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ABSTRAK 

Nisa’, Khoirun. 2017. Manajemen Kurikulum Sekolah Kejuruan Berbasis Pesantren Dalam 

Pengembangan Karaker Siswa (Studi Kasus di SMK Al-Islam Joresan). Skripsi. 

Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut 

Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing, DR.Hj. Siti Maryam Yusuf, 

M.Ag. 

Kata Kunci: Manajemen Kurikulum, Pengembangan Karakter dan Pesantren 

Di tengah-tengah arus perubahan masyarakat global, penguasaan informasi 

dan pemanfaatan media dalam mengkomunikasikan dan mengartikulasikan gagasan 

menjadi hal yang penting. Terwujudnya sumber daya yang memiliki kemantapan 

iman, kekuatan amal ibadah dan keluasan ilmu mutlak dibutuhkan untuk menghadapi 

era global yang dinamis. Dalam proses pembelajaran tidak cukup hanya memberikan 

pengetahuan umum saja tetapi perlu adanya pembinaan karakter siswa. Dengan 

adanya manjemen kurikulum yang baik diharapkan dapat membantu para siswa 

dalam  proses belajar dan mengembangkan karekter pribadi mereka sehingga dapat 

mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan.  

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui perencanaan materi kurikulum 

berbasis pesantren dalam pengembangan karakter siswa di SMK al-Islam Joresan, (2) 

mengetahui pelaksanaan materi kurikulum berbasis pesantren dalam pengembangan 

karakter siswa di SMK al-Islam Joresan, (3) mengetahui evaluasi materi kurikulum 

berbasis pesantren dalam pengembangan karakter siswa di SMK al-Islam Joresan. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan dalam 

pengumpulan data penulis menggunakan metode wawancara, observasi dan 

dokumentasi. Adapun dalam menganalisis data penulis menggunakan analisis reduksi 

data, display data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. 

Dari analisis data yang dilakukan dapat disimpulkan bahwanya: (1) 

Perencanaaan materi kurikulum berbasis pesantren dalam pengembangan karakter 

siswa di SMK Al-Islam Joresan menggabungkan antara kurikulum dinas pendidikan 

dan kurikulum pesantren.Untuk itu sekolah ini mengelompokan materi kurikulum 

menjadi beberapa program pembelajaran meliputi: program agama, program adaptif, 

program normatif, program produktif, program muatan lokal serta program 

ekstakurikuler. (2). Dalam pelaksanaan materi kurikulum sekolah ini memaksimalkan 

pembelajran di kelas dengan beberapa media yang ada, selain itu pengembangaan 

karakter siswa juga dibantu dengan adanya beberapa organisasi siswa dan program 

ekstrakurikuler baik ekstrakurikuler wajib ataupun pilihan. (3) Evaluasi ini dilakukan 

dengan penilaian terhadap hasil belajar siswa melalui beberapa evaluasi 

pemebelajaran meliputi evaluasi formatif, evaluasi submatif, evaluasi Placement dan 

evaluasi diagnostik. Dari beberapa hasil evaluasi ini kemudian diakumulasikan 

menjadi nilai raport dan syarat kelulusan  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan hal terpenting bagi perkembangan anak, 

pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter 

seorang anak dalam rangka memperbaiki peradaban bangsa serta mencerdaskan 

kehidupan bangsa. Pendidikan menjadi tolok ukur kemajuan dari sebuah Negara, 

karena pendidikan mampu meningkatkan sumber daya serta mengembangkan 

potensi manusia. Tujuan utama dari pendidikan adalah berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang cakap dalam menghadapi tantangan 

kehidupan. Untuk mencapai tujuan dan menjalankan fungsi pendidikan sesuai 

yang diinginkan, maka pendidikan harus diselenggarakan secara sistematis dan 

terencana dengan baik. 

Dalam pengertian dasar, pendidikan adalah proses menjadikan seseorag 

menjadi dirinya sendiri yang tumbuh sejalan dengan bakat, watak, kemampuan, 

dan hati nuraninya secara utuh. Proses pendidikan diarahkan pada proses 

berfungsinya semua potensi peserta didik secara manusiawi agar mereka menjadi 

dirinya sendiri yang mempunyai kemampuan dan kepribadian unggul.
2
 

Saat ini begitu banyak lembaga pendidikan yang didirikan serta 

menawarkan program pendidikan yang berbeda-beda, baik itu lembaga formal 

                                                           
2
 Ibid, 1. 
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ataupun nonformal. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang secara 

sistematis melakukan program bimbingan, pengajaran, dan latihan dalam rangka 

membantu siswa untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Sekolah juga ikut 

bertanggung jawab atas terciptanya moral peserta didik sesuai dengan norma 

agama dan Negara. 

