaksanakan kegiatan keagamaan terlebih dahulu 
seperti: salat Duha, tadarus, dan selawatan. Biasanya 
kegiatannya dimulai dari jam 07.00 sampai jam 08.00. Mata 
pelajaran sama ekstrakurikulernya juga mengandung muatan 
lokal keagamaan. Setelah pulang sekolah siswa laki-laki 
melanjutkan kegaiatan pesantren karena asrama yang tersedia 
hanya asrama laki-laki saja, perempuan belum ada.”  
 

(Hasil wawancara dengan Sofi, 16 Mei 2017) 
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Tabel 3.1  
Struktur Kurikulum di SMA Nahdlatul Wathan 

 

Standar Kompetensi Kelompok Mata Pelajaran 

1. Agama dan Akhlak 

Mulia SMA Nahdlatul 

Wathan 

1. Berperilaku sesuai dengan ajaran agama yang 

dianut dan mengikuti perkembangan remaja. 

2. Menghargai keragaman agama, bangsa suku, 

ras dan golongan sosial, ekonomi, dan budaya 

dalam tantangan global. 

3. Berpartisipasi dalam penegakkan aturan-

aturan sosial. 

4. Memahami hak dan kewajiban diri dan orang 

dan orang lain dalam pergaulan di masyarakat. 

5. Menghargai adanya perbedaan pendapat dan 

berempati terhadap oranng lain. 

6. Berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif 

dan santun melalui berbagai cara termasuk 

pemanfaatan teknologi informasi yang 

mencerminkan harkat dan martabat sebagai 

makhluk Tuhan. 

7. Menjaga kebersihan dan kesehatan, ketahanan 

dan kebugaran jasmani dalam kehidupan 

sesuai dengan tuntunan agama. 

8. Memanfaatkan lingkungan sebagai makhluk 

ciptaan tuhan secara bertanggung jawab. 

2. Kewarganegaraan dan 

Keperibadian SMA 

Nahdlatul Wathan 

1. Berpartisipasi dalam kehidupan 

bermasyarakat, bangsa dan bernegara secara 

demokratis dalam wadah NKRI. 

2. Berpartisipasi dalam penegakkan aturan-

aturan sosial, hukum, dan perundang-

undangan. 

3. Menghargai keragaman agama, bangsa, suku, 

ras, dan golongan sosial ekonomi dalam 

lingkungan global. 

4. Memanfaatkan lingkungan sebagai makhluk 

ciptaan Tuhan secara bertanggung jawab.  

5. Mengembangkan diri secara optimal dengan 

memanfaatkan kelebihan diri serta 

memperbaiki kekurangannya. 

6. Berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif 

dan santun melalui berbagai cara termasuk 

pemanfaatan teknologi informasi. 
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7. Menunjukkan sikap percaya diri dan 

bertanggung jawab atas perilaku, perbuatan 

dan pekerjaan. 

8. Menunjukkan kemampuan mengembangkan 

budaya belajar untuk pemberdayaan diri. 

9. Menunnjukkan kegemaran membaca dan 

menulis. 

10. Berkarya secara kreatif, baik individual 

maupun kelompok. 

11. Menjaga kesehatan, ketahanan, dan kebugaran 

jasmani. 

12. Menunjukkan sikap kompetitif dan sportif 

untuk meningkatkan ketakwaan dan 

memperkuat kepribadian. 

13. Memahami hak dan kewajiban diri dan orang 

lain dalam pergaulan di masyarakat. 

14. Menghargai adanya perbedaan pendapat 

terhadap orang lain. 

15. Menunjukkan apresiasi terhadap karya seni. 

3. Ilmu Pengetahuan dan 

Teknologi SMA 

Nahdlatul Wathan 

1. Membangun dan menerapkan informasi, 

pengetahuan dan teknologi secara logis, kritis, 

kreatif, dan inovatif. 

2. Menunjukkan kemampuan berpikir logis, kritis, 

kreatif, dan inovatif secara mandiri. 

3. Mmenunjukkan kemampuan budaya belajar 

untuk pemberdayaan diri. 

4. Menunjukkan sikap kompetitif, sportif dan 

etos kerja untuk mendapatkan hasil yang 

terbaik salam bidang iptek. 

5. Menunjukkan kemampuan menganalisa dan 

memecahkan masalah kompleks. 

6. Menunjukkan kemampuan menganalisis 

fenomena alam dan sosial sesuai dengan 

kekhasaan daerah masing-masing. 

7. Memanfaatkan lingkungan secara produktif 

dan bertanggung jawab. 

8. Berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif 

dan santu melalui berbagai cara termasuk 

pemanfaatan teknologi informasi. 

9. Menunjukkan kegemaran membaca dan 

menulis. 
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10. Menunjukkan keterampilan menyimak, 

membaca, menulis dan berbicara dengan 

bahasa Indonesia dan Inggris. 

11. Menguasai pengetahuan yang diperlukan untuk 

menngikuti pendidikan tinggi. 

4. Estetika SMA 

Nahdlatul Wathan 

Memanfaatkan lingkungan untuk kegiatan apresiasi 

dan kreasi seni dengan: 

1. Menunjukkan apresiasi terhadap karya seni. 

2. Menunjukkan kegemaran membaca dan 

menulis karya seni. 

3. Menghasilkan karya kreatif, baik individual 

maupun kelompok. 

5. Jasmani, Olah Raga, 

dan Kesehatan SMA 

Nahdlatul Wathan 

1. Menjaga kesehatan, ketahanan, dan 

kebugaran jasmani. 

2. Membangun dan mennerapkan informasi dan 

pengetahuan potensi lokal untuk menunjang 

kesehatan, ketahanan, dan kebugaran 

jasmani. 

3. Menunjukkan sikap kompetitif dan sportif 

untuk mendapatkan hasil yang terbaik dalam 

pendidikan jasmani, oleh raga dan kesehatan. 
 

Sumber: Data SMA Nahdlatul Wathan (2017) 
 

 
Struktur dan Muatan Kurikulum 

 
Struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan di SMA Nahdlatul 
Wathan Jakarta, meliputi substansi pembelajaran yang di tempuh dalam satu 
jenjang pendidikan selama 3 tahun, mulai kelas X sampai lelas XII, dan terdiri 
dari sejumlah mata pelajaran muatan lokal dan pengembangan diri. 
Pengorganisasian kelas terdiri dari dua kelompok, yaitu kelas X merupakan 
program umum yang diikuti oleh peserta didik, dan kelas XI, XII adalah 
pemrograman penjurusan, yang terdiri dari  dua jurusan yaitu IPA daan IPS. 
Mata pelajaran untuk kelas X terdapat 20 mata pelajaran  dengan  tambahan 
pelajaran Ke-NW-an Al-Quran/Hadis dan Seni Musik. Sedangkan untuk kelas 
XI dan kelas XII masing-masing 17 mata pelajaran dengan mata pelajaran 
tambahan Ke-NW-an, Al-Quran/Hadis dan Seni Musik. 
 
Adapun bahasa asing yang menjadi pilihan di SMA Nahdlatul Wathan Jakarta 
adalah bahasa Arab, dan untuk lebih jelasnya gambaran secara keseluruhan 
jenis mata pelajaran dan alokasi waktunya per minggu tercantum pada 
struktur kurikulum SMA Nahdlatul Wathan Jakarta berikut ini. 
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Tabel 3.2 
Alokasi Waktu Mata Pelajaran SMA Nahdlatul Wathan 

 

KOMPONEN 
KELAS 

X XI IPS XI IPA XII IPS 

MATA PELAJARAN 

1. Pendidikan Agama Islam 2 2 2 2 

2. Pendidikan Kewarganegaraan 2 2 2 2 

3. Bahasa Indonesia 4 4 4 4 

4. Bahasa Inggris 4 4 4 4 

5. Matematika 4 4 4 4 

6. Fisika  2 - 4 - 

7. Biologi  2 - 4 - 

8. Kimia  2 - 4 - 

9. Sejarah  2 3 1 3 

10. Geografi  2 3 - 3 

11. Ekonomi  2 4 - 4 

12. Sosiologi  2 3 - 3 

13. Seni Budaya 2 2 2 2 

14. Pendidikan Jasmani 2 2 2 3 

15. Teknologi Informasi Komunikasi  2 2 2 2 

16. Bahasa Arab 2 2 2 2 

MUATAN LOKAL 

1. Ke-NW-an 2 2 2 2 

2. Al-Quran/Hadis 2 2 2 2 

3. BP/BK 1 1 1 1 

EKSTRAKURIKULER 

Pramuka 1 1 1 1 

JUMLAH 42 42 42 42 
 

Sumber: Data SMA Nahdlatul Wathan (2017) 
 
Pelaksanaan kurikulum SMA Nahdlatul Wathan disesuaikan dengan 
kebutuhan para peserta didik yang disesuaikan dengan perkembangan 
zaman. Walaupun kurikulum yang diterapkan KTSP 2016, tetapi dalam 
mengajar guru juga memadukannya dengan Kurikulum 2013. Hal ini 
dikarenakan para guru mempunyai harapan agar siswa-siswi di SMA 
Nahdlatul Wathan mampu bersaing dan mampu menghadapi tantangan 
zaman. SMA Nahdlatul Wathan yang sistem pendidikannya juga bergabung 
dengan pesantren. Hal ini menyebabkan kegiatan pembelajaran tidak lepas 
dari kegiatan keagamanan. Kegiatan keagamaan yang dilakukan sebelum 
menjalankan kegiatan akademik di antaranya adalah salat Duha, salawat, 
tadarusan, dan membaca doa Hizib (setiap hari Jumat). 
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Mengenai pelaksanaan muatan lokal, SMA Nahdlatul Wathan 
mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi 
sekolah. Dalam hal ini, SMA Nahdlatul Wathan Jakarta memiliki dan 
mengembangkan  beberapa muatan lokal yang mengacu pada kebutuhan 
peserta didik, karakteristik sekolah, di antaranya: Seni Musik, Ke-NW-an, dan 
Al-Quran/Hadis. 
 
Strategi pelaksanaan tiga materi muatan lokal tersebut adalah dengan 
mengalokasikan waktu pada pagi atau sore hari di luar jam belajar, sebagai 
kegiatan atau materi tambahan. Sementara dalam strategi pembelajaran 
Bahasa Inggris khususnya, SMA Nahdlatul Wathan melakukan kerjasama 
dengan Lembaga Kursus di Jakarta. Sedangkan untuk materi Al-Quran/Hadis 
dan Ke-NW-an bekerja sama langsung dengan Pondok Pesantren dan 
Pengurus Besar (PB) Nahdlatul Wathan. 
 

Skema 3.1 
Pengembangan Kurikulum SMA Nahdlatul Wathan 

 

 
 

Sumber: Analisis Kelompok (2017) 
 
 



 

 

  37 

Gambar 3.2 
Kegiatan Keagamaan Siswa-Siswi SMA Nahdlatul Wathan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: Dokumentasi Pribadi (2017) 
 

 
Muatan Lokal Bentuk Kurikulum Tersembunyi dalam Membentuk 

Identitas Siswa 
 
Muatan lokal merupakan kegiatan kurikulum untuk mengembangkan 
kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi sekolah, yang 
materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang telah 
ada. Pelaksanaan tiga materi muatan lokal tersebut, adalah dengan 
mengalokasikan waktu pada pagi atau sore hari di luar jam belajar, sebagai 
kegiatan atau  materi tambahan. Sementara dalam strategi pembelajaran 
Bahasa Inggris khususnya, SMA Nahdlatul Wathan melakukan kerjasama 
dengan Lembaga Kursus di Jakarta. Sedangkan untuk materi Al-Quran/Hadis 
dan Ke-NW-an bekerjasama langsung dengan Pondok Pesantren dan 
Pengurus Besar (PB) Nahdlatul Wathan. 
 
Henry Giroux mendefinisikan kurikulum tersembunyi sebagai sesuatu yang 
tidak tertulis seperti norma, nilai kepercayaan yang melekat/terikat serta 
ditransmisikan kepada murid berdasarkan aturan yang mendasari struktur 
rutinitas dan hubungan sisial di sekolah dan ruang kelas. (Hidayat, 2013). 
Kurikulum tersembunyi memiliki peran penting dalam membangun 
kepribadian dan sikap di kalangan murid. Kegiatan keagamann yang menjadi 
ciri khas di sekolah SMA Nahdlatul Wathan adalah setiap pagi sebelum 
masuk kelas melakukan kegiatan keagamaan berupa salat Duha, tadarus, 
dan salawat-salawat. Jika ada siswa yang tidak melakukannya maka siswa 
tersebut harus melapor kepada guru. Ciri khas yang sangat menonjol lainnya 
yaitu pembacaan “Hizib” (sering disebut dengan Hiziban) yang dilakukan 
setiap hari Jumat. Murid-murid SMA Nahdltul Wathan diwajibkan untuk 
menghafal doa-doa Hizib tersebut karena hal tersebut yang membedakan 
SMA Nahdlatul Wathan dengan sekolah-sekolah lainnya dan dikenal sebagai 
kegiatan Ke-NW-an. 
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Sekolah SMA Nahdlatul Wathan, selalu memantau setiap perubahan dan 
perkembangan peserta didik. Komunikasi antara guru dan siswa berjalan 
dengan baik. Karena para guru selalu mengajarkan para siswanya untuk 
berperilaku sopan dan menanamkan etika yang baik kepada siswanya. Jika 
ada siswa yang berbicara tidak sopan dan bertindak tidak sesuai dengan 
aturan, maka guru langsung memanggilnya dan diberikan arahan kepada 
siswa yang melanggar peraturan tersebut. Waluapun SMA Nahdlatul Wathan 
berbasis keagamaan, tetapi pihak sekolah mendidik siswanya ke arah sosial, 
agar siswa bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Menurut Durkheim, 
sistem pendidikan berkontribusi untuk eksistensi sebuah masyarakat. Dalam 
hal ini, melalui kurikulum yang diajarkan di sekolah, pendidikan akan 
mempersiapkan murid-murid untuk mengantisipasi kondisi di masa yang 
akan datang (Hidayat, 2014: 85). Dalam hal ini, SMA Nahdlatul Wathan 
menerapkan kegiatan-kegiatan keagamaan sebagai alat untuk membentengi 
diri agar tidak terpengaruh hal negatif akibat perubahan zaman yang semakin 
modern. 
 

Skema 3.2 
Dimensi Kurikulum 

   

        

       Muatan Lokal 

        Kurikulum  

Tersembunyi  

       Kegiatan Keagamaan 

 

 

 

 

 

 

  Actual/Real Curriculum 

         (KTSP 2006) 

 
 

Sumber: Analisis Kelompok (2017) 
 

 
Implementasi Kurikulum Sekolah 

 
Pelaksanaan kurikulum sekolah di SMA Nahdlatul Wathan, pada umumnya 
sama dengan sekolah-sekolah umum lainnya. Yang membedakan hanyalah 
kurikulum tersembunyi yang disematkan di setiap mata pelajaran oleh 
gurunya. Biasanya  kurikulum tersembunyi itu berupa niai-nilai sosial, norma, 
kepercayaan, keterampilan dan budaya yang dilakukan dalam proses 

Ide Mendirikan 

Sekolah 

Rencana 

Tertulis 
Implementasi 

Hasil: 

Menciptakan 

Siswa Berakhlak 

Mulia 
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pendidikan melalui sosialisasi, interaksi, serta kegiatan-kegiatan lainnya yang 
dilakukan melalui struktur dan pelaku yang menghasilkan praktik sosial dan 
bertujuan untuk membentuk akhlak mulia peserta didik. Sebagaimana yang 
telah dikemukakan pada bagian terdahulu, hubungan antara pelaku dan 
struktur berupa relasi dualitas. Dualitas itu terjadi dalam praktik sosial yang 
berulang dan terpola dalam lintas ruang dan waktu (Priyono, 2016: 21-22). 
Hal ini juga terjadi pada SMA Nahdlatul Wathan yang dalam melaksanakan 
kurikulum SMA Nahdlatul Wathan mengalami proses dualitas, yaitu sekolah 
diilustrasikan sebagai struktur dan yang melaksanakan kurikulum, dan 
kurikulum tersembunyi diilustrasikan sebagai pelaku. Dalam pelaksanaan 
kurikulum sekolah, SMA Nahdlatul Wathan mengadopsi dua tradisi yaitu 
dengan menggunakan kurikulum nasional dan kurikulum yang sudah 
diadopsi dari muatan-muatan lokal keagamaan dalam setiap praktik 
sosialnya. Dualitas juga terlihat pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan di 
sekolah, ada kegiatan umum yang dilakukan sesuai standar peraturan umum 
seperti kegiatan upacara bendera, dan kegiatan yang dilakukan dengan 
menggunakan standar pesantren yang berbasis keagamaan seperti 
pengajian setiap pagi dan Hiziban yang merupakan ciri khas SMA Nahdlatul 
Wathan yang dilaksanakan setiap hari Jumat pagi. 
 
Kegiatan-kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik jika pihak yang 
mengadakan kegiatan dapat memanajemen waktu dan mempersiapkan 
ruang dengan baik. Dalam teori strukturasi Giddens, ruang dan waktu dapat 
membentuk makna pada setiap praktik sosial yang dilakukan. Akan tetapi 
praktik sosial hanya berlangsung (bukan melalui) waktu dan ruang. Tetapi 
soal bagaimana hubungan waktu dan ruang dikoordinasikan dalam praktik 
sosial. Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, hubungan antara pelaku 
dan struktur berupa relasi dualitas. Dualitas itu terjadi dalam praktik sosial 
yang berulang dan terpola dalam lintas ruang dan waktu (Priyono, 2016: 38). 
Kegiatan-kegiatan tersebut dibuat oleh struktur atau sekolah dengan tujuan 
untuk membentuk praktik sosial yang berakhlak mulia. Untuk itu jika pelaku 
dapat mengatur kegiatan dengan baik maka praktik sosial yang diharapkan 
juga dapat tercapai sesuai dengan harapan yaitu terbentuknya akhlak 
peserta didik SMA Nahdlatul Wathan yang berakhlak mulia. 
 

Simpulan 
 
Dari hasil analisis penelitian yang telah dipaparkan di atas, menjelaskan 
bahwa SMA Nahdlatul Wathan sebagai sekolah berbasis keagamaan 
mengimplementasikan nilai-nilai keagamaan kepada peserta didik sebagai 
upaya pembentukan akhlak mulia melalui kurikulum yang diterapkan. 
Penanaman nilai dan norma tersebut diharapkan mampu menjadi bekal 
dalam kehidupan para peserta didik dikemudian hari. Pembahasan yang 
disampaikan ini juga dianalisis menggunakan pendekatan teori Giddens 
mengenai dualitas. Hal tersebut karena SMA Nahdlatul Wathan selain 
sekolah yang berbasis keagamaan juga sebagai sekolah yang bernaung 
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pondok pesantren, yang mana dalam pelaksanaannya menerapkan berbagai 
macam nilai, norma, kebiasaan tradisi, sebagai upaya untuk membentuk 
siswa yang berakhlak mulia. Di sekolah juga terdapat kurikulum tersembunyi 
dalam pembentukan akhlak bagi peserta didik. Oleh karena itu, dengan 
adanya penanaman nilai dan norma maka penanaman kurikulum berbasis 
agama dirasa tepat sebagai alat kontrol untuk membentengi dari hal-hal yang 
sifatnya negatif. Pendekatan teori Giddens mengenai dualitas antara 
pendidikan dan pesantren dalam penelitian ini, dirasa tepat karena kebijakan-
kebijakan sekolah dilakukan secara sistematis, harmonis dan saling 
ketergantungan antara satu fungsi dengan fungsi yang lainnya sehingga 
dapat berguna untuk memperbaiki mutu dan kualitas pendidikan. Dalam 
pelaksanaan kurikulum, perlu adanya peningkatan kualitas sumber daya 
alam dan manusia di setiap jenjang pendidikan, agar setiap jenjang 
pendidikan siap dalam mengikuti perubahan kurikulum, sehingga dalam 
pelaksanaan proses pembelajaran kurikulum dapat berjalan dengan efektif 
dan efisien. 
 

 
 

-----oOo-----  
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Bab 4 
Kurikulum dan Terbentuknya Keteraturan Sosial:  

Studi Kasus di MA Persis 69 Matraman, Jakarta Timur  
 
 

Pendahuluan 
 
Tujuan nasional negara Indonesia dirumuskan dalam UUD 1945, yaitu untuk 
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tunpah darah Indonesia, 
dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan 
bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 
kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sesuai dengan isi dari 
pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 tersebut bahwa tujuan dari didirikannya 
Negara Indonesia adalah untuk mencerdaskan bangsa. Dengan ini, 
pendidikan merupakan aspek penting dalam kehidupan bangsa Indonesia di 
mana sebagai bekal setiap masyarakat Indonesia untuk menghadapi 
tantangan zaman yang semakin kompeks. Pendidikan juga sebagaimana 
yang diatur di dalam UUD 1945 merupakan hak semua negara. Di Indonesia 
terdapat sekolah-sekolah umum yang berada di bawah Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan mulai dari TK, SD, SMP, SMA dan juga 
Perguruan Tinggi Umum (PTU). Dan ada juga sekolah-sekolah agama yang 
berada di bawah Kementerian Agama seperti RA, MI, MTs, MA, dan 
Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI). 
 
Pada akhir dekade 1980-an terjadi pengintergrasian madrasah dalam sistem 
pendidikan nasional, yakni dengan lahirnya Undang-Undang No. 2 Tahun 
1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan bahwa 
pendidikan keagamaan menjadi salah satu jenis pendidikan di Indonesia, 
disamping pendidikan akademik, pendidikan profesional, dan pendidikan 
kejuruan. Pendidikan madrasah yang merupakan bagian dari pendidikan 
nasional turut memberikan sumbangsih terhadap proses pencerdasan 
masyarakat dan bangsa. Berdirinya madrasah juga turut membantu dan 
memberikan kesempatan kepada masyarakat yang kurang mampu untuk 
mendapatkan pendidikan. Sistem pendidikan yang digunakan oleh madrasah 
sudah memasukkan pelajaran-pelajaran umum di luar pelajaran pendidikan 
agama Islam. Metode yang digunakan dan kurikulum pelajaran yang 
diterapkan sudah mengdapatasi sistem pendidikan dan kurikulum pelajaran 
umum. 
 
Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional, kurikulum didefinisikan sebagai seperangkat rencana dan 
pengetahuan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan 
sebagai penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar (Pasal 1) yang disusun 
untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan memperhatikan tahap 
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perkembangan peserta didik dan kesesuaiannya dengan lingkungan, 
kebutuhan pembangunan nasional, perkmebangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi serta kesenian, sesuai dengan jenis dan jenjang masing-masing 
satuan pendidikan (Hidayat, 2011: 180). Kurikulum dapat dikaji sebagai suatu 
produk di mana terdapat kumpulan aktivitas yang dapat mempersiapkan 
individu untuk kehidupan yang lebih kompleks. Bagi Durkheim, guru memliki 
peran yang penting dalam menanamkan cita-cita dan pengetahuan terhadap 
peserta didiknya. Dalam hal ini, pengajaran dan metode yang diberikan oleh 
guru dapat menghasilkan perubahan yang lebih baik yang mana di dalam nya 
guru dapat menanamkan nilai dan norma. Dalam hal ini, kurikulum dapat 
menciptakan keteraturan sosial. 
 

Sistematika Penulisan 
 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian 
kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami 
makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal 
dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini 
melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan dan 
prosedur. Mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan, menganalisis 
data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, 
dan menafsirkan makna data (Creswell, 2016: 4). Penelitian ini dilakukan 
dengan mendatangi lokasi MA Persatuan Islam 69 Matraman. Penelitian 
berfokus pada kurikulum dan ekstrakurikuler yang menunjang sekolah untuk 
menciptakan keteraturan sosial di masyarakat. Tidak lupa dokumentasi foto 
terkait sekolah dan kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah tersebut. 
 
Tulisan ini secara garis besar memiliki beberapa bagian. Pertama, pengantar 
yang menjelaskan mengenai latar belakang tema penelitian serta hal-hal 
menarik yang berkaitan dengan tema penelitian. Kedua, sistematika 
penulisan dan metode penelitian. Bagian ini mendeskripsikan pendekatan 
yang digunakan dalam penelitian dan sistematika penulisan hasil penelitian. 
Ketiga, bagian ini memaparkan tentang deskripsi lokasi penelitian. Keempat, 
kajian teoretis yang membahas tentang kurikulum sebagai mekanisme 
keteraturan sosial. Kelima, kajian historis mengenai MA Persis 69 Matraman. 
Keenam, membahas mengenai kurikulum yang terintegrasi antara kurikulum 
Kemendikbud, Kemenag, dan Yayasan Persis. Ketujuh, faktor pendukung 
kurikulum sebagai mekanisme keteraturan sosial. Kedelapan, implementasi 
kurikulum sebagai mekanisme keteraturan sosial. Kesembilan, penutup. 
Bagian ini menjadi bagian simpulan dan poin penting dari hasil pembahasan 
sebelumnya. Bagian ini menjabarkan poin-poin penting yang menjadi 
penguat analisis pembahasan. Selain itu terdapat analisis yang menjadi 
simpulan dari pembahasan serta permasalahan dari penelitian ini. 
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Metodologi Penelitian 
 
Lokasi penelitian ini dilakukan di MA Persis 69 Matraman di Jalan Kramat 
Asem Raya No. 59 Utan Kayu Selatan, Matraman, Jakarta Timur. Dalam 
pengambilan sampel yang akan dijadikan informan pada objek penelitian, 
peneliti menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan 
sampel dengan pengumpulan data melalui informan yang sengaja dipilih 
berkaitan dengan tema penelitian. Teknik pengambilan data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara. Wawancara 
ditanyakan kepada wakil kepala sekolah bidang kurikulum di MA Persis 69 
mengenai kurikulum dan aspek lain yang mendukung jalannya kurikulum di 
MA Persis 69. Dengan menggunakan teknik pengambilan data observasi 
sebagai pengamatan langsung terhadap situasi dan kondisi informan. 
Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu, data primer dan data 
sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian 
lapangan meliputi pengumpulan data dengan wawancara secara langsung 
dengan informan berupa pertanyaan yang menyangkut tentang kurikulum 
dan aspek lain yang menunjang jalannya kurikulum dan data sekunder yaitu 
data yang diperoleh dari media jurnal, buku, maupun data yang diperoleh dari 
para informan. Pengambilan data secara sekunder ini dilakukan untuk 
melengkapi data-data yang ada. 
 

Deskripsi Lokasi 
 
Penelitian ini dilakukan di MA Persis 69 Matraman di Jalan Kramat Asem 
Raya No. 59, Utan Kayu Selatan, Matraman, Jakarta Timur. Secara geografis 
MA Persis 69 Matraman memiliki tempat yang sangat strategis karena berada 
di antara permukiman warga. Letak MA Persis 69 juga dekat dengan SMAN 
22 Jakarta yang berada di seberang sekolah tersebut. MA Persis 69 bisa 
diakses melalui jalan Jenderal Ahmad Yani ataupun dari Jalan Galur Sari 
Timur. Di depan MA Persis 69 terdapat banyak pedagang yang berjualan 
jajanan anak sekolah. MA Persis 69 memiliki cat bewarna hijau yang identik 
dengan keagamaan, khususnya agama Islam. Terdapat tulisan “Pesantren 
Persatuan Islam MA 69 Matraman” yang terletak di dinding sekolah tepatnya 
berada di dinding lantai tiga. Bangunan sekolah terdiri dari tiga lantai. Pada 
lantai dasar terdapat ruang kelas, kantin, lapangan sekolah, playground, 
tempat parkir, masjid, dan juga kantor satpam. Pada lantai dua terletak ruang 
guru, meja piket, ruang kelas, toilet, ruang serbaguna, dan ruang kepala 
sekolah. Sedangkan pada lantai tiga hanya terdapat ruang kelas. Di sekitar 
MA Persis 69 banyak ditumbuhi tanaman hijau.  
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Gambar 4.1 
Gedung MA Persis Matraman 

 

 
 

Sumber: Dokumentasi Pribadi (2017) 
 

 
Kajian Teoretis:  

Kurikulum Sebagai Mekanisme Keteraturan Sosial 
 
Istilah kurikulum berasal dari bahasa Latin, yaitu currere yang berarti to run  
(menyelenggarakan) atau to run (menyelenggarakan suatu pengajaran). 
Beberapa tokoh pendidikan lainnya menjelaskan kurikulum sebagai the 
course of study atau materi yang dipelajari (Hidayat, 2011: 178). Keberadaan 
kurikulum sangat diperlukan bagi dalam pendidikan maka kurikulum disebut 
juga sebagai jantung pendidikan. Selain itu, adanya kurikulum merupakan 
sebagai kebutuhan masyarakat karena adanya perubahan di dalam 
masyarakat. Diperlukannya kurikulum sebagai bekal bagi masyarakat untuk 
kontrol tingkah laku individu di dalam masyarakat. Kurikulum juga dapat 
disebut sebagai pewarisan budaya yang ada di dalam masyarakat sehingga 
individu dapat berperilaku sesuai dengan nilai dan norma yang ada. 
 
Parson menggunakan pendekatan struktural fungsional dalam melihat 
masyarakat dari segi fungsinya dan juga prosesnya. Menurut Parson, individu 
berinteraksi satu sama lain melalui media struktur sosial. Mereka menerima 
standar umum evaluasi, yang merupakan standar moral atau norma (Hidayat: 
2013: 100). Bagi Parson, pendidikan memiliki kontribusi dalam mencipatakan 
integrasi. Parson menganalisis konsep AGIL dalam pendidikan yaitu, 
adaptation di mana melalui pendidikan individu disosialisasikan untuk 
menyesuaikan diri. Goal attaiment di mana pendidikan dapat mendukung 
adanya ekonomi masyarakat melalui penanaman keterampilan. Integration di 
mana sekolah merupakan wadah untuk menginternalisasikan nilai-nilai dan 
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norma-norma sosial ketika keluarga tidak mampu melakukan hal tersebut. 
Latency di mana pendidikan sebagai pola pemeliharaan yang memiliki fungsi 
sebagai solusi untuk menyelesaikan konflik. 
 
Sistem pendidikan akan berjalan apablia setiap fungsi-fungsi di dalamnya 
berjalan dengan baik. Jika kurikulum dapat berjalan sesuai dengan fungsinya, 
maka akan menghasilkan sistem pendidikan yang terintegrasi. Dengan kata 
lain, kurikulum menjadi sarana penting untuk menopang berlangsungnya 
sistem pendidikan yang harmonis dalam sebuah masyarakat. Selain Parson, 
Durkheim juga melihat bahwa kurikulum dapat dijadikan sebagai mekanisme 
keteraturan sosial, di mana guru di dalamnya memiliki peranan penting dalam 
menanamkan nilai dan norma kepada peserta didiknya melalui metode dan 
isi pengajarannya. 
 

Kajian Historis MA Persis 69 Matraman 
 
MA Persis 69 berdiri tidak lepas dari perjuangan berdirinya Jam’iiyah 
Persatuan Islam. Semenjak aktifnya kembali Pimpinan Cabang Persatuan 
Islam Jatinegara pada masa Orde Baru (sekarang menjadi Cabang 
Matraman), kala itu sedang semangatnya para anggota Jam’iiyah Persatuan 
Islam Jakarta Timur mengadakan pengajian di beberapa tempat, di antaranya 
di Kramat Asem RT 10/RW 12 Kelurahan Utan Kayu (sekarang RT 7/RW 5 
Kelurahan Utan Kayu Selatan), serta di Masjid Al-Istiqomah Jalan Pasar 
Jatinegara merupakan cikal bakal perkembangan Jam’iiyah Persatuan Islam 
Jakarta Timur hingga saat ini. Sementara untuk keperluan syiar ajaran Islam 
di wilayah Matraman dan sekitarnya, maka sangat diperlukan 
penyelenggaraan pendidikan pondok pesantren, agar masyarakat lebih 
mengenal tentang ajaran Islam yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah, 
dan semua anggota serta simpatisan Persatuan Islam Cabang Matraman 
saat itu sepakat untuk mendirikan Pesantren Persatuan Islam di wilayah 
kerjanya.  
 
Bangunan Pondok Pesantren Persatuan Islam Cabang Matraman, yang 
terletak di Kramat Asem RT 7/RW 5, Kelurahan Utan Kayu Selatan 
merupakan wakaf dari keluarga Nana Jaya kepada PC. Persis Matraman 
seluas ± 366 m². Untuk  keperluan  pengelolaan  pesantren  tersebut,  maka  
dibentuklah pengurus pesantren yang kala itu dipimpin oleh Abdul Kholik 
(Ketua RW setempat) dan pada saat itu Pimpinan Cabang Persatuan Islam 
(Persis) Jatinegara, E. Bachrum (Allahuyarham) sebagai ketua. Pesantren 
Persatuan Islam 69 pada waktu didirikannya di tahun 1975 hanya  
mempunyai beberapa santri. Kemudian dari tahun ke tahun menunjukkan 
peningkatan yang signifikan, yaitu berjumlah 200 orang (Tingkat Diniyah Ula 
saja). Mengingat  Pesantren tersebut telah memenuhi syarat yang ditetapkan 
dalam kaidah Pesantren Persatuan Islam PP Persis yang berkedudukan di 
Bandung, maka dikeluarkan surat keputusan tentang pendirian Pesantren 
Persatuan Islam 69, dengan surat penetapannya bernomor: 
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1579/J.59/B.1/PP/75, tertanggal 26 April 1975 ditandatangani oleh KH. Eman 
Sar’an selaku ketua II PP Persis dan E. Nasrullah selaku sekretaris II PP 
Persis. Tingkatan pendidikan yang ada berdiri dari mulai tingkatan Diniyyah 
Ula/MI (1970), tingkat Tsanawiyyah (1987), dan tingkat Aliyah/Mu’allimin 
(1990). MA Persatuan Islam 69 Kota Jakarta Timur berdiri pada tahun 1990. 
Seiring berjalannya waktu setelah pembangunan gedung Madrasah di Jalan 
Kramat Asem Raya No. 59 ini, yang menjadi sentral pendidikan hingga saat 
sekarang, maka dikembangkannya tingkat pendidikan sampai MA. 

 
Tabel 4.1 

Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Perkembangan  
MA Persis 69 Matraman 

 

NO NAMA KEPALA SEKOLAH PERIODE 

1. H. Amin Bunyamin, S.Pdi. 1990 - 1997 

2. H. Jeje Zaenuddin, M.Ag. 1997 – 2006 

3. Drs. H. Beben Mubarok 2006 - 2010 
 

Sumber: Dokumen Profil MA Persis 69 
 
 

Kurikulum Terintegrasi 
 
Pada dasarnya pendidikan merupakan usaha sadar seseorang atau 
sekelompok orang untuk mengembangkan potensi yang ada pada dirinya 
(hati, pikir, rasa dan karsa, serta raga) untuk mencapai tujuan yang diinginkan 
(Samani dan Hariyanto, 2012: 37). Pendidikan merupakan suatu hal yang 
penting dalam kehidupan manusia untuk bertahan dalam masyarakat, 
terutama pada masyarakat modern seperti sekarang ini. Kemajuan manusia 
pun ditentukan oleh pendidikan yang direncanakan sedemikian rupa oleh 
masyarakat sehingga manusia pun dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan 
zaman yang semakin berkembang. Pendidikan tidak akan terlepas dari 
adanya peran kurikulum yang menunjang berjalannya proses pendidikan itu 
berlangsung. Kurikulum adalah seperangkat isi, tujuan, bahan ajar yang akan 
digunakan sebagai pedoman dasar dalam penyelenggaraan kegiatan 
pembelajaran agar dapat mencapai tujuan yang dimaksud. Hadirnya 
kurikulum sebagai pedoman pembelajaran sistematik yang berlangsung di 
sekolah formal dilatarbelakangi oleh berubahnya konfigurasi sosial 
masyarakat dari tatanan sosial kehidupan tradisional yang relatif sederhana 
menuju masyarakat modern (Suriani: 2016: 127). 
 
Kurikulum yang diterapkan pada sekolah formal di Indonesia dibuat dan 
dirancang oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). 
Kurikulum yang dibuat setiap periodenya akan berganti dan terus diperbaiki 
dan disempurnakan. Kurikulum yang saat ini sedang diterapkan yaitu 
Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum penyempurnaan dari 
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kurikulum sebelumnya yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan yang lebih menekankan pada pengintegrasian karakter para 
peserta didiknya dalam proses pembelajaran. Pendidikan karakter adalah 
sistem penanaman nilai-nilai karakter pada anak didik yang meliputi 
komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan dan tindakan untuk 
merealisasikan nilai-nilai karakter (Mahbubi, 2012: 41). Tujuan yang ingin 
dicapai dari kurikulum ini adalah untuk menjadikan peserta didik memiliki sifat 
mandiri dan memiliki karakter sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 
 
Indonesia yang beragam dan toleransi membuat setiap orang bebas 
memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing membuat 
Kementerian Agama juga turut andil dalam menjalankan sistem pendidikan 
yang berjalan. Perkembangan kurikulum tidak hanya pada Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan, tetapi Kementerian Agama juga ikut mengambil 
peran. Salah satunya adalah dibuatnya Kurikulum Agama Islam (PAI). 
Kurikulum Agama Islam adalah seperangkat kurikulum yang disusun 
berdasarkan pokok-pokok ajaran Islam (Departemen Agama, 2001: 15). 
Menurut Depdiknas, Kurikulum PAI adalah mata pelajaran yang disusun dan 
dikembangkan dari ajaran-ajaran pokok (dasar) yang terdapat dalam agaram 
Islam sehingga PAI merupakan bagian yang dajarkan dari kurikulum yang 
disusun di unit pendidikan tertentu dan bertujuan untuk membentuk moral dan 
kepribadian peserta didik yang baik (Depdiknas, 2004: 2). Pengembangan 
kerangka dasar adanya kurikulum tersebut dimaksudkan karena adanya 
tantangan yang dihadapi dalam ranah keagamaan terlebih pada era 
globalisasi seperti saat ini. Tantangan yang dihadapi baik dalam internal 
maupun dalam eksternal. Kurikulum juga diperluan untuk penguatan proses 
pembelajaran dan penyesuaian beban belajar keagamaan agar dapat 
menjamin kesesuaian antara apa yang diinginkan dengan apa yang 
dihasilkan. Kementerian Agama telah berupaya untuk mentransformasikan 
pemikiran yang dialami pada masyarakat dengan tantangan pendidikan saat 
ini dan mendatang. 
 
Pada studi kasus di MA Persis 69 kurikulum yang digunakan tidak hanya 
kurikulum 2013 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saja tetapi 
juga menggunakan kurikulum dari Kementerian Agama dan Yayasan 
Persatuan Pesantren Indonesia dari MA Persis 69 juga memiliki kurikulum 
tersendiri yang tujuannya agar diterapkan pada sekolah tersebut. Perpaduan 
dari berbagai kurikulum pada sekolah ini membuat sekolah menjalankan 
kurikulum dengan beban lebih berat dari sekolah pada umumnya. 
 

“Kurikulum yang kami terapkan kami bahasakan dengan 
kurikulum yang gemuk. Karena kami harus mengintegrasikan 
tiga kurikulum sekaligus. Pertama, kurikulum dari Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan atau mata pelajaran umum yang 
akan di Ujian Sekolah-kan dan Ujian Nasional-kan. Kedua, kami 
pun harus mempelajari kurikulum dari Kementerian Agama 
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yaitu untuk pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) dan  
bahasa Arab yang akan di Ujian Akhir Madrasah Berstandar 
Nasional (UAMBN) dan ketiga kami pun harus mempelajari 
kurikulum yang dikembangkan dari pimpinan pusat kami dari 
bidang tarbiyah Persatuan Pesantren Indonesia (PPI) Persis itu 
sendiri. Itulah yang membuat beban dari mata pelajaran yang 
harus dipelajari oleh peserta didik kami itu lebih berat dari 
sekolah-sekolah yang lain.” 
 

(Hasil wawancara dengan Arif, 28 April 2017) 
 
Kurikulum yang digunakan oleh MA Persis 69 ini adalah perpaduan antara 
Kurikulum Sekolah Pemerintah (Madrasah Aliyah dan SMA), Kurikulum 
Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Kurikulum muatan Pesantren Persatuan 
Islam (yayasan). Kurikulum yang diterapkan pada sekolah tersebut diarahkan 
kepada pembinaan para peserta didik agar mereka memiliki akhlak mulia 
(akhlakul karimah), menerapkan kebaikan kepada semua orang serta mampu 
menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Lulusan dari sekolah ini 
akan mendapatkan dua ijazah, yaitu Ijazah Pesantren dan Ijazah Madrasah 
Aliyyah Negeri atau setingkat dengan ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) 
sehingga ijazah tersebut dapat digunakan untuk melanjutkan ke jenjang 
pendidikan selanjutnya yaitu perguruan tinggi. 
 
Kurikulum yang diterapkan di Persatuan Pesantren Islam Persis 69 ini di 
dalamnya terdapat sasaran pembelajaran yang akan diberikan kepada para 
peserta didiknya. Materi yang dirancang dibuat agar para peserta didik 
memenuhi tujuan yang akan dicapai dalam penerapannya di dalam 
masyarakat, seperti yang dikutip dari situs website Persatuan Pesantren 
Islam Persis 69, di antaranya adalah: 
1. Mengamalkan dan membiasakan salat lima waktu secara berjamaah. 
2. Tahsin dan Tahfidz Juz’Amma secara baik dan benar. 
3. Memahami akidah dengan benar. 
4. Menerapkan dan membiasakan sikap ahlakul karimah kepada diri sendiri, 

teman, guru, keluarga, dan lingkungan. 
5. Membaca dan menulis bahasa Arab/Al-Quran dengan baik dan benar. 
6. Mengenal dan membiasakan membaca doa-doa harian. 
7. Mempraktikkan wudu dan salat dengan benar sesuai dengan Al-Quran 

dan Hadis. 
8. Mampu mengumandangkan azan dan iqomah untuk laki-laki. 
9. Mengenal dan mempraktikan salat-salat sunah. 
 
Kurikulum yang ada di MA Persis 69 ini memiliki perbedaan dibandingkan 
dengan sekolah pada umumnya. Jika di sekolah umum kurikulum agama 
yang diterapkan terdapat pada pendidikan agama Islam saja dan yang 
dipelajari hanya sebatas permukaan saja, sekolah ini menerapkan pelajaran 
pendidikan agama Islam lebih mendalam yang kemudian dibagi menjadi 
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beberapa mata pelajaran. Penerapan kurikulum yang berbeda pada MA 
Persis 69 ini berdampak pada bertambahnya alokasi waktu belajar hingga 
mencapai 53 jam belajar per minggu, sedangkan pada sekolah umum 
maksimal 48 jam per minggu. Pembagian program peminatan pun tidak 
hanya program IPA dan IPS, tetapi ditambah dengan program Keagamaan. 
Dengan menggunakan percampuran antara tiga kurikulum yaitu dari 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, dan 
Kurikulum Yayasan Madrasah Aliyah Persis 69 maka lulusan dari sekolah MA 
Persis 69 akan membentuk peserta didik yang memiliki kompetensi yang 
dapat diterapkan pada masyakat baik sosial maupun agama dan juga 
menjadi pengontrol sosial dan keteraturan sosial dalam masyakarat. 

 
Skema 4.1 

Penggabungan Kurikulum di MA Persis 69 Matraman 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: Analisis Kelompok (2017) 

 
 

Faktor Pendukung Kurikulum Sebagai Mekanisme Keteraturan Sosial 
 
Faktor lain yang mendukung kegiatan kurikulum terintegrasi di MA Persis 69 
adalah ekstrakurikuler. Korelasi antara ekstrakurikuler dan kurikulum tersebut 
dapat dilihat dari adanya kegiatan ekstrakurikuler yang juga merupakan 
bagian dari kurikulum dan dimasukkan ke dalam pelajaran keagamaan. 
Ekstrakurikuler merupakan kegiatan yang dilakukan di luar kelas untuk 
menumbuhkembangkan potensi sumber daya manusia yang dimiliki peserta 
didik berkaitan dengan aplikasi ilmu pengetahuan yang didapatkan maupun 
dalam pengertian khusus untuk membimbing peserta didik dalam 
mengembangkan potensi dan bakat yang ada dalam dirinya melalui kegiatan-
kegiatan wajib maupun pilihan (Anwar, 2001: 49). Ekstrakurikuler digunakan 
sebagai wadah bagi peserta didik dalam menyalurkan minat dan bakatnya 
dalam kegiatan akademik maupun non-akademik, memperkaya lingkungan 
belajar, serta memberikan stimulus bagi peserta didik untuk bisa kreatif dan 
inovatif. Pelaksanaan ekstrakurikuler merupakan bagian dari pengembangan 
institusi sekolah yang lebih mengandalkan inisiatif dari sekolah atau 
madrasah. 
 

Kurikulum Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan 

Kurikulum Kementerian 

Agama 

Kurikulum Yayasan Persatuan 

Pesantren Islam Persis 

Program Peminatan: 
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MA Persis 69 Matraman mengembangkan ekstrakurikuler seperti Tafqidil 
Quran, Qirotul Qitab, Olahraga, Seni, Desain Grafis, TIK, Jurnalistik, dan 
Fotografi. Dari beragam ekstrakurikuler tersebut, Tafqidil Quran dan Qiratul 
Qitab merupakan ekstrakurikuler yang bersifat wajib. Hal menarik yang 
ditemukan di MA Persis 69 Matraman adalah di mana di sekolah tersebut 
kegiatan ekstrakurikuler Tafqidil Quran dan Qiratul Qitab masuk ke dalam 
satuan kurikulum. Tafqidil Quran merupakan kegiatan ekstrakurikuler yang 
melatih peserta didik dalam upaya meningkatkan kemampuan untuk 
membaca dan menghafal Al-Quran dan Hadis. Sedangkan Qiratul Qitab 
merupakan kegiatan ekstrakurikuler untuk  melatih dalam membaca lafal Al-
Quran dan membaca kitab yang ditulis oleh para ulama terdahulu.  
 

“Ekstrakurikuler yang diunggulkan adalah Tafqidil Quran dan 
Qiratul Qitab. Tafqidil Quran dan Qiratul Qitab juga dimasukkan 
secara formal pada struktur kirikulum di MA Persis 69 
Matraman. Program Tafqidil Quran masuk ke dalam kurikulum 
pendidikan keagamaan dan muatan lokal untuk jurusan IPA dan 
IPS.” 
 

(Hasil wawancara dengan Arif, 28 April 2017) 
 
Kurikulum memiliki komponen pokok dan komponen pendukung yang saling 
berkaitan dan berinteraksi dalam mencapai tujuan pendidikan. Keberadaan 
Tafqidil Quran dan Qiratul Qitab menjadi komponen pendukung dari adanya 
kurikulum terintegrasi di MA Persis 69. Tafqidil Quran dan Qiratul Qitab bukan 
hanya sebagai ekstrakurikuler pendukung kurikulum saja, tetapi kegiatan 
tersebut juga masuk dalam satuan kurikulum terintegrasi itu sendiri. Tafqidil 
Quran dan Qiratul Qitab dimasukkan pada kurikulum pendidikan keagamaan 
dan muatan lokal seluruh jurusan di MA Persis 69. Ekstrakuliker Tafqidil 
Quran dan Qiratul Qitab merupakan satu kesatuan rangkaian sistem dalam 
kurikulum, di mana peran ekstrakurikuler tersebut digunakan sebagai 
penunjang kurikulum untuk melatih peserta didik dalam memperdalam ilmu 
agama yang akan digunakan sebagai bekal pedoman nilai dan norma agama.  
 
Kegiatan ekstrakurikuler dan kurikulum memiliki keterhubungan dalam 
menciptakan peserta didik sesuai dengan tujuan pendidikan. Ekstrakurikuler 
Tafqidil Quran dan Qiratul Qitab menjadi kegiatan yang wajib diikuti oleh 
peserta didik yang bertujuan sebagai pelatihan dan pembelajaran peserta 
didik yang berpegang pada pedoman Al-Quran agar dapat lebih 
memperdalam ilmu agama Islam yang bermanfaat sebagai pegangan bekal 
ilmu yang di pegang dirinya kelak. Peserta didik harus ditanami oleh nilai-nilai 
rohani agar memiliki pemahaman yang baik mengenai agama. Kegiatan 
ekstrakurikuler Tafqidil Quran dan Qiratul Qitab juga memiliki peran latensi 
sebagai pola pemeliharaan yang dapat digunakan peserta didik sebagai tolak 
ukur individu dalam berperilaku untuk menghadapi keadaan masyarakat di 
masa datang yang semakin kompleks.  
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Implementasi Kurikulum Sebagai Mekanisme Keteraturan Sosial 

 
Masyarakat berkembang secara dinamis yang senantiasa berubah. 
Perubahan yang terjadi di masyarakat memengaruhi cara hidup, berpikir 
seseorang dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Dalam hal ini, 
peran pendidikan sangat diperlukan untuk mengantisipasi adanya bahaya 
yang mengancam masyarakat akibat perubahan. Pendidikan melalui 
kurikulum yang diajarkan oleh guru di sekolah berfungsi sebagai pedoman 
belajar dan kontrol sosial di masyarakat. MA Persis 69 Matraman merupakan 
salah satu lembaga pendidikan formal yang di kelola oleh Yayasan Persatuan 
Islam. Dalam pelaksanaan pendidikannya, MA Persis memiliki kurikulum 
tersendiri yang berbeda dengan kurikulum sekolah lainnya. Kurikulum yang 
diterapkan di sekolah tersebut memiliki persentase lebih banyak pada 
pembelajaran berbasis agama Islam. Selain kurikulum, terdapat kegiatan 
ekstrakurikuler unggulan berbasis agama Islam yang mendukung jalannya 
kurikulum dan keberhasilan pendidikan di MA Persis 69. 
 
Menurut Alexander Inglis, kurikulum memiliki beberapa fungsi, salah satunya 
adalah fungsi integrasi (Hamalik, 2007: 13). Fungsi integrasi, yaitu kurikulum 
harus dapat mengembangkan pribadi peserta didik secara utuh. Kemampuan 
kognitif, afektif dan psikomotorik harus berkembang secara terintegrasi. 
Penerapan kurikulum berbasis agama di MA Persis 69 sejalan dengan 
kebutuhan masyarakat seiring dengan adanya perubahan di masyarakat. 
Dengan adanya perubahan tersebut, seseorang harus memiliki pedoman 
nilai-nilai rohani untuk bertindak dan berperilaku di kehidupan sosial di 
masyarakat. 
 
