QANUN NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PENDIDIKAN ACEH YANG
DIINTEGRASIKAN DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DINIYYAH
DI KOTA BANDA ACEH
(Qanun Number 9 Of 2015 Concerning Aceh Education Integrated In Diniyyah
Education Management In Banda Aceh City)
Musriadi1, Faisal Anwar2, Syaiful Sagala3, Khairil Ansari4, Biner Ambarita5
2Universitas Serambi Mekkah
Universitas Negeri Medan
E-mail: musriadi@serambimekkah.ac.id
1&

3,4,5

ABSTRAK
Program pendidikan diniyah mulai dicetuskan Pemerintah Kota Banda Aceh pada 2011.
Program ini bertujuan mengantisipasi berkembangnya aliran sesat yang dapat memengaruhi
anak-anak di Banda Aceh. Melalui program ini, para siswa diajarkan lebih khusus tentang
Fikih, Tauhid, Tasawuf, dan baca kitab. Pendidikan diniyah merupakan salah satu program
yang dapat menerapkan nilai-nilai karakter pada anak. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui penerapan Qanun nomor 9 tahun 2015 tentang pendidikan Aceh yang
diintegrasikan dalam penyelenggaraan pendidikan diniyyah di Kota Banda Aceh.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis
penelitian deskriptif.Instrumen yang digunakan adalah observasi dan wawancara.
Pengumpulan data dilakukan menggunakan lembar observasi dengan sepuluh aspek yang
diamati, dan wawancara dengan pertanyaan sebanyak sepuluh pertanyaan. Selanjutnya
seluruh data diolah dengan tahapan analisis data kualitatif yaitu reduksi data,
mendeskripsikan data, dan membuat kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan: (1)
Implementasi peraturan Walikota dalam penyelenggaran pendidikan diniyyah merupakan
kebijakan wajib belajar yang diperuntukkan bagi setiap siswa dan siswi muslim yang akan
menempuh jenjang pendidikan dasar dan menengah (2) Pengawasan dan penguatan
program penyelenggaraan diniyyah dilakukan oleh stakeholder pendidikan, masyarakat
dan pemerintah Kota Banda Aceh; (3) Manajemen pengembangan kinerja guru dalam
konteks qanun pendidikan Aceh terintergrasi dengan pendidikan diniyah menerapkan
sistem pendidikan berdasarkan pilar-pilar agama islam yaitu aqidah, akhlak, dan ibadah.
Selanjutnya, dalam program ini, siswa sekolah dasar dituntut untuk menguasai 6 kitab
wajib, yaitu Tarikh (sejarah), Uswatun Hasanah, Juz Amma, Pelajaran Ibadah, Masailal
Muhtadin, dan Tajwid, disamping pengajaran baca tulis al-Quran
Kata Kunci: Qanun Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pendidikan Aceh, integrasi dan
Penyelenggaraan Pendidikan Diniyyah

PENDAHULUAN
Kehidupan masyarakat Aceh yang
berlandaskan
syariat
Islam
dan
keistimewaan
dalam
kehidupan
beragama, adat, pendidikan, dan
peran
ulama
dalam
penetapan
kebijakan telah memberi inspirasi
utama
dalam
penyelenggaraan
pendidikan, tidak saja dalam rangka
sistem pendidikan nasional, tapi juga
dalam
pelaksanaan
kekhususan