Dalam sistem pendidikan nasional sebagimana diatur dalam undang-

undang nomor 20 tahun 2003 disebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa 

yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan 

untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman 

dan bertaqwa kepada tuhan Yang Maha Esa, berakhlaq mulia, sehat, berilmu, 

cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis  serta 

bertanggung jawab.
3
 

Bisa dilihat bahwa dalam pendidikan itu tidak hanya cukup membangun 

intelektual siswa yang tinggi, tetapi juga perlu membangun kepribadian serta 

ketrampilan dan keahlian siswa. Untuk itu setiap lembaga pendidikan khususnya 

sekolah harus merencanakan pembelajaran dengan sebaik-baiknya agar 

menghasilkan output pendidikan yang berkompeten sesuai tujuan pendidikan 

nasional. 

                                                           
3
 Ahmadi, Manajemen Kurikulum Pendidikan Kecakapan Hidup, (Yogyakarta: Pustaka Ifada, 

2013), 2. 
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Dalam pendidikan Islam telah diterangkan bahwa tujuan dari pendidikan 

merupakan kristalisasi nilai-nilai yang ingin diwujudkan ke dalam pribadi murid. 

Oleh karena itu, rumusan tujuan pendidikan bersifat komprehensif, mencakup 

semua aspek dan intregasi dalam pola kepribadian yang ideal.
4
 Untuk itu proses 

pendidikan harus dilakukaan dengan sebuah rencana yang matang dan 

pelaksanaan yang semaksimal mungkin. 

Kurikulum menjadi hal penting dalam penyelenggaraan pendidikan, 

karena semua kegiatan pembelajaran itu didasarkan pada kurikulum. Mulai dari 

tujuan pembelajran, materi pembelajaran, strategi pembelajaran, proses 

pembelajaran sampai hasil dan evalusi pembelajaran semua dirancang dalam 

kurikulum.  

Kurikulum adalah program pendidikan yang disediakan oleh sekolah bagi 

para siswanya. Berdasarkan program pendidikan tersebut siswa melakukan 

berbagai macam kegiatan belajar sehingga mendorong perkembangan dan 

pertumbuhanya sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. 

Kurikulum tidak terbatas pada sejumlah mata pelajaran, namun meliputi segala 

sesuatu yang dapat mempengaruhi perkembangan siswa seperti bangunan 

sekolah, alat pelajaran, perlengkapan sekolah, karyawan, dan lain-lain.
 5 

                                                           
4
 Mahmud, Pendidikan Islam Kaajian Teoritis Dan Pemikiran Tokoh, (Bandung: PT. Remaja 

Rosda Karya, 2014), 10. 
5
 Oemar Hamalik, Manajemen Pengembangan Kurikulum, (Bandung: PT Remaja Rosda 

Karya, 2008), 10.  
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Di era modern saat ini banyak sekolah yang menawarkan berbagai macam 

progam pendidikan yang bervariasi. Lembaga pendidikan formal yang satu ini 

terus bersaing dalam memperbaiki proses pembelajarannya untuk menarik 

perhatian masyarakat. Karena itu sebagai orang tua, kita harus selektif dalam 

memilih lembaga pendidikan untuk anak-anak kita. Tidak cukup hanya sekolah 

yang membeirkan fasilitas pembelajaran yang baik, lengkap serta sesuai 

perkembangan ilmu pengertahuan dan teknologi saja, tetapi juga pendidikan 

moral, religius dan ketrampilan anak juga diperlukan, sebab integrasai dari 

semua aspek inilah yang akan menjadikan seorang anak mampu menghadapi 

perkembangan jaman di era ini. 

Kurikulum mempunyai kaitan erat dengan pengajaran, karena pengajaran 

merupakan bagian integral dari kurikulum, pengajaran juga merupakan 

pelaksanaan dari kurikulum, kurikulum tanpa pengajaran tidak akan terwujud 

dan begitupun pegajaran jika tanpa kurikulum dapat menjadi kegiatan yang tidak 

terencana.
6
  

Untuk itu perencanaan dan manajemen kurikulum harus dilakukan 

sebaik-baiknya, selain itu kurikulum pembelajaran juga harus disesuikan dengan 

perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, tingkat kecerdasan 

peserta didik, kultur, serta kebutuhan masyarakat saat ini agar sebuah 

pembelajaran dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Sekolah sebagai lembaga 

pendidikan formal telah dipercaya masyarakat untuk menciptakan generasi 

                                                           
6
 Agustinus Hermino, Manajemen Kurikulum, 17. 
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bangsa yang berkarakter, maka setiap sekolah harus memberikan pembelajaran 

dan pengajaran yang baik berkenaan dengan pembentukan dan pengembangan 

karakter siswanya. 