Kurikulum berkontribusi dalam menciptakan integrasi di masyarakat melalui 
internalisasi nilai dan norma yang diajarkan oleh guru. Seseorang yang telah 
mempelajari ilmu agama lebih mendalam, tentunya memiliki pedoman nilai 
dan norma yang menjadi acuannya untuk berperilaku di masyarakat. 
Kurikulum sebagai sarana konstruksi sosial yang tidak bisa dipisahkan oleh 
keberadaan masyarakat. Kurikulum juga dapat menyosialisasikan peran-
peran yang harus dilakukan individu ketika berada di lingkungan masyarakat. 
Melalui kurikulum, diharapkan tidak hanya mengembangkan kemampuan 
intelektual dan kecerdasan saja, tetapi dapat membaca nilai-nilai yang hidup 
di masyarakat, membentuk sikap sesuai dengan sistem nilai yang berlaku di 
masyarakat, serta memberikan keterampilan untuk dapat hidup di lingkungan 
masyarakatnya. Kemudian, kurikulum dapat mengantarkan siswa untuk 
dapat menyesuaikan diri dalam kehidupan sosial sesuai dengan nilai dan 
norma yang berlaku agar tercipta keteraturan sosial di masyarakat.   
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Penutup 
 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa kurikulum dan faktor 
pendukung seperti ekstrakurikuler Tafqidil Quran dan Qiratul Qitab memiliki 
keterkaitan dalam menciptkan sebuah mekanisme keteraturan sosial. 
Kurikulum yang digunakan oleh MA Persis 69 Matraman ialah kurikulum yang 
terintegrasi. Kegiatan Tafqidil Quran dan Qiratul Qitab yang ada di MA Persis 
69, juga turut menunjang kurikulum terintegrasi yang diterapkan di sekolah 
tersebut. Kurikulum terintegrasi merupakan penggabungan dari kurikulum 
yang terdiri dari kurikulum dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayan, 
Kementerian Agama, dan yang disusun oleh pimpinan pusat bidang tarbiyah 
Persatuan Pesantren Indonesia (PPI). Kurikulum dari Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayan untuk mata pelajaran umum. Sedangkan 
kurikulum dari Kementerian Agama meliputi mata pelajaran Pendidikan 
Agama Islam (PAI) dan bahasa Arab. Dan kurikulum yang dikembangkan dari 
pimpinan pusat pada bidang tarbiyah Persatuan Pesantren Indonesia (PPI). 
 
Tafqidil Quran dan Qiratul Qitab merupakan faktor pendukung kurikulum 
gemuk yang diterapkan di MA Persis 69. Kegiatan ekstrakurikuler Tafqidil 
Quran dan Qiratul Qitab diwajibkan untuk setiap siswa di MA Persis 69 
sebagai program yang dimasukkan secara formal di muatan lokal dalam 
struktrur kurikulum di MA Peris 69 Matraman. Tujuan dari adanya kegiatan 
ekstrakurikuler tersebut salah satunya untuk memperdalam pelajaran Ilmu 
Agama Islam yang merupakan bekal bagi setiap peserta didik. Adanya 
kegiatan ekstrakurikuler di sekolah sebagai salah satu pendukung dalam 
menyempurnakan kurikulum gemuk yang diterapkan di sekolah tersebut. Hal 
ini, seperti yang dikatakan oleh Durkheim bahwa kurikulum merupakan 
mekanisme keteraturan sosial di mana peserta didik di berikan bekal melalui 
metode dan isi pengajarannya dengan menanamkan nilai dan norma untuk 
mempersiapkan peserta didik dalam menghadapi kehidupan di masyarakat 
yang semakin kompleks. 

 
Skema 4.2 

Kurikulum MA Persis 69 Sebagai Mekanisme Keteraturan Sosial 
 

 
 

Sumber: Analisis Kelompok (2017) 

Peserta Didik
Keteraturan 

Sosial
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Bagian 2 
Sekolah Berbasis  

Keagamaan Katolik
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Bab 5 
Pembelajaran Reflektif Budi Pekerti di Kolese Kanisius 

 
 

Pendahuluan 
 
Pendidikan merupakan kebutuhan primer di zaman modern ini. Pendidikan 
dapat ditempuh melalui jalur formal dan non-formal. Kedua jalur pendidikan 
ini sama-sama membangun berbagai pengetahuan dan pengalaman baru 
bagi seorang siswa. Pendidikan jalur formal ditempuh melalui pranata 
sekolah. Di Indonesia, terdapat dua macam lembaga sekolah, yaitu sekolah 
negeri yang berada di bawah kendali pemerintah dan sekolah swasta yang 
biasanya berada di bawah suatu yayasan tertentu. Beberapa sekolah swasta 
berpegang teguh dengan ajaran agama tertentu dalam proses pendidikan. 
 
Kolese Kanisius merupakan sekolah swasta yang didirikan oleh suatu 
yayasan. Kolese Kanisius ialah SMA yang berbasis agama Katolik. Walaupun 
begitu, siswa-siswa yang terdapat di Kolese Kanisus tidak hanya siswa yang 
beragama Kristiani saja, melainkan terdapat agama Islam, Hindu, dan 
Buddha agar siswanya tidak menjadi fanatik. Kolese Kanisius menjadi 
sekolah unggul karena tidak mendiskriminasi agama minoritas karena 
memiliki toleransi yang kuat karena mereka diberi pendidikan agama secara 
umum yang berisi moral-moral dan pentingnya bertoleransi. Siswa-siswa 
yang terdapat di Kolese Kanisius ialah kaum laki-laki karena Kolese Kanisius 
ingin mencetak generasi pemimpin yang berbudi pekerti dan beriman. 
 
Pendidikan di Kolese Kanisius sejak awal ingin membawa para siswa untuk 
mengembangkan kesadaran dalam memprioritaskan nilai-nilai kehidupan, 
sikap kritis, keadilan kejujuran dan tanggung jawab. Maka, pengembangan 
pendidikan reflektif ini sangat diperlukan. Pentingnya unsur reflektif ini adalah 
inti pedagogi Ignatian yang menjadi roh pendidikan di Kolese Kanisius. Unsur 
refleksi ini diharapkan menjadi sarana untuk membangun kemendalaman 
hidup. Namun, lebih dari sekadar lebih dari sekadar kemampuan berefleksi, 
diharapkan para Kanisian memiliki kemampuan “reflection and discernment”. 
Reflection and discernment merupakan suatu proses konstruktif di mana para 
pendidik ditantang untuk memiliki kemampuan, untuk mengolah, memilah, 
dan mengembangkan pengetahuan serta keterampilannya, dan mampu 
menentukan pilihan-pilihan hidup sesuai hati nuraninya. 
 
Kolese Kanisus mengikuti kurikulum nasional. Dari lain pihak sesuai dengan 
visi dan misi sekolah, pendidikan karakter sesuai nilai-nilai sekolah dan 
pengembangan assesment yang sungguh variatif, perlu mendapat perhatian 
dari semua guru. Oleh karena itu, antara pengembangan silabus dan RPP 
Kolese Kanisius menjadi fokus perhatian sekolah dari waktu ke waktu dalam 
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bingkai kurikulum nasional. Sesuai dengan visi-misi sekolah, pendidikan 
karakter mendapat perhatian istimewa dari semua guru. Sekolah ingin 
menyiapkan peserta didik sebagai pemuda Indonesia yang berkepribadian 
utuh: berhubungan erat dengan Tuhan, berhati jujur, berwawasan terbuka 
dan berani membela kebenaran sangat dijunjung tinggi karena saat ini 
karakter remaja mengalami degredasi moral, telah banyak berbagai kasus 
remaja di dalam dunia pendidikan yang meresahkan negara. Oleh karena itu, 
Kolese Kanisius merancang kurikulum sedemikian rupa.  
 
Dalam menciptakan keteraturan di dalam sekolah, maka Kolese Kanisus juga 
menciptakan peraturan yang begitu ketat. Dengan diadakannya perjanjian 
murid kepada sekolah untuk mengikuti peraturan yang ada dengan 
konsekuensi yang telah ditetapkan. Terdapat beberapa konsekuensi yang 
salah satunya yaitu dikeluarkan dari sekolah apabila kesalahan tersebut tidak 
dapat ditoleransi. Dengan begitu, siswa-siswa dapat berkomitmen dengan 
sungguh-sungguh agar terciptanya harmonisasi di lingkungan sekolah. 
Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui kurikulum yang terdapat di 
Kolese Kanisus dan untuk mengetahui bagaimana penerapan nilai budi 
pekerti di dalam kurikulum tersebut. 
 

Tabel 5.1 
Visi, Misi, dan Tujuan Pendidikan Kolese Kanisius 

 
 

VISI 

Menjadikan Kolese Kanisius sebagai pusat keunggulan pelayanan pendidikan 

bagi para calon pemimpin yang beriman. 

MISI 

1. Sebagai sekolah, Kolese Kanisius mengusahakan agar peserta didik memiliki 

3-C, yaitu competence (kepandaian), conscience (hati nurani), dan 

compassion (kepedulian) dengan gembira. 

2. Sebagai sekolah Katolik, Kolese Kanisius mengusahakan agar peserta didik 

terbiasa berefleksi agar dapat merasakan cinta kasih Tuhan dan berjuang 

demi lebih besarnya kemuliaan Tuhan serta pelayanan kepada sesama, 

terutama yang membutuhkan. 

3. Sebagai sekolah Indonesia, Kolese Kanisius mengusahkan agar peserta didik 

terus-menerus mencari kebenaran dengan jujur, mengomunikasikan dan 

menerapkannya demi perkembangan sesama, lingkungan hidup, bangsa dan 

budaya Indonesia. 
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TUJUAN PENDIDIKAN 

Kolese Kanisius mengusahakan agar para alumninya berprofil sebagai berikut: 

1. Berkepribadian dewasa yang sanggup mengambil keputusan sendiri 

berdasarkan suara hati yang benar dan iman yang hidup. 

2. Berkepribadian dewasa yang mau terlibat pada masalah-masalah dan 

kehidupan bersama. 

3. Berkepribadian dewasa yang mau belajar dan mengembangkan diri secara 

terus menerus. 

 

Sumber: Data Kolese Kanisius (2017) 
 
Dari tabel visi dan misi di atas, dapat dipahami bahwa Kolese Kanisius 
menerapkan pendidikan berbasis budi pekerti dan menanamkan norma serta 
nilai-nilai kehidupan untuk membentuk perilaku dan karakter siswa yang 
diharapkan oleh masyarakat luas. Pendidikan di Kolese Kanisius sejak awal 
ingin membawa para siswa untuk mengembangkan kesadaran dalam 
memprioritaskan nilai-nilai kehidupan, sikap kritis, keadilan, kejujuran, 
kepedulian, hormat dan tanggung jawab. Maka, pengembangan pendidikan 
reflektif ini sangat diperlukan seiring dengan tumbuh dan berkembangnya 
kreativitas serta kepedulian para siswa bagi sesama. Pendidikan di Kolese 
Kanisius lebih mengedepankan peserta didik sebagai pusat dari seluruh 
tujuan dan proses pendidikan. Paradigma pedagogi Ignatian dilaksanakan 
dalam seluruh proses pendidikan. Pendidikan di Kolese Kanisius mendorong 
setiap peserta didik menjadi calon pemimpin yang memiliki keunggulan 3C 
(competence atau kompetensi, conscience atau belas kasih, dan compassion 
atau hati nurani). Kurikulum didesain agar semakin mendorong peserta didik 
mampu mengolah, mengasah, dan menemukan kebenaran yang otentik 
melalui proses interaksi dan refleksi yang terjadi dalam pembelajaran baik di 
kelas maupun di luar kelas. 
 

Sistematika Penulisan 
 
Secara garis besar, tulisan ini akan menyajikan beberapa bagian. Pertama, 
bagian pendahuluan yang berusaha memaparkan latar belakang dan tujuan 
penulisan ini dibuat. Kedua, bagian kerangka konseptual yang menjadi 
landasan utama dalam penulisan ini. Adapun, pada bagian ini berusaha 
membatasi pengertian dari setiap konsep yang diajukan pada tulisan ini agar 
lebih mudah dimengerti oleh pembaca. Ketiga, bagian metode penelitian 
yang menjelaskan bagaimana proses pengumpulan data menjadi sebuah 
tulisan ini. Selanjutnya pada bagian keempat menjelaskan deskripsi lokasi 
yang bertujuan untuk mempermudah pembaca untuk menggambarkan lokasi 
yang menjadi objek penulisan ini. Bagian kelima membahas tentang sejarah 
singkat berdirinya Kolese Kanisius. Bagian keenam tentang paradigma 
pedagogi Ignatian menciptakan manusia unggul berkarakter. Bagian ketujuh 
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tentang penemuan dan pemaknaan diri sebagai jembatan toleransi 
beragama. Bagian kedelapan tentang budaya khas Kolese Kanisius. Bagian 
kesembilan tentang kurikulum berbasis budi pekerti sebagai penunjang 
moral. Bagian kesepuluh tentang struktur kurikulum dan pengelompokan 
mata pelajaran. Terakhir, hasil penulisan ini ditutup dengan membuat 
simpulan untuk menyederhanakan secara ringkas dan singkat.  
 

Kerangka Konseptual 
 
Kurikulum 
Kurikulum merupakan hal yang terpenting di dalam sebuah lembaga 
pendidikan. Kurikulum tidak dapat terlepas dari bagaimana proses 
pembelajaran berlangsung. Selain itu kurikulum juga merupakan sebuah 
rancangan di dalam pembelajaran yang sangat penting untuk diperhatikan. 
Kurikulum merupakan perangkat pembelajaran di sekolah yang digunakan 
dalam setiap proses pembelajaran. Kurikulum dapat diartikan sebagai semua 
kegiatan dan pengalaman belajar yang diterima siswa melalui upaya dan 
tanggung jawab sekolah (Nugraha, 2014). Kurikulum adalah keseluruhan 
pengalaman pembelajaran (dalam hal ini murid) di bawah bimbingan sekolah 
(Hidayat, 2011: 9-10). Kurikulum dapat dimodifikasi sesuai dengan 
kebutuhan sekolah dan lingkungannya. Sehingga dapat dikatakan penerapan 
kurikulum di setiap sekolah berbeda-beda hal ini dikarenakan kurikulum yang 
digunakan disesuaikan dengan kebutuhan. Kurikulum juga dapat menjadi ciri 
khas atau identitas sebuah sekolah. 
 
Pendidikan 
Pendidikan dapat dikatakan sebagai suatu usaha yang dilakukan dengan 
terencana untuk proses pendewasaan. Pendidikan juga merupakan suatu 
cara yang digunakan untuk dapat mengembangkan potensi yang dimiliki 
seseorang. Pendidikan merupakan usaha sadar, usaha sadar berarti bahwa 
kegiatan pendidikan yang dilakukan harus didahului oleh suatu kegiatan 
kependidikan yang dilakukan harus didahului oleh suatu kegiatan 
perencanaan yang matang, sistematis dan terarah dengan menggunakan 
prosedur serta mekanisme dan alat tertentu untuk menunjang kelancaran 
prosedur pelaksanaan yang dilakukan (Suriansyah, 2011: 3). Melalui 
pendidikan dapat menciptakan manusia yang ideal, sebab pendidikan 
merupakan suatu cara yang digunakan untuk memanusiakan manusia. 
Pendidikan merupakan sarana proses mendidik dan perannya di dalam 
mewariskan warisan budayanya yakni berupa akumulasi pengetahuan, nilai, 
dan keterampilan dari generasi ke generasi yang lain (Muhtadi, 2012: 4). 
 
Budi Pekerti 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, budi pekerti adalah tingkah laku, 
perangai, akhlak. Budi pekerti pada dasarnya merupakan sikap dan perilaku 
seseorang, keluarga, maupun masyarakat yang berkaitan dengan norma dan 
etika (Muhtadi, 2012: 5). Budi pekerti dapat dikatakan sebagai sikap positif 
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yang dimiliki seseorang yang di dalamnya terdapat sikap sopan santun. Sikap 
tersebut di dapatkan dari kebiasaan yang dialami sejak kecil dan tumbuh di 
dalam diri seseorang. Kebiasaan tersebut akan terbentuk dan menjadi sikap 
yang tertanam di dalam benak setiap orang dan dengan dengan sendirinya 
dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk budi pekerti selain sopan 
santun yaitu dapat berupa moral, akhlak mulia, dan tata krama. Bentuk-
bentuk tersebut dapat tumbuh dengan sendirinya seiring dengan bagaimana 
seseorang menjalani kehidupannya.  
 

Metodologi Penelitian 
 
Fokus utama penelitian yaitu dengan mewawancarai wakil kurikulum dengan 
teknik metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif, observasi, 
dokumentasi, dan melalui buku panduan kurikulum. Peneliti mewawancarai 
langsung wakil kepala urusan kurikulum bernama Pak Gunawan. Persiapan 
pengumpulan data terdiri dari beberapa pertanyaan yang akan diajukan, buku 
catatan, dan alat rekaman untuk melengkapi hasil penelitian agar berjalan 
lancar tanpa hambatan dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Alamat 
lokasi Kolese Kanisius berada di Jalan Menteng Raya No. 64, RT 3/RW 9, 
Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat. Peneliti ingin mengetahui sistem 
kurikulum Kolese Kanisius menerapkan dalam kehidupan sekolah maupun 
masyarakat dan penerapan nilai budi pekerti tertanam dalam siswa kemudian 
menjadikan unsur reflektif yang diterapkan Kolese Kanisius yaitu pedagogi 
Ignatian yang menjadi roh pendidikan dan budaya khas apa saja yang ada di 
sekolah tersebut sehingga membuat siswa menjadi pribadi yang kuat dan 
bertanggung jawab. Waktu penelitian dilakukan pada tanggal 10 Mei 2017. 
 

Deskripsi Lokasi 
 
Kolese Kanisius didirikan tahun 1927 sebagai AMS (Algemene Middlebare 
School) yang terletak di Jalan Menteng Raya No. 64, RT 3/RW 9, Kebon Sirih, 
Menteng, Jakarta Pusat. Lokasi Kolese Kanisius karena terletak di jalan raya 
besar dan juga berbatasan dengan Stasiun Gondangdia, SMP Negeri 18, dan 
Universitas Mercubuana. Kolese Kanisius memiliki luas lahan sebesar 2,1 
hektar. Kolese Kanisius semakin dikelilingi oleh gedung-gedung yang 
menjulang tinggi dan sangat padat. Dengan ini juga disimbolkan bagaimana 
sekolah membekali para peserta didiknya dengan prinsip-prinsip hidup yang 
kokoh didukung oleh kompetensi yang memadai, mampu hidup di tengah 
dunia ramai tanpa hanyut di dalamnya. 
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Gambar 5.1 
Peta Lokasi Kolese Kanisius 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: https://s18.postimg.org/tifz0d1xl/image.png 
 

 
Sejarah Singkat Berdirinya Kolese Kanisius 

 
Kolese Kanisius didirikan tahun 1927 sebagai AMS (Algemene Middlebare 
School) di Jalan Menteng Raya 64, Jakarta. Kolese Kanisius merupakan 
sekolah Jesuit tertua di Indonesia. Kolese Kanisius merupakan sekolah di 
bawah naungan Yayasan Budi Siswa. Kolese Kanisius mewarisi semangat 
St. Petrus Kanisius. St. Petrus Kanisius merupakan seorang Jesuit Belanda 
yang bekerja di Jerman. Para Jesuit pendiri Kolese Kanisius mendidik 
pemuda-pemuda Indonesia dengan pendekatan “cura personalis” dengan 
pendampingan pribadi agar para peserta didiknya memiliki semangat 
ketekunan “persevera” untuk membangun pribadi yang jujur, tegar, dan 
penuh semangat untuk selalu menjadi lebih baik “magis” sehingga dapat 
diandalkam untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang melayani demi lebih 
besarnya kemuliaan Tuhan (Ad Maiorem Dei Gloriam – AMDG). 
 

“Dalam proses pendiriannya, SMA Kolese Kanisius didirikan 
oleh para pakar Jesuit pada kala itu yang merupakan 
rohaniawan Katolik yang mereka tidak menikah. Para pakar 
Jesuit tersebut melakukan suatu misi tertentu yang dalam hal 
ini misi pendidikan.” 
 

(Hasil wawancara dengan Thomas G. Wibowo, 10 Mei 2017) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  60 

Gambar 5.2 
Bangunan Kolese Kanisius 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: www.edumor.com/uploads/instance/5754f16f51669/pic_bilding.jpg 
 

Sejak tahun 1952, Kolese Kanisius yang sebelumnya menggunakan 
kurikulum AMS/HBS mulai mengikuti kurikulum nasional. Kolese Kanisius 
menetapkan kurikulum yang dilaksanakan di sekolah adalah kurikulum 
nasional, dengan kualitas pendidikan yang bertaraf internasional.  
 

Gambar 5.3 
Santo Petrus Kanisius Sebagai Santo Pelindung Kolese Kanisius 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sumber: https://id.foursquare.com/v/canisius-college-kolese-kanisius 

 
Dari gambar di atas dapat dilihat Santo Petrus Kanisius (1521 – 1597) yang 
merupakan tokoh penting bagi Kolese Kanisius. Santo Petrus Kanisius juga 
merupakan pelindung Kolese Kanisius. 
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Paradigma Pedagogi Ignatian  
 
Paradigma pedagogi Ignatian bersumber utama dari Ignatius Loyola. Ia 
mendirikan Ordo Serikat Yesus pada tahun 1540 (Hartana, Setyosari, dan 
Kuswandi, 2016: 768). Pedagogi Ignatian merupakan model pendidikan para 
Jesuit kala itu untuk mengembangkan manusia-manusia yang unggul serta 
berkarakter. Pendidikan Jesuit memiliki dasar berupa latihan rohani yang 
diajarkan oleh Santo Ignatius Loyola yang merupakan pendiri Serikat Yesus. 
Inti dari pedagogi Ignatian itu sendiri berupa unsur reflektif untuk menciptakan 
manusia yang unggul serta berkarakter. Unsur reflektif ini menjadi roh di 
dalam pendidikan Kolese Kanisius, karena melalui unsur reflektif ini 
diharapkan menjadi sarana untuk “kemendalaman” hidup. Dalam praktiknya 
tentu tidak terlepas dari makna 3C yaitu Competence, Conscience, dan 
Compassion. Di dalam pedagogi Ignatian memiliki tiga unsur pokok yaitu 
pengalaman, refleksi, dan aksi. Unsur-unsur tersebut dilengkapi dengan 
konteks dan aksi. Unsur pokok tersebut merupakan siklus yang diterapkan di 
dalam pedagogi ignatian yang digunakan untuk mendidik pemimpin masa 
depan.  
 

“Pedagogi Ignatian merupakan paradigma pedagogi belajar 
yang kita pelajari dari kebiasaan Santo Ignatius dulu. Di dalam 
pedagogi Ignatian tersebut terdapat lima siklus, yaitu berupa 
konteks, pengalaman, refleksi, aksi, dan evaluasi. Nah, di 
dalam lima siklus itu lah yang kita hidupi di sini. Kita ingin 
peserta didik kita untuk menjadi to be more and more, getting 
better and better. Paradigma pedagogi Ignatian ini yang 
digunakan guru kami dalam mengajar.” 
 

(Hasil wawancara dengan Thomas G. Wibowo, 10 Mei 2017) 
 
Pedagogi Ignatian memiliki lima siklus penting dalam penerapannya yaitu 
konteks, pengalaman, refleksi, aksi, dan evaluasi. Kelima siklus tersebut 
saling terhubung satu dengan yang lainnya yang pada akhirnya digunakan 
untuk mendidik peserta didik agar terus mengubah dirinya lebih baik lagi dari 
sebelumnya. Pembelajaran dengan menggunakan paradigma pedagogi 
Ignatian dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan 
dalam proses pembelajaran. Paradigma pedagogi Ignatian memiliki cara 
tersendiri yaitu berupa kerasulan pendidikan yang merupakan salah satu  
sarana yang efektif untuk pengembangan manusia-manusia yang unggul 
dalam iman dan berkarakter. Perubahan masyarakat akan menjadi 
manusiawi tergantung dari bagaimana orang-orang muda dididik. Puerilis 
institution est renovation mundi yang artinya “pendidikan bagi kaum muda 
adalah cara untuk mengubah dunia” (Hartana, Setyosari, dan Kuswandi, 
2016: 768). 
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Santo Ignatius Loyola merupakan perintis sekolah-sekolah yang disebut 
dengan sebutan kolese. Santo Ignatius Loyola merupakan perintis paradigma 
pedagogi Ignatian yang berpandangan bahwa pendidikan agama yang benar 
harus didasari dengan pengetahuan ilmiah. Paradigma pedagogi Ignatian 
merupakan suatu proses belajar agar mampu menemukan jati diri dalam 
kesadarannya untuk menggali pengetahuan serta membangun hati nurani 
yang benar dan kepedulian dengan penuh tanggung jawab (Pratini, 2016: 
110). 
 

Gambar 5.4 
Santo Ignatius Loyola Sebagai Sumber Paradigma Pedagogi Ignatian 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: https://id.m.wikipedia.org/wiki/Ignatius_Loyola 
 
Melalui paradigma pedagogi Ignatian tersebut diharapkan para pemimpin 
masa depan yang unggul dan berkarakter dapat dihasilkan. Pemimpin yang 
dapat merefleksikan dirinya dalam menjalani tantangan hidup. Pemimpin 
yang tidak hanya memiliki banyak pengetahuan tetapi juga memiliki 
keterampilan yang dapat digunakan untuk mengambangkan potensi dirinya. 
Sebagai SMA Katolik, Kolese Kanisius menginginkan para peserta didiknya 
agar terbiasa berefleksi dapat berjuang serta dapat melayani antarsesama, 
khususnya kepada yang membutuhkan. Melalui berefleksi,diharapkan para 
peserta didik akan menjadi manusia yang jujur mengembangkan 
pengetahuannya untuk kepentingan bersama. Serta dapat beradaptasi dan 
bersosialisasi antarsesama.  
 
Pedagogi Ignatian merupakan pedagogi yang diterapkan di Kolese Kanisius. 
Paradigma pedagogi Ignatian memiliki lima siklus yaitu konteks, pengalaman, 
refleksi, aksi dan evaluasi. Dalam urutan siklus pertama, yaitu konteks, guru 
berperan sebagai fasilitator peserta didik, artinya guru memiliki peran untuk 
mengenal karakteristik peserta didiknya. Selain itu guru juga memfasilitasi 
peserta didik agar dapat mencermati berbagai macam konteks yang ada di 
hidupnya. Hal ini bertujuan agar guru dapat memahami peserta didik sebagai 
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subjek yang dimotivasi agar menjadi pribadi yang utuh. Inti dari konteks 
dalam pedagogi Ignatian ialah segala sesuatu yang mendukung dan 
menghambat peserta didik dalam proses pembelajaran. Kedua, yaitu 
pengalaman. Pengalaman dalam pedagogi Ignatian dibagi menjadi dua 
bagian yaitu pengalaman langsung dan pengalaman tidak langsung. 
Pengalaman langsung artinya sesuatu yang dialami peserta didik secara 
langsung seperti diskusi kelompok, penelitian, dan lain-lain. Sedangkan 
pengalaman tidak langsung merupakan sesuatu yang dialami peserta didik 
tidak secara langsung seperti membaca buku/artikel/jurnal, menonton 
televisi, mendengarkan radio, dan lain-lain. Berbagai macam kegiatan yang 
dialami oleh peserta didik dapat memberikan makna dan pengaruh terhadap 
pengalaman pembelajaran siswa.  
 
Ketiga, adalah refleksi. Refleksi dalam dalam hal ini diartikan sebagai 
mengingat kembali pengalaman apa saja yang sudah dilakukan dengan 
menggunakan daya ingat, imajinasi, dan perasaan peserta didik agar peserta 
didik dapat mendalami apa saja yang sudah diajarkan dan peserta didik dapat 
memahami makna dari apa yang sudah dilaluinya. Adanya aktivitas refleksi 
diharapkan pengalaman yang dialami peserta didik dapat memiliki makna 
yang lebih sehingga dapat membuat peserta didik untuk melakukan aksi yang 
lebih baik lagi dari sebelumnya. Keempat, adalah aksi. Peserta didik 
memaknai hasil pembelajaran yang sudah dialami dengan perasaan dan hati 
nurani sehingga dapat mewujudkan pengetahuannya secara nyata. 
Pemaknaan pengalaman yang dialami oleh peserta didik bahwa peserta didik 
mampu mengambil keputusan dan bertindak secara nyata dalam kehidupan 
sehari-hari. Pengetahuan yang didapat oleh peserta didik tidak terhenti pada 
teoretis saja, melainkan peserta didik dapat mempraktikkannya ke dalam aksi 
nyata. Kelima, adalah evaluasi. Evaluasi dilakukan oleh guru dan peserta 
didik agar dapat mengetahui perkembangan intelektual maupun non-
intelektual. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui perkembangan intelektual 
seperti ujian, tes tertulis maupun tidak tertulis, portofolio, dan lain-lain. 
Sedangkan evaluasi non-intelektual maksudnya adalah evaluasi yang 
dilakukan untuk mengetahui perkembangan sikap dan tindakan peserta didik.   
 
Selain lima siklus yang menjadi dasar dalam model pendidikan di Kolese 
Kanisius ada juga fungsi pedagogi Ignatian lainnya, yaitu membantu 
pembentukan kepribadian peserta didik. Pembentukan kepribadian di sini 
merupakan kegiatan spiritual yang dibangun dalam keseharian rutin untuk 
melakukan refleksi atas kegiatan harian yang telah dialami peserta didik. 
Pemeriksaan batin (examen conscientiae) merupakan latihan mengingat, 
menyadari, dan merasakan kembali setiap perkataan, tindakan, dan sikap 
para peserta didik dalam peristiwa yang mereka alami setiap harinya. Kolese 
Kanisius mengajarkan tradisi ini untuk mengajarkan para peserta didik untuk 
memiliki kebiasaan berefleksi, sadar akan tindakan dan ucapannya dan peka 
pada keadaan sekitarnya. Tradisi examen akan membuat peserta didik pada 
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salah satu tujuan pendidikan karakter, yaitu membentuk pribadi yang 
integratif. 
 

Skema 5.1 
Tradisi Refleksi dan Spiritualitas Ignatian 

 
Sumber: Analisis Kelompok (2017) 

 
Paradigma pedagogi Ignatian yang diajarkan oleh Kolese Kanisius memiliki 
tujuan untuk menciptakan manusia yang unggul dan berkarakter, yang di 
dalamnya terdapat unsur penting yaitu pendidikan reflektif. Pendidikan 
reflektif diajarkan kepada siswa untuk menjadi pribadi yang utuh. Pribadi yang 
utuh tersebut tidak terlepas dari perkembangan pribadi yang competence 
dalam bidangnya, memiliki hati nurani conscience yang benar dan memiliki 
kepedulian compassion yang tumbuh terhadap kasih sayang bersama. Hal 
ini bertujuan untuk menciptakan pemimpin yang berintegritas.  
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Penemuan dan Pemaknaan Diri Sebagai Jembatan Toleransi Beragama 
 
Sebagai Sekolah Jesuit, Kolese Kanisius mengusahakan agar peserta 
didiknya memiliki kemampuan 3C yaitu Competence, Conscience, dan 
Compassion. Kolese Kanisius merupakan sekolah Katolik yang ingin 
mendidik para peserta didiknya menjadi pribadi yang memiliki karakter kuat. 
Kolese Kanisius ingin menjadikan peserta didiknya memiliki rasa toleransi 
beragama yang tinggi. Salah satu caranya adalah dengan menemukan dan 
memaknai diri sendiri, merefleksikan pengalaman apa saja yang sudah 
dialami. Dari refleksi diri tersebut diharapkan setiap peserta didik dapat 
mengubah dirinya lebih baik lagi ke depannya sehingga dapat menjadi 
peribadi yang memiliki rasa toleransi antarumat beragama.  
 

Gambar 5.5 
Gerakan Ragamuda Sebagai Aksi Toleransi Beragama 

 
Sumber: https://osiskanisius.org/ 

 
Selain itu Kolese Kanisius juga berkerjasama dengan beberapa sekolah 
termasuk sekolah Islam untuk menunjang tercapainya tujuan tersebut. Para 
peserta didik Kolese Kanisius ikut serta dalam kegiatan tersebut, seperti 
menginap di pesantren agar mereka dapat merasakan langsung bagaimana 
menjadi para santri dan bersosialisasi di sana. Sehingga dengan ikut 
langsung dalam kegiatan dapat memupuk rasa toleransi peserta didik. 
 

“Anak-anak kami juga turut dalam gerakan dengan sekolah lain 
seperti sekolah Al-Azhar yang di sana mereka bincangkan soal 
gerakan yang bisa menjadi contoh bagi orang lain. Kami 
mengirim anak-anak untuk merasakan kehidupan pesantren 
agar mereka dapat turun langsung merasakan seperti apa 
kehidupan anak pesantren. Hal ini bertujuan agar mereka dapat 
mengenal orang lain dan tidak menjadi pribadi yang fanatik. 
Sehingga dari sana timbul rasa toleransi beragama.” 
 

(Hasil wawancara dengan Thomas G. Wibowo, 10 Mei 2017) 
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Kolese Kanisius percaya bahwa dengan mengenal pribadi orang lain akan 
menimbulkan rasa toleransi beragama. Toleransi beragama sangat penting 
bagi Indonesia, karena Indonesia merupakan negara yang memiliki agama 
yang beraneka ragam. Indonesia sering mengalami radikalisme agama. Oleh 
sebab itu Kolese Kanisius ingin menciptakan pemimpin masa depan yang 
memiliki rasa torelansi beragama yang kuat antarsesama. Sebagai sekolah 
Katolik, Kolese Kanisius ingin mendidik para peserta didiknya menjadi pribadi 
yang memiliki karakter kuat dengan berpegang teguh pada nilai-nilai religius, 
reflektif, jujur, adil, dan terbuka untuk tumbuh. Kolese Kanisius merupakan 
salah satu sekolah yang menjunjung tinggi nilai keberagaman. Salah satu 
gerakannya ialah Kolese Kanisius bekerja sama dengan SMA Al Izhar 
dengan mengusung tema pluralisme. Gerakan tersebut diberi nama dengan 
gerakan ragamuda. Gerakan ragamuda merupakan gerakan yang dilakukan 
antara SMA Al-Izhar dengan Kolese Kanisius sebagai aksi toleransi 
beragama di Indonesia. Gerakan ini dibuat karena adanya keprihatinan kaum 
muda atas isu SARA yang terus terjadi di Indonesia. Gerakan tersebut dibuat 
untuk menumbuhkan rasa semangat Pancasila dengan menjunjung tinggi 
nilai persatuan dan kesatuan bangsa.  
 

Skema 5.2 
Proses Penanaman Sikap Toleransi Beragama 

Sumber: Analisis Kelompok (2017) 
 
Lima nilai dasar dan nilai prioritas Kolese Kanisius berupa religius, reflektif, 
jujur, adil, dan terbuka untuk tumbuh merupakan cara yang digunakan agar 
peserta didik dapat mendalami pribadinya. Nilai dasar tersebut diarahkan 
untuk mengembangkan bakat-bakatnya yang kemudian dapat berguna bagi 
orang lain. Salah satu nilai dasar dan prioritas berupa terbuka untuk tumbuh 
merupakan salah satu cara peserta didik untuk menjadi pribadi yang terbuka 
pada perkembangan dunia, sehingga peserta didik dapat mengenal 
kehidupan orang lain dan tidak menjadi fanatik terhadap kehidupannya 
sendiri. Selain mendidik agar peserta didiknya mampu berefleksi, Kolese 
Kanisius juga memberikan akses ibadah kepada peserta didiknya dengan 
sesuai porsi yang mereka butuhkan. Kolese Kanisius memberikan fasilitas 
ibadah yang memadai bagi peserta didiknya agar ajaran agama dapat 
beriringan dengan pengetahuan ilmiah yang mereka pelajari di sekolah. 
Pelajaran agama merupakan suatu elemen penting bagi sekolah ini, karena 
Kolese Kanisius menganggap pelajaran agama merupakan pelajaran yang 
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penting bagi kaum muda untuk mengembangkan potensi dirinya dalam iman 
dan menjadi manusia yang berkarakter.  
 
Kolese Kanisius menyediakan beberapa fasilitas untuk menunjang proses 
pembelajaran. Salah satunya adalah Kapel Kolese Kanisius. Kapel ini biasa 
digunakan untuk beribadah dan dilaksanakannya misa. Selain itu tujuan 
pendidikan dengan visi spiritualis Ignatian dari sekolah-sekolah Jesuit adalah 
membantu pembentukan kepribadian para peserta didiknya. Diharapkan 
peserta didik Kolese Kanisius dapat menjadi manusia yang utuh yang dapat 
menggali bakat, kemampuan intelektual, perasaan tubuh, dan kerohaniannya 
agar terbuka akan perkembangan dunia. 
 

Gambar 5.6 
Kapel Kolese Kanisius 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: http://www.jadwal-misa.info/index.php/view/detil/48 
 

Budaya Khas Kolese Kanisius 
 
Budaya sekolah adalah karakteristik khas sekolah yang dapat diidentifikasi 
melalui nilai yang dianutnya, sikap yang dimilikinya, kebiasaan-kebiasaan 
yang ditampilkannya dan tindakan yang ditunjukan oleh seluruh personel 
sekolah yang membentuk suatu kegiatan khusus dari sistem sekolah 
(Susanti, 2006: 9). Budaya sekolah memiliki banyak manfaat untuk siswa, 
salah satunya untuk bereksplorasi, mengekspresikan dan mengembangkan 
diri sesuai dengan potensi, minat, dan juga bakat. Setiap sekolah biasanya 
memiliki budaya dengan ciri tersendiri, misalnya budaya go green seperti 
menanam satu tanaman setiap bulannya, membuat projek lahan garapan 
perkelas dan lain-lain. Budaya sekolah yang kukuh dan tetap eksis 
merupakan salah satu keunikan dan keunggulan tersendiri bagi Kolese 
Kanisius. Kolese Kanisus memiliki berbagai budaya khas, di antaranya 
adalah kursus humaniora, ekskursi profesi, ekskursi sosial, dan live-in. 
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Pertama adalah kursus humaniora. Di setiap akhir semester, para peserta 
didik diberikan kesempatan untuk mengalami kursus tiga hari pelatihan 
singkat aneka ragam seni, budaya dan talenta yang pada umumnya. 
Kegiatan ini disebut dengan kursus humaniora. Tujuannya agar para peserta 
didik diperkenalkan pada bakat-bakat atau talenta lainnya yang mungkin 
cocok dengan karakter mereka. Harapannya agar para peserta didik semakin 
dapat dilengkapi dengan bakat-bakat yang baik. Kunjungan lembaga-
lembaga pemerintahan, kantor pelayanan publik, museum, serta instalasi 
pabrik juga ditempatkan sebagai kegiatan akhir semester dengan tujuan agar 
para peserta didik dapat belajar bukan hanya di dalam ruang kelas, tetapi 
juga berkesempatan melihat dan membandingkannya dalam kenyataan. 
 
Kedua adalah ekskursi profesi. Ekskursi profesi merupakan kegiatan tahunan 
bagi peserta didik kelas XII dengan tujuan agar para peserta didik 
berkesempatan melakukan orientasi atas profesi yang dicita-citakannya. 
Selama sepekan para peserta didik diminta datang ke kantor atau institusi 
profesi yang dipilih sebagaimana orang bekerja. Mereka akan dilibatkan pada 
pekerjaan-pekerjaan rutin yang tidak memberikan mereka tanggung jawab 
untuk membuat keputusan besar. Dengan kegiatan ini diharapkan para 
peserta didik semakin diteguhkan dengan pilihan profesi yang dipilihnya 
untuk dihidupinya sehingga memberikan motivasi lebih untuk mencapai cita-
citanya. 
 
Ketiga adalah live-in. Kegiatan live-in diselenggarakan setiap tahun sebagai 
sarana para peserta didik kelas XI untuk mengasah pengalaman serta 
pengetahuan yang mendalam akan kehidupan di pedesaan. Para peserta 
didik diberi kesempatan mengalami hidup bersama dengan satu keluarga di 
desa. Dengan kegiatan ini diharapkan para peserta didik semakin terasa 
kepeduliannya terhadap masyarakat kecil, marjinal, dan kalangan bawah dan 
membuat siswa agar tidak menjadi fanatik dan tidak dapat berbaur dengan 
masyarakat luar. Kegiatan ini biasa dilaksanakan selama satu pekan. 
 
Terakhir adalah ekskursi sosial. Sebagai kelanjutan dari kegiatan live-in, para 
peserta didik kelas XI juga diberikan kesempatan untuk melakukan proyek 
sosial selama sepekan. Mereka akan dikirim untuk bekerja di institusi sosial, 
yayasan, rumah yatim piyatu, panti wreda dan semacamnya. Para peserta 
didik diminta sepenuhnya terlibat dan pembaktikan diri untuk membantu 
kegiatan rutin di institusi sosial yang mereka datangi. Tujuan kegiatan ini agar 
para peserta didik semakin peka pada persoalan sosial yang nyata ada di 
sekeliling mereka. 
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Skema 5.3 
Budaya Khas Sebagai Bentuk Pengembangan Diri 

Sumber: Analisis Kelompok (2017) 
 
Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi budaya sekolah. Antara lain 
ialah kepemimpinan, disiplin, perancangan kurikulum serta visi dan misi 
sekolah itu sendiri. Visi dan misi sangat penting dalam sebuah sekolah. Ini 
merupakan acuan sekolah dalam hal-hal yang ingin dicapai oleh sebuah 
sekolah. Dengan adanya visi dan misi, setiap warga sekolah diharap untuk 
dapat mencapai segala tujuan sekolah yang telah dicantumkan di dalamnya. 
Visi dan misi juga mempunyai peran dalam pembentukkan budaya sekolah 
karena visi dan misi adalah cerminan dari sekolah tersebut. 
 

Kurikulum Berbasis Budi Pekerti Sebagai Penunjang Moral 
 
Kolese Kanisius awalnya adalah AMS (Algemene Middlebare School). Para 
Jesuit sebagai pendiri Kolese Kanisius mendidik pemuda-pemuda Indonesia 
dengan pendekatan “cura personalis”, pendampingan pribadi agar para 
peserta didik memiliki semangat ketekunan “persevera” untuk membangun 
pribadi yang jujur, tegar dan penuh semangat untuk selalu menjadi lebih baik 
sehingga dapat diandalkan untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang 
melayani dalam besarnya kemuliaan Tuhan. Sejak 1952, Kolese Kanisius 
yang sebelumnya menggunakan kurikulum AMS/HBS beralih mengikuti 
kurikulum Nasional Indonesia dengan kualitas pendidikannya tetap bertaraf 
internasional. 
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Skema 5.4 
Kurikulum Sebagai Pembentuk Moral Kanisian 

 
KOLESE KANISIUS 

 
 

Sumber: Analisis Kelompok (2017) 
 
Dari skema di atas dapat dilihat bahwa penerapan kurikulum dalam kegiatan 
pembelajaran di Kolese Kanisius ini adalah contoh nyata dari pemikiran Emile 
Durkheim. Durkheim berpendapat bila pendidikan dapat digunakan untuk 
memberikan basis moral dan sosial kepada manusia untuk mencegah anomi 
dalam masyarakat modern. Durkheim percaya bila pembelajaran 
disampaikan dengan cara menanamkan nilai dan norma maka akan tercipta 
masyarakat yang harmonis dan tertib, yang mana tujuan jangka panjangnya 
yaitu terciptanya keteraturan sosial. Kolese Kanisius juga memegang teguh 
ide yang Durkheim kemukakan di atas. 
 

Struktur Kurikulum Kolese Kanisius 
 
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Kolese Kanisius disusun untuk 
mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Prinsip-prinsip yang ada pada 
Kurikulum 2006 dan kebijakan program pengembangan kurikulum pendidikan 
Serikat Yesus Indonesia mewarnai seluruh dimensi perencanaan, isi, dan 
evaluasi kurikulum. Para guru menerapkan Paradigma Pedagogi Ignatian 
dalam melakukan proses pembelajaran di kelas. Paradigma ini merupakan 
cara guru mendampingi peserta didik agar semakin tumbuh dan berkembang 
secara intelektual, sikap peduli terhadap sesama dan memiliki kejernihan hati 
dalam mengambil keputusan yang dilandasi oleh spiritualitas St. Ignatius 
Loyola. Pada tahun ajaran 2016/2017, para peserta didik kelas X, XI, dan XII 
menggunakan KTSP 2006 dengan beberapa modifikasi disesuaikan dengan 
konteks dan kebutuhan di Kolese Kanisius, khususnya terkait dengan 
kebijakan perubahan kurikulum yang terjadi. 
 

Struktur Kurikulum dan Pengelompokan Mata Pelajaran 
 
Kelompok mata pelajaran dikelompokkan atas tiga hal, yakni mata pelajaran 
umum (6 mata pelajaran), mata pelajaran khusus (5 mata pelajaran), dan 
mata pelajaran jurusan/program (4 mata pelajaran). Struktur mata pelajaran 
kelas X, XI, dan XII program IPA dan IPS tahun ajaran 2016/2017 adalah 
sebagai berikut: 

 

Kurikulum 
AMS/HBS

Kurikulum 
Nasional

Pembentukan 
Nilai-nilai

Keteraturan 
Sosial
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Tabel 5.2 
Pengelompokan Mata Pelajaran di Kolese Kanisius 

 

No. Mata Pelajaran 
Kelas X Kelas XI Kelas XII 

IPS IPA IPS IPA IPS IPA 

1. Pendidikan Agama 2 2 2 2 2 2 

2. Pendidikan Kewarganegaraan 2 2 2 2 2 2 

3. Bahasa Indonesia 3 3 4 4 4 4 

4. Sejarah 3 1 4 1 4 1 

5. Bahasa Inggris 4 4 5 5 5 5 

6. Penjas Orkes 2 2 2 2 2 2 

7. Matematika 4 4 4 6 4 6 

8. Fisika 1 4 - 5 - 6 

9. Biologi 2 4 - 5 - 5 

10. Kimia 1 4 - 5 - 5 

11. Ekonomi 4 2 5 - 6 - 

12. Sosiologi 3 1 5 - 5 - 

13. Geografi 4 1 5 - 5 - 

14. Seni Budaya 2 2 2 2 2 2 

15. TIK 2 2 2 2 2 2 

16. Muatan Lokal 2 2 2 2 2 2 

17. Bahasa Asing 2 2 - - - - 

 Pendampingan  Pribadi       

 Perwalian 1 1 1 1 1 1 

 Bimbingan Konseling 1 1 1 1 0 0 
 

Sumber: Data Kolese Kanisius (2017) 
 

Dalam pelaksanaannya, kegiatan pendidikan Seni dan Muatan Lokal (Mulok) 
dilaksanakan dalam beberapa jenis pilihan yang berbeda sehingga para 
peserta didik dimungkinkan untuk memilih yang sesuai dengan bakat dan 
minat yang dimiliki. Pilihan muatan lokal yang diberikan meliputi: 
Pemrograman Komputer, Bahasa Mandarin, Kepemimpinan (Leadership), 
Jurnalistik, Sastra, dan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup. Sementara itu 
untuk pendidikan seni diberikan alternatif pilihan yaitu: Seni Peran/Teater, 
Gambar Teknik/Proyeksi, Seni Lukis, Seni Organ, Band, Gitar Akustik, Seni 
Musik Tiup (Violin), Seni Gambar Desain (Design Image) dan Paduan Suara. 
 

Penutup 
 
Dari hasil analisis penelitian yang telah dipaparkan di atas, dijelaskan bahwa 
penerapan kurikulum Kolese Kanisius yang dahulu menggunakan AMS/HBS, 
kemudian berganti mengikuti kurikulum nasional Indonesia agar peserta didik 
dapat menempuh ujian yang dilaksanakan oleh pemerintah. Kurikulum ini 
berbasis pada kurikulum nasional dan mencari peluang untuk memberikan 
standar pembelajaran yang lebih tinggi dengan cara bekerja sama dengan 
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berbagai mitra sekolah, baik dari dalam maupun luar negeri. Dengan 
diterapkannya kurikulum berbasis budi pekerti, peserta didik Kolese Kanisius 
diharapkan mampu beradaptasi di masyarakat luas, dan kelak bisa menjadi 
pemimpin dalam segala bidang.  
 
Adanya mutu pendidikan yang baik, diharapkan dapat mencetak generasi 
bangsa yang baik pula dan membentuk kesatuan tanpa membedakan ras 
maupun suku karena meskipun sekolah ini mayoritas beragama Katolik tetapi 
agama lain seperti Protestan, Hindu, Buddha, dan Islam bisa menjalin 
kebersamaan dan toleransi dengan sangat baik. Dengan ditulisnya paper ini 
maka diharapkan peneliti, pembaca maupun masyarakat kalangan luas bisa 
mengetahui penerapan kurikulum Kolese Kanisius sebagai contoh untuk 
sekolah lain sebagai mutu pendidikan yang dibutuhkan karena sekolah lain 
belum maksimal dalam hal penerapan budi pekerti yang begitu kental seperti 
yang diterapkan Kolese Kanisius.  
 
 
 

-----oOo----



 

 

  73 

Bab 6 

Reproduksi Filosofi Pendidikan di Kolese Gonzaga  
 
 

Pendahuluan 
 
Pendidikan di Indonesia merupakan agen terpenting dalam membentuk 
masyarakat yang memiliki pribadi yang sesuai pada nilai-nilai dan norma 
pada masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan memiliki peran 
penting dalam berupaya memajukan budi pekerti, pikiran dan jasmani 
manusia (Haryanto, 2010: 1-2). Dalam mengatur masyarakat menjadi pribadi 
yang baik, memiliki budi pekerti, dan memiliki pemikiran yang kritis diatur 
dalam sebuah kurikulum di sekolah. Menurut Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa 
kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, 
dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman 
penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan 
tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut, ada dua dimensi kurikulum. yang 
pertama adalah rencana dan pengaturan mengenai, tujuan, isi, dan bahan 
pelajaran, sedangkan yang kedua adalah cara yang digunakan untuk 
kegiatan pembelajaran. Keberadaan kurikulum sebagai salah satu komponen 
pendidikan memiliki posisi yang strategis bahwa peranannya sebagai 
pedoman dalam kegiatan pembelajaran (Fujiawati, 2016: 19). Di Kolese 
Gonzaga sendiri, kurikulum dianggap sebagai suatu warisan turun temurun 
dari generasi sebelumnya untuk generasi seterusnya, yang digunakan dalam 
setiap aspek kegiatan di sekolah, baik dalam ranah akademik maupun non-
akademik. Kurikulum tersebut digunakan sebagai pedoman pembelajaran 
yang harus dilakukan di SMA tersebut. 
 
Kurikulum dipersiapkan dan dikembangkan untuk mencapai tujuan 
pendidikan, yakni mempersiapkan peserta didik agar mereka dapat hidup di 
masyarakat. Makna dapat hidup di masyarakat itu memiliki arti luas, yang 
bukan saja berhubungan dengan kemampuan peserta didik untuk 
menginternalisasi nilai atau hidup sesuai dengan norma-norma masyarakat, 
akan tetapi juga pendidikan harus berisi tentang pemberian pengalaman agar 
anak dapat mengembangkan kemampuannya sesuai dengan minat dan 
bakat mereka. Sama seperti kurikulum yang dimaksud oleh Harold Rugg 
(1927), mengartikan bahwa kurikulum sebagai suatu rangkaian pengalaman 
yang memiliki kemanfaatan maksimum bagi anak didik dalam 
mengembangkan kemampuannya agar dapat menyesuaikan dan 
menghadapi berbagai situasi kehidupan (Hidayat, 2013: 8). 
 