tersebut. Reformasi pendidikan di Aceh
merupakan faktor penting untuk
memungkinkan
peningkatan
pendapatan dan penciptaan lapangan
kerja. Demikian juga, konflik yang
panjang dan ketidakstabilan politik
yang baru saja berakhir telah
menyebabkan kerusakan yang besar
terhadap pendidikan dan infrastruktur
sosial lainnya. Sumber daya tambahan
yang tersedia berkaitan dengan upaya
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pemulihan dan rehabilitasi Aceh
pasca tsunami dan resolusi konflik
memberikan sebuah landasan untuk
menggunakan
pendidikan
sebagai
katalis utama dalam pengembangan
sosial dan ekonomi.
Kedalaman
dan
keragaman
dasar sumber daya manusia di
Aceh merupakan kunci utama dalam
meningkatkan daya saing ekonomi
yang terus meningkat
baik
pada
tataran nasional maupun regional
dan
global.
Meningkatkan
kesempatan memperoleh pendidikan
dan pelatihan merupakan hal yang
sentral dalam kebijakan pendidikan di
Aceh baik melalui pendekatan formal
maupun non formal. Tujuan umumnya
adalah mengembangkan kemampuan
baca (literacy), tingkat pendidikan dan
keterampilan, baik angkatan kerja yang
sudah ada maupun yang akan ada.
Tujuan utama pendidikan di Aceh
adalah
mempercepat
pencapaian
tujuan dan target kebijakan nasional
mengenai pendidikan untuk semua
(education for all), dalam rangka
pelaksanaan
pesan
Pasal
216
Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2006 tentang Pemerintahan Aceh,
yaitu setiap penduduk Aceh berhak
mendapat pendidikan yang bermutu
dan
Islami
sejalan
dengan
perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi yang diselenggarakan atas
dasar prinsip-prinsipdemokrasi dan
keadilan dengan menjunjung tinggi
hak asasi manusia, nilai islami,
budaya, dan kemajemukan bangsa.
Isi
utama
yang
telah
diamanatkan oleh Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2006 tentang

Pemerintahan Aceh (UUPA) adalah
menjamin
terlaksananya
sistem
pendidikan yang berbasis nilai Islami
dan menjamin semua lulusan sekolah
menengah dan perguruan tinggi
dapat bersaing di pasar kerja global,
regional, dan nasional serta menjadi
dorongan
untuk
membangun
kehidupan sosial ekonomi, politik, dan
kehidupan masyarakat Aceh lebih baik.
Dengan ditetapkannya UUPA,
perbaikan mutu pendidikan menjadi
sangat strategis. lebih lagi dengan
pemberian
perhatian yang tinggi
pada
sektor
ini
sebagaimana
diamanatkan dalam UUPA, Aceh
memerlukan suatu arahan strategis
jangka
panjang
dalam
bidang
pendidikan. Demikian pula UndangUndang Nomor 44 Tahun 1999
tentang
Penyelenggaraan
Keistimewaan
Provinsi
Daerah
Istimewa Aceh, juga menekankan
perlunya perhatian besar terhadap
pendidikan.
Keistimewaan
yang
diberikan
kepada
aceh
adalah
kewenangan
khusus
untuk
menyelenggarakan
kehidupan
beragama, adat, pendidikan, dan
peran
ulama
dalam
penetapan
kebijakan daerah.
Berdasarkan Undang Undnag
Pemerintahan Aceh, penyelenggaraan
pendidikan merupakan salah satu
urusan
wajib
yang
menjadi
kewenangan Pemerintah Aceh dalam
skala Aceh adalah penyelenggaraan
pendidikan dan alokasi sumber daya
manusia potensial. Urusan wajib
lainnya
adalah
penyelenggaraan
pendidikan yang berkualitas serta
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menambah materi muatan lokal sesuai
dengan syariat Islam.
Dalam pembahasan terhadap
perubahan Qanun Aceh Nomor 5
Tahun 2008 telah mengakibatkan
sistematikanya berubah dan materi
berubah lebih dari 50% (lima puluh
persen).
Disamping itu ada
beberapa esensi yang mengalami
perubahan
sehingga
berdasarkan
ketentuan dalam Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundangundangan, maka
Qanun
yang
diubah tersebut lebih baik dicabut
dan disusun kembali dalam Qanun
Aceh yang baru mengenai masalah
tersebut.
Oleh karena itu, dengan adanya
Qanun Aceh tentang Penyelenggaraan
Pendidikan yang baru diharapkan akan
dapat
mendukung
efektifivitas
implementasi strategi dan kebijakan
yang disusun oleh berbagai lembaga
pemerintah yang berkaitan dengan
sektor pendidikan. Sistem pendidikan
yang diterapkan di Aceh berdasarkan
Qanun No. 23 tahun 2002 tentang
sistem pendidikan nasional yang
berbasis Islami, yaitu sistem pendidikan
yang berdasarkan pada al-Qur’an dan
hadith,
nilai-nilai
sosial
budaya
masyarakat Aceh, dan falsafah hidup
bangsa Indonesia. Oleh karena itu,
salah
satu kebijakan yang paling
diprioritaskan
dalam
pelaksanaan
pendidikan
di
Aceh
adalah
menetapkan dan mengembangkan
nilai-nilai
islami
dalam
setiap
pengajaran. Lebih lanjut, berdasarkan
Qanun Aceh No.5 tahun 2008 tentang