Karakter diartikan sebagai tata nilai yang menuju pada suatu sistem yang 

melandasi pemikiran, sikap dan perilaku yang ditampilkan.
7
 Karakter merupakan 

sebuah hal penting, karena karekter akan menunjukan identitas seseorang, baik 

buruknya semua akan dilihat dari perangai yang diperlihatkannya. Bisa kita lihat 

bagaimana karakter serta moral para pelajar saat ini. Banyak yang memiliki 

intelektual yang tinngi namun karakter dan moral mereka tidak menunjukan 

keintelektualan mereka. 

Pendidikan karakter di sekolah sangat di perlukan meskipun dasar dari 

pendidikan karakter adalah di dalam keluarga. Kalau seorang anak mendapatkan 

pendidikan karakter yang baik dalam keluarganya, anak tersebut akan 

berkarakter baik pada tahap selanjutnya.
8
 Namun banyak orang tua yang gagal 

dalam menanamkan karakter yang baik untuk anak-anaknya karena mungkin 

terlalu sibuk dan mementingkan aspek kognitif anak. Disinilah sekolah harus 

melakukan perbaikan dan pengembangan karakter anak melalaui pembelajaran 

dan pengajaran yang baik.   

                                                           
7
 Fatchul Mu’in, Pendidikan Karakter Konstruksi Teoritik Dan Praktik, (Jogjakarta: Ar-Ruz 

Media, 2011), 160.  
8
 Mansur Muslich, Pendidikan Karakter Menjawab Tantangan Krisi Multidimensional, 

(Jakarta: PT Bumi Aksara,2011), 30. 
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Pendidikan karakter merupakan proses penanaman nilai-nilai yang 

penting pada diri anak melalui serangkaian kegiatan pembelajaran dan 

pendampingan sehingga para siswa sebagai individu mampu memahami, 

mengalami, dan mengintegrasikan nilai yang ditanamkan dalam proses 

pendidikan yang dijalaninya ke dalam kepribadianya.
9
 

Melalui program pengajaran dan pembelajaran yang didasarkan pada 

pendidikan karakter ini diharapkan mampu membantu siswa dalam 

mengembangkan karekter yang baik yang telah dibentuk sejak mereka masih 

berusia kanak-kanak serta dapat membentuk kaarakter generasi bangsa sesuai 

dengan pancasila. 

Tidak hanya intelektual dan karakter saja yang harus dibangun dalam 

sebuah pendidikan tetapi skill juga menjadi sumbangan besar dalam menciptakan 

output pendidikan yang tangguh dalam mengahdapi perkembangan jaman saat 

ini. Di Negara kita banyak terjadi pengangguran, banyak kasus kriminalitas 

akibat masalah perekonomian dan masih banyak lagi fenomena yang terjadi 

akibat kesalahan dalam mengambil keputusan. Semua ini terjadi karena kurang 

siapnya output pendidikan dalam menghadapi dunia kerja sebab skiil yang 

mereka miliki tidak mampu memenuhi kebutuhan kerja. 

Untuk itu sekolah saat ini harus benar-benar mengintegrasikan aspek-

aspek kehidupan dalam pembelajaran mulai dari sikap, pengetahuan serta 

                                                           
9
 A. Rodlimakmun, Pembentukan Karakter Berbasis Pendidikan Pesantren  (Studi Pondok 

Pesantren Tradisional Dan Modern Di Kab. Ponorogo), (Ponorogo: Stain Po. Press, 2014), 20. 
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keterampilan harus direncanakan sebaik-baiknya. Melalui manajemen dan 

pelaksanaan kurikulum yang baiklah ketiga aspek pembelajaran ini dapat 

diintegrasikan dengan baik dalam kehidupan nyata oleh para siswanya. 