Peran kurikulum dalam pendidikan diharapkan mampu menjadi alat bagi 
pendidikan itu sendiri untuk mewariskan nilai-nilai serta norma yang telah 
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berlaku sebelumnya. Sehingga kurikulum dapat menjadi suatu pedoman di 
dalam pendidikan yang dapat mengevaluasi segala sesuatu yang dianggap 
bermakna positif sehingga dapat bermanfaat bagi kehidupan peserta didik 
dikehidupan masyarakat. Melalui peran-perannya tersebut, kurikulum dapat 
menjadi kontrol bagi keteraturan sosial yang diharapkan oleh masyarakat. 
Keteraturan yang diharapkan di masyarakat tersebut yaitu keseimbangan 
dalam aspek sikap maupun hal lainnya yang tercipta di masyarakat. 
Keteraturan sosial di dalam masyarakat di dalamnya terdapat nilai, moral, 
serta sikap.  
 
Keteraturan sosial merupakan kondisi dari keadaan masyarakat yang tertib 
sebagai hasil hubungan yang serasi antara tindakan sosial, nilai sosial, dan 
norma sosial di dalam masyarakat. Nilai tersebut merupakan dasar 
pertimbangan bagi individu untuk melakukan sesuatu hal, moral merupakan 
perilaku yang seharusnya dilakukan ataupun dihindari, sedangkan sikap 
merupakan kecenderungan individu untuk merespon terhadap sekumpulan 
objek sebagai perwujudan dari sistem nilai dan moral yang ada dalam dirinya 
(Yuningsih, 2015: 206). Dari hal tersebut, kurikulum dalam pendidikan 
memiliki kontribusi yang besar dalam terciptanya keteraturan sosial, 
keteraturan sosial yang dibentuk oleh nilai dan norma yang diajarkan dalam 
kurikulum sekolah. Tercipta keteraturan sosial akan mereproduksi tiap 
generasi untuk mempertahankan nilai-nilai yang sesuai norma di masyarakat.  
 

Sistematika Penulisan 
 
Tulisan ini mengangkat tema mengenai peran kurikulum mereproduksi 
keteraturan sosial dalam pendidikan di masyarakat. Penelitian ini dilakukan 
dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data 
dengan melakukan teknik wawancara melalui informan yang berlokasi di 
Pasar Minggu, Jakarta Selatan, tepatnya di Jalan Pejaten Barat No. 10A. 
Observasi dilakukan terhadap petinggi Kolese Gonzaga. Peneliti mengamati 
mengenai sejarah sekolah yang mereproduksi budaya secara berkelanjutan 
dan menciptakan keteraturan sosial dalam masyarakat. Peneliti dalam 
kegiatan observasi juga mengambil dokumentasi berupa foto sekolah dan 
beberapa fasilitas yang ada di sekolah tersebut. Tulisan ini secara garis besar 
memiliki beberapa bagian. Pertama, pengantar yang menjelaskan tentang 
latar belakang tema penelitian serta hal-hal yang menarik berkaitan dengan 
tema penelitian. Kedua, sistematika penulisan yang memaparkan 
pendekatan yang digunakan dalam penelitian dan teknik pengumpulan data 
serta sistematika penulisan hasil penelitian. Ketiga, deskripsi lokasi yang 
menjelaskan tentang deskripsi lokasi penelitian, yaitu di Kolese Gonzaga. 
Keempat, menjelaskan sejarah berdirinya Kolese Gonzaga. Kelima, 
menjelaskan mengenai peran kurikulum mereproduksi keteraturan sosial 
dalam masyarakat. Keenam, menjelaskan tentang penutup yang berisi 
simpulan dari hasil penelitian. 
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Deskripsi Lokasi 
 
Kolese Gonzaga terletak di Jalan Pejaten Barat No. 10A, Pasar Minggu, 
Jakarta Selatan. Kompleks sekolah Kolese Gonzaga ini menyatu dengan 
kompleks Seminari Menengah Wacana Bhakti. Kompleks pendidikan Kolese 
Gonzaga ini berdiri di atas tanah seluas 2,8 hektar. Lingkungan di sekitar 
sekolah sangat bersih dan asri yang dikelilingi oleh pepohonan besar dan 
kecil. Pepohonan yang dirawat oleh pengurus sekolah di Kolese Gonzaga. Di 
sekolah tersebut terdapat ruang kelas terdiri dari ruang kelas untuk jurusan 
IPA dan IPS serta beberapa ruang lainnya. Sekolah tersebut difasilitasi 
dengan dua lapangan yaitu lapangan in-door dan lapangan out-door yang 
berguna untuk kegiatan ekstrakurikuler, khususnya dalam kegiatan 
keolahragaan. Selain terdapat ruang kelas dan lapangan, di sekolah ini juga 
terdapat kantin yang bersih dan nyaman, letaknya tepat di samping gerbang 
masuk Kolese Gonzaga. Gedung sekolah banyak terdapat simbol-simbol 
keagamaan, seperti adanya patung. 
 

Gambar 6.1 
Peta Lokasi Kolese Gonzaga 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: Google Maps (2017) 
 

Sekolah yang berada di Pejaten Barat ini memiliki tempat yang cukup 
strategis, karena berada tepat di pinggir jalan raya yang memudahkan akses 
transportasi. Apabila mendatangi Kolese Gonzaga, sekolah tersebut dapat 
dijangkau menggunakan transportasi umum. Seperti halnya kereta maupun 
angkutan kota. Apabila menggunakan transportasi umum yaitu kereta listrik, 
dapat turun di Stasiun Pasar Minggu. Setelah itu dapat menaiki angkutan kota 
bernomor S11 atau M36 ke arah Kolese Gonzaga.  
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Gambar 6.2 

Lingkungan Kolese Gonzaga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: Dokumentasi Pribadi (2017) 
 
 

Kerangka Teori 
 
Menurut UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 
kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi 
dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman 
penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan 
tertentu. Sedangkan kurikulum menurut J. Lloyd Trump dan Delmas F. Miller 
adalah sesuatu yang berisikan mengenai bahan pelajaran, metode belajar 
pembelajaran, perubahan dalam tenaga pengajar, bimbingan, pengontrol, 
dan lainnya yang berkaitan dalam kegiatan di sekolah. Kurikulum dalam hal 
ini sebagai rancangan perencanaan yang dilaksanakan dalam kegiatan 
proses pembelajaran dan aturan-aturan mengenai kegiatan di sekolah untuk 
mencapai suatu tujuan pendidikan tertentu (Astawan, 2013: 1-3). 
 
Masyarakat merupakan kesatuan hidup manusia yang saling berinteraksi 
menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat berkelanjutan dan 
saling terikat oleh suatu rasa identitas bersama (Indiahono, 2012: 1-2). 
Kurikulum sangat berperan penting di dalam masyarakat dalam membentuk, 
mengembangkan, memajukan, mengubah, dan mengontruksi pikiran 
masyarakat. Peranan kurikulum di dalam masyarakat sebagai proses transfer 
nilai-nilai budaya ataupun sosial kepada generasi penerus bangsa. Adanya 
transfer nilai-nilai dan ilmu pengetahuan tersebut akan membentuk tingkah 
laku masyarakat dan mengubah cara berpikir yang menjadi lebih kritis. 
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Dalam pandangan Durkheim, kurikulum menjadi sumber keteraturan sosial 
yang sekaligus memproduksinya. Di dalam teori struktural fungsionalnya, 
Durkheim menjelaskan bahwa kurikulum menjadi sebuah sistem yang 
terdapat bagian-bagian dari sistem tersebut. Bagian tersebut yang saling 
memiliki keterkaitan untuk membentuk keteraturan sosial. Di dalam kurikulum 
terdapat proses transfer nilai-nilai sosial dan ilmu pengetahuan yang 
dilakukan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran, sekaligus siswa-siswa 
yang saling memperhatikan dan menyerap nilai-nilai sosial tersebut (Fitri, 
2017: 54). Penanaman nilai-nilai sosial pada siswa yang nantinya akan 
diterapkan kemasyarakat dari segi mematuhi aturan di masyarakat, tindakan 
saling toleransi terhadap perbedaan yang ada, perilaku saling peduli dan 
menolong terhadap manusia dan sebagainya. Perilaku dan tindakan yang 
dibentuk dari kurikulum akan berdampak pada keteraturan sosial di dalam 
masyarakat. Keteraturan sosial merupakan kondisi dari keadaan masyarakat 
yang tertib sebagai hasil hubungan yang serasi antara tindakan sosial, nilai-
sosial, dan norma sosial di dalam masyarakat. Hal itu menjadi sebuah 
keterkaitan antara siswa dan guru ataupun masyarakat dan kurikulum.  
 

Metodologi Penelitian 
 
Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Teknik 
pengumpulan data dengan melakukan wawancara, mencari bahan pada 
jurnal, mencari buku yang berkaitan dengan pembahasan peran kurikulum 
mereproduksi keteraturan sosial dalam masyarakat. Wawancara diambil dari 
informan yang berperan penting di sekolah tersebut. Informan yang dipilih 
peneliti yaitu wakil kepala sekolah bidang kurikulum yang bertugas mengatur 
kegiatan di sekolah mengenai proses pembelajaran maupun penanaman nilai 
sosialnya yang berlandaskan kurikulum. Lokasi penelitian berada di Kolese 
Gonzaga, Pejaten, Pasar Minggu. Durasi waktu wawancara yang dilakukan 
secara fleksibel sesuai dengan kebutuhan data peneliti.  

 
Sejarah Kolese Gonzaga 

 
Pada mulanya direncanakan akan didirikan seminari menengah Keuskupan 
Agung Jakarta. Namun karena keterbatasan biaya, dalam pembangunan 
seminari membutuhkan biaya yang cukup besar dalam operasionalnya, maka 
rencana awal diubah. Dibuatlah rencana untuk membangun SMA bersamaan 
dengan seminari di Jalan Pejaten Barat No. 10A di tanah seluas 2,8 hektar. 
Tanah tempat didirikan SMA dan seminari ini milik Keuskupan Agung Jakarta 
atas nama Mgr. A. Djajaseputra, SJ. Sepeninggal Mgr. A. Djajaseputra, SJ, 
digantikan oleh Mgr. Leo Soekoto, SJ dibentuklah panitia kecil untuk 
pembangunan komplek seminari dan SMA. Tahun 1978 perizinan diurus dan 
lima tahun berikutnya perizinan selesai. Setelah itu panitia kecil bekerja keras 
dalam pembangunan seminari dan SMA ini, dalam menghimpun dana, 
melaksanakan studi terkait perencanaan pembangunan. Tidak lebih dari dua 
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tahun (1986–1987) seluruh kompleks seminari yang dirancang oleh Ir. Wanda 
Basuki ini selesai dikerjakan.  

Pada awalnya seminari dan SMA ini dinamakan Kanisius Unit Selatan. 
Tanggal 15 Juli 1987 dilakukan penerimaan murid angkatan pertama. Satu 
tahun terlewat, nama dari Kanisius Unit Selatan dirasa perlu diberikan nama 
yang lebih spesifik dalam ciri khas sekolah ini. Dipilihlah nama Kolese 
Gonzaga yang diambil dari nama santo pelindung, yakni Santo Aloysius 
Gonzaga. Tanggal 3 November 1988, Kolese Gonzaga diresmikan oleh Mgr. 
Leo Soekoto SJ bersama Mochtar Zakaria selaku Wali Kota Jakarta Selatan 
pada saat itu. 
 

“Kolese Gonzaga ini sebenarnya tidak berdiri sendiri. Karena 
pada awal berdirinya Kolese Gonzaga ini gabungan dengan 
Kolese Kanisius, tetapi beda nama saja. Jadi cabang-
cabangnya itu saling bekerja sama.” 
 

(Hasil wawancara dengan Himawan Santanu, 6 Mei 2017) 

Semenjak diresmikan, pengembangan Kolese Gonzaga dalam hal kualitas 
pembangunan fasilitas yang ada terus dibangun dan sudah ditetapkan 
menerima siswa putri untuk menciptakan suasana sekolah dalam pergaulan 
remaja yang baik dan utuh, agar para seminari juga dapat berkomunikasi 
dengan para siswa putri yang diharapkan tidak tecipta hubungan yang kaku, 
sama seperti sekolah negeri atau sekolah umum yang terdiri dari siswa putra 
maupun putri, karena tidak menutup kemungkinan para seminari tetap akan 
berkomunikasi dengan perempuan dalam pelayanan imamat. Dimulai dari 
adanya wall climbing, hingga fasilitas yang menunjang kegiatan akademik 
seperti, laboratorium fisika, laboratorium kimia, laboratorium biologi, juga 
laboratorium bahasa dan komputer. Fasilitas yang menunjang kegiatan non-
akademik pun dikembangkan untuk peningkatan kualitas sumber daya siswa 
yang ada di Kolese Gonzaga. 
 

“Di sini kegiatan anak-anaknya banyak, ekskul-nya juga 
banyak. Ada yang berhubungan dengan olahraga juga. Di sini 
ada lapangan in-door maupun out-door. Biasanya kalo out-door 
suka dipakai untuk anak-anak olahraga bola. Seperti hari Sabtu 
sekarang kan itu di lapangan ada yang main bola.” 
 

(Hasil wawancara dengan Himawan Santanu, 6 Mei 2017) 
 
Kolese Gonzaga dan Seminari Wacana Bhakti merupakan unit yang berbeda 
tetapi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam lembaga pendidikan. 
Seminari Wacana Bhakti menampung dan mendidik para calon imam di 
tingkat menengah. Di kelas X, XI, dan XII, para seminaris mengikuti 
pendidikan di Kolese Gonzaga.  



 

 

  79 

Gambar 6.3 
Lapangan di Kolese Gonzaga 

 

 
 

Sumber: Dokumentasi Pribadi (2017) 
 
Dilihat dari sejarah terbentuknya, Kolese Gonzaga dan Seminari Wacana 
Bhakti membutuhkan waktu yang cukup panjang pada prosesnya. Namun, 
hingga sekarang berkat usaha dari para pendiri yang terdiri dari panitia kecil, 
nama Kolese Gonzaga cukup dikenal, bahkan sudah ada beberapa cabang 
yang bekerjasama juga dengan Kolese Gonzaga ini. Sekolah ini terkenal 
dengan murid yang disiplin dan lulusan yang dapat dikategorikan berhasil. 
Hal ini pun berkat doa dan juga usaha warga Kolese Gonzaga dalam 
menyukseskan pendidikan. 
 

Peran Kurikulum dan Keteraturan Sosial 
 
Kurikulum pada pendidikan pada hakikatnya mempunyai peran sebagai 
sebuah perencanaan yang berisi tentang tujuan yang harus dicapai, isi 
materi, dan pengalaman belajar yang harus dilakukan oleh siswa, strategi 
maupun cara yang dapat dikembangkan. Selain itu, kurikulum juga dapat 
menjadi bahan evaluasi yang dirancang untuk mengumpulkan informasi 
tentang pencapaian tujuan, serta implementasi dari dokumen yang dirancang 
dalam bentuk nyata. Kurikulum dipersiapkan dan dikembangkan untuk 
mencapai tujuan pendidikan. Menurut Skilbeck dan Harris, kurikulum 
bukanlah materi pelajaran yang terpisah yang harus disampaikan dan 
dipelajari melainkan bentuk pengalaman dan kebudayaan individu yang 
harus dipelajari dan dimodifikasi (Sanjaya, 2009: 8). Kurikulum menjadi suatu 
perencanaan yang bersifat dinamis. Oleh karena itu, kurikulum harus mampu 
merespons perubahan yang terjadi di dunia pendidikan sehingga siswa 
mampu masuk ke dalam masyarakat. Pada dasarnya kurikulum memiliki tiga 
dimensi pengertian, yaitu kurikulum sebagai mata pelajaran, kurikulum 
sebagai pengalaman belajar, dan kurikulum sebagai perencanaan 
pembelajaran (Sarjono, 2015: 1). Kurikulum sebagai mata pelajaran berarti 
bahwa kurikulum menjadi mata pelajaran yang harus ditempuh dan dipelajari 
oleh siswa untuk memperoleh sejumlah pengetahuan. Mata pelajaran yang 
harus ditempuh tersebut berisi materi pelajaran yang disampaikan kepada 
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siswa sehingga memperoleh sejumlah ilmu pengetahuan yang berguna. 
Sedangkan kurikulum sebagai pengalaman belajar berarti bahwa kurikulum 
merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan 
pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan 
kegiatan belajar-mengajar. Adapun kurikulum sebagai perencanaan 
pembelajaran merupakan suatu program pendidikan yang disediakan untuk 
membelajarkan itu. Dengan program pendidikan tersebut, para siswa 
melakukan berbagai kegiatan belajar sehingga terjadi  perubahan dan 
perkembangan tingkah laku siswa sesuai dengan tujuan pendidikan dan 
pembelajaran (Asrukin, 2014: 12).  
 
Kurikulum di Kolese Gonzaga lebih mengarah kepada proses siswa dapat 
menjadi pribadi yang mampu beradaptasi dengan perkembangan 
masyarakat dan perkembangan global. Hal tersebut terbukti dengan adanya 
tujuan Kolese Gonzaga yang menjadikan lulusan mereka sebagai lulusan 
yang mempunyai ciri-ciri: (1) kokoh sebagai pribadi, mampu beradaptasi 
dengan perkembangan masyarakat dan perkembangan global, dengan tetap 
berpegang pada penilaian hati nurani yang sehat serta kepedulian bagi 
sesama; (2) bersikap pro-aktif, mampu mencari dan mengolah informasi dari 
berbagai sumber; (3) mampu mempelajari hal-hal baru sehingga dapat 
menyesuaikan diri dengan baik; (4) memiliki keterampilan berkomunikasi di 
tengah masyarakat; (5) memahami dan menghargai kerja sama dengan 
sesama dari berbagai macam latar belakang; (6) memiliki sikap positif 
terhadap kerja tangan yang bertumpu pada penghargaan akan martabat 
manusia; (7) mencintai dan mememelihara lingkungan hidupnya; dan (8) 
peduli terhadap sesama, khususnya yang miskin dan menderita. 
 
Peranan kurikulum di Kolese Gonzaga dalam pendidikan yaitu peran 
konservatif, peran kritis dan evaluatif, dan peran kreatif.  Pertama, kurikulum 
berperan sebagai konservatif bahwa ajaran pada nilai-nilai di sekolah dapat 
mencegah pengaruh negatif dari luar, pada segi aspek budaya ataupun ilmu 
pengetahuan. Di dalam Kolese Gonzaga setiap kegiatan pembelajaran di 
kelas ataupun di luar kelas selalu ditanamkan nilai-nilai budi pekerti, tercermin 
pada janji pelajar di sekolah tersebut salah satunya yang menjelaskan siswa 
berjanji untuk setia kepada UUD 1945 dan membela Pancasila sebagai dasar 
negara. Hal tersebut tidak bisa dipengaruhi dari faktor negatif dari luar.  
 
Kedua, kurikulum berperan kritis dan evaluatif artinya bahwa penyaringan 
pada nilai dan budaya baru yang dapat mempertahankan nilai dan budaya 
yang lama. Kolese Gonzaga membuat profil lulusan sekolah yang berisikan 
bahwa lulusan sekolah tersebut kokoh sebagai pribadi yang mampu 
beradaptasi dengan perkembangan masyarakat dan perkembangan global, 
dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai seperti kepedulian terhadap 
sesama dan penilaian hati nurani yang sehat. Serta siswa harus bersikap 
proaktif yang memiliki arti siswa mampu mencari dan mengolah informasi.  
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Ketiga, kurikulum berperan kreatif artinya bahwa Kolese Gonzaga 
menjadikan kurikulum sebagai alat dalam membantu dan mengembangkan 
potensi setiap individu agar dapat berperan aktif dalam kehidupan sosial di 
masyarakat. Seperti halnya para siswa di sekolah tersebut membuat sebuah 
kegiatan bakti sosial yang diperuntukkan untuk lingkungan masyarakat di 
sekitar sekolah tersebut serta membuat kegiatan lomba-lomba yang dapat 
mengembangkan potensi setiap siswa. 
 
Kurikulum tersebut menjadikan mata pelajaran agama yang diajarkan di 
Kolese Gonzaga tidak sama dengan sekolah-sekolah negeri pada umumnya. 
Mata pelajaran agama yang diajarkan di Kolese Gonzaga lebih mengajarkan 
siswa agar mempunyai etika dan budi pekerti yang baik di lingkungan 
masyarakat. Penerapan yang dihasilkan dari pelajaran agama di Kolese 
Gonzaga membentuk pribadi siswa yang santun, sopan, bertoleransi, saling 
peduli dan menghargai dengan sesama manusia. Mata pelajaran agama 
yang diajarkan di Kolese Gonzaga lebih mengarah pada etika. 
 

“Kalau di sini, siswa tetap mendapatkan pelajaran agama tetapi 
pelajaran yang diajarkan adalah mengenai etika. Etika yang 
didapatkan dari hasil belajar itu biasanya juga terasa di luar 
pelajaran, seperti misalnya tindakan keseharian mereka di 
sekolah. Contohnya jika ingin belajar mereka secara otomatis 
berdoa sesuai keyakinan mereka sendiri.” 
 

(Hasil wawancara dengan Himawan Santanu, 6 Mei 2017) 
 

Gambar 6.4 
Wawancara dengan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum 

 
 
 
 
 
 

 
  
 
 

Sumber: Dokumentasi Pribadi (2017) 
 
Penerapan yang dihasilkan dari pelajaran agama di Kolese Gonzaga 
membentuk pribadi siswa yang santun, sopan, bertoleransi, saling peduli dan 
menghargai dengan sesama manusia. Mata pelajaran agama yang diajarkan 
di Kolese Gonzaga lebih mengarah pada etika.  
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“Selama saya bersekolah di Kolese Gonzaga, saya merasakan 
bahwa budaya yang diajarkan lebih tepat kepada budi pekerti 
keseharian. Karena setiap agama itu kan baik, jadi semua yang 
diajarkan selalu baik mengenai budi pekerti. Di Kolese Gonzaga 
juga teman-teman saya ada beberapa yang beragama selain 
Katolik. Dalam budi pekerti ini saya diajarkan toleransi dalam 
hal beragama, berbudaya, dan sebagainya. Fungsinya agar 
kelak saya dapat beradaptasi di masyarakat.” 
 

(Hasil wawancara dengan Ireneus Mario, 8 Mei 2017) 
 

Tabel 6.1 
Nama Pengajar Pelajaran Agama di Kolese Gonzaga 

 

 

Sumber: Website Kolese Gonzaga 
 
Pengarahan pelajaran agama kepada etika, dimaksudkan agar terciptanya 
pribadi siswa yang sesuai dengan nilai serta norma yang ada di masyarakat. 
Etika yang ditanamkan dan dikembangkan kepada siswa-siswa SMA Kolese 
Gonzaga berupa: (1) jujur dan cinta kebenaran; (2) disiplin dan bertanggung 
jawab; (3) terbuka dan inovatif; (4) peduli kepada sesama dan lingkungan; 
dan (5) kerja sama dan persaudaraan.  
 

“Nilai-nilai yang dikembangkan di sini sangat terbukti pada saat 
ulangan atau ujian, siswa-siswa di sini tidak ada yang 
menyontek. Juga interaksi siswa-siswa dan guru di sini sangat 
baik saling membantu sama lain tidak pernah ada diskriminasi 
mengenai apapun.” 
 

(Hasil wawancara dengan Himawan Santanu, 6 Mei 2017) 
 
Proses kegiatan pembelajaran akademik dan non-akademik memberikan 
unsur nilai-nilai yang positif pada individu atau siswa, sehingga nantinya 
dapat diinternalisasikan ke dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai untuk 
selalu kerja sama dan peduli pada sesama tercermin pada siswa ataupun 
lingkungan orang-orang Kolese Gonzaga yang dalam kegiatan sekolahnya 
selalu melibatkan masyarakat. Internalisasi nilai-nilai tersebut memberikan 
keteraturan dalam kehidupan masyarakat.  
 

 

NO NAMA GURU MAPEL KELAS 

1 P. Leonardus EB Winandoko, SJ, M.Ed. Agama XI 

2 P. A. Vico Christiawan, SJ, M.Theo. Agama X 

3 P. Albertus Yogo Prasetianto Pr., S.Theo. Agama X 

4 Dra. Maria Magdalena Endah T. S. Agama XI, XII 
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Tabel 6.2 
Jadwal Pelajaran Agama Kolese Gonzaga Tahun Ajaran 2011/2012 

 

Kelas X Kelas XI Kelas XII 

Kelas Hari Kelas Hari Kelas Hari 

X – 1 Rabu XI IPA 1 Senin XII IPA 1 Rabu 

X – 2 Rabu XI IPA 2 Senin XII IPA 2 Jumat 

X – 3 Rabu XI IPA 3 Sabtu XII IPA 3 Jumat 

X – 4 Kamis XI IPA 4 Sabtu XII IPA 4 Sabtu 

X – 5 Kamis XI IPS 1 Sabtu XII IPA 5 Jumat 

X – 6 Kamis XI IPS 2 Selasa XII IPS 1 Selasa 

X – 7 Kamis XI IPS 3 Selasa XII IPS 2 Selasa 
 

Sumber: Website Kolese Gonzaga 
 
Dalam pandangan Durkheim, kurikulum di Kolese Gonzaga menjadi sebuah 
sistem. Sistem yang terdiri dari beberapa bagian yang memiliki fungsi 
masing-masing. Apabila dari fungsi-fungsi tersebut ada yang tidak berfungsi 
atau tidak berjalan maka terjadi disfungsi sistem (Hidayat, 2013: 93). Dalam 
kaitan ini, di dalam kurikulum terdapat program pembelajaran untuk siswa. 
Hal tersebut berfungsi dalam pentransferan ilmu pengetahuan dan budaya. 
Pada pentransferan tersebut ada aktor yang menjalankan yaitu guru. Guru 
berfungsi dalam membentuk kepribadian tiap individu menjadi sopan, santun, 
kritis, kreatif, inovatif dan sebagainya. Fasilitas sekolah juga berfungsi dalam 
mendukung kegiatan siswa mengenai akademik maupun non-akademik. 
Aturan sekolah berfungsi dalam mengatur siswa untuk menjadi disiplin dan 
bertanggung jawab. Program sekolah juga berfungsi dalam meningkatkan 
lulusan siswa yang sesuai pada visi, misi, dan tujuan sekolah. Bagian-bagian 
tersebut memiliki fungsi masing-masing yang satu sama lain memiliki 
keterkaitan. Apabila fungsi-fungsi tersebut seimbang dan sesuai, maka 
Kolese Gonzaga memberikan kualitas lulusan yang baik. Dari lulusan 
tersebut mereka menjadi pribadi yang baik di dalam masyarakat, yang 
mengikuti nilai-nilai dan norma di masyarakat. Pembentukan pribadi dan 
penanaman nilai di sekolah tersebut akan mereproduksi keteraturan sosial 
dalam masyarakat.  
 

Penutup 
 
Pendidikan memiliki pengaruh penting dalam perubahan masyarakat. 
Perubahan dalam berpikir, bersikap, dan berbudaya. Yang memiliki arti 
penting bahwa perubahan tersebut dilakukan pada tiap individu untuk 
menjadi lebih baik dan berkembang. Perubahan dan pembentukan pribadi 
individu dibentuk pada sebuah kurikulum di sekolah. Kurikulum merupakan 
rancangan perencanaan yang dilaksanakan dalam kegiatan proses 
pembelajaran dan aturan-aturan mengenai kegiatan di sekolah untuk 
mencapai suatu tujuan pendidikan tertentu (Hidayat, 2013: 1-3). 



 

 

  84 

Peranan kurikulum sebagai sebuah kontrol sosial, konservatif, peran kritis 
dan evaluatif, serta peran kreatif. Peran kurikulum di dalamnya terdapat 
penanaman nilai oleh guru ataupun aktor lingkungan sekolahnya. 
Penanaman nilai yang dapat membentuk perilaku, cara berpikir, dan 
kebiasaan hidup siswa. Dengan begitu nilai direproduksi di sekolah tersebut 
untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan sekolah. Nilai-nilai yang direproduksi 
menciptakan kekhasan budaya sekolah. Seperti halnya nilai yang 
ditanamkan di sekolah untuk selalu peduli terhadap sesama akan 
menginternalisasikan nilai yang didapat menjadi sebuah kebiasaan di 
sekolah tersebut. Budaya sekolah yang selalu mengadakan kegiatan bakti 
sosial yang diadakan oleh siswa Kolese Gonzaga setiap tahunnya untuk 
lingkungan masyarakat di sekolah tersebut. Pembentukan individu tersebut 
menjadikan profil lulusan siswa Kolese Gonzaga tercapai. Penanaman nilai 
dan budaya pada individu tersebut akan mengaplikasikan pada kehidupan 
masyarakat. Mereka akan bisa berperan aktif dalam merubah masyarakat 
menjadi lebih baik, mereka akan mampu beradaptasi pada nilai dan norma 
yang sesuai di masyarakat, mampu bertoleransi pada perbedaan 
dimasyarakat, peduli terhadap sesama, berkembang secara global, selalu 
menghargai pada hak-hak individu, dan mencintai lingkungan 
masyarakatnya. Hal tersebut akan mereproduksi keteraturan sosial di dalam 
masyarakat.  
 

Skema 6.1 
Kurikulum Sebagai Reproduksi Sosial 

 
Sumber: Analisis Kelompok (2017) 
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Bab 7 

Kurikulum Tersembunyi dan Internalisasi Karakter Siswa di 

SMA Pangudi Luhur Jakarta 
 
 

Pendahuluan 
 
Pendidikan mempunyai peranan yang sangat menentukan bagi 
perkembangan dan perwujudan diri individu, terutama bagi pembangunan 
bangsa dan negara. Kemajuan suatu kebudayaan bergantung kepada cara 
kebudayaan tersebut untuk mengenali, menghargai, dan memanfaatkan 
sumber daya manusia hal ini berkaitan erat dengan kualitas pendidikan yang 
di berikan institusi pendidikan kepada peserta didik (Utami, 2012: 16). 
Khususnya di Indonesia kualitas pendidikan tidak terlepas dari peran 
kurikulum sebagai acuan kegiatan dalam proses belajar-mengajar di institusi 
pendidikan formal seperti sekolah, tetapi dalam proses kegiatan belajar 
mengajar tidak menarik rasanya ketika revelansi kurikulum tidak dihadirkan 
kurikulum tersembunyi sebagai proses penginternalisasian pengembangan 
karakter siswa. Kurikulum tersembunyi merupakan sesuatu yang tidak tertulis 
seperti nilai, norma, nilai kepercayaan yang melekat atau terikat serta 
ditransmisikan kepada murid bedasarkan aturan yang mendasari struktur 
rutinitas dan hubungan sosial di sekolah dan ruang kelas dan kurikulum 
tersembunyi mencakup berbagai kepentingan bentuk budaya, perjuangan, 
kesepakatan dan kompromi yang terdapat di sekolah (Hidayat, 2011: 294). 
 
Khususnya di sekolah berbasis keagamaan seperti SMA Pangudi Luhur 
Jakarta yang menerapkan kurikulum nasional sebagai acuan satuan 
pendidikan dan terdapat peran kurikulum tersembunyi dalam proses 
penerapan nilai, norma, kepercayaan baik tertulis maupun tidak tertulis yang 
menjadi budaya dalam penginternalisasian pengembangan karakter siswa 
yang diwujudkan secara praksis baik tertulis dalam visi, misi sekolah, sejarah 
sekolah dan tidak tertulis dalam kegiatan ekstrakurikuler, dan kebiasaan yang 
menjadi rutinitas, serta fasilitas sekolah yang mendukung kurikulum 
tersembunyi sebagai penginternalisasian karakter siswa di SMA Pangudi 
Luhur Jakarta. 
 
Tulisan ini menjelaskan bagaimana peran kurikulum tersembunyi sebagai 
proses penginternalisasian pengembangan karakter siswa dan menjelaskan 
bagaimana pola kurikulum tersembunyi di SMA Pangudi Luhur sebagai 
pengembangan karakter dengan menggunakan metodologi kualitatif secara 
interpretatif. Untuk mendukung tulisan yang berjudul peran kurikulum 
tersembunyi sebagai proses internalisasi pengembangan karakter siswa di 
SMA Pangudi Luhur Jakarta, maka tulisan ini menjelaskan sejarah SMA 
Pangudi Luhur di Jakarta sebagai pengembangan karakter siswa, kemudian 
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pembahasan di lanjutkan pada Pola penginternalisasian kurikulum 
tersembunyi di SMA Pangudi Luhur Jakarta. Serta pengembangan karakter 
siswa sebagai hasil penginternalisasian kurikulum tersembunyi melalui 
hukuman dan penghargaan. 
 

Sistematika Penulisan 
 
Penelitian ini dilakukan di Jakata. Lokasi tersebut tepatnya di Jalan Brawijaya 
IV No 47, RT/RW 005/03, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Observasi 
dilakukan terhadap sekolah SMA Pangudi Luhur. Peneliti mengamati 
bagaimana peran kurikulum tersembunyi sebagai proses penginternalisasian 
pengembangan karkter siswa khususnya di SMA Pangudi Luhur Jakarta. 
Tidak lupa peneliti mengambil dokumentasi berupa foto tentang kondisi dan 
aktivitas yang ada pada lokasi tesebut. Tulisan ini secara garis besar memiliki 
beberapa bagian. Pertama, pendahuluan yang menjelaskan tentang latar 
belakang tema penelitian serta hal-hal yang menarik berkaitan dengan tema 
penelitian. Kedua, sistematika penulisan. Bagian ini memaparkan 
pendekatan yang digunakan dalam penelitian dan teknik pengumpulan data 
serta sistematika penulisan hasil penelitian. Ketiga, dekripsi lokasi. Pada 
bagian ini menjekaskan tentang lokasi penelitian. Keempat, bagian ini 
membahas tentang kajian teoretis tentang peran kurikulum tersembunyi 
sebagai proses penginternalisasian pengembangan karkter siswa. Kelima, 
bagian pembahasan atau analisis pertama yaitu menjelaskan historis SMA 
Pangudi Luhur di Jakarta sebagai acuan pengembangan karakter siswa. 
Kemudian pembahasan dilanjutkan pada pola penginternalisasian kurikulum 
tersembunyi di SMA Pangudi Luhur Jakarta. Sementara pembahasan 
selanjutnya mengenai pengembangan karakter siswa sebagai hasil 
penginternalisasian kurikulum tersembunyi melalui hukuman dan 
penghargaan. Terakhir, menjelaskan tentang penutup yang berisi simpulan 
hasil penelitian. 
 

Metodologi Penelitian 
 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif secara interpretatif yang 
berusaha menjelaskan suatu fenomena yang akan dikaji. Penelitian kualitatif 
didefinisikan sebagai sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah 
sosial atau masalah manusia berdasarkan pada penciptaan gambaran 
holistik lengkap yang dibentuk dalam sebuah latar alamiah (Creswell, 2002: 
1). Penelitian ini dilakukan dengan wawancara yang bersumber dari pihak 
sekolah dan menggunakan pendekatan kualitatif, karena peneliti ingin 
mengeksplorasi akan peran kurikulum tersembunyi sebagai proses 
penginternalisasian pengembangan karakter siswa khususnya di SMA 
Pangudi Luhur Jakarta dengan sifat deskriptif, dan secara naratif dengan 
dipadu dengan data, pengertian suatu konsep, karakteristik, hingga gambar 
yang mendukung penelitian tersebut. Dalam pendekatan kualitatif, yang 
menjadi sasaran kajian atau penelitian adalah kehidupan sosial atau 
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masyarakat sebagai sebuah kesatuan yang menyeluruh (Suparlan, 1994: 
17).  
 

Deskripsi Lokasi 
 
Dalam observasi ini lokasi yang dipilih adalah SMA Pangudi Luhur yang 
beralamat di Jalan Brawijaya IV No. 47, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. 
Sekolah ini dapat ditempuh dengan kendaraan umum yaitu bus Transjakarta 
sampai halte Blok M, ataupun dengan kendaraan lainnya seperti metromini. 
Sekolah ini berada di dalam kompleks sehingga tidak ada kendaraan umum 
untuk sampai ke depan SMA Pangudi Luhur. Sekolah ini merupakan sekolah 
yang semua peserta didiknya terdiri dari siswa laki-laki saja. Luas sekolah ini 
cukup besar dengan interior sekolah yang bagus, dan fasilitas yang memadai 
di sepanjang lorong sekolah. Dan subjek dalam observasi yaitu bagaimana 
kurikulum tersembunyi menginternalisasi nilai keagamaan kepada siswa 
SMA Pangudi Luhur, yaitu agama Katolik.  

 
Gambar 7.1 

Peta Lokasi SMA Pangudi Luhur Jakarta 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Sumber: Google Maps (2017) 
 
 

Kerangka Konseptual 
 
Kurikulum Tersembunyi  
Kurikulum tersembunyi atau kurikulum terselubung, secara umum dapat 
dideskripsikan sebagai hasil (sampingan) dari pendidikan dalam sekolah atau 
luar sekolah, khususnya hasil yang dipelajari tetapi tidak secara tersurat 
dicantumkan sebagai tujuan (Noor, 2012: 27). Beragam definisi telah 
dikembangkan didasarkan pada perspektif masing-masing. Dikarenakan 
banyaknya aktivitas di lingkungan pendidikan, mulai dari kegiatan yang 
diorientasikan untuk perkembangan siswa ataupun kegiatan yang difokuskan 
untuk pengembangan kompetensi guru (Noor, 2012: 28). 
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Sementara itu menurut Hanun, kurikulum tersembunyi adalah kurikulum yang 
tidak direncanakan, tidak diprogram dan tidak dirancang tetapi mempunyai 
pengaruh, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap output dari 
proses belajar mengajar (Asrohah, 2012: 12). Menurut Elizabeth Vallance, 
fungsi dari kurikulum tersembunyi mencakup penanaman nilai, sosialisasi 
politis, pelatihan dalam kepatuhan, pengekalan struktur kelas tradisional-
fungsi yang mempunyai karakteristik secara umum seperti kontrol sosial 
(Vallance, 1983: 9-27). 
 
Pada intinya kurikulum tersembunyi merujuk pada apa saja yang ada 
hubungan dengan proses pembelajaran serta memengaruhi pelaksanaan 
kurikulum dan pendidikan. Jadi kurikulum yang tidak tertulis, tidak dipelajari, 
tidak direncanakan secara terprogram tapi keberadaannya berpengaruh 
pada perubahan tingkah laku peserta didik. Contoh yang relevan seperti 
ideologi, nilai budaya, keyakinan yang memengaruhi sekolah dalam 
menetapkan pengetahuan yang mana yang perlu diwariskan kepada 
generasi mendatang. 
 
Internalisasi 
Internalisasi pada hakikatnya adalah sebuah proses menanamkan sesuatu, 
yakni merupakan proses pemasukan suatu nilai pada seseorang yang akan 
membentuk pola pikirnya dalam melihat makna realitas pengalaman (Hamid, 
2016: 197). Dengan demikian, apabila dikaitkan dengan perkembangan 
manusia, proses internalisasi harus berjalan sesuai dengan tugas-tugas 
perkembangan. Internalisasi merupakan sentral proses perubahan 
kepribadian yang merupakan dimensi kritis pada perolehan dan perubahan 
manusia, termasuk di dalamnya kepribadian yang bermakna (nilai) atau 
implikasi respons terhadap makna. Jadi, internalisasi nilai-nilai adalah 
sebuah proses atau cara menanamkan nilai-nilai normatif yang menentukan 
tingkah laku yang diinginkan bagi suatu sistem yang mendidik. 
 
Pengembangan Karakter 
Secara alami, sejak lahir sampai berusia tiga tahun atau mungkin hingga 
sekita lima tahun, kemampuan menalar seseorang anak belum tumbuh 
sehingga pikiran bawah sadar masih terbuka dan menerima apa saja 
informasi dan stimulus yang dimasukkan ke dalamnya tanpa ada 
penyeleksian, mulai dari orang tua dan lingkungan keluarga, dari lingkungan 
keluarga itulah pondasi awal karakter anak sudah terbangun (Majid dan 
Andayani, 2011: 18). Pondasi tersebut adalah kepercayaan tertentu dari 
konsep diri. Semakin banyak informasi yang diterima dan semakin matang 
sistem kepercayaan dan pola pikir yang terbentuk, maka semakin jelas 
tindakan, kebiasaan dan karakter unik dari masing-masing individu. Dengan 
kata lain, setiap individu akhirnya memiliki sistem kepercayaan (belief 
system), citra diri (self image), dan kebiasaan (habit) yang unik (Majid dan 
Andayani, 2011: 19). 
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Secara teori, pengembangan karakter anak dimulai dari usia 0 - 8 tahun. 
artinya di masa usia tersebut karakter anak masih berubah-ubah tergantung 
dari pengalaman hidupnya. oleh karena itu, membentuk karakter anak harus 
dimulai sedini mungkin bahkan sejak anak itu dilahirkan, karena berbagai 
pengalaman yang dilalui oleh anak semenjak perkembangan pertamanya, 
mempunyai pengaruh yang besar. Berbagai pengalaman ini berpengaruh 
dalam mewujudkan apa yang dinamakan pengembangan karakter secara 
utuh (Arismantoro, 2008: 124). 
 
Kunci pengembangan karakter dan pondasi pendidikan sejatinya adalah 
keluarga. keluarga merupakan pendidik yang pertama dan utama dalam 
kehidupan anak karena dari keluarga, anak mendapatkan pendidikan untuk 
pertama kalinya serta menjadi dasar perkembangan dan kehidupan anak di 
kemudian hari. Keluarga memberikan dasar pengembangan tingkah laku, 
watak dan moral anak. Kemudian sekolah merupakan lembaga pendidikan 
yang paling depan setelah keluarga dalam mengembangkan karakter anak. 
melalui sekolah proses-proses pengembangan dan pengembangan karakter 
siswa mudah dilihat dan diukur. Karakter dibangun secara konseptual dan 
pembiasaan dengan menggunakan pilar moral dan hendaknya memenuhi 
kaidah-kaidah tertentu (Narwanti, 2011: 5). 
 

Sejarah SMA Pangudi Luhur di Jakarta 
 
SMA Pangudi Luhur Jakarta adalah sekolah Katolik yang didirikan oleh 
Yayasan Pangudi Luhur yang merupakan badan pembantu para Bruder 
Kongregasi Santa Perawan Terkandung Tak Bernoda (FIC) dalam bidang 
karya Kerasulan Pendidikan. Badan ini sengaja didirikan oleh Kongregasi FIC 
yang telah memiliki karisma di bidang pendidikan dan pendampingan kaum 
muda. Kongregasi FIC didirikan oleh Mgr. Loduvicus Rutten dan Br. 
Bernardus Hoeken pada tahun 1840 di Maastricht Netherland. Di Indonesia, 
Kongregasi FIC secara garis besar berkarya di pendidikan yang 
pengelolaannya dimulai dari Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah 
Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan, yang tersebar di 
seluruh pelosok tanah air. Yayasan Pangudi Luhur berpusat di Semarang dan 
memiliki tujuh Yayasan Cabang, yang terdiri dari YPL-C Semarang, 
Surakarta, Yogyakarta, Muntilan, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, dan 
DKI Jakarta. Total sekolah yang ada di bawah naungan Yayasan Pangudi 
Luhur berjumlah 88 unit.  
 
SMA Pangudi Luhur Jakarta merupakan salah satu bagian dari karya 
pendidikan tersebut. Yayasan Pangudi Luhur Cabang Jakarta yang 
menaunginya didirikan pada tahun 1965 atas prakarsa dan permintaan 
Uskup Agung Jakarta, Mgr. A. Djoyoseputro. SJ. Beliau memberkati Gedung 
SMA Pangudi Luhur Jakarta ini pada tanggal 20 Mei 1966. Prakarsa pendirian 
SMA Pangudi Luhur I Jakarta datang antara lain dari latar belakang telah 
berdirinya SMA dengan peserta didik khusus putri, yaitu SMA Tarakanita I 
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Pulo Raya. Kemudian disiapkan SMA Pangudi Luhur didirikan dengan 
peserta didik khusus putra. Sampai saat ini SMA Pangudi Luhur I Jakarta 
tetap mempertahankan kondisi ini sebagai ciri khas sebagai sekolah Katolik 
yang menekankan hidup dalam suasana saling mencintai, menghormati, 
menghargai orang lain juga menghargai fasilitas, dan milik orang lain. 
 
Di SMA Pangudi Luhur Jakarta merupakan sekolah khusus laki-laki, secara 
tidak langsung sejarah SMA Pangudi Luhur Jakarta telah melatarbelakangi 
terciptanya kurikulum tersembunyi yang genderis. Maksudnya ialah 
kurikulum tersembunyi hadir sebagai proses penginternalisasian nilai dan 
norma terkhusus untuk salah satu gender, yaitu laki-laki. Kurikulum 
tersembunyi tersebut kemudian diinternalisasikan melalui penerapan strategi 
pembelajaran seperti penerapan visi dan misi sekolah sesuai dengan 
kebutuhan siswa laki-laki. Selain itu dalam proses pembelajaran seperti 
penerapan hukuman dan penghargaan, kebiasaan siswa dan tata tertib yang 
disesuaikan dengan kebutuhan siswa laki-laki. Dan dalam hasil pembelajaran 
yang dapat melahirkan karakter siswa yang disiplin tetapi menekankan hidup 
dalam suasana saling mencintai, menghormati, menghargai orang lain juga 
menghargai fasilitas, dan milik orang lain di bingkai dalam kurikulum 
tersebunyi. Sejarah terbentuknya SMA Pangudi Luhur Jakarta hadir sebagai 
pedoman sekolah untuk membangun siswa yang berkarakter yang di bingkai 
dalam kurikulum tersembunyi dalam hal penginternalisasianya.  
 

Skema 7.1 
Sejarah SMA Pangudi Luhur Sebagai Pengembangan Karakter Siswa 

 

 
 

Sumber: Analisis Kelompok (2017) 
 
 

Pengembangan Karakter Siswa

Genderis

Strategi Pembelajaran Proses Pembelajaran Hasil Pembelajaran

Sekolah Khusus Laki-laki

Sejarah Pangudi Luhur di Jakarta
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Pola Penginternalisasian Kurikulum Tersembunyi di SMA Pangudi 
Luhur Jakarta 

 
SMA Pangudi Luhur Jakarta merupakan sekolah katolik yang mengutamakan 
good attitude bagi para siswanya, baik dalam segi spiritual, moralitas, 
kualitas, maupun komunikasi. Hal tersebut dijadikan acuan untuk 
menentukan tujuan SMA Pangudi Luhur Jakarta yang terdiri atas lima poin 
penting, yaitu religiusitas, intelektual, humanitas, moralitas, dan solidaritas. 
Untuk mencapai tujuan yang diinginkan, SMA Pangudi Luhur Jakarta memiliki 
visi dan misi dengan tidak terlepas dari predikat sekolah katolik. Visi dari SMA 
Pangudi Luhur Jakarta adalah sebagai "lembaga pendidikan kaum muda 
membentuk pribadi unggul dengan semangat persaudaraan dalam kasih". 
Sedangkan misi SMA Pangudi Luhur Jakarta yang menunjang visi tersebut 
adalah: 
1. Membudayakan sekolah sebagai komunitas beriman yang berpusat pada 

nilai-nilai kristiani. 
2. Menanamkan semangat dan keteladanan pendiri kongregasi FIC. 
3. Mengembangkan keterampilan hidup yang kreatif dan inovatif dalam 

menghadapi tantangan hidup. 
4. Mendesain pembelajaran yang integratif, menarik, dan menyertakan 

media teknologi mengikuti perkembangan zaman. 
5. Meningkatkan semangat persaudaraan sejati. 
6. Membudayakan kejujuran, kepedulian, dan bersahabat dengan 

lingkungan.  
7. Mengembangkan kepekaan sosial melalui kegiatan intrakurikuler dan 

ekstrakurikuler.  
8. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga lain dalam membentuk 

karakter kaum muda. 
9. Mendukung pelaksanaan sistem manajemen pendidikan yang terencana, 

tertib, jujur, dan disiplin. 
 

Dengan pembelajaran berbasis kurikulum nasional, SMA Pangudi Luhur 
Jakarta memanfaatkan kehadiran kurikulum tersembunyi untuk mencapai 
apa yang dicita-citakan. Setiap kegiatan yang ada di SMA Pangudi Luhur 
Jakarta merupakan proses penginternalisasian dari kurikulum tersembunyi 
yang sesuai dengan visi, misi, dan tujuan sekolah. Hal itu dapat dilihat dari 
ekstrakurikuler dan fasilitas (sarana dan prasarana) yang menjadi aspek 
struktural dari kurikulum tersembunyi dan tercatat ada 11 kegiatan 
ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler tersebut dapat diikuti siswa sesuai dengan 
minat dan bakat yang mereka miliki. Sekolah hanya menjadi motivator dan 
fasilitator dalam mengembangkan potensi yang dimiliki siswa-siswanya 
dengan menyediakan guru pembina serta fasilitas-fasilitas untuk menunjang 
ekstrakurikuler tersebut. Fasilitas-fasilitas yang disediakan antara lain ialah 
lapangan basket in-door berbasis internasional, ruang keroncong, ruang 
fotografi, ruang kesenian, ruang karawitan, ruang laboratorium (Biologi, 
Fisika, Kimia, dan Komputer), perpustakaan, aula, dan kantin. Menariknya, 
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keroncong di SMA ini bukan dijadikan suatu ekstrakurikuler, melainkan suatu 
mata pelajaran wajib. Hal ini dimaksudkan agar para siswa tidak lupa akan 
sisi Indonesia, bahwa Indonesia memiliki kekayaan kesenian yang harus 
dilestarikan.  
 
Proses penginternalisasian kurikulum tersembunyi juga disisipkan dalam 
Masa Orientasi Siswa (MOS), yaitu masa awal para siswa memasuki SMA 
Pangudi Luhur Jakarta. Ini merupakan proses awal dari penginternalisasian 
kurikulum tersembunyi yang dilakukan sekolah. MOS di SMA Pangudi Luhur 
Jakarta menuntut siswa untuk menjadi pribadi yang baik dengan 
menitikberatkan pada empat poin penting. Pertama ialah mental yang kuat. 
Siswa diharapkan memiliki mental yang kuat setelah mengikuti masa 
orientasi ini, karena nantinya mereka akan menjalani kehidupan yang berat 
dan diperlukan mental yang kuat untuk terus bangkit dan tidak terpuruk pada 
keadaan. Kedua, nafas panjang. Ini merupakan hal yang unik di SMA 
Pangudi Luhur Jakarta. Nafas panjang ialah kegiatan rutin lari juang 
sepanjang 21 km selama MOS. Dianalogikan untuk siswa yang nantinya akan 
terus berjuang untuk meraih cita-citanya. Ketiga, berbaik hati pada kutu buku. 
Jika pada mayoritas sekolah kutu buku dijadikan ladang perundungan, di 
SMA ini, kutu buku dianggap sebagai anak pintar yang kurang mampu 
bersosialisasi. Sehingga saat masa MOS, siswa dituntun untuk berbaik hati 
kepada kutu buku dengan memberikan perhatian lebih hingga mampu 
bersosialisasi dengan baik. Yang terakhir adalah rasa sosial. Selama masa 
orientasi, siswa dituntun memiliki kepekaan sosial dan diakhiri dengan 
diadakannya bakti sosial untuk masyarakat sekitar. Dari empat hal tersebut, 
siswa diharapkan mampu memiliki naluri dan jiwa untuk melanjutkan hal-hal 
tersebut di sepanjang hidupnya. 