penyelengaran pendidikan di Aceh, di
mana
disebutkan
bahwa
penyelengaraan pendidikan di Aceh
disesuaikan
dengan
kekhususan
karakteristik dan budaya masyarakat
Aceh yang Islami, dengan demikian
proses pembentukan karakter peserta
didik
harus
didasarkan
kepada
nilai-nilai Islami. Sehingga fungsi-fungsi
dari pendidikan akan mewujudkan
masyarakat Aceh yang berperadaban,
bermartabat, dan berakhlak mulia.
Program
pendidikan
diniyah
menerapkan
sistem
pendidikan
berdasarkan pilar-pilar agama islam
yaitu aqidah, akhlak, dan ibadah.
Selanjutnya, dalam program ini, siswa
sekolah
dasar
dituntut
untuk
menguasai 6 kitab wajib, yaitu Tarikh
(sejarah), Uswatun Hasanah, Juz
Amma, Pelajaran Ibadah, Masailal
Muhtadin, dan Tajwid, disamping
pengajaran baca tulis al-Quran
Terkait
dengan
pemaparan
diatas, peneliti memiliki pertanyaan
yang akan dianalisa jawabannya
melalui penelitian lebih lanjut, yaitu:
Apakah penerapan Qanun nomor 9
tahun 2015 tentang pendidikan Aceh
yang
diintegrasikan
dalam
penyelenggaraan pendidikan diniyyah
di Kota Banda Aceh.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan di Kota
Banda Aceh yang difokuskan kepada
unit analisis yang bersifat kelembagaan
yang berpusat kepada organisasi yang
terkait dengan pengembangan kinerja
guru. Penelitian ini menggunakan
pendekatan kualitatif. Pendekatan
kualitatif sebagai salah satu pendekatan
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yang
berusaha
memahami
dan
menafsierkan makna suatu peristiwa
interaksi perilaku manusia dalam suatu
situasi tertentu (Creswell, 2013).
Metode-metode
yang
digunakan adalah metode studi kasus
dan metode fenomenalogi. Studi kasus
adalah bagian dari metode kualitatif
yang hendak mendalami suatu kasus
tertentu secara mendalam dengan
melibatkan bermacam-macam sumber
informasi. (Creswell, 2013).
Proses pengolahan dimulai dari
editing dan coding untuk memudahkan
penajaman
dan
pengembangan
kategori secara lebih mendetail dan
tabulasi data. Selanjutnya, data yang
telah diolah kemudian dianalisis secara
mendalam (content analysis) dengan
menggunakan pendekatan deskriptif
kualitatif (Mukhtar, 2013). Reduksi
data dilakukan sebagai usaha sejak
awal penelitian dimulai secara terus
menerus
untuk
menghindari
penumpukan data dalam waktu yang
lama sehingga memungkinkan peneliti
untuk mengumpulkan data secara terus
menerus guna memperdalam dan
mempertajam
setiap
temuan
sebelumnya sehingga setiap data yang
didapat
selalu
relevan
dengan
masalahnya masing-masing.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi
Peraturan
Walikota
dalam penyelenggaran pendidikan
Diniyyah
Pendidikan Diniyyah sebagai
salah satu pembelajaran yang amanah