Berdasarkan penjajagan awal di lapangan, bahwasannya lembaga 

pendidikan SMK Al-Islam Joresan, Mlarak, Ponorogo berupanya mencipatakan 

output pendidikan seperti yang telah dijelaskan, selain ingin membangun skill 

dan pengetahuan siswa sekolah ini melakukan pendidikan dan pengembangan 

karakter bagi siswanya. Dengan tetap memelihara kultur pesantren sebagai 

lembaga Tafaqquh Fiddin di tengah-tengah arus perubahan masyarakat global 

penguasaan informasi dan pemanfaatan media dalam mengkomunikasikan dan 

mengartikulasikan gagasan menjadi hal yang penting. Terwujudnya SDM santri 

yang memiliki kemantapan iman, kekuatan amal ibadah dan keluasan ilmu 

mutlak dibutuhkan menghadapi era global yang dinamis. Melalui manajemen 

kurikulum dengan memasukan kurikulum pesantren salaf dan menggabungkanya 

dengan kurikulum dari pemerintah serta yayasan, sekolah ini berharap mampu 

membangun dan mengembangkan potensi serta menyiapkan peserta didik dalam 

meyakini, memahami, menghayati dan mengamalkan agama Islam melalui 

kegiatan bimbingan pengajaran dan latihan. Selain itu sekolah ini juga 

mengusung kegiatan-kegiatan ekstra yang menjadi wadah bagi para siswa untuk 

berkarya, berkreasi dan mengembangkan pribadi mereka seperti kegiatan seni 

musik hadrah, band, dramband, KIS, tataboga, kaligrafi, menjahit, PMR, 

kepramukaan dan lain-lain. Terbukti dengan prestasi-prestasi diraih para siswa 
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dalam dunia pendidikan maupun dunia kerja. Banyak alumni yang mendapatkan 

beasiswa di perguruan tinggi Indonesia diantaranya UNESA, UIN Malang, UNS, 

UIN Jakarta, Politehnik Negeri Madiun, dan perguruan tinggi lainya serta banyak 

juga yang langsung diterima bekerja di perusahaan ternama seperti Astra Jakarta 

dan PT. Indofarma Surabaya sebagai pengendali mesin melalui komputer selain 

itu banyak juga yang berkiprah dalam kegiatan masyarakat. SMK Al-Islam 

Joresan lebih mengedepankan pembelajaranya dengan membina para siswa  

dalam menyiapkan lulusan yang kompeten di bidangnya agar siap terjun di 

tengah-tengah kehidupan bermasyarakat.
 10

 

Berangkat dari asumsi tersebut, penulis bermaksud meneliti tentang 

bagaimana manjemen kurikulum dengan penggabungan kurikulum yang 

ditetapkan di sekolah ini untuk mengembangkan karakter siswa. Sehinnga dalam 

penelitian ini peneliti merumuskan judul “Manajemen Kurikulum Sekolah 

Kejuruan Berbasis Pesantren Dalam Pengembangan Karakter Siswa (Studi  

Kasus Di SMK Al-Islam Joresan)” 

 

B. Fokus Penelitian 

Berangkat dari latar belakang di atas maka penulis memfokuskan 

penelitian ini tentang manajemen materi kurikulum dalam pengembangan 

karakter siswa di sekolah kejuruan berbasis pesantren SMK Al-Islam Joresan. 

 

                                                           
10

 Lihat transkip wawancara nomor: 10/W/03-7/2017 



11 

 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan masalah di atas, maka penulis dapat 

merumuskan beberapa masalah: 

1. Bagaimana perencanaan materi kurikulum berbasis pesantren dalam 

pengembangan karakter siswa di SMK al-Islam Joresan? 

2. Bagaiamana pelaksanaan materi kurikulum berbasis pesantren dalam 

pengembangan karakter siswa di SMK al-Islam Joresan?  

3. Bagaimana evaluasi materi kurikulum berbasis pesantren dalam 

pengembangan karakter siswa di SMK al-Islam Joresan? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :  

1. Untuk mengetahui perencanaan materi kurikulum berbasis pesantren dalam 

pengembangan karakter siswa di SMK al-Islam Joresan 

2. Untuk mengetahui pelaksanaan materi kurikulum berbasis pesantren dalam 

pengembangan karakter siswa di SMK al-Islam Joresan 

3. Untuk mengetahui evaluasi materi kurikulum berbasis pesantren dalam 

pengembangan karakter siswa di SMK al-Islam Joresan 

 

E. Manfaat Penelitian   

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 
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1. Manfaat teoritis 