 
Di SMA Pangudi Luhur Jakarta sering diadakan bakti sosial. Bakti sosial 
diadakan dengan tujuan untuk memperbaiki lingkungan sekolah ataupun 
perkampungan sekitar sekolah, sehingga siswa Pangudi Luhur memiliki 
kepekaan sosial dalam rangka mewujudkan siswa yang berkarakter. Selain 
itu, penerapan kebiasaan rutinitas siswa di sekolah lain dengan SMA Pangudi 
Luhur Jakarta, di sekolah tersebut mewajibkan siswanya untuk membawa 
bekal makanan walupun sudah disediakan kantin sekolah. Tujuanya ialah 
untuk membiasakan siswa dalam hal mendukung pelaksanaan sistem 
manajemen pendidikan yang terencana, tertib, jujur dan disiplin. Tombak 
utamanya dengan pembiasaan tersebut ialah mendisiplinkan siswanya 
walaupun tidak jarang siswa laki-laki mau membawa bekal makanan. 
 

‘’Setiap hari kita bawa bekal makan siang, selain lebih sehat 
dan juga sudah rutinitas anak-anak SMA Pangudi Luhur 
Jakarta.’’ 
 

(Hasil wawancara dengan Richard Fachriani, 16 Mei 2017) 
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Selain itu, di SMA Pangudi Luhur Jakarta ini dilakukan doa pagi di setiap 
harinya, pukul 07.00 – 07.15. Kegiatan tersebut ditunjang dengan adanya 
ruang doa. Hal ini merupakan suatu bukti bahwa eksistensi sebagai sekolah 
Katolik tidak boleh dihilangkan meski sudah banyak pengaruh dari 
perkembangan zaman. 
 

“Kita di sini setiap hari juga ada doa pagi di ruang doa, jadi kita 
gak boleh lupa sama Tuhan juga, apalagi ini SMA Katolik, kan.” 
 

(Hasil wawancara dengan Herri Prasetya, 16 Mei 2017) 
 

Be nice to nerd yaitu bersikap baik dengan kutu buku ialah merupakan 
ideologi sekolah yang diterapkan kepada siswa di SMA Pangudi Luhur 
Jakarta. Banyak dari presepsi masyarakat bahwasanya anak kutu buku ialah 
seseorang yang kuper (kurang pergaulan) dan tidak mudah bergaul di 
masyarakat, sebaliknya dengan membaca buku dapat  membuka cakrawala 
pengetahuan, baik pengetahuan tentang ilmu sekolah, kehidupan, dan 
masyarakat. Dengan itu peran sekolah untuk menerpkan ideologi tersebut 
agar terhindar dari perundungan di sekolah SMA Pangudi Luhur Jakarta. Jika 
dianalisis dari apa yang telah dilakukan SMA Pangudi Luhur Jakarta, terlihat 
jelas bahwa SMA Pangudi Luhur Jakarta bertumpu kuat untuk mencetak 
anak-anak bangsa yang berkarakter melalui kurikulum tersembunyi yang 
mereka terapkan kepada siswanya di lingkungan sekolah. 
 

Skema 7.2 
Pola Penginternalisasian Kurikulum Tersembunyi 

 

 
 

Sumber: Analisis Kelompok (2017) 
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Antara Hukuman dan Penghargaan dalam Pengembangan Karakter  
 
Sebagai sekolah berbasis keagamaan Katolik, SMA Pangudi Luhur 
merupakakan proyeksi sekolah yang sangat dibutuhkan masyarakat. Karena 
jargon semangat transformasi yang telah dicanangkan menandakan 
semangat transformasi sekolah ini menuju ke arah yang lebih baik dan 
meluluskan insan-insan berkarakter. “Transformasi Sekolah Pangudi Luhur: 
Berani Berubah Bersama” merupakan perubahan yang dilakukan dengan 
tujuan untuk mengantisipasi perkembangan zaman dan pola pendekatan 
yang tepat pada anak-anak didik sehingga mereka dapat segera 
menyesuaikan diri, baik di dunia luar maupun dalam mengejar jenjang 
pendidikan yang lebih tinggi kelak. Semangat transformasi merupakan salah 
satu pengembangan karakter siswa di SMA Pangudi Luhur Jakarta, salah 
satu strateginya ialah penerapan kurikulum tersembunyi yang secara tidak 
langsung diterapkan di SMA Pangudi Luhur Jakarta sesuai dengan visi, yaitu 
lembaga pendidikan kaum muda yang membentuk pribadi unggul serta 
semangat persaudaraan dalam kasih yang menghasilakan karakter siswa 
yang unggul. 
 
Kurikulum tersembunyi merupakan sesuatu yang tidak tertulis, seperti nilai, 
norma, nilai kepercayaan yang melekat atau terikat serta ditransmisikan 
kepada murid bedasarkan aturan yang mendasari struktur rutinitas dan 
hubungan sosial di sekolah dan ruang kelas dan kurikulum tersembunyi 
mencangkup berbagai kepentingan bentuk budaya, perjuangan, kesepakatan 
dan kompromi yang terdapat di sekolah (Hidayat, 2011). Dalam dinamika 
penerapan kurikulum tersembunyi di SMA Pangudi Luhur Jakarta, diperlukan 
sebuah alat untuk menintegrasikan kurikulum tersembunyi sebagai 
pengembangan karakter siswa yaitu melalui hukuman dan penghargaan. 
Hukuman dan penghargaan merupakan bentuk penananaman nilai bagi 
siswa dibingkai oleh tanggung jawab. Khususnya di SMA Pangudi Luhur 
Jakarta terdapat banyak sekali yang membingkai kurikulum tersembunyi 
dalam pembentuka karakter siswa salah satunya dari sejarah sekolah yang 
diperuntukan untuk siswa laki-laki saja, yang menuntut pembuatan hukuman 
dan penghargaan dapat disesuaikan dengan kondisi sekolah yang 
mengkhuskan untuk laki-laki. 
 

“Kalau siswa yang terlambat biasanya kita berlakukan poin 
pelanggaran atau push-up dan ketika siswanya sering 
terlambat maka diberi hukuman untuk membersihkan 
lingkungan sekolah atau mendapatkan skorsing.” 
 

(Hasil wawancara dengan Herri Prasetya, 16 Mei 2017) 
 
Dari hukuman tersebut merupakan bentuk kurikulum tersembunyi yang di 
internalisasikan melalui sejarah Pangudi Luhur dalam pembuatan hukuman. 
Selain itu, dalam hal proses belajar mengajar di SMA Pangudi Luhur tidak 
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melupakan tradisinya sebagai sekolah yang mentranmisikan pengetahuan 
maupun nilai dan norma. Khususnya dalam transmisi pengetahuan terdapat 
beberapa siswa yang lebih cepat menangkap suatu materi pembelajaran dan 
terdapat juga siswa yang lama dalam menangkap materi pembelajaran 
dengan itu sekolah menyiasati dengan pemberian kebebasan kepada 
siswanya untuk memanjangkan rambutnya atau dengan kata lain ialah 
gondrong sebagai strategi motivasi siswa untuk mendapatkan hasil nilai baik. 
Ketika sekolah membolehkan memanjangkan rambutnya merupakan bentuk 
komitmen siswa dalam mempertahankan nilai dan sebaliknya ketika siswa 
memiliki nilai yang rendah maka guru berhak untuk memotong rambutnya. 
 

“Kalau di SMA Pangudi Luhur siswanya boleh memelihara 
rambutnya menjadi gondrong tetapai mereka diberikan 
tanggung jawab untuk bisa mempertahankan nilainya dan 
ketika nilainya jelek maka guru berhak memotong rambutnya.” 
 

(Hasil wawancara dengan Herri Prasetya, 16 Mei 2017) 
 

Dari berbagai macam pola penginternalisasian kurikulum tersembunyi 
sebagai proses pengembangan karakter siswa dibingkai dalam bentuk 
hukuman dan penghargaan sebagai proses tanggung jawab untuk 
membentuk siswa yang berkarakter dan berjiwa luhur sesuai dengan visi dan 
misi sekolah yang tertulis. Selain itu, ekstrakurikuler yang ada di SMA 
Pangudi Luhur Jakarta memiliki orientasi tujuan sebagaimana telah 
dijelaskan untuk membentuk karakter siswa. Eksistensi ekstrakurikuler di 
SMA Pangudi Luhur Jakarta sebagai pendukung sikap minat siswa, tetapi 
tidak menghambat dalam kegiatan proses belajar mengajar. Bentuk apresiasi 
sekolah terhadap siswa berprestasi dalam hal kegiatan ekstrakurikuler 
diwujudkan dalam hadiah ataupun penghargaan baik untuk individu ataupun 
pengembangan fasilitas dari ekstrakurikuler tersebut, tetapi ketika 
ekstrakurikuler menghambat individu dalam hal proses belajar mengajar 
maka sekolah akan menghentikan individu tersebut dalam mengikuti 
ekstrakurikuler sesampai mereka bisa memanajemen waktu dengan baik 
antara kegiatan belajar dengan ekstrakurikuler. 

 
“Seperti BRABAS atau Brawijaya Basket sering menang dalam 
perlombaan baik di tingkat sekolah ataupun tingkat lainnya, dari 
hasil yang baik maka pihak sekolah memberikan apresiasi 
dalam bentuk lapangan basket in-door yang berbasis 
internasional.” 
 

(Hasil wawancara dengan Herri Prasetya, 16 Mei 2017) 
 

Kebiasaan yang sering dilakukan siswa SMA Pangudi Luhur Jakarta 
merupakan bentuk kurikulum tersembunyi dalam pengembangan karakter 
siswa salah satunya ialah berdoa pagi di setiap harinya pada pukul 07.00 – 
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07.15. kegiatan tersebut ditunjang dengan adanya ruang doa. Terdapat 
beberapa siswa tidak menjalankan kebiasaan sekolah yang rutinitas seperti 
doa pagi maka akan diberikan hukuman agar siswa jera. Walaupun doa pagi 
adalah kegiatan yang tidak tertulis, tetapi bagi yang tidak mengikuti akan 
diberikan peringatan dalam bentuk hukuman. Hukuman tersebut untuk 
mengembangkan karakter siswa agar lebih bertanggung jawab. 

 
Tabel 7.1 

Ekstrakurikuler Sebagai Integrasi Pengembangan Karakter Siswa 
 

Nama Keterangan Orientasi Pengembangan Karkter 

GPA PL 
Gerakan Pecinta Alam 

Pangudi Luhur 

Mengembangkan kepekaan sosial, 

kepedulian, dan bersahabat dengan 

lingkungan 

PMR PL 
Palang Merah Remaja 

Pangudi Luhur 

Mengembangkan karakter yang 

berjiwa sosial dan teladan 

Keris PL 

Kreativitas Siswa 

Pangudi Luhur (majalah 

sekolah) 

Mengembangkan keterampilan yang 

kreatif dan inovatif  

Merpati Putih 
Pencak Silat Merpati 

Putih 

Mengembangkan karakter yang 

berani, disiplin, dan mampu 

menghadapi tantangan hidup 

Archiatros 
Seni menggambar dan 

desain 

Mengembangkan karakter yang 

terampilan, kreatif dan inovatif 

Paskibra PL 
Pasukan Pengibar 

Bendera Pangudi Luhur 

Mengembangkan kedisiplinan, 

kerjasama, dan cinta tanah air 

BRABAS Brawijaya Basket 

Mengembangkan kerjasama, 

disiplin, persaudaraan sejati, 

semangat, dan menciptakan kaum 

muda yang berjiwa sehat secara 

jasmani dan rohani 

BRAFA 
Brawijaya Football 

Association 

Mengembangkan kerjasama, 

disiplin, persaudaraan sejati, 

semangat, dan menciptakan kaum 

muda yang berjiwa sehat secara 

jasmani dan rohani 

PC PL 
Photography Club 

Pangudi Luhur 

Mengembangkan keterampilan yang 

kreatif dan inovatif 

E-Com PL 
Ekskul Komputer 

Pangudi Luhur 

Menciptakan individu yang terus 

mengikuti perkembangan zaman 

agar mampu menghadapi tantangan 

hidup  
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Sumber: Analisis Kelompok (2017) 

 
 

‘’Biasanya ada saja siswa yang bandel. Kalau jam 07.00 siswa 
yang lain doa pagi di ruang doa, malahan mereka ada yang di 
kantin ataupun duduk di sudut-sudut sekolah. Biasanya kalau 
ketahuan kita suruh mengikuti kegiatan tersebut, tetapi kalau 
sudah terlambat kita beri hukuman seperti menulis kutipan ayat 
di Bibel.” 
 

(Hasil wawancara dengan Herri Prasetya, 16 Mei 2017) 
 

Gambar 7.2 
Siswa di SMA Pangudi Luhur Jakarta 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Sumber: Website SMA Pangudi Luhur Jakarta 
 
SMA Pangudi Luhur adalah sekolah swasta yang memiliki segudang fasilitas 
sekolah seperti sarana dan prasarana. Walaupun sekolah swasta, SMA 
Pangudi Luhur memberikan tanggung jawab terhadap siswa untuk menjaga 
dan merawat fasilitas sekolah salah satunya ialah tidak membuang sampah 
sembarangan. Banyaknya peringatan tertulis untuk tidak membuang sampah 
sembarangan memberikan kesadaraan akan pentingnya kebersihan sekolah. 
Biasanya siswa yang membuang sampah sembarangan akan diberikan 

Tenis Meja PL 
Olahraga tenis meja 

Pangudi Luhur 

Mengembangkan kerjasama, 

disiplin, persaudaraan sejati, 

semangat, dan menciptakan kaum 

muda yang berjiwa sehat secara 

jasmani dan rohani 

Keroncong PL 
Musik Keroncong 

Pangudi Luhur 

Menciptakan pemuda yang cinta 

akan tanah air dan mampu 

melestarikan serta mengembangkan 

budaya yang ada 
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sanksi baik teguran ataupun sanksi lainnya. Peran kurikulum tersembunyi 
dalam pengembangan karakter siswa di SMA Pangudi Luhur Jakarta 
merupakan bentuk dari internalisasi sekolah terhadap peserta didik dalam 
rangka mewujudkan visi dan misi sekolah. Dalam proses internalisasi, 
hukuman dan penghargaan sebagai alat untuk mewujudkan pengembangan 
karakter siswa yang diinternaliasi dalam bentuk kurikulum tersembunyi. 
 

Skema 7.3 
Strategi Pengembangan Karakter Siswa Melalui  

Kurikulum Tersembunyi 
 

 
 

 

 
 
 

 
Sumber: Analisis Kelompok (2017) 

 
 

Penutup 
 
Dewasa ini, dekadensi moralitas menjadi urgensi dunia pendidikan dengan 
arus globalisasi dan westernisasi, di mana pengembangan karakter menjadi 
salah satu alat untuk mewujudkan karakter bangsa yang religiusitas, 
intelektual, humanitas, moralitas, dan solidaritas. Dari permasalahan 
tersebut, kurikulum sebagai satuan pendidikan tidak hanya merencanakan 
pendidikan, tetapi harus bisa mengintegrasikan pendidikan yang berkarakter 
salah satunya ialah pengembangan karakter siswa di SMA Pangudi Luhur 
Jakarta tidak terlepas dari peran kurikulum tersembunyi. Kurikulum 
tersembunyi diinternalisasikan oleh sekolah kepada siswa melalui pola 
sejarah sekolah, ekstrakurikuler, kebiasaan siswa, visi serta misi, dan fasilitas 
sekolah. Akan tetapi, dalam dinamikanya diperlukan sebuah alat untuk 
menintegrasikan kurikulum tersembunyi sebagai pengembangan karakter 
siswa yaitu melalui hukuman dan penghargaan. Hukuman dan penghargaan 
merupakan bentuk penananaman nilai bagi siswa dibingkai oleh tanggung 
jawab yang menghandirkan siswa kompetitif dalam perkembangan dunia 
pendidikan, khususnya di Indonesia. 
 
 
 

Sejarah SMA Pangudi Luhur Jakarta

Pola Pengnternalisasian Kurikulum Tersembunyi

Hukuman dan Penghargaan

Pengembangan 
Karakter
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Bab 8 

Mencintai Tuhan dan Sesamanya:  

Refleksi Kurikulum di SMA Fons Vitae 1 
 
 

Pendahuluan 
 
Di Indonesia terdiri dari beraneka ragam agama, seperti Islam, Kristen 
Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dalam dunia 
pendidikan juga terdapat berbagai macam pembagian sekolah, yaitu ada 
sekolah negeri dan sekolah swasta. Di dalam istilah kelembagaan, sekolah 
yang didirikan atas inisiatif perorangan, yayasan, atau organisasi 
kemasyarakatan disebut dengan sekolah swasta. Dalam pendidikan juga 
terdapat sekolah yang berbasis agama, salah satunya adalah SMA Fons 
Vitae 1. Sekolah ini merupakan sekolah swasta yang bernaung dalam 
Yayasan Marsudirini. SMA Fons Vitae 1 merupakan sekolah yang berbasis 
agama Katolik, tetapi bukan berarti siswa harus beragama Katolik. Sesuai 
dengan mottonya “Cerdas, Beriman, dan Bersaudara” , SMA Fons Vitae 1 
membuka pintu lebar untuk siswa non-Katolik. Sejak berdirinya tahun 1959, 
SMA Fons Vitae 1 belum pernah sekalipun terlibat dalam urusan SARA, 
apalagi tawuran. Sebagai bagian dari Yayasan Marsudirini, SMA Fons Vitae 
1 juga berpedoman pada hidup Santo Fransiskus yang dikenal sebagai santo 
pecinta lingkungan. Tidak heran jika warna hijau di sekolah, sebagai simbol 
cinta lingkungan dan sumber hidup (fons vitae) mendominasi hampir seluruh 
area sekolah. Bersekolah di SMA Fons Vitae 1 berarti siap dibentuk menjadi 
manusia disiplin (disiplin waktu, tugas, dan tindakan). SMA Fons Vitae 1 
sangat tidak toleransi dengan masalah keterlambatan. Bahkan point 
keterlambatan bisa menjadi acuan untuk kenaikan kelas dan kelulusan siswa. 
 
Dari tabel visi, misi, dan tujuan pendidikan berikut dapat dilihat dan 
disimpulkan bahwa SMA Fons Vitae 1 menginginkan peserta didik dalam 
mengembangkan kecerdasannya untuk mewujudkan pribadi yang utuh, 
mencintai Tuhan, sesama dan alam ciptaan-Nya. Pendidikan di Fons Vitae 
ingin juga peserta didik mampu mendalami nilai-nilai kristiani dan nilai-nilai 
KeMarsudiriniannya yang diterapkan oleh yayasan. Yayasan Marsudirini juga 
mengembangkan cinta terhadap lingkungan alam agar peserta didik mampu 
menerapkannya. 
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Tabel 8.1 
Visi, Misi, dan Tujuan Pendidikan SMA Fons Vitae 1 

 

VISI 

SMA Fons Vitae 1 sebagai pusat pengembangan kecerdasan untuk mewujudkan 

pribadi yang utuh, mencintai Tuhan, sesama, dan alam ciptaan-Nya. 

MISI 

1. Mengembangkan kecerdasan intelektual dengan membekali ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 

2. Mengembangkan kecerdasan spiritual melalui pengintegrasian 

pembelajaran dengan iman kristiani dan nilai-nilai KeMarsudirinian. 

3. Mengembangkan kecerdasan emosional dengan melatih kepekaan hati, 

pengendalian diri, kemandirian dan tanggung jawab. 

4. Mengembangkan persaudaraan sejati dengan melayani, menerima dan 

menghormati sesama sebagai saudara. 

5. Meningkatkan kepekaan terhadap lingkungan alam dan masyarakat. 

TUJUAN PENDIDIKAN 

1. Mencerdaskan dan memberi keterampilan siswa serta takwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa. 

2. Kegiatan intrakurikuler dan kokurikuler, SMA Fons Vitae 1 Jakarta 

menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler untuk menunjang atau 

mendukung terlaksananya pendidikan. 

 

Sumber: Data SMA Fons Vitae 1 
 
 

Sistematika Penulisan 
 
Sistematika dalam penulisan ini dapat disajikan dalam beberapa bagian yaitu. 
Pertama, bagian pendahuluan yang berusaha memaparkan latar belakang 
dan tujuan dari penulisan ini serta hal-hal yang menarik berkaitan dengan 
tema penelitian. Kedua, sistematika penulisan yang memaparkan tentang 
pendekatan yang digunakan dalam penelitian dan teknik pengumpulan data 
serta sistematika penulisan hasil penelitian. Ketiga, deskripsi lokasi yang 
menjelaskan tentang deskripsi lokasi penelitian di SMA Fons Vitae 1 Jakarta. 
Keempat, bagian kerangka konsep yang menjadikan landasan utama dalam 
penulisan ini. Kelima, bagian kerangka teori yang menjelaskan isi teori yang 
akan digunakan dalam isi penulisan ini. Keenam, menjelaskan sejarah 
singkat awal berdirinya SMA Fons Vitae 1. Ketujuh, menjelaskan tentang 
Kurikulum SMA Fons Vitae 1. Kedelapan, analisis tentang penerapan ideologi 
pada pembelajaran dan teori dan analisis. Terakhir, menjelaskan tentang 
penutup yang berisi kesimpulan dari penulisan ini. 
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Metodologi Penelitian 
 
Lokasi penelitian ini dilakukan di SMA Fons Vitae 1 yang berada di Jalan 
Matraman Raya No. 129, Jakarta Timur. Dalam pengambilan informasi, 
teknik pengambilan data yang digunakan metode deskriptif melalui 
pendekatan kualitatif, observasi, dokumentasi, yang akan dijadikan informan 
pada objek penelitian. Peneliti mewawancarai narasumber yang dianggap 
tepat, yaitu bidang kurikulum dan guru sosiologi. Informan memberikan 
banyak infomasi mengenai kurikulum di SMA Fons Vitae 1 yaitu mengenai 
sistem pembelajaran, penerapan kurikulum, keagamaan dan lain 
sebagainya. Selain itu juga peneliti melakukan obervasi atau pengamatan 
secara langsung terhadap situasi dan kondisi objek penelitian. Waktu 
penelitian dilakukan pada tanggal 17 Mei 2017. 
 

Deskripsi Lokasi 
 
SMA Fons Vitae 1 adalah Sekolah berbasis Katolik di Jakarta Timur yang 
bernaung di bawah Yayasan Marsudirini. SMA Fons Vitae 1 yang berlokasi 
di Jalan Matraman Raya No 129. Jakarta Timur 13140. Dikelola oleh Tarekat 
(Kelompok Biarawati) Ordo Santo Fransiskus (OSF), sekolah ini memulai 
kegiatan belajar-mengajar pada tanggal 29Juli 1959. Gedung sekolah terdiri 
atas 3 lantai yang terbagi pada beberapa ruang, seperti ruangan kelas, ruang 
beribadah (kapel), laboratorium komputer, laboratorium biologi, kimia, dan 
fisika, aula, ruang UKS, ruang BK, ruang guru, ruang kepala sekolah, 
perpustakaan, dan kantin. SMA Fons Vitae 1 pun memiliki lapangan yang 
cukup luas setelah pintu masuk gerbang sekolah. 
 

Gambar 8.1 
Peta Lokasi SMA Fons Vitae 1 

 

 
 

Sumber: Google Maps (2017) 
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Gambar 8.2 
Gedung SMA Fons Vitae 1 

 

 
 

Sumber: Dokumentasi Pribadi (2017) 
 
Di sebelah gerbang sekolah terdapat pos satpam yang menjaga dan 
menyambut tamu yang masuk ke dalam SMA Fons Vitae 1. Halaman depan 
SMA Fons Vitae 1 sudah terdapat lapangan ketika masuk pintu depan 
gerbang sekolahnya. Akses untuk menuju SMA Fons Vitae 1 cukup mudah. 
Terdapat beberapa kendaraan umum seperti transjakarta, mikrolet, atau 
metromini. Sepanjang Jalan Matraman melintas mikrolet M01 Jurusan Pasar 
Senen – Kampung Melayu, M21 Jurusan Matraman – Rawamangun dan 
berjalan ± 3 menit ke arah belakang sekolah, bisa ditemui stasiun Pondok 
Jati. 
 

Kerangka Konsep 
 
Kurikulum  
Kurikulum merupakan perangkat pembelajaran di sekolah yang digunakan 
dalam setiap proses pembelajaran. Kurikulum dapat diartikan sebagai semua 
kegiatan dan pengalaman belajar yang diterima siswa melalui upaya dan 
tanggung jawab sekolah (Nugraha, 2014: 1-38). Kurikulum merupakan 
elemen yang penting. Kurikulum dapat dijadikan sebagai alat atau sebagai 
acuan dalam pelaksanaan pembelajaran. Kurikulum dapat didefinisikan 
sebagai sebagai pengalaman belajar yang direncanakan dan dibimbing dan 
dimaksudkan sebagai hasil belajar dirumuskan melalui rekonstruksi 
pengetahuan dan pengalaman yang sistematis, yang dibimbing sekolah, bagi 
kesinambungan perkembangan kompetensi sosial pembelajaran (Hidayat, 
2013: 9). Kurikulum berarti suatu jarak yang harus ditempuh oleh seorang 
pelari dari garis start sampai dengan garis finish untuk memperoleh mendali 



 

 

  103 

atau penghargaan. Jarak yang harus ditempuh tersebut kemudian diubah 
menjadi program sekolah dan semua orang yang terlibat di dalamnya (Arifin: 
2-3). 
 
Cerdas 
Cerdas adalah Perkembangan akal budinya untuk berpikir, mengerti serta 
sempurna dalam pertumbuhan tubuhnya. Pada tahun 2009, siswa SMA Fons 
Vitae 1 meraih Olimpiade Dunia Matematika, meraih O2SN, meraih juara 
debat geografi, dan lainnya. Sekolah memberikan dukungan serta fasilitas 
yang dibutuhkan oleh peserta didik agar bisa dan mampu mengikuti 
kejuaraan-kejuaraan tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional. 
 
Beriman  
Beriman adalah bagi mereka dalam mengikuti ajaran Yesus Kristus “sebab 
karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman; itu bukan hasil usahamu 
tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu: jangan ada orang yang 
memegahkan diri” (Efesus 2: 8-9).  
 
Bersaudara  
Bersaudara adalah adanya saling menghargai yang tidak hanya terjalin oleh 
hubungan darah tetapi karena adanya ikatan batin antara manusia dan 
manusia, hubungan pertemanan. Tuhan menganjurkan setiap manusia untuk 
memperluas hubungan persaudaraan itu tidak terbatas dengan saling 
mendukung dan saling menghormati. 
 
Kepribadian  
Kepribadian adalah keseluruhan perilaku seorang individu dengan sistem 
kecenderungan tertentu yang berinteraksi dengan serangkaian situasi. Maka 
dari itulah situasi diciptakan dalam pembelajaran harus diseimbangkan 
dengan kebiasaan dan tindakan seorang anak, sehingga terdapat perasaan 
yang memaksa atau tertekan dalam diri anak (Littaurer, 2006: 38). 
 

Kerangka Teori 
 
Sekolah SMA Fons Vitae 1 memilki beberapa tujuan tertentu yang sesuai 
dengan moto sekolah, yaitu: cerdas, beriman, dan bersaudara. Para suster, 
guru, dan staf menanamkan nilai, norma, dan keyakinan yang tidak ada 
dalam pelajaran. Sekolah ini sebagai pusat pengembangan kecerdasan 
untuk mewujudkan pribadi yang utuh, mencintai Tuhan, sesama dan alam 
ciptaan-Nya, serta menjadikan siswanya bersikap kritis, jujur, hormat, 
bertanggung jawab dan disiplin. Dengan kurikulum yang seperti ini 
pendekatan yang cocok adalah kurikulum tersembunyi. Kurikulum 
tersembunyi adalah salah satu upaya yang sering terabaikan dalam 
pembentukan karakter, seperti: pengelolaan kegiatan belajar-mengajar, 
kegiatan ekstrakurikuler, penciptaan suasana belajar dan lingkungan sekolah 
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berkarakter, pembiasaan dan pembudayaan nilai dan etika yang baik 
(Faridah, 2015). 
 
Kurikulum tersembunyi telah dijelaskan oleh beberapa sosiolog. Jackson 
memaknai kurikulum tersembunyi sebagai aturan-aturan sosial dan perilaku 
yang diharapkan berdasarkan sesuatu yang tidak tertulis (Hidayat, 2011: 79). 
Sementara itu Meigan (1981) mendefinisikan kurikulum tersembunyi sebagai 
segala sesuatu yang dipikirkan oleh sekolah dan seringkali tidak diucapkan 
oleh para guru (Hidayat, 2011: 79). Michael Apple (1982) memaknai 
kurikulum tersembunyi mencakup berbagai kepentingan, bentuk budaya, 
perjuangan, kesepakatan dan kompromi yang terdapat di sekolah. 
Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kurikulum 
tersembunyi merupakan tranmisi nilai, norma, dan kepercayaan yang 
disampaikan melewati interaksi antara suster, guru, staf, dan murid yang 
berada di SMA Fons Vitae 1. 
 
Dilihat dari beberapa kegiatan yang diselenggarakan oleh SMA Fons Vitae 1 
seperti adanya renungan pagi sebelum pelajaran dimulai, perayaan Natal 
bersama di sekolah, dan kunjungan ke gereja setiap bulan merupakan cara 
sekolah tersebut menyisipkan nilai kepercayaan dan peduli terhadap 
sesama, menanamkan nilai moral budi perkerti yang baik supaya menjadikan 
manusia yang utuh dan taat kepada Tuhan-Nya. Kurikulum tersembunyi juga 
sebagai penyempurna kurikulum yang terdapat di sekolah. Penerapan 
beberapa kegiatan di sekolah ini sesuai dengan fungsi dari kurikulum 
tersembunyi antara lain: (1) memberikan pemahaman mendalam tentang 
kepribadian, norma, nilai, keyakinan yang tidak dijelaskan secara menyeluruh 
dalam kurikulum formal; (2) memberikan kecakapan, keterampilan yang 
sangat bermanfaat bagi murid dalam fase perkembangan hidupnya di 
kemudian hari; (3) menciptakan masyarakat yang lebih demokratis; (4) 
menjadi mekanisme dan kontrol sosial yang efektif terhadap perilaku murid 
maupun perilaku guru; dan (5) sebagai sumber kurikulum dalam 
meningkatkan motivasi dan prestasi murid dalam belajar.  
 

Sejarah Singkat Awal Berdirinya SMA Fons Vitae 1 
 
Pada tahun 1959 – 1961, empat tahun setelah keberadaan TK, SD, SMP 
Marsudirini di Jalan Matraman Raya 129, suster-suster OSF yang menaungi 
Yayasan Marsudirini mendirikan SMA Fons Vitae pada tanggal 29 Juli 1959. 
Masih berbagi gedung dengan TK, SD, SMP, sekolah khusus putri ini 
mengawali karya pendidikan di bawah pimpinan Sr. M. Suitberta, OSF. 
Tanggal 1 September 1961 sekolah menerima legitimasi pemerintah sebagai 
sekolah swasta yang sah dengan nama SMA ABC Fons Vitae. Pada tahun 
1962, prestasi demi prestasi yang telah dibangun oleh SMA Marsudirini 
ternyata mengundang perhatian Presiden Soekarno. Pada tahun 1962 SMA 
Marsudirini diundang Presiden untuk datang ke Istana pada hari Lebaran. 
Dalam acara tersebut, Sr. M. Seraphine, OSF berkesempatan berdampingan 
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dengan Presiden Soekarno. Saat itulah Presiden Soekarno menanyakan 
kebutuhan-kebutuhan sekolah. Setelah mendengar sekolah sedang 
direnovasi, beberapa waktu kemudian material-material bangunan yang di 
butuhkan dikirimkan. Satu peneguhan yang luar biasa untuk lembaga ini 
khususnya untuk kemampuan anak-anak. 

 
Gambar 8.3 

Pihak Marsudirini Diundang ke Istana Negara Pada Tahun 1962 
 

 
 

 Sumber: Website SMA Fons Vitae 1 
 
Pada tahun 1966 untuk melengkapi kebanggaan terhadap sekolah Sr. M. 
Anna Marie, OSF menciptakan lagu Mars Fons Vitae. Mars ini selalu 
dinyanyikan oleh para siswa sebelum memulai pelajaran sebagai bentuk 
kabanggaan kepada sekolah. Akan tetapi, pada tahun ini juga SMA ini 
mengalami masa sulit. Sekolah ini sempat merasakan kemunduran dengan 
jumlah murid yang menurun. Kemunduran ini disebabkan oleh kedisiplinan 
sekolah yang semakin berkurang di setiap tahunnya. Namun, berkat suster, 
guru dan staf sekolah serta para siswa sekolah ini dapat bangkit kembali.  
Pada tahun 1975 sekolah ini mulai menerima siswa laki-laki. Sampai-sampai 
siswa pernah diminta untuk masuk bergantian pagi dan siang, mengingat di 
tahun itu sekolah harus menerima 6 kelas yang masing-masing berkapasitas 
50 siswa. Sangat besar tentunya untuk ukuran waktu itu. Semakin banyak 
murid, semakin terkenal pula SMA Fons Vitae 1. Maka sekolah pun terus 
berbenah melalui fasilitas, prestasi dan kegiatan. Kali ini bidang intelektual 
menjadi sorotan utama. Meski begitu bidang kesenian terutama drum band 
juga tetap menjadi favorit di sekolah ini. Maka tak heran jika Fons Vitae 1 
mampu bersaing dengan sekolah-sekolah ternama di Jakarta. Pada tahun 
2000, untuk mengenang perjalanan sejarah SMA Fons Vitae 1 dan sebagai 
ungkapan syukur atas rahmat-Nya, dibangunlah Asrama Pondok Kelapa, di 
Jalan Kelapa Sawit Raya, Blok L/9, Billimoon. Asrama ini dibuat sebagai 
sumbangsih para suster untuk para siswa yang mengalami masalah, baik 
dalam pergaulan maupun dalam hubungannya dengan orang tua. Pada 
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perkembangannya, asrama itu juga mengkaryakan diri untuk masyarakat 
sekitar. 

 
Gambar 8.4 

Santo Fransiskus Sebagai Santo Pelindung SMA Fons Vitae 1 
 

 
 

Sumber: Dokumentasi Pribadi (2017) 
 
Tahun 2009, salah satu murid sekolah ini telah memenangkan olimpiade 
matematika di kancah dunia. Karena adanya prestasi tersebut dapat 
mendorong siswa yang lain juga berambisi dalam pembelajaran dan nama 
sekolah makin harum di sekitarnya, lulusan sekolah ini yang telah memiliki 
anak menyekolahkan kembali anak mereka di sekolah tersebut karena 
mereka yakin bahwa pembelajaran yang terjadi di sekolah tersebut sangat 
dipercaya. Selain intelektual, budi perkerti juga menjadi salah satu tolak ukur 
penilaian sekolah ini. Dari tahun ke tahun pembangunan dan kemajuan 
teknologi selalu diperhatikan sekolah ini sebagai salah satu cara pemuasan 
sarana dan prasarana bagi suster, guru, dan murid. Sekolah ini sangat 
mengalami kemajuan yang cukup pesat. Dari segi pembelajaran dan 
eksrakurikuler pun juga meningkat. Ditambah dengan adanya program studi 
banding bagi guru di Singapura dan Malaysia pada tahun 2013. Namun, 
kemajuan sekolah ini tidak sesuai dengan keadaan gedung yang semakin 
tua. Oleh karena itu, yayasan berencana membangun sekolah, tetapi ketua 
yayasan telah dipindah tugaskan menuju Yogyakarta.  
 

 
 



 

 

  107 

Skema 8.1 
Sejarah SMA Fons Vitae 1 

 

 
 

Sumber: Analisis Kelompok (2017) 
 
 

Kurikulum SMA Fons Vitae 1 
 
Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi 
dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman 
penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan 
tertentu. Kurikulum merupakan elemen yang penting. Kurikulum dapat 
dijadikan sebagai alat atau sebagai acuan dalam pelaksanaan pembelajaran. 
Kurikulum dapat didefinisikan sebagai sebagai pengalaman belajar yang 
direncanakan dan dibimbing dan dimaksudkan sebagai hasil belajar, 
dirumuskan melalui rekonstruksi pengetahuan dan pengalaman yang 
sistematis, yang dibimbing sekolah, bagi kesinambungan perkembangan 
kompetensi sosial pembelajaran (Hidayat, 2013: 9). Dengan kata lain, 
kurikulum merupakan bentuk desentralisasi yang dilimpahkan dan diberi 
kebebasan kepada masing-masing sekolah untuk mengembangkannya. Dari 
kurikulum itu sendiri pun akan memunculkan kesadaran, yang bertujuan 
untuk memahami individu yang mendapatkan kurikulum tersebut untuk 
menjadi individu yang berguna serta utuk memberi makna kepadanya, dan 
dalam proses melakukannya, individu dapat menciptakan atau menghasilkan 
bahan dari sebuah kurikulum dalam hal kesadarannya sendiri (Greene dalam 
Flinders, 2008: 173) sehingga kesadaran dapat menimbulkan pembentukan 
individu atas apa yang diterimanya dari kurikulum tersebut. Artinya, titik 

1961
• Menerima legitimasi pemerintah sebagai sekolah swasta

1966

• Pembuatan mars sekolah

• Penurunan jumlah peserta didik

1975
• Bidang intelektual lebih disorot

2000
• Dibangunnya asrama untuk suster dan para murid yang bermasalah

2009

• Sekolah semakin harum dengan menangnya salah satu murid dalam 
olimpiade dunia matematika

2014

• Adanya studi banding guru ke Singapura dan Malaysia sebagai 
pemenuhan dan kerjasama dengan institusi luar negeri 
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sentral kurikulum adalah anak didik itu sendiri dan berarti akan menyesuaikan 
dengan keberadaan sekolah atau kultur sekolah yang telah dibicarakan di 
awal tadi dan itu menandakan bahwa akan adanya perubahan kurikulum 
yang terjadi (Sariono, 2014: 1-8). 
 
Kurikulum yang diterapkan oleh SMA Fons Vitae 1 merupakan kurikulum 
yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada SMA tersebut. Sekolah SMA 
Fons Vitae 1 Jakarta merupakan sekolah sasaran dari Dinas Pendidikan 
Jakarta Timur untuk memberlakukan Kurikulum 2013 mulai tahun ajaran 
2016/2017. Sesuai dengan Permendikbud No. 140 Tahun 2014 tentang 
Pemberlakuan Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013. Namun, SMA Fons Vitae 
1 pada kelas X sudah menggunakan kurikulum 2013, akan tetapi untuk kelas 
XI dan XII masih menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). 
Menurut Basuki Sugita (Kompas, 23 September 2006) KTSP merupakan 
hasil penegasan dari atau sejalan dengan kebijakan dengan kebijakan 
desentralisasi. Ini merupakan sebuah konsep yang indah karena memberikan 
peluang yang sebesar-besarnya kepada daerah untuk berkembang (Amin, 
2007: 86). KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun dan 
dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. KTSP terdiri dari tujuan 
pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat 
satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus (Jumadi). Berikut adalah 
tabel jumlah pendidik di SMA Fons Vitae 1 dan Struktur kurikulum yang 
berada di SMA Fons Vitae 1. 

 
Tabel 8.2 

Jumlah Peserta Didik SMA Fons Vitae 1 Tahun Ajaran 2016/2017 
 

Nama Kelas Jurusan Banyak Kelas Jumlah Siswa 

Kelas X 
MIA 4 94 

IIS 3 92 

Kelas XI 
IPA 3 90 

IPS 4 115 

Kelas XII 
IPA 3 77 

IPS 4 86 

Jumlah 21 554 
 

Sumber: Data SMA Fons Vitae 1 
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Tabel 8.3 
Struktur Kurikulum SMA Fons Vitae 1 Jakarta 

 

MATA PELAJARAN 

Alokasi Waktu 

Belajar Per 

Minggu 

Kelompok A (Wajib) 

1. Pendidikan Agama dan Budi Pekerti (KeMarsudirinian) 3 

2. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 2 

3. Bahasa Indonesia 4 

4. Matematika 4 

5. Sejarah Indonesia 2 

6. Bahasa Inggris 2 

Kelompok B (Wajib) 

7. Seni Budaya 2 

8. Pendidikan Jasmani, Olah Raga, dan Kesehatan 3 

9. Prakarya dan Kewirausahaan 2 

Jumlah Jam Pelajaran Kelompok A dan B 24 

Kelompok C (Peminatan) 

Mata Pelajaran Peminatan Akademik (SMA/MA) 18 

Jumlah Jam Pelajaran yang Harus Ditempuh per Minggu 42 

Kelompok Peminatan 

Peminatan Matematika dan Ilmu-Ilmu Alam  

I 

1 Matematika 3 

2 Biologi 3 

3 Fisika 3 

4 Kimia 3 

Peminatan Ilmu-Ilmu Sosial  

II 

1 Geografi 3 

2 Sejarah 3 

3 Sosiologi 3 

4 Ekonomi 3 

Peminatan Ilmu-Ilmu Bahasa dan Budaya  

III 

1 Bahasa dan Sastra Indonesia 3 

2 Bahasa dan Sastra Inggris 3 

3 Bahasa dan Sastra Inggris lainnya 3 

4 Antropologi 3 

Mata Pelajaran Pilihan dan Pendalaman   

Pilihan Lintas Minat atau Pendalaman Minat 6 

Jumlah Jam Pelajaran yang Tersedia per Minggu 66 

Jumlah Jam Pelajaran yang Harus Ditempuh per Minggu 42 
 

Sumber: Data SMA Fons Vitae 1 
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Di dalam kurikulum SMA Fons Vitae 1 ini merupakan kurikulum yang 
diberikan Pemerintah. Akan tetapi, sekolah juga memaknai Kurikulum 
Berbasis Yayasan Marsudirini. Di SMA Fons Vitae 1 juga terdapat pelajaran 
Budi Pekerti KeMarsudirinian, karena untuk menambahkan dan 
menanamkan budi pekerti yang diterapkan oleh Yayasan Marsudirini. 
Kurikulum yang diberikan kepada sekolah diterapkan oleh para guru. Tujuan 
dari guru memberikan cara pembelajaran seperti ini adalah sebagai modal 
simbolik yang bisa didapatkan siswa. Sebagai bagian dari Yayasan 
Marsudirini, SMA Fons Vitae 1 juga berpedoman pada hidup Santo 
Fransiskus, seorang santo yang dikenal pecinta lingkungan. Maka, tidak perlu 
heran jika warna hijau sebagai simbol cinta lingkungan dan sumber hidup 
(fons vitae) mendominasi hampir seluruh area sekolah. 
 

“Kami sebenarnya sama seperti sekolah lainnya, kami 
menerapkan kurikulum yang pemerintah buat untuk pendidikan 
Indonesia, tetapi kami pasti ada budaya yang kami bawa dari 
dulu sampai sekarang.” 

 
(Hasil wawancara dengan Maria) 

 
Gambar 8.5 

Jadwal Renungan Harian SMA Fons Vitae 1 
 

 
 

Sumber: Dokumentasi Pribadi (2017) 
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“Di sini ada jam yang memang digunakan untuk renungan 
agama setiap pagi agar membuat siswa-siswi tenang sebelum 
memulai pembelajaran.” 
 

(Hasil wawancara dengan Romanus) 
 
Di samping pelajaran-pelajaran yang mengembangkan IQ, SMA Fons Vitae 
1 juga mengajarkan kemampuan EQ dan SQ. Kegiatan ini antara lain: 
renungan pagi, retret, live in, outbound, misa, seminar pendidikan, kunjungan 
ke panti jompo, perayaan Natal, Hari Kemerdekaan, dan class meeting. 
Kegiatan tersebut bertujuan untuk menambah persaudaraan dan 
kecerdasaan intelektual dan rohani siswa-siswi SMA Fons Vitae 1 Jakarta. 
Kurikulum berbasis pencinta alam ini juga mengingatkan bahwa berpedoman 
pada hidup Santo Fransiskus menjadikan mereka mengikuti pembelajaran 
bukan hanya dari lingkungan sekolah tetapi juga lingkungan masyarakat 
serta agama. Kurikulum yang diterapkan di SMA Fons Vitae sama dengan 
kurikulum yang dari pemerintah. Akan tetapi, sekolah ini juga memiliki 
penerapan kurikulum tersembunyi yang diberikan dari Yayasan Marsudirini. 
Penerapan kurikulum tersembunyi itu untuk membentuk siswanya menjadi 
pribadi yang utuh yang mencintai Tuhan, alam, dan sesama. 
 

Skema 8.2 
Kurikulum di SMA Fons Vitae 1 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Analisis Kelompok (2017) 
 
Dari skema berikut dapat dilihat bahwa penerapan kurikulum di SMA Fons 
Vitae 1 dalam kegiatan pembelajaran adalah turunan kurikulum dari 
pemerintah, terbagi menjadi KTSP dan Kurikulum 2013. Kemudian Kurikulum 
Yayasan Marsudirini dengan pembekalan ilmu dan menjadikan peserta didik 

Kurikulum Yayasan Marsudirni 

(Kurikulum Berbasis Pecinta Lingkungan Santo Fransiskus) 

Menjadikan peserta didik menjadi pribadi yang utuh pecinta 

Tuhan-Nya, alam, dan sesamanya. 

Kurikulum Pemerintah 

KTSP 2006 Kurikulum 2013 

Kelas XI dan XII Kelas X 
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menjadi pribadi yang utuh pecinta Tuhan-Nya, alam dan sesamanya seperti 
pada pedoman hidup Santo Fransiskus.  
 

Penerapan Ideologi dalam Pembelajaran 
 
Yayasan Marsudirini di SMA Fons Vitae 1 juga berpedoman pada hidup 
Santo Fransiskus. Penerapan ideologi Santo Fransiskus sebagai tolak ukur 
pengembangan kecerdasan pengembangan pribadi siswa, karena Santo 
Fransiskus seseorang yang mencintai kehidupan damai dan hidup 
bersaudara dengan semua makhluk ciptaan-Nya. Santo Fransiskus dikenal 
luas sebagai pencinta damai dapat dibuktikan dalam pertemuan dengan 
pemimpin agama sedunia yang diadakan oleh Paus Yohanes Paulus II pada 
tanggal 27 Oktober 1986. Santo Fransiskus Asisi juga dikenal sebagai 
pelindung pelestarian alam terbukti dengan dikukuhkannya Santo Fransiskus 
oleh Paus Yohanes Paulus II, sebagai “Pelindung Pemeliharaan Pelestarian 
Lingkungan Hidup” pada tanggal 29 November 1979. Melihat kehidupan 
Santo Fransiskus yang dipenuhi dengan damai dan cinta lingkungan hidup 
ini yang membuat SMA Fons Vitae menjadikannya pedoman dalam 
pembelajaran di sekolah.  
 
Sekolah Fons Vitae menerapkan pendidikan berbasis pribadi yang utuh yaitu 
pribadi yang mencintai Tuhan-Nya, alam dan sesama dengan menanamkan 
nilai-nilai yang terkandung dalam Alkitab serta ajaran agama mereka dan juga 
norma-norma yang berkembang di masyarakat. Pendidikan di SMA Fons 
Vitae ingin membawa para siswa membentuk pola perilaku yang bisa 
mengembangkan nilai-nilai kehidupan, kejujuran, kepedulian, kehormatan, 
tanggung jawab, kritis serta kedisiplinan.  
 

“Di sini mbak kalau ada yang tidak menggunakan seragam 
sesuai peraturan, diharuskan melaporkan diri ke guru piket 
yang sedang bertugas. Untuk mengajarkan kedisipinan dengan 
kejujuran dari dirinya. Nah, nanti ada pengurangan poin serta 
pencatatan nama dari siswanya.” 
 

(Hasil wawancara dengan Maria) 
 
Di SMA Fons Vitae 1 memiliki prinsip dalam pembelajaran untuk membentuk 
peserta didiknya menjadi anak yang mandiri, cerdas, beriman, dan 
bersaudara. Yang dimaksud cerdas di sini adalah perkembangan akal 
budinya untuk berpikir, mengerti serta sempurna dalam pertumbuhan 
tubuhnya. Pada tahun 2009, SMA Fons Vitae 1 meraih Olimpiade Dunia 
Matematika, meraih O2SN, meraih juara debat geografi, dan lainnya. Sekolah 
memeberikan dukungan serta fasilitas yang dibutuhkan oleh peserta didik 
agar bisa dan mampu mengikuti kejuaraan-kejuaraan tingkat provinsi, 
nasional, bahkan internasional. 
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Beriman adalah bagi mereka dalam mengikuti ajaran Yesus Kristus. Seperti 
yang dikutip pada Kitab Efesus, “sebab karena kasih karunia kamu 
diselamatkan oleh iman; itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah, itu 
bukan hasil pekerjaanmu: jangan ada orang yang memegahkan diri”. Karena 
di sekolah SMA Fons Vitae 1 mereka mendidik siswanya untuk menjadi 
pribadi yang utuh, mencintai Tuhannya, alam dan sesama. Setiap pagi hari 
sebelum memulai pembelajaran diadakannya renungan rohani di setiap 
kelas, Adanya misa di setiap hari Jumat di setiap akhir bulannya, 
mengadakan acara di perayaan hari-hari besar keagamaan. Sementara itu, 
bersaudara artinya adanya saling menghargai yang tidak hanya terjalin oleh 
hubungan darah tetapi karena adanya ikatan batin antara manusia dan 
manusia, hubungan pertemanan. Tuhan juga menganjurkan manusia untuk 
memperluas hubungan persaudaraan itu tidak terbatas dengan saling 
mendukung dan saling menghormati. SMA Fons Vitae sering mengadakan 
bakti sosial untuk menambahkan tali persaudaraan, berkumpul di gereja 
berdoa bersama dengan teman-teman lainnya. 
 

Skema 8.3 
Penerapan Ideologi Pada Pembelajaran di SMA Fons Vitae 1 

 

 
 

Sumber: Analisis Kelompok (2017) 
 
 

Teori dan Analisis 
 
Paradigma tentang kepribadian yang utuh yang diterapkan oleh Fons Vitae 1 
memiliki tujuan untuk menciptakan manusia yang memiliki kepribadian 
mencintai Tuhan-Nya, alam, dan sesama serta menciptakan manusia yang 
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berkarakter unggul yang di dalamnya terdapat unsur penting yaitu pendidikan 
berbasis agama Katolik. Pribadi yang utuh tidak terlepas dari pribadi yang 
kompenten dalam bidangnya, memiliki hati nurani dan memiliki kepedulian 
yang tumbuh dalam kasih sayang bersama. Hal ini bertujuan untuk 
menciptakan manusia yang cerdas. 
 