dari peraturan walikota. Di Banda
Aceh, untuk SMP wajib untuk semua
anak ikut Diniyah pada sore hari.
Gurunya direkrut sendiri oleh KPAI
(Komite Penguatan Aqidah Islam).
Sekolah sebagai panitia lokal diniyyah,
kepala
sekolah
adalah
penanggungjawabnya.
Para
pengajarnya ada berasal dari guru
dengan mengikuti proses seleksi yang
melakukan tes itu KPAI, honornya para
guru pendidikan diniyyah bersumber
dari Anggaran Pendapatan Belanja
Kota Banda Aceh. Itu salah satu bentuk
kepedulian pemerintah Kota Banda
Aceh dalam melaksanakan qanun
penyelenggaraan pendidikan diniyyah
itu. KPAI (Komite Penguatan Aqidah
Islam) yang bertanggungjawab dalam
menyusun kurikulum diniyyah.
Pendidikan diniyyah berlangsung
selama 2 jam, jadwal proses belajar
mengajar diberikan ke
sekolah,
pembelajaran
dimulai jam 14.00
sampai jam 16.00, sampai shalat ashar
berjamah. Semua siswa diberikan
kewajiban untuk mengikuti program
diniyyah kecuali mereka yang non
muslim.
Proses
pembelajaran
berlangsung selama tiga tahun sampai
mereka selesai pendidikan jenjang
pendidikan masing masing. akhir
pendidikan
diniyyah
diberikan
sertifikat, untuk melanjutkan jenjang
pendidikan
selanjutnya
memiliki
sertifikat diniyyah. Pemerintah Kota
Banda Aceh mendorong pendidikan
diniyyah yang merupakan kekhususan
dan kearifan lokal di Banda Aceh,
kebijakan
program
pendidikan
diniyyah dilahirkan sebuah qanun
tentang pendidikan diniyyah. Qanun

2018 | Seminar Nasional Pendidikan Dasar

657

itu sudah digulirkan, naskah akademik
dalam proses pembahasan dan uji
publik di Dewan Perwakilan Rakyat
Kota Banda Aceh. Kehadiran qanun
diniyyah belum didukung regulasi yang
kuat, sehingga polanya belum begitu
detail, ke depan dengan ada qanun
semuanya bisa ditata secara lebih baik.
Dan yang harus diperkuat, seperti
guru-guru yang lebih berkompetensi di
bidang
itu,
sistemnya,
dan
partisipasinya semua pihak yang
dilibatkan dalam qanun tersebut
termasuk kurikulum.
Pengawasan dan Penguatan Program
Penyelenggaraan Diniyyah
Pengawasan yang lakukan dalam
kebijakan tidak terlalu teknis, yang
diukur
secara
indikator
dengan
melihat/mendengar
laporan
masyarakat. Berdasarkan masukan itu,
dalam rangka menyempurnakan dan
melahirkan qanun. Pertemuan dengan
penyelenggaraan pendidikan diniyyah
dilakukan secara rutin, ada rapat kerja
kondisional,
rapat
pertanggungjawaban,
yang
bahas
permasalahan
pendidikan
secara
umum,
yang
salah
satu
item
pembahasannya adalah pendidikan
diniyyah. Mungkin pembahasan yang
fokus tentang pendidikan diniyyah
dilakukan
ketika
pembahasan
rancangan qanun tentang materimateri qanun diniyyah ini, qanun
pendidikan diniyyah akan mengatur
lebih detail tentang sistem, tenaga,
kurikulum, dan segala hal yang
berkaitan dengan diniyyah tersebut.
Pemerintah Kota Banda Aceh dan
DPRK berencana melakukan kunjungan
ke beberapa daerah di luar Aceh yang