Diharapkan penelitiaan ini dapat memberikan sumbangan ilmu 

pengetahuan khususnya dalam mengembangkan karakter siswa melalui 

manajeman kurikulum sekolah kejuruan berbasis pesantren, serta tidak 

menutup kemungkinan untuk diadakan penelitian lebih lanjut sebagai 

pengembangan ilmu pengetahuan dari pihak yang berkompeten. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Dinas Pendidikan: sebagai bahan masukan dan referensi tentang 

strategi mengimplementasikan kurikulum dalam mengembangkan karakter 

siswa. 

b. Bagi Lembaga Pendidikan: diharapkan penelitian ini mampu memberikan 

sumbangan pemikiran dan tambahan ilmu pengetahuan khususnya dalam 

mengembangkan karakter siswa melalui manajemen kurikulum berbasis 

pesantren. 

c. Bagi Pendidik: melalui penelitian ini diharapakan pendidik mampu 

mengoptimalkan implementasi kurikulum sekolah kejuruan berbasis 

pesantren dalam pengembangan karakter siswa. 

d. Bagi Siswa: diharapakan siswa dapat mengembangkan dan memperbaiki 

karakter pribadi mereka melalui manajemen kurikulum pembelajaran yang 

baik. 



13 

 

 

e. Bagi Penulis: dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah cakrawala 

berfikir dan memperluas pengetahuan serta mendapat pengalaman dalam 

pengadaan penelitian. 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan di sini dimaksudkan untuk mempermudah para 

pembaca dalam menelaah isi yang ada di dalamnya yang terdiri dari lima bab 

yaitu sebagai berikut :  

BAB I: Pendahuluan, bab ini berisi tentang : Latar belakang masalah, Fokus 

penelitian, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian 

dan Sistematika pembahasan.  

BAB II:  Kajian teori dan atau telaah hasil penelitian terdahulu, bab ini ditulis 

untuk memperkuat suatu penelitian, dengan adanya kajian teori 

maka antara data dan teori akan saling melengkapi dan menguatkan. 

Teori yang digunakan sebagai kajian dalam penelitian ini yaitu 

pertama tentang Manajeman kurikulum yang mencakup Pengertian, 

Komponen, Ruang lingkup, Kurikulum berbasis karakter serta 

Manajemen kurikulum pendidikan teknologi dan kejuruan. Kedua 

tentang Pengembangan karakter dan pesantren yang membahas 

Pengertian karakter, Pendidikan karakter, Proses pendidikan 

karakter, Pengembangan karakter serta Pesantren sebagai lembaga 

pendidikan. 
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BAB III: Metode Penelitian, pada bab ini akan dibahas tentang Pendekatan 

dan Jenis Penelitian, Kehadiran Peneliti, Lokasi Penelitian, Data 

dan Sumber Data, Prosedur Pengumpulan Data, Teknik Analisis 

Data, Pengecekan Keabsahan Temuan dan Tahap-Tahap Penelitian. 

BAB IV: Deskripsi Data, bab ini berisi data umum lokasi penelitian dan data 

khusus. Data umum lokasi penelitian berbicara mengenai sekilas 

tentang keadaan SMK Al-Islam Joresan, Mlarak, Ponorogo. Data 

khusus berisi tentang semua catatan lapangan yang diperoleh 

setelah melakukan penelitian 

BAB V: Analisis data, bab ini berisi tentang analisis dari hasil penelitian  

yang telah dilakukan, yang berkaitan dengan manajemen kurikulum 

dalam pengembanngan karakter siswa di sekolah kejuruan berbasis 

pesantren Al-Islam joresan 

BAB VI : Penutup, bab ini berisi kesimpulan dari seluruh isi pembahasan dan 

juga saran kepada institusi terkait untuk menindak lanjuti kasus 

yang diteliti.  
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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN ATAU TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU 

A. Kajian Teori 

1. Manajemen Kurikulum 

a. Pengertian Manajemen Kurikulum 

Dalam studi manajemen terdapat berbagai pandangan yang 

mencoba merumuskan definisi manajemen dengan titik tekan yang 

berbeda-beda. Salah satu rumusan operasional yang memungkinkan dapat 

diajukan bahwa manajemen adalah suatu proses sosial yang berkenaan 

dengan keseluruhan usaha manusia dengan bantuan manusia lain serta 

sumber-sumber lainnya, menggunakan metode yang efisien dan efektif 

untuk mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya, maka ada beberapa 

hal yang harus dijelaskan terkait dengan manajemen: 

1). Manajemen merupakan salah satu proses sosial yang merupakan proses 

kerjasama antar dua orang atau lebih secara formal. 