Kurikulum menurut Michael Apple (1982) mencakup berbagai kepentingan, 
bentuk budaya, perjuangan, kesepakatan dan kompromi yang terdapat di 
sekolah. Sekolah ini mengedepankan kompromi dan kesempatan bersama 
antara sesama. Saling berkompromi untuk menentukan kebijakan yang tidak 
merugikan. Serta adanya relay budaya, tentang penanaman nilai, norma dan 
kebudayaan yang tidak dicantumkan di tata tertib sekolah dan menanamkan 
nilai, norma dan kebudayaan yang diterapkan secara turun menurun (Ball, 
2004: 198). Hal tersebut dilakukan untuk menghasilkan lulusan yang sesuai 
dengan kurikulum Marsudirini yang berpedoman kepada Santo Fransiskus 
yang mencintai alam, lingkungan dan sesama. 
 

Penutup 
 
Penerapan kurikulum di SMA Fons Vitae 1 awalnya menggunakan kurikulum 
yang diberikan dari Yayasan Marsudirini, yaitu berpedoman pada Santo 
Fransiskus kemudian dikolaborasikan dengan kurikulum nasional agar 
perserta didik mengikuti standar yang ditetapkan oleh pemerintah, 
menggunakan kurikulum nasional serta memasukkan metode pembelajaran 
keagamaan untuk pembekalan kepribadian siswa agar siswa tidak hanya 
mengikuti pendidikan secara nasional, tetapi mereka juga mengikuti 
pendidikan keagamaan. Dengan penerapan nilai dan norma dari pendidikan 
keagamaan siswa diharapkan mampu mencintai Tuhan-Nya, alam dan 
sesamanya dengan tidak menghilangkan rasa toleransi terhadap agama lain. 
Dengan ini diharapkan penulis, pembaca, maupun masyarakat dapat 
mengetahui dan memahami penerapan kurikulum dan budi pekerti yang ada 
di SMA Fons Vitae 1. Sebagai contoh dari salah satu sekolah yang memiliki 
kurikulum yang baik serta sekolah berbasis keagamaan dan juga berbasis 
budi pekerti yang sudah diajarkan oleh yayasan itu sendiri.  
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Bagian 3 
Sekolah Berbasis  

Keagamaan Protestan
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Bab 9 
Kurikulum dan Pembentukan Identitas Sekolah:  

Studi Kasus di SMA 1 PSKD Jakarta 
 
 

Pendahuluan 
 
Pendidikan merupakan elemen penting yang berpengaruh kepada sebuah 
perkembangan. Pendidikan juga merupakan sebuah ciri dari suatu bangsa 
dan pendidikan pula dapat dijadikan sebagai indikator bagaimana sebuah 
bangsa atau negara dikatakan sebagai bangsa atau negara yang maju atau 
masih tertinggal. Pendidikan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. 
Karena melalui pendidikan, akan tercipta banyak sumber daya manusia yang 
baik dan memang dipersiapkan untuk menghadapi perubahan yang ada. 
Pendidikan memang merupakan hal sentral yang menjadi kajian terus-
menerus dalam perkembangan zaman ini. Namun, tidak dapat dilupakan 
elemen-elemen yang terdapat di dalam pendidikan tersebut yang memang 
penting juga, karena dengan elemen-elemen yang ada di dalam pendidikan 
tersebut. Pendidikan menjadi hal yang dianggap penting atau sentral. Salah 
satu elemen penting yang ada di dalam pendidikan adalah kurikulum. Tanner 
dan Tanner mendefinisikan kurikulum sebagai pengalaman belajar yang 
direncanakan dan dibimbing dan dimaksudkan sebagai hasil belajar, 
dirumuskan melalui rekonstruksi pengetahuan dan pengalaman yang 
sistematis, yang dibimbing sekolah, bagi kesinambungan perkembangan 
kompetensi sosial pembelajar (Hidayat, 2013: 9). Kurikulum memang menjadi 
elemen yang paling penting dalam pendidikan terutama dalam pelaksanaan 
pembelajaran di dalam sekolah, karena dengan kurikulum, pembelajaran 
dapat dilakukan dan dilaksanakan sesuai dengan tujuan atau hal yang ingin 
dicapai oleh sekolah dan kurikulum akan dikembangkan sesuai dengan kultur 
atau budaya sekolah. 
 
Kurikulum dapat dijadikan sebagai hal yang bisa membawa sekolah memiliki 
tipe pembelajaran yang berbeda dan dapat juga dijadikan sebagai hal yang 
membedakan satu sekolah dengan sekolah yang lainnya. Kurikulum dapat 
dikembangkan untuk kemajuan sekolah dan terutama untuk kemajuan 
peserta didik yang mengikuti pembelajaran. Kurikulum memang sudah 
memiliki pedoman yang diberikan oleh lembaga terkait. Namun, kurikulum 
tidak hanya diterapkan begitu saja, tetapi juga harus dikembangkan oleh 
sekolah atau setiap satuan pendidikan yang ada. Kurikulum juga dapat 
memengaruhi proses pembelajaran, karena proses belajar yang akan 
dirasakan langsung oleh siswa dan belajar merupakan  perubahan tingkah 
laku pada diri individu berkat adanya interaksi antara individu dengan individu 
dan individu dengan kelompok, sehingga mereka lebih mampu berinteraksi 
dengan lingkungannya (Handayat, 1995: 39) dan pastinya pembelajaran 
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akan dilakukan oleh setiap sekolah dengan cara yang berbeda dan memiliki 
ciri khas masing-masing. 
 
SMA 1 PSKD juga merupakan salah satu sekolah yang mengembangkan 
kurikulum berdasarkan kultur atau budaya mereka. SMA 1 PSKD juga melihat 
bagaimana kebutuhan para peserta didik dan itu diimplementasikan dalam 
kurikulum yang mereka miliki dan dari kurikulum tersebut akan dilaksanakan 
melalui pembelajaran yang ada di sekolah tersebut. SMA 1 PSKD 
menganggap bahwa kurikulum merupakan elemen yang penting dan itu akan 
dapat menentukan hasil dari pembelajaran yang dilakukan di sekolah 
tersebut, sehingga telah dilakukan beberapa tahap dalam penentuan 
kurikulum yang akan digunakan atau yang akan diterapkan di dalam sekolah 
tersebut agar menghasilkan atau akan menciptakan hasil akhir yang baik dan 
memang sesuai dengan harapan dan tujuan yang memang telah ditentukan 
pada saat kurikulum tersebut dibentuk. 
 
SMA 1 PSKD memiliki anggapan bahwa kurikulum harus menjadi jembatan 
atau menjadi penghubung antara peserta didik dengan tujuan yang dingin 
dicapai baik oleh sekolah maupun peserta didik tersebut. Sebuah kurikulum 
harus menjadi tempat pengembangan peserta didik dan mampu menjadi hal 
yang positif bagi peserta didik tersebut, kurikulum juga merupakan hal yang 
harus dikembangkan sesuai kultur sekolah dan membawa peserta didik lebih 
maju, karena implementasi kurikulum seharusnya menempatkan 
pengembangan kreativitas siswa lebih dari penguasaan materi (Masitoh, 
dkk., 2009: 4) dan itu menjadi sebuah anggapan penting bagi SMA 1 PSKD 
yang memang mengembangkan kurikulum sesuai dengan apa yang 
dibutuhkan oleh peserta didik dan harus diaplikasikan sesuai dengan 
kebutuhan. 
 
Dengan adanya berbagai anggapan mengenai kurikulum dan terutama 
anggapan SMA 1 PSKD mengenai kurikulum yang memang harus dijalankan 
atau diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan para siswa, maka itu akan 
menjadikan kurikulum sebagai hal yang tidak statis namun dinamis dan itu 
dijalankan agar semua tujuan yang ingin dituju akan tercapai dan tidak 
mengabaikan aspek yang satu dengan lainnya. Artinya, titik sentral kurikulum 
adalah anak didik itu sendiri (Sariono, 2014: 1). Hal itu berarti akan 
menyesuaikan dengan keberadaan sekolah atau kultur sekolah yang telah 
dibicarakan di awal tadi dan itu menandakan bahwa akan adanya perubahan 
kurikulum yang akan terjadi. Apabila membicarakan perubahan kurikulum, 
maka perubahan kurikulum pada dasarnya memang dibutuhkan manakala 
kurikulum yang berlaku (current curriculum) dipandang sudah tidak efektif dan 
tidak relevan lagi dengan tuntutan dan perkembangan zaman dan setiap 
perubahan akan mengandung risiko dan konsekuensi tertentu (Sariono, 
2014: 5). SMA 1 PSKD memang menjalankan modifikasi atas kurikulum agar 
sesuai dengan kultur dan tujuan sekolah dan dari hal tersebut. Hal tersebut 
dapat dilihat bagaimana perubahan yang dilakukan, bagaimana cara yang 
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dilakukan atau bagaimana modifikasi dari kurikulum yang dilakukan oleh SMA 
1 PSKD agar mencapai tujuan yang diharapkan dan lewat hal tersebut juga 
dapat dilihat bagaimana perbedaan SMA 1 PSKD dengan sekolah lainnya 
dalam aspek pencapaian tujuan dari perspektif kurikulum yang dimiliki dan 
pada umumnya, kurikulum yang dimiliki atau diterapkan oleh sekolah, akan 
mencerminkan atau memperlihatkan bagaimana hasil akhir dari peserta didik 
yang ada di dalam sekolah tersebut. 
 

Sistematika Penulisan 
 
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. 
Teknik pengumpulan data dengan melakukan teknik wawancara kepada 
informan. Penelitian yang dilakukan berlokasi di SMA 1 PSKD, Jalan 
Diponegoro No. 80, Jakarta Pusat. Observasi dilakukan dengan 
mewawancarai informan yang berkaitan dengan kurikulum dan mengelilingi 
lingkungan sekolah untuk mengetahui keadaan dari SMA 1 PSKD. Peneliti 
mencari informasi mengenai kurikulum yang diterapkan di SMA 1 PSKD dan 
orientasi dari pelaksanaan kurikulum tersebut. Peneliti dalam kegiatan 
observasi juga mengambil dokumentasi berupa foto tentang aktivitas yang 
ada pada lokasi tesebut, serta beberapa studi pustaka terhadap penelitian-
penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan kurikulum yang diterapkan dan 
tujuan pelaksanaan kurikulum. Tulisan ini secara garis besar memiliki 
beberapa bagian. Pertama, pengantar yang menjelaskan tentang latar 
belakang, tema penelitian serta hal-hal yang menarik berkaitan dengan tema 
penelitian. Kedua, sistematika penulisan. Bagian ini memaparkan 
pendekatan yang digunakan dalam penelitian dan teknik pengumpulan data 
serta sistematika penulisan hasil penelitian. Ketiga, deskripsi lokasi. Bagian 
ini menjelaskan tentang deskripsi lokasi penelitian. Keempat, bagian ini 
membahas tentang kajian teoretis tentang penerapan kurikulum dalam 
pembentukan identitas sekolah. Kelima, menjelaskan kurikulum SMA 1 
PSKD yang dinamis. Keenam, mengenai hubungan kurikulum dengan 
penerapannya dalam kehidupan beragama di SMA 1 PSKD. Ketujuh, 
manajemen kuantitas siswa dalam efektivitas dan realisasi tujuan kurikulum. 
Kedelapan, mengenai partisipasi siswa dalam penentuan pembelajaran dan 
kebijakan sekolah, serta kesembilan mengenai penutup. 
 

Metodologi Penelitian 
 
Lokasi penelitian ini dilakukan di SMA 1 PSKD, yaitu di Jalan Diponegoro No. 
80, Jakarta Pusat. Dalam pengambilan informasi, yang akan dijadikan 
informan pada objek penelitian, peneliti mewawancarai narasumber yang 
kami anggap tepat yaitu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Teknik 
pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 
menggunakan wawancara. Wawancara yang ditanyakan kepada informan 
berlangsung efektif dan bernuansa transparan. Informan memberikan banyak 
infomasi mengenai kurikulum di SMA 1 PSKD yang meliputi sistem 
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pembelajaran, penerapan kurikulum, proses pembentukan jati diri siswa 
melalui kurikulum, fasilitias belajar yang sangat menunjang, dan hal lainnya. 
Selain itu juga peneliti melakukan obervasi atau pengamatan secara 
langsung terhadap situasi dan kondisi objek penelitian. 
 
Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu, data primer dan data 
sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari penenelitian 
lapangan meliputi pengumpulan data dengan wawancara secara langsung 
dengan narasumber berupa pertanyaan yang menyangkut dengan kurikulum 
di SMA 1 PSKD yang identik dengan sekolah keagamaan. Selanjutnya ialah 
data sekunder yaitu data yang diperoleh dari media jurnal, buku maupun data 
yang peneliti peroleh dari pihak sekolah. Pengambilan data secara sekunder 
ini dilakukan untuk melengkapi data yang ada. 
 

Deskripsi Lokasi 
 
SMA 1 Persatuan Sekolah Kristen Djakarta yang kemudian lebih dikenal 
dengan SMA 1 PSKD berlokasi di Jalan Diponegoro No. 80, Jakarta Pusat. 
Lokasi SMA ini berdekatan dengan beberapa Universitas, seperti Universitas 
Kristen Indonesia (UKI), dan Universitas Persada Indonesia YAI (UPI YAI). 
SMA 1 PSKD pun berseberangan dengan Rumah Sakit Cipto 
Mangunkusumo (RSCM). Bangunan SMA 1 PSKD masih menggunakan 
arsitektur yang dipertahankan sejak awal didirikan. Gedung terdiri atas 2 
lantai yang terbagi pada beberapa ruang kelas, laboratorium, ruang 
kebugaran, kantin, mushola, ruang guru, ruang seni, dan ruang kepala 
sekolah. SMA 1 PSKD pun memiliki taman di tengah-tengah sekolah yang 
terdiri dari tanaman-tanaman hias yang tersusun. 
 
Halaman depan SMA 1 PSKD dipenuhi oleh pepohonan di depan gerbang 
sekolahnya, sehingga cukup sulit bagi pengunjung yang baru pertama kali 
datang kesana untuk menemukan lokasinya. Di halaman depan, terdapat pos 
satpam yang menjaga dan menyambut tamu yang masuk ke dalam SMA. 
Penyediaan buku tamu bertujuan untuk pendataan pengunjung yang datang 
ke SMA 1 PSKD. Akses untuk menuju sekolah ini cukup mudah. Di Jalan 
Diponegoro, terdapat beberapa kendaraan umum seperti mikrolet, metromini, 
dan transjakarta. Penggunaan transportasi daring pun cukup mudah, karena 
memang kondisi jalan yang ramai karena dekat dengan sarana publik (rumah 
sakit) dan beberapa universitas. 
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Gambar 9.1 
Gedung SMA 1 PSKD 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                          

Sumber: Dokumentasi Pribadi (2017) 
 
 

Kajian Teoretis 
 
Kurikulum 
Kurikulum merupakan elemen yang penting. Kurikulum dapat dijadikan 
sebagai alat atau sebagai acuan dalam pelaksanaan pembelajaran. 
Kurikulum dapat didefinisikan sebagai sebagai pengalaman belajar yang 
direncanakan dan dibimbing dan dimaksudkan sebagai hasil belajar, 
dirumuskan melalui rekonstruksi pengetahuan dan pengalaman yang 
sistematis, yang dibimbing sekolah, bagi kesinambungan perkembangan 
kompetensi sosial pembelajar (Hidayat, 2013: 9). Kurikulum juga dapat 
dijadikan sebagai alat yang dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan atau 
keadaan sekolah. Jadi, kurikulum bukanlah sebuah hal yang statis melainkan 
sebuah hal yang dinamis yang dapat diolah atau dimodifikasi sesuai dengan 
kebutuhan atau sesuai dengan keadaan sekolah. Oleh karena itu, kurikulum 
yang dikembangkan di setiap sekolah pada umumnya berbeda dan memiliki 
ciri khas tersendiri karena kurikulum memang memiliki sifat yang dinamis. 
 
Identitas  
Apabila berbicara mengenai identitas, pasti akan merujuk kepada individu 
atau kelompok, karena setiap individu dan kelompok pasti memiliki 
identitasnya masing-masing. Identitas juga dimiliki oleh sekolah dan identitas 
dapat terbentuk juga melalui kurikulum, karena identitas merupakan 
pandangan mengenai diri yang diasumsikan dengan in-group yang ada 
(Sitepu dan Setyaningsing, 2013: 66). Dalam sebuah pembentukan identitas 
pasti harus ada kesamaan kolektif yang dapat membentuk sebuah identitas 
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tersebut dan itu dapat dilakukan dengan penyamaan tujuan ataupun 
penyamaan persepsi yang dilakukan oleh kelompok ataupun individu dan 
identitas, dalam hal ini menyangkut sekolah dan sebuah identitas sekolah 
juga dapat tercermin dari kurikulum yang mereka jalankan karena kurikulum 
dapat menjadi representasi dari sekolah tersebut dan menjadikannya 
identitas sekolah tersebut. 
 
Sekolah 
Sekolah merupakan tempat atau fasilitas yang dapat digunakan untuk 
mendapatkan ilmu pengetahuan. Sekolah juga dapat dikatakan sebagai 
lingkungan akademis yang hampir dimasuki oleh semua kalangan, karena 
banyak anggapan bahwa dengan bersekolah akan memajukan serta akan 
mengangkat kehidupan mereka. Sekolah juga dapat dikatakan sebagai 
sarana belajar pembelajaran secara formal, sarana untuk mendapatkan 
ijazah dan tempat melaksanakan kewajiban (Rohmad, Chotidjah, Budiati, 
2010: 46). Sekolah juga merupakan tempat semua peserta didik 
mendapatkan pembelajaran yang memang wajib mereka dapatkan dan 
melalui lembaga sekolah juga negara akan memiliki kualitas sumber daya 
manusia yang memadai atau dapat bersaing dengan negara lain, karena 
dapat dikatakan bahwa sekolah merupakan agen pembangun bangsa. 
 

Kurikulum Dinamis SMA 1 PSKD 
 
Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, 
dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman 
penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan 
tertentu (PP No. 19 Tahun 2015, Pasal 1, Ayat 16). Berdasarkan pengertian 
tadi, dapat diketahui bahwa kurikulum merupakan kesatuan sistem yang 
menyangkut segala hal dalam proses pembelajaran. Kurikulum menjadi 
mekanisme dalam pola pendidikan yang diorientasikan kepada peserta didik 
yang menciptakan sistem kerangka berpikir, dinamika berpikir, dan sikap 
yang dihasilkan dari sistem pendidikan tersebut. Dalam kajiannya, kurikulum 
berperan dalam aspek pedagogik yang memang difokuskan pada segala hal 
dalam kompetensi pembelajaran dan segala sistem yang menyangkut pada 
pendidikan; juga aspek sosiologis yang lebih mengkaji kepada aspek yang 
ada di luar pendidikan, tetapi masih terkait dan terlibat dalam pembentukan 
sistem pendidikan dan pembelajaran di sekolah tersebut, di antaranya adalah 
aspek sosial, budaya, politik, dan ideologi. Kedua aspek ini saling 
berhubungan dalam fungsi dan kinerja kurikulum yang berada di sekolah 
tersebut. Pada dasarnya, kurikulum merupakan hak otonomi yang diberikan 
pemerintah pusat kepada setiap sekolah untuk membentuk dan menata 
sistem pembelajarannya secara mandiri. Dengan kata lain, kurikulum 
merupakan bentuk desentralisasi yang dilimpahkan dan diberi kebebasan 
kepada masing-masing sekolah untuk mengembangkannya. Dari kurikulum 
itu sendiri pun akan memunculkan kesadaran, yang bertujuan untuk 
memahami individu yang mendapatkan kurikulum tersebut untuk menjadi 
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individu yang berguna serta untuk memberi makna kepadanya, dan dalam 
proses melakukannya, individu dapat menciptakan atau menghasilkan bahan 
dari sebuah kurikulum dalam hal kesadarannya sendiri (Greene pada 
Flinders, 2008: 173) sehingga kesadaran dapat menimbulkan pembentukan 
individu atas apa yang diterimanya dari kurikulum tersebut. 
 
Kurikulum yang diterapkan di SMA 1 PSKD merupakan turunan kurikulum 
yang diberikan oleh pemerintah pusat dan diotonomi pengelolaannya kepada 
SMA tersebut, sehingga SMA 1 PSKD dapat menciptakan pola dan sistem 
pendidikan yang unik, tetapi tidak melenceng dari apa yang sudah ditetapkan 
dari pemerintah pusat, dalam hal ini dari Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan. Meski tahun ini sudah banyak sekolah yang menerapkan 
Kurikulum 2013, SMA 1 PSKD masih menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan 
Pendidikan (KTSP). Menurut Basuki Sugita (Kompas, 23 September 2006 
pada Yusuf, 2007: 86), KTSP merupakan hasil penegasan dari atau sejalan 
dengan kebijakan desentralisasi. Ini merupakan sebuah konsep yang indah 
karena memberikan peluang yang sebesar-besarnya kepada daerah untuk 
berkembang. Dengan begitu seluruh potensi setempat diharapkan dapat 
didayagunakan demi pengembangan daerah setempat. Dalam lingkup 
satuan pendidikan atau sekolah, paradigma yang sama juga ingin 
diberlakukan, yakni satuan pendidikan yang mandiri dan diberi kesempatan 
mengerahkan seluruh potensi demi kemajuan pendidikan yang kontekstual, 
meski harus disadari bahwa hal ini tidak mudah untuk dilaksanakan. 
Kemudian muncul juga pendapat dari Prasetyo Utomo (Kompas, 24 April 
2006 pada Yusuf, 2007: 86) menengarai bahwa keuntungan yang bisa diraih 
guru dalam KTSP adalah keleluasaan memilih bahan ajar dan peserta didik 
diharapkan dapat mengembangkan potensinya sesuai dengan kemampuan, 
kebutuhan, dan minatnya. Guru dapat memusatkan perhatian pada 
pengembangan potensi peserta didik dengan menyediakan aneka ragam 
kegiatan belajar mengajar dan sumber belajar. Guru diharapkan lebih mandiri 
dan leluasa dalam menentukan bahan ajar sesuai dengan kondisi lingkungan 
sekolah dan kemampuan peserta didiknya. Sekolah dipacu untuk dapat 
menyusun program pendidikan sesuai dengan keadaan peserta didik dan 
sumber belajar yang tersedia. Struktur kurikulum tingkat satuan pendidikan 
pada jenjang pendidikan dasar dan menengah tertuang dalam standar isi 
yang dikembangkan dari mata pelajaran: (1) agama dan akhlak mulia, (2) 
kewarganegaraan dan kepribadian, (3) ilmu pengetahuan dan teknologi, (4) 
estetika, dan (5) mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan. Kelompok 
mata pelajaran itu dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan 
pembelajaran sebagaimana yang tertuang dalam PP No. 19 tahun 2005 
tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 7. Muatan KTSP meliputi 
sejumlah mata pelajaran yang keluasan dan kedalamannya merupakan 
beban belajar bagi peserta didik pada satuan pendidikan. Di samping itu 
materi muatan lokal dan kegiatan pengembangan diri termasuk ke dalam isi 
kurikulum (Yusuf, 2007: 87). 
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Dari berbagai sudut pandang dan tujuan yang muncul dari kurikulum KTSP, 
SMA 1 PSKD merasa kurikulum ini, maupun kurikulum baru yaitu Kurikulum 
2013 pada intinya adalah sama dan hanya sedikit perbedaannya. SMA 1 
PSKD hanya menggunakan kurikulum dari pemerintah sebagai bentuk 
formalitas keikutsertaan dalam pendidikan nasional agar sistem 
pembelajarannya terstandar dengan yang lain, sedangkan pada nyatanya, 
formalitas akan kurikulum yang diberikan menjadi acuan dan penerapan yang 
sangat mendetail, bahkan lebih daripada sekolah yang menggunakan 
kurikulum pemerintah dengan paten. Bisa dikatakan, bahwa kurikulum di 
PSKD merupakan kurikulum KTSP yang juga memiliki semangat Kurikulum 
2013. Dengan kata lain, kurikulum SMA 1 PSKD merupakan kurikulum yang 
bergerak dinamis, dan tidak paten pada satu ketentuan, bahkan seharusnya 
dikembangkan. 
 

“Kurikulum bukanlah sesuatu pedoman yang bersifat statis. 
Kami menerjemahkan kurikulum lebih dari itu. Kurikulum di sini 
dinilai bahwa pelajaran, harus bermanfaat di kehidupan sehari-
hari. Maka dari itu, kurikulum tidak boleh tok harus seperti itu. 
Kurikulum harus dinamis, kurikulum berhak untuk dipelajari, 
dan kurikulum harus dibangun dari aspek dan tujuan 
kekeluargaan, bukan melulu dikasih secara paten dari 
pemerintah.”  
 

(Hasil wawancara dengan Andrianto Kurnaidi, 16 Mei 2017) 
 

Ada sesuatu yang  unik dari SMA 1 PSKD, adalah penerapan kurikulum yang 
dinamis. SMA ini tidak paten pada satu ketentuan kurikulum yang mengikat. 
SMA 1 PSKD memiliki sudut pandang bahwa sesungguhnya kurikulum bukan 
melulu soal nama, dan tujuan yang ditetapkan berganti-ganti seiring dengan 
pergantian menteri pendidikan. Kurikulum merupakan sesuatu yang adaptif 
pada kehidupan yang berkembang, bukan sesuai dengan keinginan penentu 
kebijakan. Pada pendidikan nasional saat ini, pada Kurikulum 2013, fokus 
yang diarahkan pada sistem pendidikannya adalah bagaimana caranya siswa 
mendapatkan pendidikan karakter, pemikiran abad ke-21, dan budaya 
literasi. Ketiga hal yang seharusnya diterapkan sekolah penganut kurikulum 
ini, juga diterapkan oleh SMA 1 PSKD, karena memang kurikulum di PSKD 
dinamis dan adaptif, tidak terpatok oleh ketentuan normatif yang ditentukan 
oleh pemerintah pusat. 
 

“Yah, memang sih pada penerapan kurikulum kami, kami sering 
mendapat teguran dari dinas pendidikan, karena terlalu bebas 
dalam mengelola pendidikan di sini. Namun, itu masih bisa 
diatasi, toh kurikulum kan disesuaikan dari setiap sekolah, kami 
yang atur pendidikan kami di sini.”   
 

(Hasil wawancara dengan Andrianto Kurnaidi, 16 Mei 2017) 
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Gambar 9.2 
Kelas Bahasa di SMA 1 PSKD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: Dokumentasi Pribadi (2017) 
 
Kurikulum di SMA 1 PSKD menciptakan sistem pendidikan yang mengikuti 
perkembangan zaman. Sistem dari pelaksanaan pembelajaran di sekolah ini 
adalah dilakukannya penerapan moving class. Penerapan sistem 
pembelajaran ini memiliki tujuan agar siswa dapat memiliki suasana yang 
berbeda pada setiap subjek/mata pelajaran yang akan dipelajari. Jadi seperti 
mata pelajaran bahasa, humaniora, ilmu alam, seni dan IT memiliki ruang 
kelas sendiri. Hampir dari semua ruang kelas di SMA 1 PSKD berbeda bentuk 
kelasnya dan penciptaan suasananya. Seperti kelas bahasa, kelas ini diatur 
agar murid dapat nyaman mempelajari bahasa, dengan penyediaan buku-
buku bahasa, dan desain kelas yang menarik perhatian untuk belajar bahasa, 
serta penempatan kursi yang membuat nyaman siswa semakin membuat 
upaya mempelajari subjek ini menjadi lebih baik.   

 
Gambar 9.3 

Laboratorium Biologi di SMA 1 PSKD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: Dokumentasi Pribadi (2017) 
 
Contoh lain adalah penyediaan ruang subjek IPA, seperti laboratorium 
biologi, yang menyediakan berbagai macam media pembelajaran yang 
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berbau dengan IPA, seperti kerangka tulang manusia asli, berbagai macam 
preparat, dan hal lainnya yang pada intinya mengajak siswa untuk mau dan 
tertarik mempelajari IPA. 
 
Alasan dari SMA 1 PSKD menyelenggarakan pendidikan moving class ini 
adalah karena siswa SMA 1 PSKD dianggap sudah selayaknya diajarkan 
sesuatu yang berbeda dari SMP. Pemikiran siswa SMA harus lebih 
berkembang dan fokus pada orientasi “apa yang bisa saya lakukan”. 
Pendidikan di SMA 1 PSKD yang memang memiliki kurikulum dinamis 
memfokuskan pendidikannya pada proses pengembangan siswa, dengan 
tidak melihat satu jalan dalam pencapaian pendidikan. 
 

“Kurikulum seharusnya dinamis, dan kurikulum kami 
membiarkan siswa kami diperbolehkan untuk belajar, atau tidak 
hadir dalam pembelajaran. Mereka akan menemukan apa yang 
seharusnya berbeda dari saat mereka SMP. Hello, ini SMA bro. 
Pemikirannya harus lebih dikembangkan.”  
 

(Hasil wawancara dengan Andrianto Kurnaidi, 16 Mei 2017) 
 
Fokus dari kurikulum di SMA 1 PSKD ini membiarkan proses pembelajaran 
pada beberapa subjek yang tidak bersifat prosedural untuk diberi kebebasan 
kepada para siswanya untuk datang, atau tidak datang pada saat belajar. 
SMA 1 PSKD menganggap pendidikan dan belajar bukan suatu kewajiban, 
atau kebutuhan. Mereka menganggap pendidikan dan belajar adalah hak. 
Siswa boleh tidak datang belajar, karena itu hak mereka. Antisipasi 
ketidakdapatannya hasil pembelajaran dari siswa yang tidak datang ke kelas 
untuk belajar itu adalah diberikannya pembelajaran berbasis projek, sehingga 
para siswa masih dapat memenuhi hasil pembelajaran meskipun dengan 
jalan yang lain. Standar yang diberikan adalah standar batas minimal/KKM, 
dan tidak memperhatikan bagaimana siswa dapat memenuhi hasil belajarnya 
itu, karena itu adalah cara mereka sendiri untuk memenuhinya, tidak 
dikekang dengan pembelajaran yang selalu di kelas. Siswa pun diberi 
pembimbing akademik (PA) yang sama tugasnya seperti apa yang diterapkan 
di perguruan tinggi, sehingga siswa masih terarah dan diawasi dalam proses 
pencapaian tujuannya.  
 
Hal lain yang menjadi perhatian adalah dimasukannya subjek di jadwal 
pelajaran, seperti bahasa, matematika, keagamaan dan subjek umum lainnya 
dikombinasikan dengan subjek yang seharusnya menjadi bagian 
ekstrakurikuler, atau pelajaran yang ada di luar jam sekolah menjadi jadwal 
rutin dalam pembelajaran, seperti tari. Tari menjadi bagian dari jadwal dari 
pelajaran siswa untuk diikuti. Selain tari, ada juga Tako (olahraga bela diri 
tangan kosong) yang menjadi bagian jadwal pelajaran tiap minggu. Ada juga 
critical learning. Subjek berpikir kritis untuk memahami perkembangan 
kehidupan masyarakat saat ini. Kemudian ada juga subjek yang diadaptasi 
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dari setiap perkembangan kehidupan masyarakat, yaitu game online dan e-
sport.  
 

Gambar 9.4 
Suasana di Ruang Game SMA 1 PSKD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: Dokumentasi Pribadi (2017) 
 
Penempatan game pada jadwal pelajaran di SMA 1 PSKD selain untuk 
menciptakan cara berpikir dan strategi siswa dalam penyelesaian masalah 
dalam sebuah game, game juga menjadi bentuk dinamisnya adaptasi 
kurikulum terhadap perkembangan di masyarakat. 
 

“Adanya DOTA dan Point Blank (game online dan e-sport) di 
jadwal pelajaran kami bukan semata-mata kami memberi 
kesenangan bagi para siswa. Namun, di sana juga diajarkan 
berbagai cara bagaimana penyelesaian masalah dari 
tantangan yang dihadapi, bagaimana mencari jalan keluar, 
bagaimana menciptakan kerjasama tim. Ini pun menjadi bukti 
bahwa pendidikan tidak kaku, bro. Buktinya? Kami bisa jadikan 
game sebagai pelajaran, dan itu ada tujuannya kok. Kami ingin 
dari game itu ada hasilnya. Ya, setidaknya muncul bibit atlet 
game tersebut. Atlet game sama juga kan seperti atlet 
olahraga.”  
 

(Hasil wawancara dengan Andrianto Kurnaidi, 16 Mei 2017) 
 
Kurikulum SMA 1 PSKD yang mengombinasikan subjek umum dengan 
subjek khusus yang disiapkan terdiri atas strukur yang disesuaikan dengan 
kurikulum nasional dan mendistribusikannya kepada setiap tingkatan kelas, 
yaitu kelas X, XI IPA, XI IPS, XI Bahasa, XII IPA, XII IPS, XII Bahasa sebagai 
berikut: 
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Tabel 9.1 
Struktur Kurikulum SMA 1 PSKD Kelas X 

 

Komponen 
Alokasi Waktu 

Semester 1 Semester 2 

Mata Pelajaran   

1. Agama 2 2 

2. Pendidikan Kewarganegaraan 4 4 

3. Bahasa Indonesia 4 4 

4. Bahasa Inggris 4 4 

5. Matematika 4 4 

6. Kimia  2 2 

7. Biologi 2 2 

8. Fisika 2 2 

9. Ekonomi 2 2 

10. Geografi 1 1 

11. Sosiologi 2 2 

12. Sejarah 1 1 

13. Penjasorkes 2 2 

14. Seni Budaya 2 2 

15. TIK 2 2 

16. Bahasa Jepang 2 2 

Muatan Lokal   

1. Multimedia 2 2 

2. Kewirausahaan 2 2 

Jumlah 40 40 

 
Sumber: Data SMA 1 PSKD 

 
Tabel 9.2 

Struktur Kurikulum SMA 1 PSKD Kelas XI dan XII  
 

Komponen 
Alokasi Waktu 

IPA IPS BAHASA 

Mata Pelajaran    

1. Agama 2 2 2 

2. Pendidikan Kewarganegaraan 2 2 2 

3. Bahasa Indonesia 4 4 5 

4. Bahasa Inggris 4 4 5 

5. Matematika 4 4 3 

6. Kimia  4 - - 
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7. Biologi 4 - - 

8. Fisika 4 - - 

9. Ekonomi - 4 - 

10. Geografi - 3 - 

11. Sosiologi - 3 - 

12. Sejarah 1 3 2 

13. Sastra Indonesia - - 4 

14. Bahasa Prancis - - 4 

15. Antropologi - - 2 

16. Penjasorkes 2 2 2 

17. Seni Budaya 2 2 2 

18. TIK 2 2 2 

19. Bahasa Jepang 2 2 2 

Muatan Lokal    

1. Multimedia 2 2 2 

2. Kewirausahaan 2 2 2 

Jumlah 41 41 41 

 
Sumber: Data SMA 1 PSKD 

 
Kurikulum SMA 1 PSKD yang dinamis ini merupakan apa yang bisa diberikan 
oleh para guru. Kurikulum ini meyakinkan bahwa apa yang bisa siswa lakukan 
adalah cerminan siswa tersebut. Tujuan dari guru memberikan cara 
pembelajaran seperti ini adalah sebagai modal simbolik yang bisa didapatkan 
siswa. Orientasinya adalah keterampilan dan kemampuan dari siswa yang 
terus dikembangkan. Karena pada intinya, penerapan KTSP 2006 yang 
dikombinasikan dengan Kurikulum 2013 memiliki inti kurikulum yang berpusat 
pada tujuan pendidikan sistem among Ki Hajar Dewantara: “Ing Ngarso Sung 
Tulodo, Ing Madya Mangun Karso, Tut Wuri Handayani” yang berarti bahwa 
guru dapat berperan sebagai teladan saat ada di depan, memberi motivasi 
saat di antara dan di tengah-tengah para siswa, dan dapat mendorong siswa 
dari belakang.  
 
Karena pada dasarnya, baik KTSP 2006 atau Kurikulum 2013, sama-sama 
menjadikan siswa sebagai subjek. Guru dapat berada dalam posisi yang 
dinamis sesuai dengan apa yang siswa butuhkan, baik itu tokoh teladan, 
motivasi, atau dorongan. Gurulah yang berperan dari itu semua. Dalam 
kurikulum SMA 1 PSKD yang dinamis, kurikulum ini memiliki orientasi bahwa 
arah dan tujuan pelaksanaan kurikulum ini bukan menciptakan lulusan yang 
berhasil masuk perguruan tinggi negeri, atau yang memiliki nilai bagus di 
antara yang lain, melainkan berfokus bagaimana lulusan dari SMA 1 PSKD 
ini memiliki ukuran kebermanfaatan kepada kehidupan bermasyarakat, 
karena lebih baik menjadi bermanfaat daripada pintar namun memanfaatkan 
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dan melakukan penyalahgunaan kepercayaan pintarnya pada hal yang salah. 
Dengan kata lain, dinamisnya kurikulum ini tersistem sebagaimana mestinya 
semata-mata untuk menciptakan kebermanfaatannya siswa bagi orang lain 
dan masyarakat. 
 

Skema 9.1 
Kurikulum Dinamis SMA 1 PSKD 

 

 
 

Sumber: Analisis Kelompok (2017) 
 

 
Kurikulum Sebagai Jembatan Integrasi Antaragama 

 
Kurikulum merupakan hal yang penting dalam pendidikan, tidak hanya 
berfungsi sebagai acuan atau hanya sebagai pengatur, kurikulum juga dapat 
dijadikan sebagai pemersatu, baik dalam pemikiran, tujuan maupun 
perbedaan di dalam beragama. Negara Indonesia merupakan negara yang 
memiliki beragam penganut agama. Agama yang diakui tidak hanya ada satu, 
melainkan ada lebih dari satu agama yang diakui oleh negara ini. Perbedaan 
agama juga pasti hadir di sekolah dan ini juga terjadi di SMA 1 PSKD. Hal 
tesebut tidak dapat dihindari karena walaupun SMA 1 PSKD terkenal atau 
memiliki persepsi masyarakat sebagai sekoah yang berbasis agama Kristen 
Protestan, tetapi sekolah ini juga menerima peserta didik yang tidak 
menganut agama tersebut sehingga sekolah tersebut dapat dikatakan 
heterogen penganut agamanya. Apabila dapat dilihat di Indonesia, agama 
masih menjadi sebuah masalah yang cukup besar karena adanya perbedaan 
paham antaragama. Itu dibuktikan dari praktik kebebasan beragama dan 
berkeyakinan sebagai bagian dari konstruksi relasi agama dan negara di 
Indonesia masih menyisakan banyak masalah (Fidiyani, 2013: 470) dan itu 
memang telah dibuktikan dari beberapa kejadian yang terjadi di Indonesia ini. 
Agama dapat menjadi pemicu perpecahan apabila aliran teologi yang satu 
begitu yakin dan fanatik bahwa pahamnya yang benar sedangkan paham 
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yang lainnya salah, sehingga memandang bahwa orang lain keliru, sesat, 
kafir, murtad dan lain-lain (Fidiyani, 2013: 476). Hal tersebut memang yang 
ditakutkan akan terjadi di bangsa ini dan tidak bisa dimungkiri apabila konflik 
agama telah meluas dan banyak perbedaan, akan merambah ke ranah 
sekolah dan konflik bisa terjadi disana dan itu akan mengakibatkan hal yang 
buruk kedepannya, walaupun konflik hanya terjadi dalam skala kecil, tetapi 
bisa jadi akan menjadi api dalam sekam (Fidiyani, 2013: 473). 
 
Menghadapi perbedaan yang terjadi, khususnya dalam hal agama atau 
kepercayaan, SMA 1 PSKD merupakan sekolah yang dapat dibilang toleransi 
terhadap hal tersebut. Mayoritas peserta didik yang ada di SMA 1 PSKD 
memang merupakan peserta didik yang beragama Kristen Protestan dan itu 
tidak menyurutkan minat peserta didik yang beragama di luar agama tersebut 
untuk masuk ke dalam SMA 1 PSKD. Itu dibuktikan dengan adanya peserta 
didik dari agama lain. Islam contohnya dan itu memang benar terjadi di sana. 
Kurikulum di sana tidak membedakan pembelajaran yang akan didapatkan 
oleh peserta didik walaupun memiliki agama yang berbeda, karena di sana 
menganggap semua pembelajaran adalah hak semua siswa dan tidak 
memandang status ataupun agama mereka.  
 

“Kami di sini tidak pernah membedakan murid berdasarakan 
agama, toh walaupun mayoritas murid disini Kristen 
(Protestan), tetapi tetap ada kok murid lain yang mau masuk, 
banyak kok murid kita yang agamanya Islam.”  
 

(Hasil wawancara dengan Andrianto Kurnaidi, 16 Mei 2017) 
 
Dalam pembelajaran, agama bukanlah suatu tolak ukur untuk mendapatkan 
sebuah ilmu. Agama atau kepercayaan memang sebuah perbedaan, tetapi 
itu tidak dapat memisahkan kesatuan dalam sekolah. Kurikulum yang ada 
dapat menjadi patokan guru untuk bertindak dan di SMA 1 PSKD, guru 
memang tidak pernah mendiskriminasi akan agama yang dimiliki oleh peserta 
didik yang ada. Beberapa perhatian yang diberikan guru juga dapat 
mempersatukan peserta didik yang ada walaupun mereka berbeda 
keyakinan atau agama. Karena melalui perhatian, berarti para guru telah 
menasihati, mengingatkan dan menaati suatu kebenaran dan kesabaran 
yang merupakan wujud kepedulian sosok manusia yang berkepribadian 
sehat (Sadiah, 2010: 102) dan itu dapat tercermin dari penghargaan atau dari 
toleransi beragama yang ada. 
 
SMA 1 PSKD juga memberikan akses ibadah kepada peserta didiknya 
dengan sesuai porsi yang memang dibutuhkan. Tidak ada perbedaan atau 
tidak ada perbuatan untuk menghalang-halangi peserta didik untuk 
beribadah. Selain kurikulum yang memang tidak mendiskriminasikan agama, 
SMA 1 PSKD juga memberikan fasilitas yang memadai untuk peserta didik 
melakukan ibadah di sekolah dan itu merupakan elemen penunjang yang 
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meninjukkan bahwa tidak adanya diskriminasi di dalam sekolah atau juga 
dapat dikatakan bahwa tidak ada perlakuan yang berbeda dan dispesialkan 
karena memang semua mendapatkan porsi sesuai dengan kebutuhannya 
dan itu ditunjukkan di dalam sekolah baik dalam penerapan pembelajaran 
ataupun dalam kegiatan beribadah. 

 
Gambar 9.5  

Tempat Ibadah di SMA 1 PSKD 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Sumber: Dokumentasi Pribadi (2017) 

 
Dari penyediaan tempat beribadah, itu menjaikan simbol bahwa tidak ada 
perbedaan, toleransi dan penghargaan bagi setiap agama yang ada di SMA 
1 PSKD dan itu melambangkan hal yang memang harus dilakukan agar 
semua bersatu dan menciptakan integrasi dan tidak menyebabkan konflik di 
dalamnya dan itu merupakan sebuah hal yang baik. 
 

“Kita juga ada musala kok untuk yang muslim beribadah. Tidak 
hanya Kristen (Protestan) yang kita sediakan rumah ibadah, 
tetapi buat muslim juga, dan kami sangat menghargai proses 
atau kegiatan agama mereka, karena itu kan sudah 
kepercayaan masing-masing.”  
 

(Hasil wawancara dengan Andrianto Kurnaidi, 16 Mei 2017) 
 

Tidak hanya menyediakan tempat ibadah, tetapi SMA 1 PSKD juga 
menyediakan pembelajaran agama dan kegiatan-kegiatan berbasis agama 
bagi masing-masing pemeluk agama. Apabila siswa beragama Kristen 
(Protestan), maka setiap hari sepulang sekolah ada kegiatan atau agenda 
berdoa bersama di gereja yang berada di sekolah dan itu merupakan 
kegiatan rutin yang dilakukan para peserta didik yang ada di SMA 1 PSKD. 
Apabila siswa beragama Islam, maka disediakan pula kegiatan berupa rohani 
siswa yang diisi oleh ahli agama yang khusus didatangkan untuk mengisi 
kegiatan atau agenda tersebut dan itu adalah hal yang rutin dilakukan di SMA 
1 PSKD untuk pemenuhan kebutuhan akan rohani atau agama bagi peseta 
didik yang bersekolah di sana. Karena menghargai perbedaan dan menerima 
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atau melakukan sebuah penilaian terhadap perbedaan bukan berarti kita 
harus masuk ke dalam bagiannya, tetapi sebuah penilaian terhadap 
kebudayaan-kebudayaan orang lain. Bukan dalam arti menyetujui seluruh 
aspek dari kebudayaan-kebudayaan tersebut, melainkan mencoba melihat 
bagaimana kebudayaan tertentu dapat mengekspresikan nilai bagi anggota-
anggotanya sendiri (Suyatno, 2013: 89) dan itu berarti juga sebagai sebuah 
penghargaan terhadap perbedaan dan dalam hal ini menyangkut akan 
perbedaan agama atau kepercayaan yang ada. 
 

Tabel 9.3 
Jadwal Kegiatan Kerohanian di SMA 1 PSKD 

 

Jadwal Kerohanian 

Rohani Siswa (Islam) Kerohanian (Kristen Protestan) 

4 kali dalam satu bulan di hari Rabu 
Satu hari dilaksanakan dua kali setiap 

pagi dan sore 

 
Sumber: Hasil wawancara dengan Andrianto Kurnaidi (2017) 

 
SMA 1 PSKD telah membuktikan bahwa dengan penyusunan kurikulum yang 
benar, akan ada manfaat dibaliknya. Kurikulum yang tidak membedakan 
agama atau kepercayaan dapat membawa kepada sebuah integrasi yang 
baik. Hal itu dapat terlaksana karena tidak ada perbedaan dalam hal apapun 
yang menyebabkan keseluruhan elemen merasakan keadilan dan di sini juga 
dapat dikatakan bahwa SMA 1 PSKD menghargai pluralitas dan 
multikulturalisme yang ada, karena tidak mungkin membangun negeri ini 
tanpa mempedulikan nilai-nilai pluralitas dan multikultural yang terdapat 
dalam masyarakat (Suyatno, 2013: 92) dan itu juga seharusnya diberlakukan 
di sekolah dan SMA 1 PSKD telah memulai untuk melakukan hal tersebut. 
Keragaman dan kemajemukan manusia adalah sebagai desain Tuhan 
(Suyatno, 2013: 93). Oleh karena itu, manusia harus menghargai setiap 
perbedaan yang ada dan melalui kurikulum juga kita dapat menciptakan 
integrasi khususnya dalam bahasan ini adalah integrasi antaragama dan 
menciptakan kerukunan antarumat beragama itu sendiri, apabila integrasi 
telah terlaksanakan maka konflik pun akan terhindari dan tujuan dari 
kurikulum akan tercapai dan menjadi sebuah kebanggaan bagi sekolah 
apabila kurikulum yang dijalani dapat menciptakan integrasi yang memang 
dicita-citakan oleh semua kalangan. 
 

Manajemen Kuantitas Peserta Didik 
 
Manajemen peserta didik sangat dibutuhkan sekali dalam satuan lembaga 
pendidikan, karena peserta didik adalah bagian penting dalam satuan 
lembaga pendidikan. Peserta didik adalah objek sekaligus subjek dalam 
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proses transformasi ilmu pengetahuan dan keterampilan dalam satuan 
lembaga pendidikan. Keberhasian proses pendidikan sangat bergantung 
sekali pada perkembangan potensi keterampilan fisik, kecerdasan intelektual, 
kecakapan emosional, sosial, serta mental dari peserta didik itu sendiri. 
Manajemen peserta didik adalah proses penataan dan pengaturan mulai dari 
masuknya peserta didik itu dalam satuan lembaga sekolah hingga kepada 
keluarnya peserta didik tersebut dari satuan lembaga sekolah. Dan beberapa 
ahli berpendapat bahwa tujuan manajemen peserta didik adalah untuk 
menciptakan kondisi lingkungan sekolah yang baik serta agar siswa dapat 
belajar dengan tertib sehingga tercapai tujuan pengajaran yang efektif dan 
efisien. Ada tiga tugas utama dalam bidang manajemen. 
 
Menurut Suharsimi Arikunto (1986: 12), bahwa peserta didik adalah siapa 
saja yang terdaftar sebagai objek didik di suatu lembaga pendidikan. 
Sedangkan menurut UU Sisdiknas, peserta didik adalah anggota masyarakat 
yang berusaha mengembangkan potensi dirinya melalui proses 
pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. 
Jadi bisa diartikan bahwa peserta didik adalah seorang atau anggota 
masyarakat yang terdaftar sebagai objek dalam satuan lembaga pendidikan 
yang berusaha untuk mengembangkan potensi dirinya melalui proses 
pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. 
Kembali pada bahasan di atas, maka manajemen kuantitas peserta didik 
yang di dalamnya terdapat manajemen peserta didik yang bertujuan untuk 
efektivitas dan realisasi tujuan kurikulum juga terdapat di SMA 1 PSKD. Di 
sekolah ini terlihat jelas bagaimana pihak sekolah mengatur peserta didik 
mulai dari masuk hingga keluar, seperti bagaimana pihak sekolah mengatur 
jumlah peserta didik di setiap tahun ajaran baru dan di setiap kelasnya. 
Karena fokus bahasan ini lebih kepada manajemen kuantitas, maka 
bahasannya lebih pada jumlah pengaturan peserta didik yang masuk serta 
pembagian jumlah peserta didik di setiap kelasnya. 

 
Tabel 9.4 

Jumlah Peserta Didik SMA 1 PSKD 
 

Kelas X Kelas XI 

X-1 X-2 IPA IPS 1 IPS 2 Bahasa 

12 12 13 10 10 9 

 
Sumber: Hasil wawancara dengan Andrianto Kurnaidi (2017) 

 
Di SMA 1 PSKD tahun ajaran 2016/2017 ini, jumlah peserta didik di kelas X 
berjumlah 24 peserta didik, dengan pembagian 12 peserta didik di kelas IPA 
dan 12 sisanya di kelas IPS. Jumlah peserta didik di kelas XI berjumlah 42 
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peserta didik, dengan pembagian 10 peserta didik di IPS 1, 10 peserta didik 
di IPS 2, 13 peserta didik di kelas IPA, dan 9 Peserta didik di kelas Bahasa.  
 
Sangat jelas dengan jumlah peserta didik yang tidak banyak, mempermudah 
dalam mengelola, mengatur, menata, dan memperhatikan setiap gerak-gerik 
peserta didik di dalam kelas oleh pengajar. Pembagian peserta didik dalam 
setiap kelas yang sangat ideal. Secara ideal rasio murid dan guru adalah 1 
banding 30, sedangkan rasio pembagian di SMA 1 PSKD ini lebih sedikit dan 
bisa terbilang sangat ideal bagi pengajar. Kuantitas peserta didik yang dimiliki 
oleh SMA 1 PSKD ini terbilang sangat ideal bagi proses pembelajaran, 
karena dengan jumlah peserta didik yang sangat ideal tersebut dapat 
mempermudah dalam efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran. 
Pengajar dapat lebih fokus dengan jumlah peserta didik yang tidak banyak, 
sehinggga materi pembelajaran lebih mudah untuk ditransformasikan kepada 
peserta didik sebagai objek sekaligus juga subjek. Tidak sampai di situ, selain 
memiliki manajemen kuantitas peserta didik yang baik sekolah ini juga 
memiliki manajemen kelas yang baik pula, yaitu dengan sistem moving class, 
dengan kuantitas yang sedikit peserta didik yang dimiliki, sekolah juga tidak 
berdiam dengan proses pembelajaran yang konvesnsional berdiam di satu 
kelas. 
  