sudah melahirkan Peraturan Daerah
tentang pendidikan diniyyah. Bahkan
daerah-daerah yang tidak melabelkan
diri sebagai daerah syariat islam, telah
berjalan
melaksanakan
program
diniyyah
dengan
regulasinya
mewajibkan kelulusan siswa itu
mampu membaca al-quran.
Regulasi tersebut harus memililih
out put yang signifikan dalam
penyelenggaraan pendidikan diniyyah
ini, dengan lahirnya regulasi yang lebih
kuat. Kalau pertanyaannya apakah ada
hal lainnya, itu akan menjadi bagian
dari evaluasi ketika menjalankan
qanun ini. Apakah
nanti ada
kekurangan atau ada hal lain yang
harus dilakukan lagi, itu menjadi
bagian evaluasi kita, setelah qanun ini
diterapkan.
Dalam
bidang
penganggaran, Paling kurang 20%
(dua puluh persen) Dana
Otsus
alokasi
Pemerintah
Aceh
dan
Pemerintah
Kabupaten/Kota
digunakan
untuk
pembangunan
pendidikan Aceh dan Kabupaten/Kota
sesuai dengan Renstra Pendidikan
Aceh. (2) Pengelolaan dana Otsus
untuk pendidikan alokasi Pemerintah
Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)
dipertanggungjawabkan
oleh
Pemerintah
Aceh
dalam
pertanggungjawaban
APBA.
(3)
Pengelolaan Dana Otonomi Khusus
untuk
pendidikan
alokasi
Kabupaten/Kota
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
dipertanggungjawabkan
oleh
Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam
pertanggungjawaban
APBK
dan
diadministrasikan pada Pemerintah
Aceh. Kebutuhan anggaran dalam
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rangka mendorong kualitas pendidikan
agama dan keislaman, Pemerintah
Kota Banda Aceh menyediakan
anggaran
untuk
kebutuhan
itu,
tentunya disesuaikan antara kebutuhan
dan
kemampuan
penganggaran,
contohnya tenaga-tenaga honor yang
dulu dibiayai oleh propinsi, tiba-tiba
dialihkan ke Banda Aceh setelah
disahkan penganggaran oleh DPRK,
pemerintah kota terpaksa menangani
permasalahan
ini
dengan
pengalokasian
dalam
anggaran
perubahan. Pemerintah Kota Banda
Aceh berhasil membayar honorarium
tersebut, termasuk untuk tenaga-tenaga
pendidikan diniyyahnya. Jadi ke
depan, jika ini menjadi kebutuhan,
mau tak mau harus dianggarkan,
karena
berbicara
mengenai
sumberdaya manusia, kita harus berani
berinvestasi.
Undang-Undang No. 11 Tahun
2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA)
menyebutkan bahwa setiap warga
Aceh berhak mendapatkan pendidikan
yang bermutu dan Islami sejalan
dengan
perkembangan
ilmu
pengetahuan dan teknologi yang
diselenggarakan atas dasar prinsipprinsip demokrasi dan keadilan dengan
menjunjung tinggi hak asasi manusia,
nilai Islami, budaya, dan kemajemukan
bangsa
(Bustamam-Ahmad,
2007)
(Suraiya, Pascasarjana and Banda,
2015).
UU
tersebut
menjamin
terlaksananya sistem pendidikan yang
berbasis nilai Islami dan menjamin
semua lulusan sekolah menengah dan
perguruan tinggi dapat bersaing di
pasar kerja dan kehidupan sosial
ekonomi, dan politik masyarakat Aceh

yang lebih baik (Pemerintah Republik
Indonesia, 2014). Dengan adanya
UUPA,
maka
perbaikan
mutu
pendidikan menjadi sangat strategis.
Selain itu, UU No. 44 Tahun 1999
tentang
penyelenggaraan
keistimewaan Aceh juga menekankan
perlunya perhatian besar terhadap
pendidikan
dengan
kewenangan
khusus dalam menyelenggarakannya.
Urusan wajib yang diatur dalam UUPA
adalah penyelenggaraan pendidikan
yang berkualitas dan menambah materi
muatan lokal sesuai dengan landasan
agama.
Pemerintah
Aceh
memiliki
wewenang dalam penyelenggaraan
pendidikan yang diatur dalam Qanun
Aceh berupa 1) Pemerintah pusat,
pemerintah Aceh, dan pemerintah
Kab/Kota
menyelenggarakan
pendidikan di Aceh sesuai dengan
kewenangannya masing-masing; 2)
Pemerintah Aceh dan pemerintah
Kab/Kota
menyelenggarakan
pendidikan Islami sesuai dengan
kewenangannya masing-masing. 3)
Penyelenggaraan pendidikan meliputi
bidang
kebijakan,
pembiayaan,
kurikulum dan pengajaran, sarana
prasarana, pendidik dan tenaga
kependidikan,
penjaminan
dan
pengendalian
mutu
pendidikan,
pengelolaan sekolah luar biasa, dan
bidang lainnya sesuai dengan ketentuan
undang-undang.Dalam
penyelenggaraan pendidikan bidang
kebijakan,
pemerintah
Aceh
berwenang
menetapkan
rencana
strategis
pendidikan
Aceh,
melaksanakan
koordinasi
dan
sinkronisasi kebijakan dan program
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pendidikan
antar
Kab/Kota,
menetapkan standar pendidikan Aceh,
melaksanakan
sosialisasi
standar
pendidikan Aceh, dan menfasilitasi
peningkatan kompetensi guru dan
tenaga
kependidikan.
Sehingga,
pengembangan
kinerja
guru
merupakan salah satu kebijakan yang
menjadi
prioritas
utama
yang
terkandung dalam amanat Qanun
Aceh
tentang
penyelenggaran
pendidikan.
Kebijakan Qanun Aceh tentang
penyelenggaraan pendidikan diniyyah
dan Pengembangan kinerja guru
Kehidupan masyarakat Aceh yang
berlandaskan
syariat
Islam
dan
keistimewaan
dalam
kehidupan
beragama, adat, pendidikan, dan
peran
ulama
dalam
penetapan
kebijakan telah memberi inspirasi
utama
dalam
penyelenggaraan
pendidikan, tidak saja dalam rangka
sistem pendidikan nasional, tapi juga
dalam
pelaksanaan
kekhususan
tersebut (Utriza, 2007). Reformasi
pendidikan di Aceh merupakan faktor
penting
untuk
memungkinkan
peningkatan
pendapatan
dan
penciptaan lapangan kerja. Demikian
juga, konflik yang panjang dan
ketidakstabilan politik yang baru saja
berakhir telah menyebabkan kerusakan
yang besar terhadap pendidikan dan
infrastruktur sosial lainnya (Pemerintah
Republik Indonesia, 2014). Sumber
daya
tambahan
yang
tersedia
berkaitan dengan upaya pemulihan
dan rehabilitasi Aceh pasca tsunami
dan
resolusi konflik memberikan
sebuah landasan untuk menggunakan
pendidikan sebagai katalis utama

dalam pengembangan sosial dan
ekonomi. Kedalaman dan keragaman
dasar sumber daya manusia di Aceh
merupakan
kunci
utama
dalam
meningkatkan daya saing ekonomi
yang terus meningkat baik pada
tataran nasional maupun regional dan
global. Meningkatkan
kesempatan
memperoleh
pendidikan
dan
pelatihan merupakan hal yang sentral
dalam kebijakan pendidikan di Aceh
baik melalui pendekatan formal
maupun non formal. Tujuan umumnya
adalah mengembangkan kemampuan
baca (literacy), tingkat
Guru tidak hanya berfungsi
sebagai tenaga pendidik, tapi juga
mendorong guru berfungsi sebagai
pembawa norma-norma, nilai-nilai,
semua guru bertanggung terhadap
nilai-nilai
intelektualitas
dan
kompetensi nilai nilai spritualitas,
pendidikan Diniyyah adalah bagian
dari semangat menanamkan nilai nilai
keislaman
tersebut.
Penguatan
program diniyyah yang sudah berjalan
hampir enam tahun, ini sebuah
kebijakan yang sangat tepat yang
dilakukan
untuk
pengintegrasian
tentang
qanun
keistimewaan
pendidikan. Program ini dilakukan
dengan menambah jam pelajaran
agama pada siswa selama empat jam
dalam perminggu masing-masing kelas,
dari jam 14.00 – 16.00 WIB, biasanya
dua hari untuk setiap siswanya (setiap
hari selama dua jam). kebijakan lain
yang diterapkan satu hari karena durasi
dua hari terasa sedikit merepotkan
orang tua siswa dalam antar jemput
anaknya, begitu juga dengan konsumsi
mereka (siswa). Kami mengganti
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jadwal belajar siswa dari pukul 14.00 –
18.00 WIB, termasuk didalamnya
bimbingan shalat ashar berjamaah, jadi
tidak ada waktu mereka yang kosong,
mereka tetap mendapat jatah 4 jam
yang digabungkan dalam satu hari. Di
sisi lain, tahun ini sudah mulai
menerapkan jam tambahan agama,
semula tiga jam dalam kurilkulum K13,
kita tambah satu jam lagi sehingga
menjadi empat jam. Hal tersebut
dilakukan
oleh
sekolah
untuk
mendukung
program
tahfiz,
penambahan satu jam bertujuan untuk
mengevaluasi perkembangan hafalan
yang ada dengan sistem siswa
menyetor hafalan kepada guru.
Sumberdayanya tetap dengan guru
yang sudah ada sebelumnya. Semua
siswa yang beragama Islam wajib
menghafal
dengan
jumlah
ayat
tertentu, bahkan sebelum-sebelumnya
saya pernah melakukan SKM (Standar
Kelulusan Minimal) dalam hal hafalan,
dan itu dilakukan misalnya kelas tujuh
wajib 15 surat, kelas delapan batas
minimalnya 25 surat, kelas sembilan
sampai tamat SMP batasnya sampai 35
surat. Walaupun tidak semua dapat
dicapai, siswa telah berusaha. Namun
juga ada siswa yang melebihi dari
target
yang
ditetapkan.
Untuk
mengukur proses yang diinginkan dari
pelajaran
agama,
penyelenggaran
program
diniyyah
menyediakan
instrument yang di dalamnya tersedia
sejumlah surat-surat hafalan, misalnya
surat al-fatihah, an-nas dan seterusnya.
Pemerintah Kota Banda Aceh
telah mewacanakan program tahfiz
“seribu hafiz” menambah satu jam
dengan harapan dapat mengevaluasi