“Sekolah membuat proses pembelajaran menjadi tidak 
membosankan dengan sistem moving class dengan 16 mata 
pelajaran yang diajarkan, tetapi tidak satu mata pelajaran 
memiliki satu ruangan kelas melainkan 1 ruang kelas dipakai 
oleh 2 sampai 3 mata pelajaran yang serumpun. Semisal 
sejarah, antropologi, dan sosiologi”  
 

(Hasil wawancara dengan Andrianto Kurnaidi, 16 Mei 2017) 
 

Semua yang dilakukan oleh SMA 1 PSKD ini menjadi bentuk efektivitas 
realisasi tujuan kurikulum. Manajemen tentang kuantitas peserta didik yang 
masuk sekolah dan pembagiannya di dalam setiap kelas membuat 
pembelajaran menjadi efektif dan efisien. Dengan adanya manajemen yang 
baik tersebut transformasi ilmu pengetahuan, potensi keterampilan fisik, 
kecerdasan intelektual, kecakapan emosional, sosial, serta mental dari 
peserta didik mampu diterima dengan baik oleh peserta didik guna 
kehidupannya setelah lulus nanti. Karena suatu hari nanti, peserta didik akan 
memulai kehidupannya yang nyata di masyarakat dengan bekal transformasi 
imu-ilmu dari sekolah yang berakar dari kurikulum. Karena kurikulum menurut 
John Dewey tidak sekadar sebuah akhir abstraksi pelajaran di kelas semata, 
tetapi juga harus terkandung prakonsepsi dan bagaimana seharusnya anak 
memandang dunia mereka sendiri (Hidayat, 2013: 7). Jadi, terlihat sekali 
bahwa kurikulum yang sebenarnya bertujuan bukan hanya membentuk 
intelektualitas peserta didik hanya di lembaga sekolah saja, malainkan untuk 
nantinya terjun ke dunia yang amat nyata, yaitu masyarakat. 
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Dari bahasan ini sudah jelas sekali bagaimana manajemen kuantitas peserta 
didik untuk efektivitas dan realisasi tujuan kurikulum di SMA 1 PSKD. Bahwa 
semua yang dilakukan oleh sekolah bukan lain untuk kemajuan sekolah dan 
pendidikan pada umumnya dan untuk kemajuan peserta didik di masyarakat 
nanti pada khususnya lewat kurikulum yang ada di sekolah dengan proses 
pembelajaran lewat manajemen yang baik dari pihak sekolah.  
 

Partisipasi Siswa dalam Penentuan Pembelajaran  
dan Kebijakan Sekolah 

 
Pelaksanaan kurikulum di SMA 1 PSKD yang masih menggunakan KTSP 
ternyata tidak tertinggal dari Kurikulum 2013. Terbukti dengan adanya 
beberapa kebijakan dari sekolah yang bertujuan untuk membentuk sikap 
aktif, tanggung jawab hingga leadership di dalam diri siswa. Kurikulum ialah 
seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan 
pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan 
kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu (Badan 
Standar Nasinal Pendidikan: 2006). Dari penjelasan di atas, kurikulum 
menjadi sebuah jantung dalam kegiatan pembelajaran dengan mempunyai 
tujuan pendidikan tertentu. Hal ini lah yang menjadikan SMA 1 PSKD salah 
satu SMA swasta berbasis keagamaan Protestan menjadikan kurikulum 
sebagai salah satu nilai jual dan menjadi sebuah keunggulan di antara 
sekolah-sekolah lain. SMA 1 PSKD dengan KTSP-nya yang sudah 
dimodifikasi sedemikian rupa menjadikan kegiatan pembelajaran yang 
sangat menarik dan berbeda di antara sekolah lain. 
 
Banyak hal yang menarik dalam pelaksanaan kurikulum di SMA 1 PSKD 
tersebut, di antaranya ialah  partisipasi siswa. Menurut Ketih Davis (dalam 
Andriyan, 2011: 1) partisipasi merupakan keterlibatan mental/pikiran dan 
emosi/perasaan seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorongnya 
untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai 
tujuan, serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan. 
Dalam lembaga pendidikan seperti sekolah, peran dari partisipasi siswa 
sebenarnya sangatlah penting, tetapi banyak yang menyampingkan hal ini 
dan menganggap kepala sekolah serta jajaran guru lainnya ialah pemegang 
kekuasaan tertinggi dan siswa hanyalah anak-anak yang dibentuk untuk 
selalu menurut atas apa yang dilakukan oleh guru sebagai orang tua mereka 
di sekolah. Namun berbeda cerita dengan SMA 1 PSKD, sekolah ini justru 
memberikan peran kepada siswanya. Peran yang diberikan pun tidak main-
main, Bila di sekolah lain peran siswa mungkin paling tinggi ialah sebagai 
pengurus organisasi atau panitia acara. Sedangkan di SMA 1 PSKD salah 
satu bentuk partisipasi siswa dalam kebijakan di sekolah ialah dengan 
menentukan seragam serta jadwal penggunaan seragam sekolah tersebut. 
Hal ini membuat siswa menjadi nyaman untuk ke sekolah karena mereka 
mempunyai bahwa suara mereka tidak hanya didengar namun juga 
direalisasikan. Berbeda dengan kebanyakan sekolah lain yang jadwal dan 



 

 

  136 

model seragamnya ditentukan oleh pihak sekolah tanpa melibatkan 
siswanya, padahal yang akan menggunakan adalah siswanya. Selain itu 
siswa SMA 1 PSKD juga memberikan kewenangan lain dalam pembuatan 
peraturan sekolah seperti tata tertib, hukuman, serta sanksi yang didapat oleh 
siswa. Nuansa adil dan demokrasi sangat terasa di SMA 1 PSKD. Selain itu 
siswa juga dapat mengajukan hari libur sekolah. Hari libur satu sekolah ini 
bisa kapan saja. Jika semua siswa pada suatu waktu menginginkan adanya 
satu hari libur maka mereka bisa mengajukan itu kepada pihak sekolah dan 
itu tidak sulit untuk merealiasasikannya. Bentuk-bentuk partisipasi siswa ini 
terwadahi oleh OSIS sebagai salah satu perwakilan siswa. 
 
Sistem pembelajaran di dalam kelas di SMA 1 PSKD ialah moving class dan 
siswa dapat menentukan ingin belajar di dalam kelas atau ingin melakukan 
project. Pertama, moving class ialah kegiatan pembelajaran dengan peserta 
didik berpindah sesuai dengan pelajaran yang diikuti (Suparji, 2012: 218). 
Sistem ini diharapkan mengurangi tingkat kejenuhan siswa di dalam kelas 
yang bernuansa seperti itu-itu saja. Dengan moving class di SMA 1 PSKD 
tidak sekadar siswa berpindah kelas untuk mengikuti mata pelajaran yang 
akan mereka ikuti, tetapi juga didukung dengan adanya nuansa yang nyaman 
dan berbeda disetiap kelas. Banyak lukisan-lukisan atau bahkan quotes dari 
para tokoh-tokoh di dinding kelas yang menjadikan siswa tidak banyak 
mengeluh akan pembelajaran seperti mengantuk dan bosan di dalam kelas, 
serta hal-hal lain seperti tidak mengerti apa yang guru sampaikan. Sudah 
semakin jarang sekolah yang menerapkan sistem ini dengan berbagai 
alasan. Namun SMA 1 PSKD mewujudkan kembali sistem moving class ini. 
Selain sistem moving class, ada juga sistem kebebasan pada saat 
pembelajaran. Yaitu, siswa dibebaskan untuk memilih ingin belajar di dalam 
kelas atau ingin melakukan project dari mata pelajaran yang bersangkutan. 
Ketika siswa ingin memilih untuk belajar di dalam kelas maka pembelajaran 
akan berlangsung seperti biasa. Namun, jika siswa memilih untuk melakukan 
project, maka guru mata pelajaran tentunya akan memberikan tugas yang 
berhubungan dengan mata pelajaran tersebut dan hal ini lebih baik dari pada 
belajar di dalam kelas secara terus menerus karena pengerjaan project 
melibatkan kognitif, afektif serta psikomotorik yang lebih optimal dibanding 
hanya di dalam kelas. 
 
Kurikulum yang diterapkan di SMA 1 PSKD yang ternyata juga melibatkan 
partisipasi siswa membuat pembelajaran di sekolah yang sangat 
menyenangkan. Masih berpedoman pada KTSP ialah sebuah strategi dari 
SMA 1 PSKD. Mereka tidak ingin terburu-buru dalam menggunakan sistem 
Kurikulum 2013 yang masih mengambang sampai sekarang terutama konsep 
“pembelajaran mandiri” serta “guru sebagai fasilitator” yang banyak 
disalahartikan oleh masyarakat. Memodifikasi KTSP untuk membangun dan 
memajukan sekolah tidak hanya menjadi sebuah bentuk pemasaran yang 
menarik namun juga sebagai pedoman dalam pembelajaran yang ideal bagi 
siswa. Bentuk partisipasi siswa dalam beberapa kebijakan yang termasuk 
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dalam kurikulum sekolah menjadikan siswa sebagai manusia yang juga 
memiliki kesempatan untuk berkontribusi kepada sekolah hingga masyarakat 
luas. Partisipasi akan membuat siswa lebih cakap dalam banyak aspek 
seperti komunikasi, kepemimpinan, kecerdasan pengambilan keputusan, 
kerja sama, serta sebagai pewujudan dari demokrasi yang ada di Indonesia 
itu sendiri.  
 

Penutup 
 
Di era modernisasi, dengan berbagai gempuran kemajuan teknologi yang 
masuk di berbagai aspek kehidupan, seperti di bidang pendidikan, sosial, 
ekonomi, industri, dan budaya. Terutama dalam bidang pendidikan yang 
telah dibahas di atas, pendidikan yang sekarang tidak lagi sama dengan 
pendidikan di era tahun 1950-1990-an yang sangat konvensional, dengan 
proses pembelajarannya yang jadul serta membosankan. Di era seperti 
sekarang dengan munculnya berbagai kecanggihan teknologi terbaharui, 
dunia pendidikan pun tidak terlepas dari hal tersebut. Dunia pendidikan harus 
mampu beradaptasi dengan perubahan zaman, dari konvensional ke 
teknologi, dan hal tersebut terbilang mampu dilakukan oleh dunia pendidikan 
terkhusus sekolah-sekolah yang sudah menggunakan teknologi sebagai alat 
bantu  dalam proses pembelajaran. 
 
Seperti SMA 1 PSKD adalah contoh sekolah yang beradaptasi dan mulai 
mampu menjadikan teknologi dari hasil kemajuan zaman sebagai alat bantu 
dalam proses pembelajaran guna mencapai tujuan kurikulum khususnya dan 
pendidikan pada umumnya. Terlihat dari salah satu mata pelajaran yang 
terdapat di sekolah ini yaitu mata pelajaran DOTA, game hasil dari kemajuan 
teknologi kemajuan zaman. Tidak sampai di situ, sekolah ini juga membuat 
relasi antara pendidik dengan peserta didik terjalin sebagai partner bukan 
atasan dan bawahan antara guru dan murid. Jadi, mulai ada relasi demokrasi 
antara pendidik dan peserta didik yang semua itu hasil dari zaman yang 
semakin maju. Ada kebebasan dalam proses interaksi di sekolah dan 
pembelajaran di kelas, peserta didik diikutsertakan dalam menentukan aturan 
di sekolah dan proses pembelajaran. 
 

“Belajar adalah di mana ruang yang di dalamnya kebebasan itu 
harus ada. Jika dalam belajar tidak terdapat kebebasan, maka 
jangan harap berbicara kebebasan lebih tinggi lagi, gitu lho! 
Kebebasan yang paling mendasar dapat dilihat dari bagaimana 
kita merasa bebas dalam belajar, itu dulu, deh. Kalau kita tidak 
mendapat kebebasan, jangan berbicara kebebasan yang lain 
dulu deh.”  
 

(Hasil wawancara dengan Andrianto Kurnaidi, 16 Mei 2017) 
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Jadi, sangat jelas sekali bahwa kebebasan diperlukan dalam dunia 
pembelajaran, bukan kebebasan dalam artian sebebas-bebasnya tetapi 
kebebasan masih dalam pengawasan agar tidak keluar konteks pendidikan 
dan pembelajaran. Dengan menjadikan atau memosisikan peserta didik 
sebagai partner bukan bawahan, peserta didik diberikan otonomi khusus 
dalam proses pembelajaran, menentukan tata tertib, dan sebagainya. Dari 
sini bisa disimpulkan bahwa kemajuan zaman bukan sebagai penghalang 
dalam proses pembelajaran, dan penyesuaian kurikulum terkhusus bagi 
satuan lembaga sekolah dan bagi pendidikan pada umumnya. Secara 
singkat, kurikulum SMA 1 PSKD yang dapat menjadi pembentuk identitas 
sekolah dan kebermanfaatan peserta didik terlihat pada skema sebagai 
berikut: 
 

Skema 9.2 
Penerapan Kurikulum dalam Pembentukan Identitas Sekolah dan 

Kebermanfaatan Peserta Didik SMA 1 PSKD 
 

 
 

Sumber: Analisis Kelompok (2017) 
 
Dari skema di atas, terlihat bahwa penerapan kurikulum di SMA 1 PSKD, 
mengikuti kurikulum yang standar pelaksanaannya disesuaikan dengan 
standar pendidikan nasional yang juga dipengaruhi oleh perkembangan 
zaman, sehingga menciptakan kurikulum yang cukup berbeda daripada 
sekolah-sekolah pada umumnya. Dalam penerapannya, kurikulum SMA 1 
PSKD melakukan beberapa fokus, di antaranya kurikulum yang dilaksanakan 
bersifat dinamis, sehingga kurikulum di SMA 1 PSKD mampu menciptakan 
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lulusan yang mampu memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat. 
Kemudian, penerapan kurikulum di SMA 1 PSKD pun berorientasi kepada 
toleransi beragama dengan memberikan kesempatan kepada siswa yang 
bukan beragama Kristen Protestan dapat bersekolah di sana. Penerapan 
selanjutnya adalah penentuan jumlah siswa yang tidak terlalu banyak dalam 
pembelajaran sehingga mampu memberikan efektivitas dan peningkatan 
kualitas dari pembelajaran itu sendiri. Penerapan terakhir yang dilakukan 
dalam kurikulum SMA 1 PSKD adalah adanya partisipasi siswa untuk 
menentukan kebijakan dan penentuan pembelajaran oleh siswa itu sendiri, 
sehingga tercipta jiwa demokrasi bagi para siswa. Dari segala penerapan 
yang dilakukan, kurikulum di SMA 1 PSKD mampu mencapai tujuan sekolah 
dari SMA 1 PSKD itu sendiri. 
 

 
 

-----oOo-----  



 

 

  140 

Bab 10 
Dari Karakter ke Nilai-Nilai Kristiani:  

Studi Kasus di SMAK 7 BPK Penabur, Jakarta Timur 
 
 

Pendahuluan 
 
Pendidikan dan perkembangan masyarakat tidak dapat dipisahkan satu 
sama lain. Kemajuan suatu masyarakat dan suatu bangsa sangat ditentukan 
oleh pembangunan sektor pendidikan dalam penyiapan sumber daya 
manusia yang sesuai dengan perkembangan zaman (Idi, 2011: 60). Melalui 
pendidikan terbentuklah kepribadian individu. Adapun seluruh kepribadian 
yang tercipta dalam diri individu tersebut dipengaruhi atau bertalian dengan 
orang lain (Nasution, 1983: 11). Dengan demikian, kepribadian seorang 
individu hanya dapat dibentuk melalui proses pendidikan. Proses pendidikan 
yang dikenal dalam masyarakat saat ini sebagian besar terdiri dari tiga 
macam, yaitu: pendidikan formal, nonformal, dan informal (Sunarto, 2004: 
65). Namun, pendidikan formal memegang peranan penting karena 
pendidikan formal dinilai relevan dengan perkembangan masyarakat saat ini 
(Nasution, 1983: 11). Keberadaan lembaga pendidikan formal saat ini sangat 
memengaruhi kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan lembaga 
pendidikan tersebut. Mengingat urgensi pendidikan cukup penting, sekolah 
sebagai salah satu wujud dari lembaga pendidikan formal semakin menjamur 
jumlahnya di Indonesia, khususnya di Jakarta sebagai ibukota negara 
Indonesia. Akan tetapi, menjamurnya sekolah-sekolah di Indonesia tidak 
diikuti dengan peningkatkan mutu sumber daya manusia yang dihasilkannya. 
Masih banyak masyarakat yang mempermasalahkan beragam dikotomi yang 
justru membuat sekolah sebagai arena reproduksi ketimpangan yang ada. 
Salah satu dikotomi yang cukup diperdebatkan oleh sebagian besar 
masyarakat Indonesia adalah dikotomi antara sekolah negeri dan sekolah 
swasta. Selain itu, sekolah-sekolah yang membawa misi keagamaan tertentu 
juga menjadi persoalan tersendiri. Banyak masyarakat yang menganggap 
bahwa sekolah-sekolah berbasis agama tertentu dapat menjamin 
terbentuknya kepribadian siswa-siswinya menjadi lebih baik, disiplin, dan 
tentunya lebih berkualitas. 
 
Salah satu sekolah swasta yang cukup terkenal di Jakarta adalah SMA 
Kristen BPK Penabur. Sekolah Penabur adalah salah satu sekolah yang 
membawa misi keagamaan Kristen Protestan di dalam proses pembelajaran 
siswa-siswinya. Sudah sejak lama sekolah ini dikenal karena mampu 
menghasilkan siswa-siswi yang berprestasi, baik di tingkat nasional maupun 
internasional. Di Jakarta sendiri terdapat tujuh buah SMA Kristen BPK 
Penabur yang didirikan. Sebagian besar terletak di daerah Jakarta Barat 
maupun Jakarta Utara. Akan tetapi, ada satu sekolah yang letaknya di daerah 
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Jakarta Timur, yaitu SMAK 7 Penabur. Sekolah ini baru diresmikan pada 
tahun 2001 silam. Meskipun terbilang baru, tetapi eksistensi sekolah ini tidak 
perlu diragukan lagi. Sekolah ini menjadi pilihan utama bagi sebagian orang 
tua yang meninginkan anak-anaknya mendapat pendidikan yang berkualitas. 
Tulisan ini akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana peran kurikulum di 
sekolah berbasis keagamaan Kristen Protestan ini terhadap prestasi siswa-
siswi di sekolah ini. Tulisan ini akan menguraikan bagaimana proses 
penanaman karakter dan nilai-nilai Kristiani kepada siswa-siswi di sekolah ini, 
dan bentuk-bentuk kegiatan yang menjadi ciri khas sekolah ini.  
 

Sistematika Penulisan 
 
Secara garis besar, tulisan ini akan menyajikan beberapa bagian. Pertama, 
bagian pendahuluan yang berusaha memaparkan latar belakang dan tujuan 
tulisan ini dibuat. Kedua, bagian kerangka konseptual yang menjadi landasan 
utama dalam penulisan ini. Adapun, pada bagian ini berusaha membatasi 
pengertian dari setiap konsep yang diajukan pada tulisan ini agar lebih mudah 
dimengerti oleh pembaca. Ketiga, bagian metode penulisan yang 
menjelaskan bagaimana proses pengumpulan data menjadi sebuah tulisan 
ini. Selanjutnya pada bagian keempat menjelaskan deskripsi lokasi yang 
bertujuan untuk mempermudah pembaca untuk menggambarkan lokasi yang 
menjadi objek penulisan ini.  Bagian kelima, membahas tentang sejarah 
berdirinya SMAK 7 Penabur. Bagian keenam menjelaskan makna filosofi dari 
logo setiap sekolah yang bernaung di bawah Yayasan BPK Penabur, 
termasuk pula SMAK 7 Penabur. Pada bagian ketujuh, mulai dipaparkan 
temuan-temuan data di lapangan seperti sebaran jam untuk setiap mata 
pelajaran, nilai-nilai pengembangan karakter, serta ciri khas dari SMAK 7 
Penabur Jakarta. Terakhir, hasil penulisan ini ditutup dengan membuat 
skema yang bertujuan menyederhanakan isi tulisan ini secara ringkas dan 
menyeluruh. 
 

Kerangka Konseptual 
 
Pendidikan 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan dapat diartikan sebagai 
suatu proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok 
orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan 
pelatihan. Selain itu, pendidikan juga dipahami sebagai suatu proses, cara, 
dan perbuatan mendidik. Menurut Sukardjo dan Komarudin (2009: 9), secara 
khusus pendidikan dimaknai sebagai gejala perilaku dan upaya manusia 
untuk memenuhi kebutuhan dasar bertahan hidup, serta sebagai sebuah 
kegiatan untuk meningkatkan makna atau nilai kehidupan manusia tersebut. 
 
Kurikulum 
Istilah kurikulum berasal dari bahasa Latin, yaitu currere yang berarti 
menyelenggarakan, atau to run the course yang berarti menyelenggarakan 
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suatu pengajaran (Hidayat, 2011: 2). Kurikulum dipahami bukan sekadar 
buku teks, pokok persoalan (subject matter), rangkaian pelajaran, isi atau 
program pendidikan, juga bukan sekadar pelajaran kursus. Kurikulum 
diartikan sebagai semua situasi atau keadaan di mana lembaga pendidikan 
dapat menyelidiki, mengorganisasi, memonitor, dan mengevaluasi secara 
sadar terhadap pengembangan kepribadian peserta didik (Damsar, 2015: 
124). Berdasarkan definisi tersebut, Hamalik (1994: 16-18) mengemukakan 
tiga sudut pandang dalam kurikulum di dalam bukunya yang berjudul 
Kurikulum dan Pembelajaran. Adapun sudut pandang kurikulum menurut 
Hamalik adalah: (1) kurikulum memuat materi dan isi pelajaran; (2) kurikulum 
sebagai rencana pembelajaran; (3) kurikulum sebagai pengalaman belajar.  
 
Pendidikan Karakter 
Pendidikan karakter secara singkat dapat didefinisikan sebagai proses 
membentuk karakter individu menjadi sesuai dengan apa yang diharapkan 
masyarakat. Di Indonesia, ada beberapa rumusan mengenai karakteristik 
manusia Indonesia secara umum. Salah satu yang terkenal adalah pemikiran 
manusia Indonesia menurut Mochtar Lubis. Di dalam bukunya yang berjudul 
Manusia Indonesia, Mochtar Lubis mengemukakan aspek positif dan negatif 
yang mencerminkan karakter manusia Indonesia sebagai berikut: 
 

Tabel 10.1 
Karakteristik Manusia Indonesia Menurut Mochtar Lubis (2001) 

 

Aspek Positif Aspek Negatif 

1. Masih kuatnya ikatan 

saling menolong 

2. Pada dasarnya berhati 

lembut 

3. Suka damai 

4. Punya rasa humor 

5. Dapat tertawa dalam 

penderitaan 

6. Cepat belajar dan 

memiliki otak encer 

7. Mudah dilatih 

keterampilan 

8. Punya ikatan 

kekeluargaan yang 

mesra 

9. Penyabar  

1. Hipokrit atau munafik 

2. Segan dan enggan bertanggung jawab atas 

perbuatannya 

3. Berjiwa feodal 

4. Masih percaya tahayul 

5. Artistik 

6. Mempunyai watak yang lemah 

7. Boros, senang berpakaian bagus, dan 

berpesta 

8. Ingin cepat kaya atau berhasil tanpa kerja 

keras 

9. Tukang menggerutu, tidak berani terbuka 

10. Malas 

11. Mudah cemburu dan dengki kepada orang 

lain 

12. Sering meniru (plagiat) 
 

Sumber: Analisis Kelompok (2017) 
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Sementara itu, menurut Pimpinan Pusat Muhammadiyah (2009: 43-44) 
merumuskan konsep tentang manusia Indonesia yang berkarakter berikut: 
religius, moderat, cerdas, dan mandiri. Mengingat pentingnya pendidikan 
karakter bagi masyarakat Indonesia saat ini, berikut akan dipaparkan 
seberapa besar urgensi pendidikan karakter saat ini: 
1. Banyak generasi muda saling melukai karena lemahnya kesadaran pada 

nilai-nilai moral. 
2. Memberikan nilai-nilai moral kepada generasi muda merupakan salah 

satu fungsi peradaban yang paling utama. 
3. Peran sekolah sebagai pendidik karakter menjadi semakin penting karena 

banyak anak yang memperoleh sedikit pengajaran moral dari orang tua, 
masyarakat, ataupun dari lembaga keagamaan. 

4. Masih adanya nilai-nilai moral yang secara universal masih dterima, 
seperti perhatian, kepercayaan, rasa hormat, dan tanggung jawab. 

5. Demokrasi memiliki kebutuhan khusus untuk pendidikan moral karena 
demokrasi merupakan aturan dari, untuk, dan oleh masyarakat. 

6. Sekolah mengajarkan pendidikan bebas nilai, artinya sekolah 
mengajarkan nilai-nilai setiap hari melalui desain ataupun tanpa desain. 

7. Komitmen pada pendidikan karakter penting manakala seseorang 
menginginkan dan terus menjadi guru yang baik. 

8. Pendidikan karakter yang efektif membuat sekolah lebih beradab, peduli 
kepada masyarakat, dan mengacu pada performansi akademik yang 
meningkat (Suriani, 2016: 181-182).1 

 
Metodologi Penelitian 

 
Tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun di dalam proses 
pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara 
mendalam terhadap salah satu guru Sosiologi di SMAK 7 Penabur. Informasi-
informasi yang berhasil diperoleh kemudian direduksi dan diolah sedemikian 
rupa sehingga menghasilkan tulisan ini. Adapun waktu wawancara dan 
observasi diselenggarakan selama bulan Mei 2017. Selain melakukan 
observasi dan wawancara, pengumpulan data juga dilakukan dengan 
membaca berbagai referensi yang berkaitan dengan tema yang diangkat. 
Sebagian besar buku-buku yang kami baca berkaitan dengan Sosiologi 
Pendidikan dan Sosiologi Kurikulum yang menjadi landasan utama dalam 
penulisan. Referensi dari laman resmi SMAK 7 Penabur Jakarta juga 
digunakan untuk melengkapi data seputar sejarah singkat dan makna logo 
sekolah Penabur. Analisis data dilakukan dengan mengaitkan kerangka 
konseptual dan teori yang digunakan dengan hasil temuan di lapangan. 
 

                                                           
1  Bandingkan dengan Paul Suparno, “Pentingnya Pendidikan Karakter Secara 

Holistik”, dan Ki Supriyoko, “Pendidikan Karakter di Sekolah Bagi Calon 
Pemimpin Bangsa”, dalam Bangsa yang Lalai (SMA Kolese Gonzaga, 2012), hlm. 
73-92. 
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Deskripsi Lokasi 
 
SMAK 7 Penabur Jakarta terletak di daerah Cipinang Indah, Jakarta Timur. 
Sekolah ini berada dalam satu kompleks Sekolah Penabur Cipinang Indah 
bersama dengan TKK 3 Penabur, SDK 4 Penabur, dan SMPK 5 Penabur. Di 
dekat sekolah ini terdapat Mal Cipinang Indah. Areanya mudah dijangkau dan 
sangat strategis. Lokasinya berada di area kompleks perumahan Cipinang 
Indah. Lingkungan sekitar sekolah ini berupa lapangan rumput yang cukup 
luas. Di seberang sekolah tersebut, terdapat warung kopi yang menjual 
berbagai makanan dan minuman, seperti mie instan, bubur, minuman ringan, 
teh, kopi, dan sebagainya. Lahan parkir juga tersedia di sekitar area sekolah 
tersebut. Untuk memperjelas deskripsi lokasi, berikut akan disajikan peta 
lokasi SMAK 7 Penabur Jakarta. 

 
Gambar 10.1 

Lokasi SMAK 7 Penabur Jakarta 
 

 
 

Sumber: Google Earth (2017) 
 

 
Sejarah Singkat SMAK 7 Penabur Jakarta 

 
Seperti yang dilansir pada laman resmi SMAK 7 Penabur, berdirinya sekolah 
ini diprakarsai oleh Hidayat Lesmana, Yunus Djunaedi, dan Hartoyo Halim 
pada bulan November 1998. Ketiga tokoh tersebut menginginkan adanya 
sekolah Penabur di daerah Jakarta Timur. Hal tersebut dilatarbelakangi 
dengan banyaknya siswa-siswi Penabur yang berasal dari Jakarta Timur 
tetapi bersekolah di tempat yang cukup jauh, yaitu di Jakarta Barat atau 
Jakarta Utara. 
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Melihat kondisi seperti itu, pada bulan Februari 1999 sudah mulai dibentuk 
panitia pembangunan sekolah Penabur di Jakarta Timur. Setelah panitia 
terbentuk, kemudian dilanjutkan dengan peninjauan lokasi pembangunan. 
Lokasi yang dipilih pada saat itu cukup dekat dengan lokasi sekolah Penabur 
yang sudah ada sebelumnya (TK, SD, dan SMP), yaitu di daerah Cipinang 
Indah, Jakarta Timur. Setelah melalui proses yang rumit dalam menentukan 
lokasi, akhirnya lokasi tersebut dipilih. Proses pembangunan gedung sekolah 
tersebut memakan waktu cukup lama. Dimulai dari proses pembelian lahan, 
pengurusan perizinan yang cukup sulit dan lama, hingga proses tender 
kontraktor yang cukup alot. Pada bulan Janauri 2001, proses pembangunan 
gedung tersebut benar-benar mulai dilakukan. Pada awalnya, proses 
pembangunan ditargetkan selama enam bulan dengan harapan pada tahun 
ajaran baru sudah dapat digunakan. Akan tetapi, waktu yang ditargetkan tidak 
cukup untuk menyelesaikan pembangunan gedung karena juga ditemui 
banyak kendala dalam proses pembangunan gedung tersebut. 

 
Gambar 10.2 

Gedung SMAK 7 Penabur Jakarta 
 

 
  

Sumber: Wikipedia Bahasa Indonesia (2017) 
 
Meskipun kantin dan lapangan olahraga masih dalam tahap pengerjaan, 
gedung sekolah tersebut pada akhirnya diresmikan pada tanggal 21 Oktober 
2001. Tanggal ini pun ditetapkan sebagai hari jadi SMAK 7 Penabur.  
 

Makna Logo Sekolah BPK Penabur 
 
Seluruh sekolah yang bernaung dalam Yayasan BPK Penabur memiliki logo 
yang sama. Bagian-bagian logo tersebut memiliki makna yang filosofis. 
Berikut ini akan dipaparkan makna dari bagian-bagian logo tersebut. 

 
 
 
 



 

 

  146 

Gambar 10.3 
Logo BPK Penabur  

 

 
    

Sumber: Website BPK Penabur Jakarta (2017) 
 
1. Salib berwarna merah melambangkan darah Yesus Kristus yang disalib. 
2. Buku berwarna kuning melambangkan terang pelita atau terang di dalam 

kegelapan. 
3. Bagian dalam perisai berwarna biru melambangkan kesehatan. 
4. Bagian luar perisai berwarna perak melambangkan kesucian. 
5. Tulisan “Iman, Ilmu, dan Pelayanan” sebagai semboyan utama BPK 

Penabur yang berarti: iman Kristiani, ilmu yang bermutu andal, dan 
pelayanan yang adil dan benar. 

 
Nilai-nilai yang Dikembangkan di SMAK 7 Penabur Jakarta 

 
Nilai-nilai yang dikembangkan di SMAK 7 Penabur tertuang dalam profil 
karakter peserta didik yang bersekolah di Yayasan Penabur. Profil karakter 
ini cukup mudah terlihat di setiap sudut sekolah dalam bentuk banner. 
Adapun profil karakter tersebut tertuang dalam semboyan “BEST”. 
Semboyan tersebut merupakan singkatan dari “Be tough, excel worldwide, 
share with society, dan trust in God”. Setiap profil karakter memiliki makna 
bagi seluruh siswa-siswi BPK Penabur. Pertama adalah “be tough”. Profil 
karakter siswa-siswi Penabur yang diharapkan adalah siswa-siswi yang 
memiliki kepribadian pantang menyerah, mengerjakan tugas dan tanggung 
jawab sampai tuntas, serta setia melakukan hal yang benar. Kedua adalah 
“excel worldwide”. Profil karakter yang dimaksud adalah mampu 
menghasilkan siswa-siswi yang inovatif dan kreatif, sehingga diharapkan 
siswa-siswi Penabur mampu bersaing dalam kancah nasional mapun 
internasional dalam jangka panjang. Ketiga adalah “share with society”. Profil 
karakter yang dimaksud adalah mampu menghasilkan siswa-siswi yang 
dapat menghargai perbedaan budaya dan agama, senang memberi 
pertolongan, serta melihat persoalan dari sudut pandang orang lain. Terakhir 
adalah “trust in God”. Profil karakter ini berkaitan dengan aspek religius pada 
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siswa-siswi Penabur, yaitu mampu menyelenggarakan ibadah dengan baik, 
serta mampu menyiapkan dan menyampaikan renungan singkat. 
 
Apabila ditelaah lebih lanjut, keempat profil karakter yang dibangun oleh 
sekolah Penabur memiliki benang merah dengan profil karakter manusia 
Indonesia yang dirumuskan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Hal 
tersebut menunjukkan bahwa di dalam merumuskan profil karakter, ada 
kemungkinan terjadinya adopsi antarorganisasi yang berbeda. Adapun 
benang merah antara profil karakter Penabur dan profil karakter manusia 
Indonesia menurut Pimpinan Pusat Muhammadiyah akan digambarkan 
dalam bagan berikut. 

 
Skema 10.1 

Hubungan Antara Profil Karakter Siswa Penabur dan Karakteristik 
Manusia Indonesia Menurut Pimpinan Pusat Muhammadiyah 

 

 
 

 Sumber: Analisis Kelompok (2017) 
 

 
Sebaran Jam Mata Pelajaran di SMAK 7 Penabur Jakarta 

 
SMAK 7 Penabur Jakarta saat ini mengadopsi Kurikulum 2013 di dalam 
proses pembelajaran. Untuk menelaah sejauh mana pengembangan nilai-
nilai Kristiani yang dikembangkan oleh sekolah ini, maka dibutuhkan 
informasi mengenai sebaran jam setiap mata pelajaran yang diberikan 
kepada siswa dari kelas X sampai kelas XII. Berikut ini akan disajikan tabel 
yang menunjukkan bagaimana sebaran jam mata pelajaran tersebut. 
 

 

Profil Karakter Siswa Penabur

Be Tough

Excel Wordwide

Share with Society

Trust in God

Karakter Manusia Indonesia (PP 
Muhammadiyah)

Pribadi yang Mandiri

Pribadi yang Cerdas

Pribadi yang Moderat

Pribadi yang Religius
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Tabel 10.2 
Tabel Sebaran Jam Mata Pelajaran SMAK 7 Penabur Jakarta 

 

Mata Pelajaran 
Kelas X Kelas XI Kelas XII 

MIPA SOS MIPA SOS MIPA SOS 

Kelompok A 

Pendidikan Agama Kristen 

dan Budi Pekerti (Karakter) 
3 3 3 3 3 3 

Bahasa Indonesia 2 2 2 2 2 2 

Matematika Wajib  4 4 4 4 4 4 

Sejarah Indonesia 4 4 + 1 4 4 4 4 

Bahasa Inggris 2 2 2 2 2 2 

Matematika Peminatan 2 2 
2 + 1 

(Lab) 

2 + 1 

(Lab) 

2 + 1 

(Lab) 

2 + 1 

(Lab) 

Kelompok B 

Seni Budaya (Mulok) 2 2 2 2 2 2 

Penjasorkes 3 3 3 3 3 3 

Prakarya dan Kewirausahaan 2 2 2 2 2 2 

Peminatan Matematika dan Ilmu Alam 

Matematika 3 - 4 - 4 - 

Fisika 3 - 4 - 4 - 

Kimia 3 + 1 - 4 + 1 - 4 + 1 - 

Biologi 3 + 1 - 4 - 4 - 

Peminatan Sosial 

Geografi - 3 + 1 - 4 - 4 

Sosiologi - 3 - 4 - 4 

Ekonomi - 3 - 4 + 1 - 4 + 1 

Sejarah - 3 - 4 - 4 

Lintas Minat 

Bahasa Inggris (Wajib) 
2  + 1 

(Lab) 

2 + 1 

(Lab) 
- - - - 

Lintas Minat 

MIPA/SOS/Bahasa 
3 3 4 4 4 4 

Native 1 1 1 1 1 1 

Upacara 1 1 1 1 1 1 

Jumlah 46 46 48 48 48 48 

 
Sumber: Data SMAK 7 Penabur Jakarta 

 
Berdasarkan tabel tersebut, ternyata mata pelajaran Pendidikan Agama 
untuk setiap jenjangnya hanya diberikan jatah sebanyak 3 jam pelajaran 
dalam satu minggu. Hal ini menunjukkan bahwa SMAK 7 Penabur lebih 
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mengutamakan mata pelajaran yang bersifat akademis untuk menciptakan 
siswa-siswi yang siap bersaing dalam dunia kerja.  
 

Seragam Khas SMAK 7 Penabur Jakarta 
 
Siswa-siswi SMAK 7 Penabur Jakarta bersekolah dari hari Senin sampai hari 
Jumat. Seragam yang dikenakan siswa-siswi ini berbeda dengan sekolah 
lainnya. Perihal seragam akan dijabarkan melalui tabel berikut. 
 

Tabel 10.3 
Daftar Seragam Siswa SMAK 7 Penabur Jakarta 

 

Hari Laki-laki Perempuan 

Senin, 

Selasa, dan 

Kamis 

Atas: Kemeja putih, dasi 

merah, dan rompi kotak-

kotak khas Penabur 

Bawah: celana abu-abu 

Atas: kemeja putih, dasi 

merah, dan rompi kotak-

kotak khas Penabur 

Bawah: rok abu-abu 

Rabu Seragam Pramuka Seragam Pramuka 

Jumat 
Kemeja batik bebas dan 

celana abu-abu 

Kemeja batik bebas dan rok 

abu-abu 

 
Sumber: Data SMAK 7 Penabur Jakarta 

 

Profil Narasumber 

Kristina Hermawati adalah salah satu guru sosiologi di SMAK 7 
Penabur, Jakarta. Sosok yang biasa disapa Ibu Kristina ini sudah 
lama menjadi seorang guru. Ia mengawali kariernya sebagai 
guru sejarah di SMPK 5 Penabur, Jakarta Timur sejak tahun 
1985 silam. Kemudian menjadi guru sosiologi di SMAK 7 
Penabur sejak tahun 2005 hingga sekarang. Selain menjadi 
guru sosiologi, Ibu Kristina juga sempat menjadi guru sejarah 
di SMAK 7 Penabur. Saat ini, Ibu Kristina menjadi guru sosiologi 
kelas XI dan XII Sosial. Ibu Kristina juga adalah salah satu 
lulusan dari IKIP Jakarta jurusan Pendidikan Sejarah. 

 
(Sumber Gambar: Dokumentasi Pribadi) 
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Profil Narasumber 

Tarcicius Ramaridar Natanael atau yang biasa dipanggil Rama, 
lahir pada tanggal 15 Desember 1997 adalah salah satu alumni 
SMAK 7 Penabur Jakarta. Saat ini menempuh pendidikan tinggi 
di Universitas Negeri Jakarta jurusan Bimbingan dan 
Konseling. Sejak TK hingga SMA, Rama selalu disekolahkan di 
sekolah yang bernaung di Yayasan Penabur (TKK 8 Penabur 
Cawang, SDK 8 Penabur Cawang, SMPK 5 Penabur Cipinang 
Indah, dan SMAK 7 Penabur Cipinang Indah). Rama sendiri 
adalah seorang yang menganut agama Katolik.  

 
(Sumber Gambar: Dokumentasi Pribadi) 

 

 
Pelajaran Tambahan di Hari Sabtu 

 
Berhubung kegiatan kurikuler di SMAK 7 Penabur Jakarta berlangsung dari 
Senin sampai Jumat, maka pada hari Sabtu kegiatan diisi dengan pelajaran 
tambahan bagi siswa-siswi yang memiliki nilai akademis yang masih kurang. 
Wakil kepala sekolah bidang kurikulum akan menyusun jadwal untuk 
menentukan mata pelajaran yang akan diberikan pada hari Sabtu setiap 
minggunya. Siswa akan secara mandiri datang untuk memperbaiki hasil 
belajar mereka sehingga bisa menghasilkan nilai yang lebih baik. Akan tetapi, 
menurut Ibu Kristina, tidak selalu siswa yang datang adalah siswa yang 
kurang berprestasi. Ada pula siswa yang terbilang cukup berprestasi di kelas 
juga datang agar kemampuan akademisnya semakin terasah dan semakin 
baik. Terkadang, siswa yang pintar mengadakan tutor sebaya dengan teman-
temannya yang kurang berprestasi di dalam proses pembelajaran.  
 

Pelajaran Pendidikan Agama di SMAK 7 Penabur Jakarta 
 
Pelajaran pendidikan agama di sekolah ini adalah pelajaran agama Kristen 
Protestan. Materi yang diajarkan dalam pendidikan agama Kristen Protestan 
lebih menekankan pada pendidikan karakter dan bersifat universal. Bagi 
siswa-siswi yang tidak beragama Protestan tetap diwajibkan untuk mengikuti 
pelajaran agama Kristen Protestan. Mata pelajaran agama Kristen Protestan 
di sini dialokasikan sebanyak 3 jam pelajaran dalam satu minggu. Menurut 
penuturan Ibu Kristina, sebelum masuk sekolah, antara pihak sekolah dan 
orang tua sudah mengadakan perjanjian di atas meterai agar bersedia 
apabila anaknya mengikuti pelajaran agama Kristen Protestan di sekolah ini. 
Sejauh ini, tidak ada persoalan yang berarti dalam proses pembelajaran 
agama di sini. 
 
Salah satu alumni SMK 7 Penabur Jakarta, Tarcicius Ramaridar (Rama) 
menuturkan bahwa sebelum memulai pelajaran agama Kristen Protestan, 
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kegiatan pembelajaran diawali dengan menyanyikan lagu-lagu pujian dari 
Kidung Jemaat. Kidung Jemaat adalah buku yang berisi kumpulan lagu-lagu 
rohani Kristen yang dipakai ketika beribadah. Sebagian besar proses 
pembelajaran agama Kristen Protestan di kelas bersifat interaktif, dan 
reflektif. Bersifat interaktif karena adanya proses interaksi di antara guru 
agama dan siswa-siswi di kelas. Bersifat reflektif artinya kegiatan 
pembelajaran agama sebagian besar mengajak siswa-siswi untuk 
merefleksikan segala aktivitas yang sudah dilakukan dalam bentuk renungan 
singkat. Sementara itu, bahan ajar yang digunakan untuk mata pelajaran ini 
berasal dari Yayasan Penabur. 
 
Selain diselenggarakan dalam kegiatan kurikuler, pengembangan kerohanian 
siswa Penabur juga dilakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler. Hal ini dapat 
dilihat dari adanya ekstrakurikuler yang mewadahi siswa-siswi untuk semakin 
mengembangkan iman dan kepercayaannya di luar kelas. Adapun 
esktrakurikuler yang dimaksud adalah sejenis persekutuan doa. Kegiatan 
yang diselenggarakan oleh ekstrakurikuler tersebut berupa renungan 
bersama, doa bersama, maupun menyanyikan lagu-lagu bermadah pujian 
kepada Tuhan. Fasilitas yang terdapat di sekolah ini juga mewadahi siswa-
siswi untuk semakin mengembangkan iman dan spiritualnya. Ada sebuah 
ruang khusus yang ditujukan untuk hal tersebut. Letaknya di lantai dasar 
sekolah tersebut, tepatnya di depan ruang tata usaha. Ruangan tersebut 
dinamai sebagai ruang doa. Ruang doa sendiri berisi bantal-bantal yang 
disusun rapi sebagai tempat siswa untuk berdoa dalam kondisi duduk bersila. 
Di salah satu sudut ruangan terdapat salib besar yang tergantung di dinding 
ruang tersebut. Meskipun namanya ruang doa, menurut penuturan Rama, 
ruangan ini tidak hanya dipakai sebagai sarana siswa untuk berdoa saja. 
Ruangan ini sifatnya multifungsi, seperti ruang seminar, ruang inventaris 
barang sementara, dan sebagainya. 
 

Kebiasaan Rutin dalam Proses Pembelajaran di Kelas 
 
Menurut penuturan Rama, salah satu kebiasaan rutin yang diterapkan di 
sekolah ini adalah memulai segala aktivitas kegiatan pembelajaran di kelas 
dengan berdoa bersama. Setelah berdoa, akan dibacakan renungan singkat 
di pagi hari yang diharapkan dapat memotivasi belajar siswa agar lebih baik 
lagi. Kegiatan tersebut diselenggarakan untuk mengolah aspek rohaniah 
siswa-siswi. Semua itu dilakukan setiap hari dan sudah menjadi kebiasaan 
rutin yang dilaksanakan di sekolah-sekolah yang bernaung dalam Yayasan 
BPK Penabur. Dengan demikian, diharapkan siswa-siswi Penabur menjadi 
pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Mahakuasa, apapun 
kepercayaan yang dianutnya. 
 
Selain mengolah aspek rohani siswa, kegiatan yang dikembangkan di sini 
berkaitan dengan jiwa semangat nasionalisme. Menurut Abidin dan Saebani 
(2013: 139), nasionalisme dapat menonjolkan dirinya sebagai sebagian 
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paham yang populer berdasarkan pendapat warga negara, etnis, budaya, 
keagamaan, dan ideologi. Adapun semangat nasionalisme yang ditanamkan 
oleh siswa-siswi Penabur dilakukan dengan mewajibkan seluruh siswa di 
kelas untuk menyanyikan lagu kebangsaan “Indonesia Raya” sebelum 
memulai pelajaran di kelas. Selain menyanyikan lagu kebangsaan, pada saat 
proses pembelajaran di hari tersebut sudah selesai, siswa diwajibkan untuk 
menyanyikan lagu-lagu daerah Indonesia. Adapun lagu-lagu daerah yang 
dinyanyikan berganti setiap harinya. Dengan melakukan kegiatan tersebut, 
maka diharapkan dapat menumbuhkan semangat nasionalisme di dalam diri 
siswa-siswi Penabur. 
 

Asal-Usul Siswa SMAK 7 Penabur Jakarta 
 
Siswa-siswi SMAK 7 Penabur Jakarta bisa dikatakan cukup berbeda dengan 
siswa-siswi SMAK Penabur Jakarta lainnya, yang pada umumnya didominasi 
oleh siswa-siswi beretnis Tionghoa. Menurut penuturan Ibu Kristina, siswa-
siswi SMAK 7 Penabur Jakarta umumnya berasal dari kalangan pribumi, 
termasuk juga Rama. Banyaknya siswa-siswi pribumi di SMAK 7 Penabur ini 
karena kondisi lingkungan sekitar sekolah yang sebagian besar 
masyarakatnya pribumi kelas menengah ke atas. Hal inilah yang membuat 
sekolah ini cukup unik jika dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang masih 
satu yayasan dengannya. Jika dibandingkan dengan sekolah-sekolah 
Penabur lainnya yang berada di Jakarta Barat ataupun Jakarta Utara, 
sebagian besar masyarakatnya berasal dari etnis Tionghoa dan umumnya 
berasal dari kelas menengah ke atas. 
 
Etnis atau etnisitas dapat diartikan sebagai suatu kesadaran dan identitas diri 
yang dialami bersama dengan orang lain atas dasar keyakinan akan 
keturunan yang sama dan dapat dihubungkan dengan negara asal, bahasa, 
agama, atau adat istiadat, dan dapat juga dibentuk melalui kontak dengan 
orang lain serta pengalaman penjajahan dan migrasi (Platt dalam Scott, 2013: 
107). Menyadari bahwa sebagian besar siswa-siswi SMAK 7 Penabur Jakarta 
berasal dari kalangan pribumi, hal tersebut menunjukkan bahwa etnisitas 
sebagai suatu bentuk dinamika tersendiri di dalam proses pendidikan di 
sekolah ini. Etnis kemudian dimaknai sebagai sebuah identitas yang dapat 
membedakan antara SMAK 7 Penabur Jakarta dengan sekolah-sekolah 
Penabur lainnya di Jakarta. Dengan demikian, ciri khas sekolah ini dapat 
terlihat dari asal-usul etnis siswanya. 
 

Kegiatan Perjamuan Kasih dan Bazar Amal 
  
Untuk membina kerukunan dan toleransi antarumat beragama, ada sebuah 
kegiatan yang dinamakan kegiatan perjamuan kasih. Kegiatan ini 
diselenggarakan untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri bagi siswa, guru, 
ataupun karyawan yang beragama Islam. Kegiatan ini diibaratkan sebagai 
halal bi halal dalam agama Islam. Kegiatan perjamuan kasih ini dikemas 
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dengan makan bersama, serta bertujuan untuk menjaga tali silaturahmi 
antara siswa, guru, maupun karyawan sekolah. Selain melaksanakan 
kegiatan perjamuan kasih, sekolah ini juga menyelenggarakan kegiatan 
bazar amal. Acara yang diselenggarakan setiap tahun ini meliputi kegiatan 
bakti sosial, dan membagikan sembako kepada warga sekitar yang 
membutuhkan. Kegiatan ini diselenggarakan bertujuan untuk mempererat 
hubungan antara sekolah dengan warga sekitar.  

 
Rahasia Keberhasilan Akademik Sekolah 

 
SMAK 7 Penabur saat ini dikenal sebagai salah satu sekolah bergengsi dan 
berprestasi di Jakarta. Hal tersebut terlihat dari prestasi belajar peserta 
didiknya cukup memuaskan jika dilihat dari hasil belajar setiap semester, 
akhir tahun, hingga kelulusan. Keberhasilan yang diperoleh SMAK 7 Penabur 
dalam bersaing dengan sekolah lain, termasuk dengan sekolah negeri 
ternama di Jakarta, menjadi daya tarik masyarakat untuk mempercayakan 
anak-anaknya untuk belajar di sekolah ini. Setidaknya, ada tiga faktor penting 
yang menjadi rahasia keberhasilan sekolah ini dalam menyandang predikat 
sekolah bergengsi. Pertama, guru dituntut untuk sungguh-sungguh dalam 
mengajar dan mendidik siswa ketika belajar. Hal tersebut tercermin dengan 
diberlakukannya Kurikulum 2013 di sekolah tersebut. Guru dituntut untuk 
semakin inovatif dan kreatif dalam melaksanakan proses pembelajaran di 
kelas. Guru yang mengajar akan diberikan pelatihan rutin agar mampu 
mengikuti perkembangan karakter peserta didik, sehingga guru mampu 
mengondisikan cara mengajar dan mendidik sesuai dengan kebutuhan 
peserta didik yang bersangkutan. 
 