hafalan-hafalan yang sudah dilakukan,
karena hafalan itu tidak mungkin
dilakukan dengan tiga jam pelajaran
seperti yang sudah ada, penambahan
satu jam itu untuk mengukur hafalanhafalan. Dalam hal kurikulum kearifan
lokal
membentuk
pembelajaran
tematik yang terintegrasi nilai-nilai
keislaman,
Banda
Aceh
diselenggarakan program diniyyah
selama sembilan tahun, tiga tahun di
SD, tiga tahun SMP dan tiga tahun
SMA
Pola
pengajaran
dayah
diterapkan dalam pengajaran diniyyah,
guru diniyyah yang berasal dari
sekolah ini, yang punya kapasitas dan
sudah lulus tes, karena konsep diniyyah
ini sebenarnya bukan pada penguasaan
kitab Masaila (konten kitab), namun
pada kemampuan mengenal dan
membaca
huruf
arab
jawi,
pematerinya pun dari guru agama.
Ketika kompetensi membaca, menulis
dan menjelaskan tentang isi kitab yang
lima itu, kitab uswatun hasanah, tarikh,
fiqh ibadah, dan tajwid. Konsep
awalnya keberadaan diniyyah itu
dimaksudkan
untuk
memasukkan
pesantren dalam sekolah, sehingga
kalau ada siswa yang tidak ada
kegiatan pengajian diluar, mereka
sudah mendapatkannya di sekolah. Itu
pengintegrasian antara pendidikan
dayah dan sekolah.
Dukungan
substansi
mata
pelajaran dalam pembentukan budaya
Islami pada sekolah unggulan di Aceh
bersandarkan pada tujuan dan arahan
pendidikan menengah sebagaimana
termaktub dalam Qanun No.5 tahun
2008 Pasal 27 ayat 2 dan ayat 3
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menegaskan
bahwa
pendidikan
menengah
bertujuan
untuk
mengembangkan pengetahuan, sikap
dan keterampilan peserta didik sesuai
dengan nilai-nilai Islam yang diperlukan
untuk
memasuki
pasar
kerja,
mempersiapkan diri melanjutkan ke
pendidikan tinggi/dayah dan pengabdian
kepada
masyarakat.
Pendidikan
menengah
(Sekolah
Unggulan)
diarahkan agar peserta didik muslim
mampu membaca al-Qur’an dan
menulis Arab Melayu (Saminan, S.,
2015)
Berdasarkan Qanun nomor 9
tahun
2015
penyelenggaraan
pendidikan diniyyah adalah kurikulum
yang digunakan pada setiap jenis
dan jenjang pendidikan sesuai dengan
standar nasional pendidikan dan
muatan lokal yang dilaksanakan secara
islami. Kurikulum yang dilaksanakan
secara islami sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib memuat mata
pelajaran sebagai berikut: a. Mata
Pelajaran Inti: Pendidikan Agama Islam
dan prakteknya, meliputi: (a) Aqidah
akhlak dan budi pekerti (b) Fiqh; dan;
(c) Al-Quran dan Hadist; 2. Pendidikan
Kewarganegaraan;3Matematika/berhit
ung; 4. Ilmu Pengetahuan Alam; 5.
Ilmu Pengetahuan Sosial; 6.
Bahasa
dan Sastra Indonesia; 7.
Bahasa
Inggris; 8. Bahasa Arab; 9. Pendidikan
Jasmani dan Olahraga; dan 10. Sejarah
Kebudayaan Islam. b. Mata Pelajaran
Muatan lokal, meliputi: 1.
Bahasa
Daerah; 2. Sejarah Aceh; 3. Adat,
Budaya, dan kearifan lokal; dan 4.
Pendidikan Keterampilan.
Dalam
penyelenggaraan
pendidikan
bidang
sarana
dan