Kedua, suasana sekolah yang nyaman, tenang, dan kondusif untuk 
mendukung konsentrasi dalam belajar. Hal tersebut tampak dari adanya 
kolam ikan yang memanjang di dalam gedung tersebut dilengkapi dengan 
berbagai tanaman hias yang semakin mendukung proses pembelajaran 
menjadi kondusif. Selain itu, interaksi sosial dalam sekolah juga sangat hidup. 
Hal tersebut dapat dilihat dari sikap setiap guru, siswa, maupun tenaga 
kependidikan yang ada di sekolah ini yang saling bertegur sapa dan 
memberikan salam saat berpapasan. Ketiga, guru juga berperan dalam 
memantau perkembangan peserta didik, baik di dalam maupun di luar kelas 
melalui pendekatan personal. Peserta didik juga dibekali dengan pendidikan 
karakter agar menjadi pelajar yang berkualitas dan tidak melakukan perilaku 
menyimpang. Di tahun pertama, peserta didik akan mendapatkan pendidikan 
karakter (character building). Kemudian di tahun kedua, peserta didik 
mendapatkan karya wisata agar mampu mempertahankan minat dan 
bakatnya. Sedangkan pada tahun ketiga mendapatkan bina iman untuk 
memperdalam pengetahuan religiusnya. 
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Penutup 
 
Berdasarkan berbagai pemaparan yang sudah diuraikan sebelumnya, dapat 
ditarik simpulan bahwa kurikulum yang diterapkan dalam SMAK 7 Penabur 
Jakarta mengacu pada Kurikulum 2013. Selain itu, sekolah ini juga mampu 
menciptakan siswa-siswi yang berkualitas tinggi dari segi akademisnya, 
maupun dari segi afeksi dan sosialnya. Sekolah ini menjunjung tinggi karakter 
yang sesuai dengan iman Kristiani yang menjadi landasan utama dalam 
penyelenggaraan pendidikan di sini.  

 
Skema 10.2 

Skema Penutup 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: Analisis Kelompok (2017) 
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Bagian 4 
Sekolah Berbasis  

Keagamaan Buddha  
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Bab 11 
Pancasila Buddha dan Kurikulum Kebuddhaan: 

Studi Kasus di SMP Buddhis Silaparamita 
 

Pendahuluan 
 
Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 
mendefinisikan pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk 
mewujudkan suasana belajar dengan proses pembelajaran agar peserta 
didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 
spiritual keagamaan, pengendalian diri, masyarakat, bangsa, dan negara 
(Surachman, 2016: 7). Setiap jenjang pendidikan memiliki tujuan pendidikan 
masing-masing yang harus dicapai dan tujuan pendidikan di setiap sekolah 
harus mengacu pada tujuan pendidikan nasional serta harus memperhatikan 
tahap perkembangan siswa. Pendidikan tentunya memiliki peran penting, di 
mana sekolah sebagai lembaga sosial yang ada dalam masyarakat yang 
merupakan bagian dari sistem sosial negara Indonesia. Tujuan pendidikan 
sebagaimana dirumuskan dalam pendidikan nasional dalam UU No. 2 Tahun 
1989, dan UU No. 12 Tahun 1954, yang menciptakan wujud manusia terdidik 
Indonesia sebagai manusia yang beriman dan bertakwa, sehat jasmani dan 
rohani, memiliki pengetahuan dan keterampilan, berkepribadian yang mantap 
dan mandiri serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan 
kebangsaan (Soedijarto, 2008: 117). 
 
Berbicara tentang sejarah pendidikan di Indonesia, Fransiskus Xaverius, 
seorang misionaris yang menyebarkan agama Katolik di Indonesia 
memandang bahwa pendidikan sebagai alat yang ampuh untuk penyebaran 
agama (Nasution, 2011: 4). Praktik yang terdapat dalam pendidikan yaitu 
berkenaan dengan perkembangan dan perubahan kelakukan peserta didik. 
Pendidikan bertalian dengan transmisi pengetahuan, sikap, kepercayaan, 
keterampilan, dan aspek-aspek lainnya. Pendidikan adalah proses belajar 
dan mengajar pola-pola kelakukan manusia menurut apa yang diharapkan 
oleh masyarakat (Suriani, 2016: 62). Kehadiran pendidikan dalam kehidupan 
masyarakat sangat penting dalam melanjutkan eksistensinya di dalam 
kehidupan bermasyarakat. Lebih khususnya menanamkan nilai-nilai, 
pengetahuan, kebudayaan, dari generasi ke generasi. Pendidikan 
merupakan elemen penting bagi kehidupan manusia di dalam masyarakat.  
 
Berdasarkan asumsi di atas, pendidikan adalah suatu usaha yang tidak akan 
lepas dan selalu melekat pada manusia dalam melakukan produksi dan 
reproduksi pengetahuan. Hal ini didapat tidak hanya dalam ruang lingkup 
pendidikan seperti sekolah, akan tetapi suatu pengetahuan akan didapat oleh 
individu di lingkungan masyarakat. Mengacu pada hal tersebut pendidikan 
dan masyarakat tidak bisa dipisahkan. Diperlukan adanya suatu jembatan 
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dalam mengakomodasikan antara pendidikan dan masyarakat. Salah 
satunya dalam bentuk kurikulum dalam pendidikan. Pendidikan memiliki 
kaitan erat dan tidak dapat dipisahkan dengan kurikulum. Hubungan 
kurikulum dan pendidikan adalah hubungan antara isi dan tujuan. Munculnya 
kurikulum yang berfungsi untuk mengakomodasi segmentasi pengetahuan 
yang diajarkan di sekolah formal dimotori oleh dinamika kebutuhan 
masyarakat yang terus berkembang secara dinamis. (Suriani, 2016: 121). 
 
Sekarang banyak sekolah yang mengembangkan dan menerapkan kurikulum 
khas dalam program sekolah, salah satunya sekolah berbasis keagamaan. 
Penerapan kurikulum yang dilakukan bertujuan agar mempunyai ciri khas dan 
keunggulan tertentu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kurikulum yang 
dirancang serta dikembangkan oleh sekolah kemudian diimplementasikan 
dalam proses pembelajaran. Salah satu sekolah yang menerapkan kurikulum 
khas ini adalah SMP Buddhis Silaparamita yang berlokasi di Jalan Raya 
Cipinang Jaya No. 1A, Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur. 
Kurikulum yang disusun oleh SMP Buddhis Silaparamita untuk 
memungkinkan penyesuaian program pendidikan dengan kebutuhan dan 
potensi yang ada di sekolah, sebagai unit penyelenggara pendidikan juga 
harus memperhatikan perkembangan masyarakat dan tantangan masa 
depan.  
 
Pendidikan berperan penting bagi pengembangan ilmu pengetahuan, 
termasuk pengembangan ajaran Buddha. Pendidikan agama Buddha adalah 
usaha yang dilakukan terencana berkesinambungan dalam pengembangan 
kemampuan peserta didik untuk memperteguh keimanan dan ketakwaan 
kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, serta peningkatan 
potensi spiritual. Oleh karena itu penulisan ini bermaksud untuk mengkaji 
lebih mendalam mengenai praktik nilai keagamaan dalam kurikulum sekolah 
berbasis keagamaan yang terjadi pada siswa SMP Buddhis Silaparamita. 
 

Sistematika Penulisan 
 
Sistematika dalam penulisan disajikan dalam beberapa bagian. Pertama, 
kata pengantar atau pendahuluan yang dipaparkan peneliti kemudian peneliti 
memberikan gambaran mengenai tema yang diangkat penulis sebagai kajian 
penelitiannya beserta dengan beberapa sub bab yang akan di jelaskan 
berikutnya. Kedua, profil sekolah dan deskripsi lokasi. Hal ini bertujuan untuk 
mengetahui profil sekolah dan menggambarkan mengenai lokasi penelitian 
yang dilakukan di SMP Buddhis Silaparamita. Ketiga, peneliti memaparkan 
struktur muatan dan muatan kurikulum SMP Buddhis Silaparamita. Keempat, 
peneliti menjelaskan tentang praktik pendidikan agama Buddha melalui mata 
pelajaran kebuddhaan berdasarkan kerangka teoretis yang relevan. Kelima, 
peneliti mengkaji lebih mendalam tentang ketimpangan dalam praktik 
pendidikan bagi siswa non-Buddha melalui mata pelajaran Kebuddhaan. 
Keenam, penutup yang berisi simpulan dan saran.  
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Metodologi Penelitian 
 
Penelitian dilakukan di SMP Buddhis Silaparamita yang berlokasi di Jalan 
Raya Cipinang Jaya No. 1A, Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta 
Timur. Penelitian dilakukan pada tanggal 28 April 2017. Metode yang 
digunakan dalam mengkaji dan menganalisis praktik nilai keagamaan dalam 
implementasi kurikulum yang diterapkan di SMP Buddhis Silaparamita ialah 
metode kualitatif. Subjek penelitian terdiri dari 8 orang. Adapun teknik 
pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. 
Penelitian disertai dengan dokumentasi sebagai pembuktian bahwa 
dokumentasi mengambil arsip kegiatan yang diteliti terkait dengan situasi 
kondisi serta proses wawancara dengan narasumber.  
 

Tinjauan Teoretis 
 
Praktik 
Menurut Redja M., yang dikutip oleh Hamid (dalam artikel ruang baca daring), 
praktik pendidikan adalah seperangkat kegiatan bersama yang bertujuan 
membantu pihak lain agar mengalami perubahan tingkah laku yang 
diharapkan. Praktik pendidikan dapat dilihat dari tiga aspek: 
1. Aspek tujuan, membentuk pihak lain mengalami perubahan tingkah laku 

fundamental yang diharapkan. 
2. Proses kegiatan merupakan seperangkat kegiatan sosial/bersama, usaha 

menciptakan peristiwa pendidikan dan mengarahkannya, serta 
merupakan usaha secara sadar atau tidak sadar melaksanakan prinsip-
prinsip pendidikan. 

3. Aspek dorongan atau motivasi, untuk melaksanakan praktik pendidikan 
muncul karena dirasakan adanya kewajiban untuk menolong orang lain. 

 
Nilai Keagamaan  
Pengertian nilai menurut Sidi Ghazalba yang dikutip oleh Chabib Toha, nilai 
adalah suatu yang bersifat abstrak, ideal. Nilai bukan benda konkret bukan 
fakta dan tidak hanya persoalan benar adalah yang menuntut pembuktian 
empirik, melainkan soal penghayatan yang dikehendaki, disenangi maupun 
tidak disenangi. (Thoha, 2000: 60). Agama adalah suatu fenomena sosial 
keagamaan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, manusia 
dengan sesama manusia, serta manusia dengan alam sekitar sesuai dan 
sejalan dengan ajaran agama. 
 
Kurikulum Menurut Pendekatan Fungsional 
Durkheim mengungkapkan bahwa masyarakat adalah sebuah kesatuan di 
dalamnya terdapat bagian-bagian yang dibedakan (Hidayat, 2013: 91; lihat 
juga Ritzer, 2014: 21 dan Wirawan, 2012: 41). Menurut Durkheim, guru 
memiliki peran sagat penting dalam sekolah karena menanamkan cita-cita 
dan pengetahuan masyarakat pada siswa mereka. Dengan demikian, 
perubahan baik dalam metode isi pengajaran harus mewujudkan perubahan 
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penting yang substansial yang dalam budaya yang lebih besar. Durkheim 
percaya bahwa penyampaian metode dan isi pengajaran yang menanamkan 
nilai-nilai, norma, kepercayaan kepada murid dapat menciptakan masyarakat 
yang harmonis dan tertib. Tujuan jangka panjangnya adalah menciptakan 
keteraturan sosial. Keteraturan sosial adalah masyarakat yang dicita-citakan 
dalam pandangan Durkheim (Hidayat, 2013: 97). 
 

Profil Sekolah SMP Buddhis Silaparamita 
 
SMP Buddhis Silaparamita merupakan sekolah swasta yang berlokasi di 
Jalan Raya Cipinang Jaya No. 1A, Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, 
Jakarta Timur. SMP Buddhis adalah salah satu sekolah yang berbasis 
keagamaan yang ada di DKI Jakarta. 
 

Gambar 11.1  
Gedung SMP Buddhis Silaparamita 

 

 
 

Sumber: Dokumentasi Pribadi (2017) 
 
Tujuan berdirinya sekolah ini, mengacu kepada tujuan umum pendidikan 
nasional (UU RI Nomor 20 Tahun 2003). Pertama, untuk mengembangkan 
potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 
kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 
kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 
bertanggung jawab. Kedua, meletakkan dasar kecakapan hidup secara 
generik yang meliputi penajaman kecakapan personal, kecakapan berpikir 
rasional, dan kecakapan sosial. Ketiga, pengenalan eksistensi diri sebagai 
makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang harus bertauhid dan beribadah 
secara murni kepada-Nya, sebagai makhluk sosial yang harus berakhlak 
mulia merupakan bagian dari penajaman kecakapan personal. Keempat, 
pengenalan potensi diri yang merupakan bagian dari kecakapan personal 
yang ditekankan pada pendidikan dasar. Kelima, belajar mengenali diri 
secara proporsional, menghargai kelebihan orang lain, tidak mudah sombong 
dengan pujian merupakan kecakapan personal yang menjadi penekanan 
pada SMP Buddhis Silaparamita melalui pelajaran Agama dan PKn, dan 
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selalu mendorong untuk terjadinya proses pendidikan agama, bukan sekadar 
pembelajaran agama.  
 
Nilai-nilai keagamaan akan dilatih untuk dikembangkan di samping agama 
sebagai pengetahuan dan keterampilan. Kecakapan berpikir rasional juga 
dikembangkan melalui mata pelajaran Matematika, Sains, dan Bahasa. Yang 
perlu mendapatkan tekanan dalam pengembangan berpikir rasional adalah 
kecakapan menggali dan mengolah data informasi, sehingga peserta didik 
terbiasa berpendapat atas dasar data, bukan semata atas dasar asumsi, atau 
malah prasangka. Demikian pula kecakapan sosial yang bermuara pada 
kesantunan dalam bersikap, berbicara, dan menulis perlu mendapat 
pelatihan. Ini menjadi fokus tujuan pendidikan dasar dengan semua mata 
pelajaran sebagai alat pencapainya. Adapaun tujuan pendidikan dasar ialah 
meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, 
serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. 
 
Untuk mencapai tujuan tersebut, SMP Buddhis Silaparamita memiliki visi, 
misi dan motto sebagai landasan untuk mencapai tujuan tersebut. Visi SMP 
Buddhis Silaparamita adalah “Terciptanya peserta didik yang takwa kepada 
Tuhan Yang Maha Esa, Piawai (Pandai, Cakap, dan Mampu) serta Berbudi 
Pekerti Luhur”. Misi SMP Buddhis Silaparamita yaitu “Menyelenggarakan 
Pendidikan Buddhis yang berorientasi kepada ilmu pengetahuan, 
kebudayaan, dan Budi Pekerti yang luhur”. Motto SMP Buddhis Silaparamita 
“Prestasi hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan prestasi hari esok 
harus lebih baik dari hari ini; SMART (Scientific, Manajement, Active, 
Responsive, Tenderness)”. Berdasarkan landasan yang dipegang oleh SMP 
Buddhis Silaparamita tujuan yang ingin dicapainya adalah “Menciptakan 
manusia/peserta didik yang mempunyai kecakapan dan moral yang utuh 
sehingga peserta didik dapat melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih ke 
sekolah unggulan”.  
 

Tabel 11.1 
Tabel Data Peserta Didik SMP Buddhis Silaparamita 

 
Tahun  

Pelajaran 

Kelas VII Kelas VIII Kelas IX 
Jumlah 

P L P L P L 

2016/2017 3 10 9 12 13 11 
59 

Jumlah 14 21 24 

 
Sumber: Data SMP Buddhis Silaparmita (2017) 

 
Siswa-siswi yang mendaftar ke SMP Buddhis Silaparamita secara 
keseluruhan karena adanya kebiasaan yang dilanjutkan oleh anggota 
keluarga yang sebelumnya bersekolah di sana yang kemudian membuat 
mereka untuk sekolah di SMP Buddhis Silaparamita, disamping itu juga pihak 
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sekolah berkerja sama dengan vihara agar anak-anaknya untuk sekolah di 
SMP Silaparamita hal ini bertujuan untuk melanggengkan keyakinan untuk 
mentransferkan nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan yang dimiliki agama 
buddha kepada generasi muda melalui institusi pendidikan yaitu dengan 
adanya SMP Buddhis Silaparamita yang di dalamnya diterapkan kurikulum 
berbasis keagamaan Buddha seperti berikut ungkapan dari Warno selaku 
Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. 

 
Gambar 11.2 

Guru dan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum  
SMP Buddhis Silaparamita 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: Dokumentasi Pribadi (2017) 
 

“Siswa-siswa di sini kebanyakan mereka daftar ke sini karena 
dulunya orang tuanya, kakak-kakaknya, saudaranya pada 
sekolah di sini. Istilahnya turun-temurun dan keseluruhan 
mereka yang mendaftar adalah dari golongan ekonomi kelas 
menengah ke bawah, dan kami juga menerima siswa-siswi dari 
semua kalangan tidak ada batasan, Mungkin kelihatan 
siswanya sedikit cuma 3 kelas paling satu kelas juga bisa 
kehitung. Kami sudah berusaha untuk melakukan promosi 
sekolah dan bekerja sama dengan vihara juga, karena kami 
swasta dan kami masih kalah dengan sekolah negeri yang 
sudah gratis mungkin salah satu kendalanya itu.”  
 

(Hasil wawancara dengan Warno, Guru SMP Buddhis 
Silaparamita) 

 
Adapun siswa-siswi yang masuk ke SMP Buddhis Silaparamita mayoritas 
mereka beragama Buddha. Akan tetapi, setelah peneliti melakukan penelitian 
lebih mendalam terdapat beberapa siswa yang mereka berasal dari agama 
non-Buddha, di antaranya berasal dari agama Islam, Katolik, dan Protestan. 
Dari ketiga kelas tersebut dapat dihitung jumlah siswa-siswi yang non-
Buddha di SMP Buddhis Silaparamita. Siswa yang beragama Islam 2 orang, 
Katolik 8 orang, dan Protestan 1 orang. Alasan mereka sekolah di SMP 
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Buddhis Silaparamita karena terjangkaunya jarak dari rumah ke sekolah, 
saran orang tua, dan kemauan sendiri.  

 
Gambar 11.3 

Diagram Analisis Keberagaman Agama Siswa-Siswi  
SMP Buddhis Silaparamita 

 

 
 

Sumber: Analisis Kelompok (2017) 
 

 
Struktur dan Muatan Kurikulum SMP Buddhis Silaparamita 

 
Menurut S. Nasution, kurikulum merupakan suatu rencana yang disusun 
untuk melancarkan proses belajar mengajar di bawah bimbingan dan 
tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan beserta staf pengajaran 
(Bahri, 2011: 17). Peran kurikulum sangat penting bagi berjalannya kegiatan 
sekolah dengan baik dan lancar. SMP Buddhis Silaparamita menyusun 
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang terdiri dari tujuan 
pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum, 
kalender pendidikan, dan silabus dengan cara melakukan penjabaran dan 
penyesuaian standar isi yang ditetapkan dengan Permendiknas No. 22 
Tahun 2006 dan Standar Kompetensi Lulusan yang ditetapkan dengan 
Kepmediknas No. 23 Tahun 2006 dikutip dari pedoman silabus kurikulum 
SMP Buddhis Silaparamita. Kurikulum SMP Buddhis Silaparamita memuat 
16 mata pelajaran, muatan lokal, dan pengembangan diri. Muatan lokal 
mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi 
serta kondisi SMP Buddhis Silaparamita. Pengembangan diri bukan 
merupakan sebuah mata pelajaran. Kegiatan pengembangan diri difasilitasi 
oleh konselor, pendidik, atau tenaga kependidikan dalam kegiatan 
ekstrakurikuler. 

95%

5%

Agama Buddha

Non-Buddha
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Substansi IPA dan IPS merupakan IPA terpadu dan IPS terpadu. Jam 
pelajaran sesuai struktur kurikulum dan sekolah menambah jam pelajaran 
sehingga menjadi 45 jam pelajaran per minggu. Lokasi waktu 1 jam 
pembelajaran 40 menit. Minggu efektif dalam satu tahun adalah 38 minggu. 
 

Tabel 11.2 
Daftar Mata Pelajaran di SMP Buddhis Silaparamita 

 

Mata Pelajaran Wajib 

1. Pendidikan Agama 

2. Pendidikan Kewarganegaraan 

3. Bahasa Indonesia 

4. Bahasa Inggris 

5. Matematika 

6. Ilmu Pengetahuan Alam 

7. Ilmu Pengetahuan Sosial 

8. Pendidikan Seni dan Budaya 

9. Pendidikan Jasmani dan Kesehatan 

Mata Pelajaran Pilihan 10. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 

Muatan Lokal 
11. PLKJ (Pendidikan Lingkungan Kota Jakarta) 

12. Jasa Pembukuan 

Pengembangan Diri 13. Budi Pekerti/Bimbingan Konseling 

Ekstrakurikuler 
14. Ekskul Pramuka, Bahasa Mandarin, 

Conversation, dan Senam Sehat 

 
Sumber: Data SMP Buddhis Silaparamita (2017) 

 
 

Struktur Kurikulum di SMP Buddhis Silaparamita 
 
Struktur dan muatan Kurikulum SMP Buddhis Silaparamita tertuang dalam 
Standar Isi yang meliputi lima kelompok mata pelajaran berikut: 
 

Tabel 11.3 
Standar Isi Kelompok Mata Pelajaran SMP Buddhis Silaparamita 

 

Kelompok Mata Pelajaran 

1. Agama dan 

Akhlak Mulia 

Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia 

dimaksudkan untuk membentuk peserta didik 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Akhlak 

mulia mencakup etika, budi pekerti, atau moral 

sebagai perwujudan dari pendidikan agama. 
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2. Kewarganegaraan 

dan Kepribadian 

Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan 

kepribadian dimaksudkan untuk peningkatan 

kesadaran dan wawasan peserta didik akan status, 

hak, dan kewajibannya dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta 

peningkatan kualitas dirinya sebagai manusia. 

Kesadaran dan wawasan termasuk wawasan 

kebangsaan, jiwa dan patriotisme bela negara, 

penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, 

kemajemukan bangsa, pelestarian lingkungan hidup, 

kesetaraan gender, demokrasi, tanggung jawab 

sosial, ketaatan pada hukum, ketaatan membayar 

pajak, dan sikap serta perilaku anti-KKN. 

3. Ilmu 

Pengetahuan dan 

Teknologi 

Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan 

teknologi pada SMP/MTs/SMPLB dimaksudkan untuk 

memperoleh kompetensi dasar ilmu pengetahuan dan 

teknologi serta membudayakan berpikir ilmiah secara 

kritis, kreatif, dan mandiri. 

4. Estetika Kelompok mata pelajaran estetika dimaksudkan 

untuk meningkatkan sensitivitas, kemampuan 

mengekspresikan, dan kemampuan mengapresiasi 

keindahan dan harmoni. Kemampuan mengapresiasi 

dan mengekspresikan keindahan serta harmoni 

mencakup apresiasi dan ekspresi, baik dalah 

kehidupan individual sehingga mampu menikmati dan 

mensyukuri hidup, maupun dalam kehidupan 

kemasyarakatan sehingga mampu menciptakan 

kebersamaan yang harmonis. 

5. Jasmani, 

Olahraga dan 

Kesehatan 

Kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan 

kesehatan pada SMP/MTs/SMPLB dimaksudkan untuk 

meningkatkan potensi fisik serta membudayakan 

sportivitas dan kesadaran hidup sehat. Budaya hidup 

sehat termasuk kesadaran, sikap, dan perilaku hidup 

sehat yang bersifat individual ataupun yang bersifat 

kolektif kemasyarakatan seperti keterbatasan dari 

perilaku seksual bebas, kecanduan narkoba, 

HIV/AIDS, deman berdarah, muntaber, dan penyakit 

lain yang potensial untuk mewabah. 

 
Sumber: Data SMP Buddhis Silaparamita (2017) 
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Muatan Kurikulum SMP Buddhis Silaparamita 
 

Tabel 11.4 
Alokasi Waktu Mata Pelajaran di SMP Buddhis Silaparamita 

 

Komponen 
Kelas  

VII VIII IX 

Mata Pelajaran 

1. Pendidikan Agama 2 2 2 

2. Pendidikan Kewarganegaraan 2 2 2 

3. Bahasa Indonesia 4 4 4 

4. Bahasa Inggris 4 4 4 

5. Matematika 4 4 4 

6. Ilmu Pengetahuan Alam 4 4 4 

7. Ilmu Pengetahuan Sosial 4 4 4 

8. Seni dan Budaya 2 2 2 

9. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 2 2 2 

10. Teknologi Informasi dan Komunikasi 2 2 2 

Muatan Lokal 

11. PLKJ 2 2 2 

12. Jasa Pembukuan 2 2 2 

Pengembangan Diri/Budi Pekerti 1 1 1 

Ekstrakurikuler 

13. Pramuka 2 2 2 

14. Bahasa Mandarin 6 6 6 

15. Conversation 2 2 2 

16. Senam 1 1 1 

 
Sumber: Data SMP Buddhis Silaparamita (2017) 

 
 

Praktik Pendidikan Agama Buddha (Kebuddhaan) 
 
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan 
Penyelenggaraan Pendidikan pada Pasal 17 Ayat 3 menyebutkan bahwa 
pendidikan dasar, termasuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) bertujuan 
membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar 
menjadi manusia yang: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 
Esa; berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur; berilmu, cakap, kritis, kreatif, 
dan inovatif; sehat, mandiri, dan percaya diri; dan toleran, peka sosial, 
demokratis, dan bertanggungjawab. Berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa 
tujuan pendidikan di setiap jenjang, termasuk SMP sangat berkaitan dengan 
pembentukan karakter peserta didik dikutip dari kurikulum sekolah.  
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Dalam penerapannya praktik pendidikan agama Buddha, siswa diajarkan 
tentang nilai-nilai kebaikan melalui lima sila agama Buddha atau istilahnya 
Pancasila Buddha. Sila adalah prinsip perilaku manusia yang membantu 
melancarkan dengan teratur kekompakan dan kerjasama yang baik bagi 
masyarakat. Biasanya sila menerangkan tentang peraturan-peraturan yang 
harus dihindarkan, dalam hal ini termasuk juga perbuatan-perbuatan yang 
biasa tetapi tidak pantas untuk dilakukan. Pancasila Buddha mengajarkan 
kepada umat Buddha, seperti: (Sudharma, 2007: 57) 
1. Panatipata veramani sikkhapada samadiyami  

Aku bertekad melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup. 
Semua makhluk hidup takut dihukum atau mati. Kehidupan diinginkan 
oleh semua makhluk. Dengan menempatkan diri manusia pada posisi 
mereka, ia dapat menyadari bahwa manusia secara pribadi tidak perlu 
membunuh atau dibunuh (bunuh diri). Dengan prinsip Dharma ini, Hyang 
Buddha bermaksud supaya setiap manusia dapat mengerti dan 
merasakan perasaan orang lain, bahwa semua makhluk hidup mencintai 
kehidupannya seperti dirinya sendiri dan takut akan kematian. 

2. Adinnadana veramani sikkhapada smadiyani 
Aku bertekad melatih diri menghindari pengambilan barang yang tidak 
diberikan. Digariskan untuk mengembangkan saling menghormati hak 
masing-masing pada milik masing-masing. 

3. Kamesumicchacara veramani sikkhapada samadiyami 
Aku bertekad melatih diri menghindari perbuatan asusila, tindakan 
seksual yang tidak benar. Digariskan untuk mengembangkan rasa hormat 
pada keluarga masing-masing. 

4. Muasavada veramani sikkhapada samadiyami 
Aku bertekad melatih diri menghindari ucapan tidak benar/dusta. 
Bertujuan untuk melindungi kepentingan masing-masing dengan selalu 
benar. 

5. Surameraya majjapamadatthana veramani sikkhapada samadiyami 
Aku bertekad melatih diri menghindari meminum minuman keras, 
mengonsumsi barang madat hasil peragian yang menyebabkan 
lemahnya kesadaran. Hal ini membantu manusia untuk terhindar dari 
ketidakwaspadaan atau sifat alpa. 

  
Dalam pelaksanaan Pancasila Buddha tersebut tidak adanya unsur paksaan, 
karena itu semua sila senantiasa diawali dengan kalimat “aku melatih diri”, 
karena sila tersebut bukanlah cermin dari paksaan seseorang, melainkan 
atas kesadaran dan kehendak dari seseorang. Apabila seseorang telah 
menyadari akan pentingnya sila tersebut, maka tidak akan melanggar apa 
yang telah ditetapkan pada sila tersebut karena adanya konsekuensi bagi 
dirinya sendiri berupa karma apabila melanggar Pancasila Buddha. Dari 
Pancasila Buddha yang diterapkan dalam proses pembelajaran yang terjadi 
di SMP Buddhis Silaparamita dapat diketahui bahwa peranan Pancasila 
Budhhis dalam karakter siswa sangat bermanfaat terlebih pada zaman 
sekarang. Di mana zaman sekarang banyak sekali orang-orang yang 
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moralitasnya turun. Dengan adanya Pancasila Buddha tersebut setidaknya 
dapat menanamkan nilai-nilai kebaikan, khususnya peserta didik di SMP 
Buddhis Silaparamita, sehingga mereka bisa memiliki karakter moral yang 
baik dan tidak menyimpang dari apa yang telah diajarkan dari kelima sila 
tersebut. Pancasila Buddha yang diajarkan dalam proses pembelajaran akan 
lebih baik lagi apabila siswa dapat menanamkan prinsip tersebut dalam 
kehidupan mereka sehari-hari, agar mereka dapat mengontrol setiap 
tindakan yang akan dilakukan. 
 
Selain itu, ada beberapa nilai yang dipraktikan kepada siswa melalui mata 
pelajaran Kebuddhaan yang dilakukan oleh siswa-siswi Buddhis 
Silaparamita, yaitu meditasi dan berdana. Meditasi adalah pemusatan 
pemikiran pada suatu objek untuk menghilangkan beban pikiran yang dapat 
merusak hati dan jiwa. Meditasi dengan kata lain bertujuan untuk mencari 
ketenangan raga dan batin. Sedangkan berdana adalah kegiatan 
memberikan dana atau sumbangan kepada sesama manusia yang 
membutuhkan. Mereka percaya bahwa dengan membuat kebajikan dalam 
kehidupan ini, ia juga berbahagia dalam kehidupan yang akan datang, ia 
berbahagia di kehidupan selanjutnya.  
 

“Biasanya kalau belajar agama Buddha itu ada meditasi dan 
berdana. Meditasi itu buat seperti menenangkan diri, berdana 
biasanya suka ada tugas dari sekolah buat diminta menabung 
seperti celengan setiap hari, dikumpulkan sendiri-sendiri. Nanti 
kalo di akhir ada kegiatan hari besar Waisak kita pergi ke Tzu 
Chi buat memberikan uang yang sudah dikumpulkan kepada 
orang-orang yang tidak mampu.”  
 

(Hasil wawancara dengan Stanley, Siswa Kelas VIII) 
 

Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan supaya siswa-siswi dapat memahami 
dan mengimplementasikan dengan baik di kehidupan sehari-hari. Berdana 
biasanya dilakukan dengan menabung di dalam tempat tabungan atau 
celengan. Hasil dari tabungan itu nantinya akan diberikan di saat hari besar 
agama Buddha di Tzu Chi (goa tempat ibadah orang Buddha) kepada orang-
orang yang membutuhkan. Meskipun kegiatan tersebut merupakan 
implementasi dari ajaran kebuddhaan, namun dalam kegiatan pergi ke Tzu 
Chi siswa-siswi non-Buddha tidak wajib untuk mengikuti kegiatan tersebut. 
 

Ketimpangan dalam Praktik Pendidikan Bagi Siswa Non-Buddha 
Melalui Mata Pelajaran Kebuddhaan 

 
Dalam pandangan Bourdieu yang menyediakan terciptanya fungsi legitimasi, 
Bourdieu menganggap realitas sosial sebagi tipologi (ruang). Ruang sosial 
sebagai kumpulan dari banyak arena yang memiliki keterkaitan penting satu 
sama lain. Misalnya arena politik, seni, ekonomi, agama, filsafat dan lain 
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sebagainya (Hidayat, 2013: 143). Dengan demikian, adanya konsep ruang 
sosial tersebut dapat memudahkan dalam mengkaji kontestasi kekuasaan 
dan kurikulum. Sebagaimana kurikulum yang diterapkan di SMP Buddhis 
Silaparamita merupakan kurikulum yang berbasis sekolah keagamaan, 
agama menjadi simbol penerapan kurikulum sekolah. 
 
Sekolah memiliki peran dan fungsi dalam pembentukan karakter siswa selain 
institusi keluarga. Oleh karena itu, menurut Durkheim, di sekolah guru 
memiliki peran sangat penting karena menanamkan cita-cita dan 
pengetahuan masyarakat pada siswa mereka. Memiliki tugas untuk 
melakukan perubahan baik dalam metode isi pengajaran harus mewujudkan 
perubahan penting yang substansial yang dalam budaya yang lebih besar. 
Durkheim percaya bahwa penyampaian metode dan isi pengajaran yang 
menanamkan nilai-nilai, norma, kepercayaan kepada murid dapat 
menciptakan masyarakat yang harmonis dan tertib. 
 
Nilai-nilai yang diberikan tentunya nilai keagamaan yang menjadi sumber 
utama seseorang dalam menjalani suatu kehidupan. Agama merupakan 
bagian penting dalam kehidupan manusia. Agama berkaitan dengan 
kepercayaan-kepercayaan, keyakinan-keyakinan terhadap Tuhan dan alam 
gaib, pengaturan tentang upacara-upacara ritual, serta aturan-aturan dan 
norma-norma yang mengikat pada penganutnya (Asih, 2015: 15). Oleh 
karena itu, pendidikan agama sangatlah penting bagi kehidupan manusia. 
Pendidikan agama dapat diperoleh dari keluarga maupun dari lembaga 
pendidikan yang sedang seseorang jalani. Melalui pendidikan agama 
seseorang dapat memiliki pondasi dalam berperilaku dan bertindak sesuai 
ajaran agama yang dianutnya. 
 
Di SMP Budhhis Silaparamita di mana siswanya terdiri dari berbagai macam 
golongan agama seperti, Islam, Protestan, Katolik, Hindu, dan tentu saja 
agama Buddha hanya diajarkan nilai-nilai keagamaan dalam pelajaran 
agama Buddha saja. Sedangkan, untuk pelajaran agama lainnya, sekolah 
memerintahkan untuk belajar secara mandiri di luar lingkungan sekolah. Hal 
ini tentu membuat para siswa tidak dapat memenuhi kebutuhan akan 
pelajaran nilai-nilai agamanya masing-masing. Sedangkan di sekolah siswa 
diwajibkan untuk mempelajari pelajaran agama yang bukan kepercayaannya. 
Tentu saja hal ini membuat siswa bingung dan kesulitan untuk 
mempelajarinya karena agama yang mereka pelajari sangat berbeda dengan 
agama yang mereka anut. Hal ini seperti apa yang disampaikan oleh seorang 
siswa yang bernama Dio kelas delapan di SMP Buddhis Silaparamita yang 
beragama Islam beserta siswa lainnya yang beragama non-Buddha. 
 

“Waktu belajar agama Buddha saya sedikit kesusahan, karena 
beda dengan agama saya. Jadi sekadar mengikuti pelajaran 
agama Buddha Saja. Kalau belajar agama Islam saya belajar di 
rumah sama papa misalnya ngaji dan salat. Kalau untuk 
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memperdalam pelajaran-pelajaran atau nilai-nilai agama Islam 
yang lainnya saya jarang karena waktu kebanyakan dihabiskan 
di sekolah.” 
 

Sebagaimana analisis Bourdieu bahwa dalam mereproduksi budaya kelas 
dominan dalam rangka kelas dominan itu terus mengendalikan 
kekuasaannya. Bourdieu menganalisis sosialisasi dan bagaimana budaya 
dominan menanamkan pengaruhnya melalui norma, nilai dalam berbagi 
relasi sosial. Ide utama Bourdieu tentang ketimpangan reproduksi struktural 
yang disebabkan cultural reproduction. Seperti yang terjadi pada siswa SMP 
Buddhis Silaparamita dalam proses penerapan dalam praktik pembelajaran 
terjadi ketidakselarasan atau ketimpangan dalam penerapan mata pelajaran 
keagamaan bahwasannya nilai-nilai yang disampaikan dalam proses 
pembelajaran tidak terealisasikan dengan baik kepada siswa karena ada 
beberapa siswa yang tidak sepaham dengan keyakinan yang dianutnya. Oleh 
karena itu, siswa dalam proses pembelajaran mata pelajaran agama Buddha 
dalam melakukan praktik nalai-nilai keagamaan pada siswa tidak 
terealisasikan dengan baik. Diperlukan adanya pemenuhan kebutuhan nilai-
nilai religi yang tepat bagi setiap siswa yang ada di SMP Buddhis 
Silaparamita. Akan tetapi, karakter yang dimiliki oleh siswa-siswi SMP 
Buddhis Silaparamita mereka mempunyai toleransi yang tinggi meskipun 
keyakinan yang dianut berbeda antara satu dengan yang lainnya.  
 

Gambar 11.4 
Siswa SMP Buddhis Silaparamita 

 

 
 

Sumber: Dokumentasi Pribadi (2017) 
 
Menurut PP No. 55 Tahun 2007 Bab 1 Pasal 1, pendidikan agama adalah 
pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, 
kepribadian dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran 
agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/ 
kuliah pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan (Asih, 2015: 24). Dari 
kutipan tersebut dapat diketahui betapa pentingnya pendidikan agama untuk 
membentuk sikap dan kepribadian siswa. Jika tanpa pendidikan agama yang 
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diberikan oleh keluarga dan sekolah, maka pemenuhan kebutuhan akan 
pengetahuan religi dan nilai-nilai keagamaan akan sangat kurang dan dapat 
membuat memunculkan sikap-sikap negatif dalam berperilaku karena 
kurangnya pengetahuan akan nilai-nilai agama yang dianutnya. 
 
Dengan demikian dalam konteks ruang sosial kurikulum merupakan sebuah 
ruang di mana berbagai simbol diproduksi, didistribusikan kepada setiap 
agen. Agama sebagai simbol dalam melakukan reproduksi pengetahuan dan 
penerapan nilai-nilai karakter pada siswa. Kurikulum bukanlah alat 
kekuasaan dominan yang diterima secara taken for ganted. Dalam kontestasi 
tersebut terjadi ketidaksetaraan dalam pendistribusian berbagai kapital. Akan 
tetapi, fenomena yang terjadi adanya ketidaksetaraan atau ketidakselarasan 
dalam pemenuhan kebutuhan nilai-nilai keagamaan yang dianut siswa non-
Buddha. Akibatnya melahirkan posisi dominan dari agen tertentu sehingga 
adanya kekerasan simbolik (simbolic violence) terhadap agen tertentu oleh 
kelompok dominan. Artinya di sini, kurikulum dipahami sebagai mekanisme 
melahirkan kepatuhan dan penjinakan kepada siswa yang secara tidak 
langsung dipaksa untuk mengikuti sistem kurikulum yang berlaku. Kurikulum 
menjadi bentuk kontrol menjadi sasaran perhatian kekerasan simbolik 
terhadap agen. Agen yang terlibat dalam kontestasi kurikulum ditentukan 
oleh kekuatan simbolik, yaitu kekuasaan dalam mengendalikan simbol dan 
mengonstruksi realitas melalui simbol-simbol tersebut.  
 

Penutup 
 
SMP Buddhis Silaparamita menggunakan KTSP 2006 yang berbasis 
keagamaan dalam proses pembelajarannya. SMP Buddhis Silaparamitha 
terdiri dari siswa-siswi dari agama Buddha dan non-Buddha yang terdiri dari 
agama Protestan, Hindu, Islam, dan Katolik. Dalam proses pelaksanaan 
kurikulum di SMP Buddhis Silaparamita, pihak sekolah berusaha melakukan 
praktik pendidikan dalam memberikan nilai keagamaan melalui mata 
pelajaran agama Buddha untuk siswa-siswi Buddha maupun non-Buddha.  
Dalam melakukan praktik pembelajaran melaui mata pelajaran keagamaan 
bertujuan agar siswa memiliki karakter ini serta memahami mengenai 
Pancasila Buddhis yang diajarkan di SMP Buddhis Silaparamita. Pancasila 
Buddhis merupakan prinsip nilai-nilai kebaikan bagi umat Buddha untuk 
selalu mengontrol segala tindakan yang akan diperbuat, di mana kelima sila 
tersebut yaitu: siswa dilatih menghindari pembunuhan makhluk hidup, siswa 
dilatih menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan, siswa dilatih 
menghindari perbuatan asusila, tindakan seksual yang tidak benar, siswa 
dilatih menghindari ucapan tidak benar/dusta, siswa diatih menghindari 
meminum minuman keras, mengkonsumsi barang mdat hasil peragian yang 
menyebabkan lemahnya kesadaran.  
 
Pancasila tersebut dijadikan sebagai pedoman bagi siswa-siswi SMP 
Silaparamita khususnya yang beragama Buddha untuk dapat melatih 
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karakter diri masing-masing untuk tidak melanggar Pancasila Buddhis. 
Proses penginternalisasian karakter melalui pengajaran Pancasila Buddhis 
sangat bermanfaat bagi para siswa-siswi untuk dapat diimplementasikan 
dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal penanaman nilai dengan praktik 
keagamaan di SMP Silaparamita telah terjadi ketimpangan di mana siswa 
yang berasal dari agama lain tidak menerima nilai-nilai keagamaannya di 
sekolah. Hal ini dikarenakan keterbatasan jumlah dan tidak tersedianya 
fasilitas keagamaan di sekolah. Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa 
pedidikan agama sangat penting bagi nilai penanaman karakter dan sikap 
dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pendidikan agama, siswa dapat 
mengetahui nilai-nilai yang baik untuk dijalankan bagi kehidupannya. 
Sebaliknya siswa-siswa yang beragama non-Buddha diwajibkan unuk 
mengikuti mata pelajaran agama Buddha. Hal ini tentu saja menimbulkan 
ketimpangan nilai agama yang diajarkan oleh keluarga sejak kecil dengan 
nilai-nilai keagamaan yang diajarkan di sekolah. 
 

Skema 11.1 
Analisis Proses Internalisasi Karakter Siswa dalam Implementasi 

Kurikulum SMP Buddhis Silaparamita Melalui Mata Pelajaran Agama 
Buddha (Kebuddhaan) 

 

 
Sumber: Analisis Kelompok (2017) 
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Ketimpangan juga terjadi pada penilaian hasil pembelajaran dari guru kepada 
siswa. Guru memberikan nilai minimal untuk siswa yang beragama non-
Buddha. Alasannya adalah karena siswa non-Buddha hanya sekadar 
mempelajari dan bukan untuk memperdalam nilai-nilai ajaran agama Buddha. 
Dengan pemberian nilai batas KKM atau nilai standar kelulusan mata 
pelajaran ini menunjukkan bahwa telah adanya ketimpangan. Seharusnya 
guru bisa lebih objektif dan memberikan penilaian yang nyata sesuai dengan 
hasil yang dicapai oleh siswanya. Jika siswa bisa mengikuti pelajaran dengan 
baik maka sudah seharusnya nilai yang diberikan sesuai dengan pencapaian 
siswa. Adapun rencana yang akan diajarkan oleh sekolah adalah 
penggunaan Kurikulum 2013. Hal ini merupakan kebijakan pemerintah yang 
harus dijalankan oleh setiap sekolah. Adapun dengan penggunaan Kurikulum 
2013 diharapkan dapat meningkatkan proses dan hasil pembelajaran di SMP 
Silaparamita. 
 

 
 

-----oOo-----
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Bab 12 
Menuju Pendidikan Humanis dan Budi Pekerti  

di Yayasan Cinta Kasih Tzu Chi Cengkareng 
 
 

Pendahuluan 
 
Berbagai masalah bangsa Indonesia di berbagai bidang selama ini tidak 
lepas dari karakter dan nilai-nilai masyarakat. Kalau saat ini banyak kritik 
yang terkait dengan karakter bangsa, maka sekolah sebagai salah satu 
lembaga pendidikan, ikut bertanggung jawab untuk mengatasi permasalahan 
tersebut. Di kalangan pelajar masih dijumpai sejumlah fenomena yang 
menunjukkan adanya karakter yang tidak diinginkan. Kalangan pelajar dan 
mahasiswa masih terdapat dekadensi moral yang memprihatinkan, di 
antaranya adanya tawuran, aksi pornografi dan pornoaksi, kebiasaan 
mencontek, minuman keras, dan tindakan kriminal lainnya yang meresahkan 
masyarakat. Di tengah kegelisahan yang menghinggapi berbagai komponen 
bangsa, terdapat beberapa lembaga pendidikan atau sekolah yang telah 
melaksanakan pendidikan karakter secara berhasil dengan model yang 
dikembangkan sendiri-sendiri. Mereka inilah yang menjadi best practices 
dalam pelaksanaan pendidikan karakter di Indonesia. Namun, hal itu belum 
cukup karena diperlukan keterlibatan sekolah yang lebih banyak dan luas lagi 
dari yang telah ada. Sebagai tindak lanjutnya, berbagai upaya telah dan terus 
dilakukan agar tercapai peserta didik yang sesuai dengan fungsi pendidikan 
tersebut di atas. Untuk mendukung keterlaksanaan pendidikan karakter di 
sekolah, banyak cara atau model penyelenggaraannya. Pembelajaran 
pendidikan karakter dilakukan melalui  berbagai kegiatan di kelas, di satuan 
pendidikan formal dan non-formal, serta di luar satuan pendidikan (Fitri, 2012: 
19). Pendidikan karakter juga diintegrasikan dalam materi pembelajaran 
(intrakurikuler), yang dilakukan dalam rangka mengembangkan kegiatan 
intervensi. Pendidikan karakter diintegrasikan dalam kegiatan kurikuler dan 
ekstrakurikuler (Dewey, 2001: 49). 
 
Kehidupan yang sejahtera merupakan harapan terbesar bagi setiap negara 
beserta masyarakatnya. Sebagai upaya untuk mewujudkan kehidupan 
masyarakat yang lebih sejahtera, maka dari itu seiring bertambahnya waktu 
semakin banyak lembaga sosial yang mulai bermunculan. Lembaga sosial 
sangat berperan penting dalam mendukung kinerja pemerintah untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Harapan negara dan 
masyarakat tersebut sesuai dengan visi dari salah satu yayasan sosial yaitu 
Yayasan Tzu Chi. Tzu Chi bercita-cita untuk menjernihkan hati manusia 
dengan mewujudkan masyarakat yang aman dan tentram sehingga dunia 
bebas dari bencana. Upaya yang dilakukan Tzu Chi agar dapat menjernihkan 
hati manusia dengan menumbuhkan rasa cinta kasih seluruh manusia yang 
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ada di dunia khususnya melalui pendidikan karakter yang diterapkan dalam 
kehidupan sehari-hari. 
 

Sistematika Penulisan 
 
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. 
Teknik pengumpulan data dengan melakukan teknik wawancara kepada 
informan. Penelitian yang dilakukan berlokasi di Kompleks Perumahan Cinta 
Kasih Tzu Chi, Jalan Kamal Raya No. 20, Cengkareng, Jakarta Barat. 
Observasi dilakukan dengan mewawancarai informan yang berkaitan dengan 
implementasi kurikulum dalam pendidikan karakter di Sekolah Cinta Kasih 
Tzu Chi. Peneliti mencari informasi mengenai kurikulum yang diterapkan di 
Sekolah Cinta Kasih Tzu Chi dan pembentukan karekter di sekolah tersebut. 
Peneliti dalam kegitan observasi juga mengambil dokumentasi berupa foto 
tentang aktivitas yang ada pada lokasi tesebut, serta beberapa studi pustaka 
terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan kurikulum 
yang diterapkan dan tujuan pelaksanaan kurikulum. Tulisan ini secara garis 
besar memiliki beberapa bagian. Pertama, pengantar yang menjelaskan 
tentang latar belakang, tema penelitian serta hal-hal yang menarik berkaitan 
dengan tema penelitian. Kedua, sistematika penulisan. Bagian ini 
memaparkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian dan teknik 
pengumpulan data serta sistematika penulisan hasil penelitian. Ketiga, 
deskripsi lokasi. Bagian ini menjelaskan tentang deskripsi lokasi penelitian. 
Keempat, bagian ini membahas tentang kajian teoretis tentang penerapan 
kurikulum dalam pendidikan karakter sekolah. Kelima, bagian analisis 
pertama tentang membangun pendidikan humanis dan pembelajaran budi 
pekerti. Keenam, analisis kedua mengenai vegetarian wujud cinta kasih 
kepada semua makhluk. Ketujuh, analisis ketiga mengenai wejangan budi 
pekerti di setiap sisi sekolah. Kedelapan, penutup berisi simpulan. 
 

Metodologi Penelitian 
 
Pengumpulan data dilakukan pada tahun 2017 dengan sasaran penelitian di 
Yayasan Cinta Kasih Tzu Chi Cengkareng. Metode penelitian menggunakan 
pendekatan kualitatif, untuk mendukung atau mempertajam analisis 
menggunakan data yang bersifat kuantitatif. Pengumpulan data kualitatif 
dilakukan dengan metode wawancara, forum group discustion, observasi, 
dan telaah dokumen. Pengumpulan data kualitatif ini tidak hanya 
mengumpulkan data-data semata, tetapi juga merupakan pendekatan 
terhadap dunia empiris. Istilah kualitatif sendiri mengacu pada pengertian 
yang luas terhadap penelitian yang menghasilkan hal yang deskriptif, yakni 
berupa kata-kata dan perilaku siswa yang dapat diobservasi, baik secara 
lisan maupun tulisan faktual, serta menganalisis dan menginterpretasikan 
data yang ada dalam penelitian. Wawancara dilakukan dengan kepala 
sekolah, guru pendidikan agama, dan siswa (Lubis, 2015). Pengamatan 
dilakukan terhadap perilaku siswa selama di sekolah dan difokuskan pada 
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kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Telaah dokumen dilakukan 
terhadap buku-buku yang relevan dengan pendidikan karakter dan pedoman 
atau peraturan tentang pendidikan karakter (Doni, 2010). 
 