prasarana pendidikan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan
ayat (3) huruf d, Pemerintah Aceh
berwenang : melaksanakan Standar
Pelayanan Minimal (SPM) sarana dan
prasarana
pendidikan
pada
pendidikan dasar dan pendidika
menyusun
dan
menengah;
menentukan buku muatan lokal,
buku teks pelajaran, buku panduan
pendidik, dan buku pengayaan untuk
Pendidikan Dasar dan Pendidikan
Menengah kurikulum Aceh serta
mengawasi penggunaannya;
Pendidikan
Diniyah
Formal
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf
a,
menyelenggarakan
pendidikan ilmu yang bersumber dari
ajaran agama Islam pada jenjang
PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan
Menengah dan Pendidikan Tinggi.
Kurikulum Pendidikan Diniyah Formal
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dengan berpedoman pada kurikulum
standar
yang
ditetapkan
oleh
Kementerian Agama dan disesuaikan
dengan Karakteristik Aceh.
Materi diniyyah berdasarkan
pada lima kitab, (pertama) kitab
uswatun hasanah yang berhubungan
dengan akhlak, adab, dan sopan
santun (kedua) kitab tarikh yang
berhubungan dengan sejarah yang
didalamnya terdapat sejarah lahir nabi,
wafat nabi dan sejarah islam lainnya,
(ketiga) kitab tajwid yang didalam
mempelajari tentang hukum-hukum
qiraah, (keempat) kitab masaila yang
didalam berkumpul tentang materimateri fiqh ibadah, tauhid, dan akhlak,
(kelima) kitab tentang fiq ibadah.
Seluruh SMP materinya sama dan
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kitabnya disediakan oleh Pemerintah
kota.
Dalam pengelolaan diniyyah,
pada
prinsipnya
yang
bertanggungjawab
adalah
dinas
pendidikan kota Banda Aceh, Cuma
secara pertanggungjawaban sekolah
melaporkan tentang kegiatan dan
melengkapi dokumen-dokumen seperti
jumlah guru mengajar, jumlah jam dan
nama panitia pelaksana dari sekolah 2
atau 3 orang, sekolah kemudian
menyampaikan laporan pada dinas
untuk kemudian diteruskan ke KPAI.
Proses pembelajaran diniyyah juga di
monev oleh unsur pengawas yang
terdiri dari para pengawas sekolah.
SIMPULAN
Pelaksanaan
Qanun
Aceh
Nomor 9 Tahun 2014 tersebut,
belum efektif dalam meningkatkan
kualitas manusia di Aceh melalui
pendidikan
Secara
garis
besar
dikarenakan terdapatnya beberapa
permasalahan utama antara lain: (a)
Kewenangan
antar
pelaksana
program baik antar instansi maupun
antara provinsi dan kabupaten/kota.
pembahasan mengenai pembagian
kewenangan,
khusus
untuk
penyelenggaraan
pendidikan yang
menjadi
tanggung
jawab
Kabupaten/Kota yang saat ini masih
dalam pembahasan oleh pemerintah
aceh perlu segera dibahas lebih lanjut;
(b) Isu-isu penting yang terabaikan
seperti pengaturan tentang Standar
Pelayanan Minimal (SPM) dalam
bidang pendidikan dan Standar
Nasional Pendidikan (SNP).
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