Deskripsi Lokasi 
 
Sekolah Cinta Kasih Tzu Chi berada di komplek Perumahan Cinta Kasih Tzu 
Chi di Jalan Kamal Raya No. 20 (Outer Ring Road), Cengkareng, Jakarta 
Barat. Sekolah Cinta Kasih Tzu Chi dibangun dan dikelola oleh Yayasan 
Buddha Tzu Chi Wiyata, sebuah yayasan kemanusiaan. Diresmikan pada 
tanggal 25 Agustus 2003 oleh Ibu Megawati Soekarno Putri (Presiden RI 
pada saat itu). Sekolah ini diberi nama Sekolah Cinta Kasih Tzu Chi, karena 
cinta kasih memberi dengan ikhlas merupakan wujud nilai universal. Saat ini, 
Sekolah Cinta Kasih Tzu Chi dikepalai oleh Bapak Freddy S.Kom., M.M., dan 
juga selaku Direktur Sekolah Cinta Kasih Tzu Chi, Cengkareng. Sekolah yang 
memiliki lokasi cukup strategis ini, membuatnya mudah untuk dicapai dari 
daerah manapun di sekitar Jakarta Barat. Sekolah ini dapat dicapai dengan 
kendaraan bermotor ataupun mobil. Karena sekolah ini dilalui oleh beberapa 
trayek angkot, jadi untuk ke sekolah ini juga bisa dicapai menggunakan 
angkot. Sehingga masyarakat dari kalangan manapun dapat mencapai 
sekolah ini dengan mudah. 

 
Kerangka Teoretis 

 
Kurikulum Tersembunyi 
Kurikulum tersembunyi atau kurikulum terselubung secara umum dapat 
dideskripsikan sebagai hasil (sampingan) dari pendidikan dalam sekolah atau 
luar sekolah, khususnya hasil yang dipelajari tetapi tidak secara tersurat 
dicantumkan sebagai tujuan (Noor, 2012: 27). Beragam definisi telah 
dikembangkan didasarkan pada perspektif masing-masing. Dikarenakan 
banyaknya aktivitas di lingkungan pendidikan, mulai dari kegiatan yang 
diorientasikan untuk perkembangan siswa ataupun kegiatan yang difokuskan 
untuk pengembangan kompetensi guru. Allan A. Glattron mendefinisikan 
kurikulum tersembunyi sebagai kurikulum yang tidak menjadi bagian untuk 
dipelajari, yang secara definitif digambarkan sebagai berbagai aspek dari 
sekolah di luar kurikulum, yang dipelajari, tetapi mampu memberikan 
pengaruh dalam perubahan nilai, persepsi, dan perilaku siswa (Noor, 2012: 
28). 
 
Pendidikan Karakter 
Menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 
pendidikan karakter adalah pendidikan budi pekerti, yaitu melibatkan aspek 
pengetahuan (cognitive), perasaan (feeling), dan tindakan (action). Tanpa 
kegiatan aspek ini, maka pendidikan karakter tidak akan efektif dan 
pelaksanaannya pun harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan 
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serta mampu membedakan satu dengan lainnya. Dengan pendidikan 
karakter, seorang anak akan menjadi cerdas emosinya (Hidayat, 2012). 
 
Peserta Didik  
Dalam sebuah proses pembelajaran, peserta didik merupakan salah satu 
komponen dalam suatu pengajaran. Maka dapat dikatakan bahwa peserta 
didik adalah unsur terpenting dalam proses pembelajaran. Peserta didik 
adalah individu yang sedang berada dalam proses pertumbuhan dan 
perkembangan baik fisik maupun psikis menurut fitrahnya masing-masing. 
Sebagai individu yang tengah tumbuh dan berkembang, peserta didik 
memerlukan bimbingan dan pengarahan yang konsisten menuju ke arah titik 
optimal kemampuan fitrahnya (Desmita, 2012: 39). 
 

Terbentuknya Sekolah Cinta Kasih Tzu Chi 
 
Sekolah Cinta Kasih Tzu Chi berdiri di bawah naungan Yayasan Buddha Tzu 
Chi Wiyata. Sekolah yang terletak di Jalan Kamal Raya, Cengkareng, Jakarta 
Barat ini berdiri untuk memfasilitasi warga dari bantaran Kali Angke yang 
terkena relokasi akibat banjir besar di tahun 2003 lalu. Seorang insan yang 
berbudaya humanis terbentuk dari sebuah lingkungan yang penuh rasa 
syukur, saling menghormati dan menyayangi satu sama lain. Akhlak yang 
mulia akan mewariskan generasi muda yang berlapang dada dan peduli pada 
orang lain. Hal tersebut yang melandasi berdirinya Sekolah Cinta Kasih Tzu 
Chi. Pada tahun 2003, SD dan SMP Sekolah Cinta Kasih Tzu Chi berdiri 
dengan seluruh murid merupakan anak-anak warga rumah susun. Kemudian 
pada tahun 2004, Sekolah Cinta Kasih Tzu Chi membuka kembali jenjang 
TK, SMK dan SMA. Siswa Sekolah Cinta Kasih Tzu Chi juga universal, meski 
dibangun oleh yayasan dengan dasar agama Buddha, tetapi sekolah tidak 
memaksakan tentang agama kepada siswanya.  
 

Gambar 12.1 
Gedung Sekolah Cinta Kasih Tzu Chi 

 

 
 

Sumber: Dokumentasi Pribadi (2017) 
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Sekolah Cinta Kasih Tzu Chi memiliki keunggulan yang cukup unik. Tidak 
hanya belajar akademik, tetapi siswa juga dididik untuk memiliki sifat dan budi 
pekerti yang baik serta penerapan nilai-nilai sopan santun dalam kehidupan 
sehari-hari. Tujuan utama pendirian Sekolah Cinta Kasih Tzu Chi yaitu untuk 
mendidik anak-anak yang disiplin, menjaga kebersihan dan bersopan santun, 
dilengkapi dengan adanya kelas bimbingan tata krama yang mendidik anak 
agar menerapkan tata krama dalam kehidupan sehari-hari seperti cara 
makan, berpakaian, duduk, berjalan serta bersikap sopan santun terhadap 
orang lain. Selain itu, Sekolah Cinta Kasih Tzu Chi juga mengadakan mata 
pelajaran budaya humanis.  
 

Membangun Pendidikan Humanis dan Pembelajaran Budi Pekerti 
 
Pada dasarnya pendidikan humanis memiliki tujuan belajar untuk 
memanusiakan manusia. Oleh karena itu, proses belajar dianggap berhasil 
apabila peserta didik mampu memahami diri sendiri dan lingkungan yang ada 
di sekitarnya. Para pendidik membantu peserta didik untuk membantu 
mengembangkan dirinya sendiri, yaitu membantu masing-masing individu 
untuk mengenal diri mereka sendiri. Di institusi pendidikan Tzu Chi, para guru 
dan murid belajar bersama-sama. Selain mendalami ilmu pengetahuan, 
mereka belajar mengembangkan cinta kasih dan kebajikan dalam kehidupan 
sehari-hari, agar mereka terbiasa melakukan cinta kasih kepada sesama 
manusia.  
 
Dalam sekolah Cinta Kasih Tzu Chi diadakan bedah buku dalam sebulan 
sekali. Bedah buku yang diadakan ini membahas tentang “Pedoman Guru 
Humanis”. Dengan diadakannya bedah buku ini bahwa seorang guru 
humanis itu memanusiakan manusia, dan memanusiakan siswa. Siswa 
bukan dianggap sebagai objek tapi sebagai subjek yang akan kita bentuk 
kepribadiannya. Begitu juga dengan kurikulum tersembunyi yang mempunyai 
peran penting dalam membangun kepribadian dan sikap di kalangan siswa. 
Para siswa belajar bahwa memiliki sikap bakti kepada orang tua, dan peduli 
pada orang lain serta lingkungan adalah sama penting dengan menguasai 
pelajaran akademik dengan baik melalui sarana dan prasarana yang 
memadai untuk belajar  sehingga Tzu Chi juga turut merehabilitasi bangunan 
sekolah yang rusak dan membangun yang baru.  
 
Seperti yang diungkapkan oleh Master Cheng Yen dalam Buku Budi Pekerti 
Tzu Chi, salah satu perenungannya yaitu: “Ada dua hal yang yang tidak bisa 
ditunda di dunia ini, berbakti kepada orang tua dan kebajikan”. Mengacu pada 
renungan tersebut, bahwa Sekolah Cinta Kasih Tzu Chi mengadakan 
peringatan seperti Peringatan Hari Ibu. Dengan diadakannya kegiatan seperti 
itu mempunyai tujuan untuk mengingatkan kembali kepada anak-anak 
tentang perjuangan seorang ibu. Jadi, setelah mengingat perjuangan 
seorang ibu, peserta didik diharapkan untuk bisa lebih menghargai 
perjuangan seorang ibu.  
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Gambar 12.2 
Tanda Bakti Seorang Anak Kepada Orang Tua 

 

 
 

Sumber: Google 
 
Pelajaran Budi Pekerti diadakan setiap hari Senin dan Kamis. Di situ para 
siswa diberi satu buah buku kecil yang berisi petuah-petuah sesepuh yang 
mengajarkan berbagai macam budi pekerti, tata krama, sopan santun, serta 
aturan-aturan kehidupan yang didasari nilai dan norma. Setiap pertemuan, 
membahas satu topik judul di dalam buku tersebut. Kemudian para peserta 
didik diminta untuk mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.   
 
Ada tiga prinsip dasar budaya kemanusiaan yang dikembangkan dalam 
Sekolah Tzu Chi dalam Buku Budi Pekerti Tzu Chi, yaitu: 
1. Bersyukur (Gan En) 

Ada satu kebiasaan yang tidak lazim di Tzu Chi. Setelah seseorang 
memberi, justru orang yang memberi tadi yang harus berterima kasih. 
Dengan memberi berarti mendapat kesempatan untuk berbuat kebajikan 
serta ucapan terima kasih juga merupakan pengingat bagi manusia 
bahwa dirinya harus bersyukur atas semua berkah dan keadaan baik 
yang sudah dinikmati. Manusia juga harus bersyukur karena tidak semua 
orang memiliki kesempatan untuk berbuat baik sehingga ketika memiliki 
kesempatan itu, manusia harus berterima kasih kepada penerima 
bantuan.   

2. Menghormati (Zhun Zhong) 
Dalam memberikan bantuan, Tzu Chi memberikan apa yang paling 
dibutuhkan dan selalu memberikan yang terbaik. Master Cheng Yen 
selalu mengingatkan bahwa barang yang diberikan kepada penerima 
bantuan haruslah jenis bantuan kita sendiri yang menginginkannya. 
Misalnya, bantuan rumah haruslah rumah yang juga mau untuk 
menempatinya. 
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3. Kasih Sayang (Ai) 
Kasih sayang tidak bisa dilihat ataupun diukur, tetapi hanya bisa 
dirasakan. Kasih sayang juga tidak didapat dengan memohon pada orang 
lain melainkan  diperoleh dari sumbangsih yang diberikan. Kasih sayang 
tidak akan pernah habis meski terus diberikan kepada orang lain, justru 
sebaliknya akan semakin besar dan kasih sayang yang diterima dari 
orang lain pun juga semakin besar. 

 
Berdasarkan skema berikut, Sekolah Cinta Kasih Tzu Chi memiliki kurikulum 
tersembunyi seperti adanya pendidikan humanis. Tujuan pendidikan 
humanis, yaitu untuk memanusiakan manusia. Para pendidik dan peserta 
didik dilatih untuk mengembangkan cinta kasih terhadap sesama manusia 
yang ada di lingkungannya yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 
Bukan hanya peserta didik yang harus menerapkannya, tetapi para 
pendidiknya pun ikut menerapkan pendidikan humanis. 
 

Skema 12.1 
Penerapan Kurikulum Pendidikan Humanis 

 

 
 

Sumber: Analisis Kelompok (2017) 
 
 

Vegetarian Sebagai Wujud Cinta Kasih Kepada Semua Makhluk 
 
Di sekolah Cinta Kasih Tzu Chi, vegetarian club telah menjadi salah satu yang 
diprogramkan dari sekolah. Karena vegetarian club dirasa memiliki peranan 
cukup penting dalam menyelamatkan bumi. Bahwa kondisi yang terjadi saat 
ini pada bumi adalah pemanasan global, dan menjadi vegetarian merupakan 
salah satu cara untuk menyelamatkan bumi dari ketidakselarasan unsur 
alam. Vegetarian club ini akan dijadikan sebagai kegiatan ekstrakurikuler ke 
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depannya. Dengan seperti itu, mereka akan tahu bahwa menjadi vegetarian 
menyehatkan, bukan untuk diri sendiri saja tetapi untuk lingkungan juga.  
 

Skema 12.2 
Vegetarian Sebagai Wujud Cinta Kasih Kepada Semua Makhluk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: Analisis Kelompok (2017) 
 
 

Gambar 12.3 
Vegetarian Sebagai Wujud Cinta Kasih Kepada Semua Makhluk 

 

 
 

Sumber: Google  
 
 

Wejangan Budi Pekerti di Setiap Sisi Sekolah 
 
Bersatu hati berarti dapat membina welas asih yang setara untuk 
mendatangkan kebaikan terbesar. Insan Tzu Chi di setiap negara selalu 
memperlakukan semua orang dengan welas asih yang setara. Harmonis 
berarti memiliki kelapangan hati dan ikrar luhur sehingga mendatangkan 
berkah terbesar. Berkah ini terwujud berkat keharmonisan semua orang. 
Sekitar dua ribu relawan mempersembahkan pementasan adaptasi sutra 
dengan sangat rapi dan kompak di Aula Jing Si Changhua. Tanpa 
keharmonisan, kelapangan hati, dan ikrar luhur, mereka tidak akan bisa 
melakukannya. Saling mengasihi berarti membangkitkan ketulusan yang tak 
terhingga sehingga mendatangkan kedamaian terbesar. Bergotong-royong 

Vegetarian (tidak 

memakan makhluk 

berkaki dan 

bernapas) 

Mengasihi sesama 

makhluk hidup 

dengan tidak 

menyakitinya 

Terciptalah dunia 

yang damai tanpa 

ada yang tersakiti 

dan teruntungkan 
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berarti menjaga hati dan rela berkorban sehingga mendatangkan ketenangan 
terbesar. Selain menjaga hati dan mendedikasikan diri sendiri, manusia juga 
harus mengajak orang lain untuk melakukan hal yang sama. Inilah 
Bodhisattva yang membimbing diri sendiri sekaligus orang lain. Jadi, setelah 
menyerap dharma ke dalam hati, manusia juga harus berbagi dharma dengan 
orang lain. 
 

Tabel 12.1 
Pendidikan Budi Pekerti Dilandasi Kurikulum Tersembunyi 

 

No. 
Aspek Kurikulum 

Tersembunyi 

Implementasi Kurikulum 

Tersembunyi 
Nilai Karakter 

1 Peribadatan Puja bakti rutin 

Religius, disiplin, 

bertanggung 

jawab 

2 Reading habbit 

Mempresentasikan artikel 

yang ditugaskan guru 

didepan sama temannya 

Tanggung jawab, 

mandiri 

3 Tabungan amal saleh 

Dapat memberikan secara 

langsung uang yang 

dikumpulkan dari sebagian 

uang jajan dan merasakan 

sepenanggungan 

sependeritaan 

Peduli sesama, 

empati, 

kejujuran, 

toleransi 

4 
Ekstrakurikuler dalam 

bidang seni 

Menari dan bernyanyi dalam 

pertunjukan yang 

menghibur 

Tanggung jawab, 

mandiri 

5 
Ekstrakurikuler dalam 

bidang olahraga 

Dapat berkerja sama dalam 

tim 

Tanggung jawab, 

disiplin 

6 Kegiatan rutin 

Pembelajaran budi pekerti 

(welas asih dan sukacita 

sesama makhluk hidup) 

Peduli sesama 

 
Sumber: Analisis Kelompok (2017) 

 
 

Implementasi Kurikulum Tersembunyi dalam Pendidikan Karakter 
 
Pelaksanaan kurikulum di Sekolah Cinta Kasih Tzu Chi, pada umumnya 
sama dengan sekolah-sekolah yang lainnya. Yang membedakan hanyalah 
kurikulum tersembunyi yang disematkan dalam proses pembelajaran. Di 
mana kurikulum tersembunyi di Sekolah Cinta Kasih Tzu Chi yaitu adanya 
kelas budaya humanis. Dalam kelas budaya humanis ini, peserta didik 
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mempelajari kata perenungan tidak hanya dengan teori belajar di kelas saja 
tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.  
 
Dilihat dari pelaksanaan pendidikan di sekolah, terdapat tiga komponen 
utama yang saling berkaitan, yaitu: kurikulum, guru, dan proses 
pembelajaran. Di dalam pelaksanaan sebuah kurikulum tersembunyi di mana 
kurikulum tidak terstruktur, tidak direncanakan terutama dalam pembentukan 
karakter peserta didik. Di dalam pendidikan, seharusnya tidak hanya 
memberikan ilmu pengetahuan saja, melainkan sekolah juga memberikan 
internalisasi nilai-nilai pendidikan karakter, karena dalam kehidupan sehari-
hari peserta didik juga berinteraksi bagaimana karakter yang diterapkan untuk 
bisa menjalani kehidupan sosialnya.  
 
Seperti pendidikan humanis yang ada di Sekolah Cinta Kasih Tzu Chi, bahwa 
dengan adanya pendidikan humanis agar bisa membentuk karakter peserta 
didik. Peserta didik dilatih untuk bersikap yang lebih baik, bisa memanusiakan 
manusia seperti di Institusi pendidikan Tzu Chi, para guru dan murid belajar 
bersama–sama. Selain mendalami ilmu pengetahuan, mereka belajar 
mengembangkan cinta kasih dan kebajikan dalam kehidupan sehari–hari, 
agar mereka terbiasa melakukan cinta kasih ke sesama manusia. Sekolah 
Cinta Kasih Tzu Chi mempraktikkan budaya humanis sebagai landasan 
dalam setiap kegiatannya. Misi pendidikan yang juga berpedoman pada 
budaya humanis ini mencoba menanamkan prinsip cinta kasih dan 
kepedulian terhadap sesama manusia. Suatu hal yang paling terpenting dari 
budaya humanis Tzu Chi adalah dapat memahami cara berhubungan antara 
sesama dengan bersyukur menghormati dan cinta kasih, serta mengerti 
pentingnya hidup dan melayani sesama manusia.  
 

Penutup 
 
Dari hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas, dapat dilihat bahwa 
Sekolah Cinta Kasih Tzu Chi mendesain program kurikulum tersembunyi 
untuk pembentukan karakter peserta didik. Yayasan Cinta Kasih Tzu Chi 
mengutamakan welas asih, suka cita, dan toleransi terhadap sesama 
makhluk hidup. Praktik kurikulum tersembunyi tersebut berhasil membentuk 
tiga karakter peserta didik, yaitu: rasa hormat, bersyukur, dan kasih sayang. 
Peserta didik di Tzu Chi memaknai vegetarian sebagai bentuk mencintai bumi 
dan sesama makhluk hidup. Peserta didik selalu berpegang teguh kepada 
petuah-petuah Tzu Chi terdahulu sebagai penuntun hidup. Tujuan utama dari 
Sekolah Cinta Kasih Tzu Chi yaitu untuk mendidik anak-anak yang disiplin, 
menjaga kebersihan dan bersopan santun dalam kehidupan sehari-hari.  
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Skema 12.3 
Implementasi Kurikulum Tersembunyi dalam Pendidikan Karakter di 

Yayasan Cinta Kasih Tzu Chi Cengkareng 
 

 
 

Sumber: Analisis Kelompok (2017) 
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Bab 13 
Merajut Toleransi Sosial di SMA Cahaya Sakti 

 
 

Pendahuluan 
 
Pendidikan merupakan salah satu hal krusial dalam kehidupan. Pendidikan 
adalah salah satu alat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana 
tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pendidikan dapat 
dijadikan sebagai alat untuk mobilisasi kehidupan yang lebih baik lagi. 
Seluruh anak di Indonesia disebut sebagai generasi penerus bangsa. Oleh 
karena itu, seluruh generasi penerus bangsa memiliki hak yang sama untuk 
memperoleh pendidikan dengan tingkat kualitas yang sama. Pemerintah 
telah membuat dan menjalankan program wajib belajar 12 tahun dimulai dari 
Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah 
Menengah Atas (SMA). Program ini diharapkan seluruh rakyat Indonesia 
dapat mengenyam pendidikan tanpa dipungut biaya apapun. Program wajib 
belajar 12 tahun ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas penduduk 
Indonesia dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan daya saing bangsa, 
peningkatan kehidupan sosial politik, serta kesejahteraan masyarakat 
(Wardani). 
 
SMA merupakan salah satu sekolah yang masuk ke dalam program wajib 
belajar 12 tahun dan SMA berada di bawah Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan (Kemendikbud). Akan tetapi, hanya SMA negeri saja yang gratis 
dan tidak dipungut biaya apapun mengenai pendidikan. SMA di Indonesia 
terbagi menjadi dua menurut statusnya menjadi SMA negeri dan SMA 
swasta. Kedua status ini berbeda dari segi pengelolaan dan sumber 
keuangan. SMA negeri dibiayai oleh pemerintah (oleh Kemendikbud) 
seutuhnya, sedangkan SMA swasta dipegang dan dikelola oleh sebuah 
yayasan meskipun masih tetap mendapatkan bantuan keuangan dari 
pemerintah tetapi tidak sebanyak yang diterima SMA negeri. Namun, 
keduanya masih tetap berada di bawah Kemendikbud dan penerapan 
kurikulum pun berasal dari pemerintah. Jadi, tidak ada perbedaan yang 
signifikan antara keduanya, terlebih dalam hal pelaksanaan dan sistem 
pendidikan. 
 
Kurikulum dapat diibaratkan sebagai nyawa dari setiap sekolah-sekolah yang 
ada. Karena, sekolah tidak akan mungkin dapat berjalan secara optimal tanpa 
adanya kurikulum. Kurikulum merupakan seperangkat atau sistem rencana 
dan pengaturan mengenai bahan pembelajaran dalam aktivitas belajar 
mengajar. Kurikulum juga dapat dikatakan sebagai sejumlah mata pelajaran 
yang harus ditempuh atau diselesaikan oleh siswa dalam periode waktu 
tertentu, untuk mencapai gelar atau ijazah tertentu. Dalam pandangan yang 
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tradisional, kurikulum sering didefinisikan sebagai rencana pembelajaran. 
Dalam pandangan modern kurikulum mencakup segala sesuatu yang 
memengaruhi pribadi anak/siswa di bawah tanggung jawab lembaga 
pendidikan. Dalam hal kurikulum, SMA negeri dan swasta pada umumnya 
tidak mempunyai perbedaan yang sangat jauh. Kurikulum SMA negeri dan 
swasta tetap memakai kurikulum yang dirancang oleh pemerintah. Namun, di 
SMA swasta biasanya mempunyai kurikulum tambahan baik itu kurikulum 
tertulis maupun yang tidak tertulis (kurikulum tersembunyi), terutama pada 
SMA swasta yang berbasis keagamaan.   
 
Di berbagai daerah di Indonesia banyak bermunculan sekolah swasta yang 
berbasis keagamaan mulai dari Islam, Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu. 
Sekolah berbasis keagamaan sama seperti sekolah pada umumnya yang 
mengajarkan mata pelajaran umum. Akan tetapi, mata pelajaran agama 
mempunyai peran lebih dibandingkan dengan SMA pada umumnya. Siswa 
lebih diajarkan untuk mempraktikan ajaran-ajaran agama dalam kehidupan 
sehari-hari. Sekolah berbasis agama ini memiliki tujuan lain di samping tujuan 
pendidikan pada umumnya yaitu, membimbing para siswa untuk menguasai 
agama yang dianut dan mengamalkan ilmu yang didapat dalam kehidupan 
sehari-hari sesuai nilai-nilai kebaikan dengan tujuan akhirnya adalah surga.  
 
SMA Cahaya Sakti merupakan salah satu sekolah berbasis keagamaan yang 
berada di daerah Jakarta Timur. Sekolah ini berada di bawah naungan 
Yayasan Cahaya Sakti, sehingga sekolah ini berbasis keagamaan Buddha. 
SMA ini menerapkan kurikulum yang sama dengan dengan SMA pada 
umumnya. Namun, bukan berarti sekolah ini sama sepenuhnya dengan 
sekolah SMA pada umumnya. Setiap sekolah yang berlatar belakang 
keagamaan memasukkan sedikit pembelajaran yang berkaitan dengan nilai-
nilai keagamaan yang dianut baik dalam proses belajar di dalam kelas. Selain 
itu, SMA Cahaya Sakti menambahkan jam belajar untuk beribadah. Itulah 
yang menjadi ciri khas yang mebedakan sekolah umum dengan sekolah 
berbasis keagamaan. 
 

Sistematika Penulisan 
 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode 
penulisan menggunakan metode kualitatif dengan cara mendapatkan data 
wawancara dan terjun langsung ke lapangan. Pada teknik pengambilan data 
kelompok melakukan observasi langsung ke Sekolah Cahaya Sakti, 
Jatinegara, Jakarta Timur. Penelitian berfokus pada kurikulum, nilai-nilai 
pluralisme, dan Bahasa Mandarin yang menjadi ciri khas di SMA Cahaya 
Sakti yang menunjang sekolah untuk menciptakan calon pekerja yang 
berkualitas sehingga dapat bersaing di pasar global. Peneliti juga melakukan 
observasi dengan melakukan pengamatan ke kelas, ruang ibadah, dan lain 
sebagainya. Penelitian ini menggunakan berbagai sumber referensi untuk 
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mendapatkan data sekunder. Data yang telah diperoleh digunakan peneliti 
untuk melengkapi tulisan ini agar hasilnya lebih aktual dan dapat dipercaya. 
 
Tulisan ini secara garis besar memiliki beberapa bagian. Pertama, pengantar 
yang menjelaskan mengenai latar belakang tema penelitian serta hal-hal 
menarik yang berkaitan dengan tema penelitian. Kedua, sistematika 
penulisan dan metode penelitian. Bagian ini mendiskripsikan pendekatan 
yang digunakan dalam penelitian dan sistematika penulisan hasil penelitian. 
Ketiga, bagian ini memaparkan tentang deskripsi lokasi penelitian. Keempat, 
kajian teoretis. Bagian ini membahas tentang kurikulum sebagai pemenuh 
hasrat pasar. Kelima mengenai kajian historis mengenai SMA Cahaya Sakti, 
Jatinegara, Jakarta Timur. Keenam, membahas mengenai keterampilan 
dalam berbahasa Mandarin di SMA Cahaya Sakti guna bersaing di pasar 
global. Ketujuh, membahas mengenai toleransi terhadap empat agama di 
SMA Cahaya Sakti. Kedelapan, penutup bagian ini menjadi bagian simpulan 
dan poin penting dari hasil pembahasan sebelumnya. Bagian ini menjabarkan 
poin-poin penting yang menjadi penguat analisis pembahasan. Selain itu 
terdapat analisis yang menjadi simpulan dari pembahasan serta 
permasalahan dari penelitian ini. 
 

Metodologi Penelitian 
 
Lokasi penelitian ini dilakukan di SMA Cahaya Sakti di Jalan Otto 
Iskandardinata I No. 11 Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur. Dalam 
pengambilan sampel yang akan dijadikan informan pada objek penelitian, 
peneliti menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan 
sampel dengan pengumpulan data melalui informan yang sengaja dipilih 
berkaitan dengan tema penelitian. Teknik pengambilan data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara, wawancara 
ditanyakan kepada kepala sekolah, bidang kurikulum, guru keagamaan dan 
beberapa siswa mengenai kurikulum yang diterapkan di SMA Cahaya Sakti 
dan implementasi kurikulum tersebut. Dengan menggunakan teknik 
pengambilan data observasi sebagai pengamatan langsung terhadap situasi 
dan kondisi informan, agar mendapat informasi yang aktual dan relevan 
dengan tema penelitian yang akan dibahas. Penelitian ini menggunakan dua 
sumber data yaitu, data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data 
yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan meliputi pengumpulan data 
dengan wawancara secara langsung dengan informan berupa pertanyaan 
yang menyangkut tentang kurikulum dan aspek lain yang menunjang 
jalannya kurikulum. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari media 
jurnal, buku, maupun data yang diperoleh dari para informan. Pengambilan 
data secara sekunder ini dilakukan untuk melengkapi data-data yang ada. 
Peneliti juga melakukan observasi dengan melakukan pengamatan ke kelas, 
ruang ibadah, dan lain sebagainya.  
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Deskripsi Lokasi 
 
Penelitian ini dilakukan di SMA Cahaya Sakti yang berada di Jalan Otto 
Iskandardinata I No. 11 Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur. Pada 
tahun 1980, sekolah ini bernama Nasional Jaya Sakti. Akan tetapi, pada 
tahun 1982 berubah menjadi Sekolah Cahaya Sakti yang disebabkan adanya 
pembauran, sehingga sekolah ini berganti nama menjadi Sekolah Cahaya 
Sakti hingga sekarang. Sekolah ini berdekatan dengan Universitas 
Wiraswasta Indonesia dan terminal transjakarta Kampung Melayu yang 
menjadikan lokasi sekolah ini menjadi strategis. 
 

Gambar 13.1 
Gedung Sekolah Cahaya Sakti 

 

 
 

Sumber: Dokumentasi Pribadi (2017) 
 
Dari arah Jatinegara, sekolah ini terletak di pinggir jalan sebelah kiri, lalu 
masuk ke sebuah perumahan dan letaknya berada di ujung jalan perumahan 
tersebut. Bangunan sekolah ini tidak terlalu besar tetapi cukup menampung 
empat jenjang pendidikan yaitu SD, SMP, SMA, dan SMK. Pada lantai satu 
diperuntukan untuk Sekolah Dasar (SD), dilantai dua untuk Sekolah 
Menengah Pertama (SMP), lantai tiga untuk Sekolah Menengah Atas (SMA), 
dan lantai empat untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Bangunan 
dilengkapi oleh beberapa ruang kelas, ruang guru, ruang kepala sekolah, dan 
empat ruang ibadah (Islam, Kristen Protestan, Katolik, dan Buddha). Sekolah 
ini memiliki lapangan yang tidak terlalu besar yang berada di tengah 
bangunan. Selain itu sekolah ini memiliki dua halaman parkir yang 
diperuntukan untuk siswa, guru, karyawan, dan tamu. Di halaman depan, 
terdapat pos satpam yang menjaga dan menyambut tamu yang masuk ke 
dalam sekolah. Akses untuk menuju ke sana cukup mudah karena terdapat 
kendaraan umum seperti angkutan kota, transjakarta, dan transportasi 
daring, sehingga mudah untuk dijangkau karena letaknya cukup strategis. 
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Kajian Teoretis: 
Kurikulum Sebagai Pemenuh Hasrat Pasar 

 
Kurikulum merupakan sebuah program pendidikan yang berisikan berbagai 
macam bahan ajar dan pengalaman belajar yang diprogramkan, 
direncanakan, dan dirancang secara sistematis atas dasar norma-norma 
yang berlaku yang dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran bagi 
tenaga kependidikan dan peserta didik guna mencapai tujuan pendidikan 
(Dakir, 2004: 3). Pengembangan kurikulum di sekolah mempertimbangkan 
beberapa alasan. Mulai dari pertimbangan penerapan kurikulum yang 
nantinya dapat membentuk karakter siswa sampai pertimbangan penerapan 
kurikulum yang berprospektif untuk diserap di dunia kerja. Kurikulum sendiri 
dibuat disesuaikan dengan zaman. Hari ini, pendidikan sudah berorientasi 
pada bagaimana mendapatkan kerja dengan mudah. Sehingga tidak bisa 
dimungkiri kurikulum yang diterapkan di sekolah adalah untuk memenuhi 
kebutuhan industri.  
 
Seharusnya kurikulum dibuat negara bukan hanya untuk kepentingan industri 
saja, tetapi untuk masyarakat. Sehingga ketiga komponen tersebut terlibat 
dalam kurikulum, tidak ada yang mendominasi. Selain itu, kurikulum juga 
harus dibuat dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti sosial, 
budaya, dan ekonomi. Namun, hal tersebut belum terealisasikan di sekolah-
sekolah Indonesia. Menurut Michael W. Apple sebagaimana dikutip H. A. R. 
Tilaar, kurikulum pendidikan yang berlaku sebenarnya merupakan sarana 
indoktrinisasi dari suatu sistem kekuasaan. Melalui kurikulum, pemerintah 
telah merekayasa dalam rangka mengekalkan struktur kekuasaannya (Apple, 
1999; Tilaar, 2003: 8-9). 
 
Penelitian ini dikaji menggunakan teori pasar (market) pada pendidikan dari 
Micahel W. Apple. Apple melihat relasi antara dunia ekonomi yang 
direpresentasikan melalui pasar dan dominasi kultural dalam konteks 
ekonomi-politik di dunia pendidikan. Dalam penjelasannya, Apple banyak 
menjelaskan keberadaan sekolah sebagai representasi dominasi dan 
pertarungan tersebut (Hidayat, 2011: 180). Contohnya, beberapa sekolah di 
Indonesia menerapkan kurikulum tambahan seperti SMA Cahaya Sakti yang 
menambahkan mata pelajaran bahasa asing (Bahasa Mandarin). Pemilihan 
bahasa tersebut memiliki sebuah nilai bagi SMA Cahaya Sakti yang di mana, 
dengan berkembangnya zaman, Bahasa Mandarin dapat menjadi bahasa 
internasional. Selain itu, bahasa Mandarin dapat memberikan peluang kerja 
yang besar pada persaingan di Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang 
akan datang. Oleh karena itu, SMA Cahaya Sakti memberikan bahasa 
Mandarin di mata pelajaran dengan mempertimbangkan prospektif untuk 
kedepannya.  
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Kajian Historis SMA Cahaya Sakti 
 
SMA Cahaya Sakti adalah sekolah menengah yang berada di bawah 
naungan Yayasan Cahaya Sakti. Awalnya, yayasan ini bernama Yayasan 
Jaya Sakti yang berdiri pada tahun 1980 melalui pengambilan kepemilikan 
dan pengelolaan Sekolah Jaya Sakti. Pengambilan kepemilikan tersebut 
secara kebetulan, yang di mana pada saat itu ada penawaran pengelolaan 
dan beberapa orang berminat melakukan penelitian untuk mendirikan 
sekolah bisnis di Indonesia. Melihat kesempatan tersebut, dalam pendidikan 
maka kepemilikan dan pengelolaan Sekolah Nasional Jaya Sakti diambil alih 
oleh Yayasan Sekolah Cahaya Sakti. Pengambilalihan ini didukung oleh 
pemerintah, khususnya badan koordinasi masyarakat Cina serta badan 
komunikasi penghayatan persatuan bangsa untuk mewujudkan misi dari 
Yayasan Cahaya Sakti melakukan pembauran melalui pendidikan serta 
sekolah bisnis (sekolah kejuruan). Maka, terbentuk sekolah formal yang 
terdiri dari SD, SMP, SMA, dan SMK. Pada tahun 1982 sekolah ini resmi 
bernama Sekolah Cahaya Sakti. Pada masa awal berdirinya SMA Cahaya 
Sakti, mayoritas siswa yang mendaftar di sekolah ini adalah orang-orang 
berketurunan Cina dan beragama Buddha. Hal ini menyangkut dengan status 
sekolah ini yang berada di bawah Yayasan Cahaya Sakti, yaitu yayasan yang 
berbasis keagamaan Buddha. Namun, pada 2000-an sekolah ini mulai 
menerima siswa dari berbagai kalangan atau dibuka untuk umum. 
 

“Karena tuntutan zaman dan pertimbangan yang lainnya seperti 
menjamurnya sekolah swasta yang bagus, kami memutuskan 
untuk membuka kesempatan kepada siapa saja untuk 
bersekolah di SMA Cahaya Sakti.”  
 

(Hasil wawancara dengan Cecylia, 5 Juni 2017) 
 

Keterbukaan SMA Cahaya Sakti terhadap berbagai kalangan menyebabkan 
Cahaya Sakti memutuskan untuk bertransformasi dari sekolah berbasis 
keagamaan menjadi sekolah pluralisme. Hingga kini, keberagaman 
mewarnai SMA Cahaya Sakti. Siswa SMA Cahaya Sakti terdiri dari penganut 
keyakinan dan suku yang berbeda-beda.  
 

Toleransi Beragama di SMA Cahaya Sakti 
 
SMA Cahaya Sakti merupakan sekolah berbasis agama Buddha. Akan tetapi, 
sejak tahun 2000-an sekolah ini lebih dikenal dengan sebutan sekolah plural. 
Sekolah ini disebut dengan sekolah plural dikarenakan siswa yang menimba 
ilmu di sana bukan hanya para keturunan Cina saja, tetapi juga ada siswa 
yang berasal dari pribumi yang menimba ilmu di sana. Tidak hanya itu, 
dengan dibukanya sekolah ini untuk umum menjadikan sekolah ini menerima 
berbagai siswa dengan berbagai latar belakang agama yang berbeda. Oleh 



 

 

  190 

karena itu, saat ini di SMA Cahya Sakti terdapat siswa dengan empat latar 
belakang agama yang berbeda, yaitu: Islam, Buddha, Protestan, dan Katolik. 
 
Dengan keadaan sekolah yang plural mengakibatkan peluang terjadinya 
konflik pun semakin besar. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan-perbedaan 
yang mungkin dapat memicu terjadinya konflik tetapi, di sekolah ini konflik 
justru jarang sekali terjadi karena siswa diajarkan untuk saling menghargai 
satu sama lain. Dalam hal beragama pun, para siswa sangat menghargai 
karena mereka beranggapan bahwa agama adalah sesuatu yang sakral 
karena berurusan langsung dengan tuhan. Oleh karena itu, dalam hal 
beragama seluruh siswa bahkan guru pun menunjukkan sikap toleransi dan 
saling tenggang rasa antar umat beragama. 

 
“Di sini kita mengajarkan para siswa untuk saling menghargai 
dan menyayangi, walaupun kita berbeda dalam hal 
kepercayaan, tidak membuat kita untuk saling bermusuhan 
malah itu sebagai alat pemersatu. Karena pada dasarnya kita 
adalah satu, yaitu Indonesia.” 
 

(Hasil wawancara dengan Tony, 5 Juni 2017) 
 

“Di sini, siswa kami ada empat agama, ya. Di sini, kami 
menyediakan hanya dua ruang agama, yaitu: ruang ibadah 
Buddha dan Katolik. Sedangkan siswa yang beragama Islam 
dan Protestan beribadah di tempat yang berbeda.” 
 

(Hasil wawancara dengan Cecylia, 5 Juni 2017) 
 
Dengan adanya empat agama yang ada di sekolah ini membuat pihak 
sekolah memutuskan untuk memfasilitasi ruang ibadah agar para siswanya 
dapat beribadah dengan nyaman. Dengan latar belakang SMA Cahaya Sakti 
memiliki empat agama, maka Sekolah Cahaya Sakti menyediakan tempat 
ibadah di sekolah, yaitu agama Hindu dan Buddha saja. Sedangkan siswa 
yang beragama Islam beribadah di masjid dekat sekolah dan agama Katolik 
beribadah di dalam kelas. Pergantian kelas agama Hindu, Buddha, Islam dan 
Katolik disamakan jam agamanya. Sekolah ini memang tidak memiliki masjid 
sendiri karena sekolah ini memang dulunya berlatar belakang agama 
Buddha. Setiap hari Jumat, siswa yang beragama Islam berbondong-
bondong ke Masjid untuk melakukan ibadah salat Jumat dan agama Katolik 
juga masuk ke ruang agama untuk keputrian.  
 
Penanaman toleransi dapat diberikan di pendidikan agama yang diterapkan 
oleh guru keagamaan. Bentuk sikap toleransi beragama yang dtanamkan 
oleh guru antara lain menghargai orang lain, memberikan kesempatan yang 
sama terhadap semua pemeluk agama dan memberikan kebebasan 
beribadah kepada agama lain. Sikap tolerasi beragama di SMA Cahaya Sakti 
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berhasil ditanamkan. Keberhasilan tersebut dicapai dengan kerja sama 
antara guru dan juga keterlibatan pihak sekolah melalui kebijakan-kebijakan 
yang dibuat. 
 
SMA Cahaya Sakti sangat menjunjung tinggi nilai religius antarumat 
beragama. Hal ini ditunjukkan melalui sikap para siswa dan guru yang saling 
menghormati antarumat beragama. Sejak dibukanya sekolah ini untuk umum, 
tidak pernah sekalipun terjadi konflik yang melibatkan SARA antarsiswa. 
Tidak hanya dalam aspek beribadah, tetapi dalam aspek aktivitas dan 
kegiatan di sekolah. Seperti menghormati siswa beragama Islam yang 
sedang berpuasa di bulan Ramadan serta ikut menggelar acara buka 
bersama. Siswa yang mengikuti buka bersama tidak hanya yang beragama 
Islam tetapi seluruh siswa boleh mengikuti acara buka bersama. Begitu juga 
sebaliknya, jika ada acara kegiatan keagamaan dari agama Protestan, 
Katolik, dan Buddha pun para siswa beragama Islam turut membantu 
berlangsungnya acara tersebut seperti Paskah, Natal, serta Waisak.  
 

Gambar 13.2 
Tempat Ibadah Agama Buddha (kiri) dan Katolik (kanan) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: Dokumentasi Kelompok (2017) 
 
Dengan demikian, pendidikan religius yang terdapat di SMA Cahaya Sakti 
memberikan peningkatan pada sikap toleransi siswa yang berbeda agama 
baik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat pada umumnya. 
Berkembangnya sikap toleransi pada siswa menimbulkan rasa saling 
menghormati sesama teman dengan berbeda agama, santun terhadap guru, 
saling menolong dan membuat siswa akan lebih baik lagi untuk ke depannya. 
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Skema 13.1 
Toleransi Beragama di Sekolah Cahaya Sakti 

 

 
 

Sumber: Analisis Kelompok (2017) 
 
 

Bahasa Mandarin dan Persaingan Pasar Global 
 
Cina merupakan negara dengan penduduk terbanyak di dunia. Dengan 
banyaknya penduduk ini mendatangkan peluang bagi Cina untuk menguasai 
dunia. Bahasa Mandarin merupakan bahasa resmi yang digunakan oleh 
masyarakat Cina. Cina akan menguasai dunia terlebih dahulu melalui 
bahasa. Hal ini terbukti bahwa bahasa ini masuk ke dalam 10 bahasa yang 
paling banyak diucapkan di dunia dan menempati urutan pertama. Hal ini 
disebabkan karena jumlah penduduk Cina mencapai 1,4 milyar juta jiwa dan 
mereka wajib menggunakan bahasa Mandarin dalam kehidupan sehari-hari. 
Banyak negara yang menggunakan bahasa Mandarin, di antaranya adalah 
Taiwan, Singapura dan Indonesia. Selain itu, bahasa ini juga merupakan 
salah satu bahasa resmi di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Bahasa 
Mandarin semakin banyak diminati oleh berbagai negara. Hal ini dipengaruhi 
oleh perekonomian Cina yang semakin berkembang pesat. Dalam hal 
ekonomi dapat dikatakan Cina adalah sang juara. Karena Cina adalah sang 
penguasa pasar dunia dari yang berskala kecil, sedang, hingga besar. 
Perusahaan atau bisnis Cina tersebar di berbagai negara, khususnya di 
negara-negara Asia berlomba-lomba untuk mempelajari bahasa Mandarin 
untuk bisa bersaing dalam mendapatkan pekerjaan nantinya.  
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Sejak 2015, Indonesia menyetujui untuk bergabung ke dalam Pasar Bebas 
Asean (MEA). Tentunya ini akan berdampak buruk bagi calon-calon tenaga 
kerja Indonesia. Karena, mereka tidak hanya bersaing dengan sesama orang 
pribumi, tetapi juga bersaing dengan para pekerja asing yang tentunya 
memiliki keahlian dan kualitas yang lebih baik dari orang pribumi. Itu 
merupakan sebuah bencana bagi masyarakat Indonesia karena akan 
mengakibatkan sulitnya memperoleh pekerjaan dan juga akan berdampak 
pada meningkatnya angka pengangguran. Jika kualitas calon pekerja pribumi 
masih jauh di bawah calon pekerja asing maka tidak menutup kemungkinan 
perekonomian Indonesia akan dikuasai pihak asing. Ada satu cara untuk 
mengatasi masalah tersebut, yaitu melalui pendidikan. Pendidikan adalah 
satu-satunya alat memobilisasi tingkat kehidupan ke arah yang lebih baik lagi.  
 
Dalam menghadapi pasar bebas khususnya dalam aspek bahasa 
(Mandarin). Hal ini akan berefek pada dunia pendidikan di Indonesia. Kursus 
bahasa Mandarin menjamur di Indonesia bahkan di beberapa sekolah, 
bahasa Mandarin dijadikan mata pelajaran tambahan. Harapannya, siswa-
siswa mempunyai dasar bahasa Mandarin sehingga memudahkan siswa 
tersebut jika ingin melanjutkannya ke perguruan tinggi dan memudahkan 
dalam hal mencari pekerjaan. Banyak perusahaan yang mengapresiasi calon 
pekerjanya yang memiliki keahlian dalam berbahasa. Terlebih bahasa-
bahasa internasional seperti bahasa Inggris dan Mandarin, karena bahasa 
merupakan alat penghubung untuk berinteraksi dengan orang asing yang 
memiliki latar belakang bahasa yang berbeda-beda. 
 
SMA Cahaya Sakti merupakan salah satu sekolah berbasis agama Buddha 
yang menerapkan dan mengajarkan bahasa Mandarin di daerah Jakarta. 
Bahasa Mandarin merupakan bahasa yang diajarkan sejak sekolah ini berdiri 
pada tahun 1982. Bahasa Mandarin termasuk sebagai mata pelajaran yang 
harus didapatkan oleh siswa. Mata pelajaran ini diajarkan dari kelas X sampai 
kelas XII. Program yang diadakan oleh sekolah ini juga tidak main-main. Mata 
pelajaran Bahasa Mandarin mendapatkan porsi yang cukup besar, yaitu 4 
jam dalam seminggu. Selain itu, SMA Cahya Sakti juga mendatangkan 
langsung guru dari Cina yang lebih profesinal untuk mengajar siswa-
siswanya. Siswa-siswa yang mendapatkan pengajaran dari pengajar asing 
adalah siswa yang duduk di kelas XI dan XII. Sedangkan kelas X masih 
diajarkan oleh pengajar lokal. Pengajar lokal yang direkrut tidak kalah dengan 
pengajar yang didatangkan langsung dari Cina, karena pengajar lokal yang 
dipilih harus memiliki kualitas yang setara dengan pengajar asing. 
 
Cina dengan populasi penduduk terbanyak di dunia yaitu sekitar 1,4 milyar 
juta jiwa. Hal ini menyebabkan banyaknya populasi Cina di berbagai negara. 
Dengan populasi sebanyak itu diperkirakan Cina akan menguasai dunia di 
masa depan. Populasi etnis Cina ini juga banyak di Indonesia oleh karena itu 
ada beberapa sekolah yang berbasis keagamaan Buddha yang didirikan di 
Indonesia. Salah satunya adalah SMA Cahaya Sakti.  
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Sekolah ini berdiri di bawah naungan Yayasan Cahaya Sakti. Sekolah ini 
didirikan pada tahun 1982. Awalnya sekolah ini memang dikhususnya untuk 
para keturunan Cina yang beragama Buddha. Tetapi seiring perkembangan 
zaman, sekolah ini berubah menjadi sekolah plural. Meskipun sudah berubah 
menjadi sekolah umum tetapi ada sesuatu hal yang terus dipertahankan 
hingga kini yaitu mengenai pelajaran bahasa Mandarin. Meski para siswa 
tidak lagi hanya keturunan Cina dan telah bercampur dengan siswa pribumi, 
bahasa Mandarin ini tetap diajarkan. Bahkan Bahasa Mandarin memiliki 
bobot 4 jam pelajaran dalam seminggu.  
 
Salah satu alasan yang menjadikan Bahasa Mandarin tetap diajarkan hingga 
kini adalah adanya kepercayaan para pengelola Yayasan Cahaya Sakti 
bahwa suatu saat nanti bahasa Mandarin akan menjadi bahasa internasional. 
Selain itu, untuk melestarikan bahasa tradisional masyarakat Cina agar 
keturunan-keturunan Tionghoa yang ada di Indonesia tetap bisa berbicara 
bahasa Mandarin dengan fasih, serta memperkenalkan bahasa Mandarin 
kepada masyarakat Indonesia.  
 

“Kalau di sini, dari dulu sampai sekarang Bahasa Mandarin itu 
mata pelajaran wajib. Bisa dibilang ini masuknya mata 
pelajaran keterampilan tambahan. Alasannya simple, karena 
kami percaya nantinya bahasa Mandarin akan menjadi bahasa 
internasional.” 
 

(Hasil wawancara dengan Cecylia, 5 Juni 2017) 
 
 

Skema 13.2 
Bahasa Mandarin dan Persaingan Pasar Global 

 
 

 
 

Sumber: Analisis Kelompok (2017) 
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Penutup 
 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa SMA Cahaya Sakti 
merupakan salah satu sekolah berbasis agama Buddha yang menerapkan 
dan mengajarkan bahasa Mandarin di daerah Jakarta. Pemilihan bahasa 
tersebut memiliki sebuah nilai bagi SMA Cahaya Sakti dalam menghadapi 
pasar bebas khususnya. Hal ini akan berdampak pada dunia pendidikan di 
Indonesia. Selan itu, bahasa Mandarin diajarkan hingga kini karena adanya 
kepercayaan para pengelola Yayasan Cahaya Sakti bahwa suatu saat nanti 
bahasa Mandarin akan menjadi bahasa internasional serta memperkenalkan 
bahasa Mandarin kepada masyarakat Indonesia. Pemilihan bahasa tersebut 
dengan pertimbangan perspektif untuk ke depannya. Oleh karena itu, untuk 
memenuhi hasrat pasar SMA Cahaya Sakti menerapkan kurikulum 
tambahan, yaitu mata pelajaran Bahasa Mandarin.  
 

Skema 13.3 
Kurikulum Sebagai Alat untuk Memenuhi Kebutuhan Pasar 

 

 
 

Sumber: Analisis Kelompok (2017) 
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Selain itu, untuk menyeimbangkan akibat dari pengaruh pasar, SMA Cahaya 
Sakti juga menerapkan kurikulum tambahan berupa kurikulum tersembunyi. 
Kurikulum tersembunyi tersebut disosialisasikan saat guru mengajar mata 
pelajarannya, terutama mata pelajaran keagamaan. Selain itu, kegiatan-
kegiatan seperti hari peringatan hari raya juga diagendakan supaya 
terbentuknya toleransi dan bisa menyesuaikan dengan keberagaman. Upaya 
ini diharapkan siswa dapat menyesuaikan nantinya di dunia kerja yang penuh 
dengan perbedaan.  
 
SMA Cahaya Sakti Jakarta tidak hanya orang Buddha saja di dalamnya, 
melainkan juga orang yang memegang kepercayaan lain sehingga 
dibutuhkannya nilai pluralisme. Hal ini tesebut menimbulkan kurikulum 
tersembunyi di SMA Cahaya Sakti dengan adanya keberagaman agama 
yang ada di SMA Cahaya Sakti menimbulkan sikap toleransi yang tinggi pada 
siswa. Berkembangnya sikap toleransi pada siswa menimbulkan rasa saling 
menghormati sesama teman dengan berbeda agama, santun terhadap guru, 
saling menolong dan membuat siswa akan lebih baik lagi untuk ke depannya.  
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