2). Manajemen dilaksanakan dengan bantuan sumber-sumber yakni: 

sumber manusia, sumber material, sumber biaya, dan sumber 

informasi. 

3).  Manajemen dilaksankan dengan metode kerja tertentu yang efisien dan 

efektif, dari segi tenaga, dana, waktu dan sebagainya. 
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4). Manajemen mengacu kepencapaian tujuan tertentu yang telah 

ditentukan sebelumnya.
 11

 

Jika disimpulkan empat karakteristik tersebut dapat dicari satu 

prinsip bahwa faktor manusia merupakan kunci dari proses manajemen 

yang melibatkan sumber-sumber yang digunakan, cara yang ditempuh, 

tujuan yang hendak dicapai dan kuncinya adalah faktor manusia itu sendiri.  

Menurut Ulbert Silalahi manajemen diartikan sebagai kegiatan 

mendayagunakan sumber-sumber dan tugas melalui kegiatan perencanaan, 

pengirganisasian, pengaturan staf, pimpinan dan pengontrolan, sehingga 

indifidu atau kelompok bekerja secara efektif utuk mencapai tujuan 

organisasi. Sedangkan Atmosudirjo mendefinisikan manajemen sebagai 

pengendalian dan pemanfaatan dari pada semua faktor dan sumber daya 

yang menurut suatu perencanaan untuk mencapai dan menyelesaikan 

tujuan kerja tertentu. 
12

 

Dari beberapa pengertian diatas dapat diketahui bahwa  manajemen 

merupakan sebuah pengetahuan yang tersusun secara sistematis untuk 

mendayagunakan semua sumber daya agar bekerja secara efektif melalui 

kegiatan perencanaan, pengorganisasian dan pengaturan untuk mencapai 

sebuah tujuan. Manajemen murupakan saalah satu kunci agar dapat 

mencapai sebuah tujuan. Istilah manajemen sudah tidak asing lagi di semua 
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bidang, terutama bidang pendidikan. Salah satu faktor keberhasilan sebuah 

tujuan pendidikan adalah melalui manajemen kurikulum.  

Kurikulum berasal dari kata curir  (pelari) dan curere (tempat 

berpacu) yang pada awalnya digunakan dalam dunia olahraga. Pada saat itu 

kurikulum diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari 

untuk memperoleh penghargaan. Kemudian, pengertian tersebut diterapkan 

dalam dunia pendidikan menjadi sejumlah mata pelajaran yang harus 

ditempuh oleh seorang siswa dari awal asampai ahir program pelajaran 

untuk memperoleh pengahargaan dalam bentuk ijazah. Istilah kurikulum 

pada dasarnya tidak hanya terbatas pada sejumlah mata pelajaran saja tetapi 

mencakup semua pengalaman belajar.
13

 

Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan 

mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan 

sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai 

tujuan pendidikan. Kurikulum sebagai suatu rencan pada intinya adalah 

upaya untuk menghasilkan lulusan atau mengubah input peserta didik dari 

kondisi awal menjadi peserta didik yang memilki kompetensi.
14

 

Jadi dapat diartikan bahwa kurikulum adalah sebuah pedoman 

dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pendidikan. Kurikulum mengatur semua kegiatan pembelajran mulai dari 
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perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi pembelajaran. Untuk itu perlu 

ada manjemen yang baik agar kurikulum dapat dilaksanakan sesuai kondisi 

dan kebutuhan.  

Berdasarkan pengertian diatas maka setiap kegiatan dari kurikulum 

harus dilandasi dengan manajemen yang baik. Kegiatan manjemen 

kurikulum dititik beratkan pada usaha-usaha pembinaan situasi belajar 

mengajar di sekolah agar terjamin kelancaranya. Kegiatan tersebut yaitu: 

1).  Kegiatan yang berhubungan dengan tugas guru. Kegiatan ini meliputi: 

pembagian tugas mengajar, pembagian tanggung jawab extrakurikuler 

dan koordinasi penyusunan persiapan mengajar. 

2).  Kegiatan yang berhubungan dengan proses belajar-mengajar. Kegiatan 

ini meliputi: penyusunan jadwal pelajaran, penyusunan program, 

pengisian daftar kemajuan murid, penyelenggaraan evaluasi hasil 

belajar, laporan hasil evaluasi, kegatan bimbingan penyuluhan.
15

 

b. Komponen-Komponen Kurikulum 

Kurikulum sebagai suatu sistem secara keseluruhan memiliki 

komponen-komponen yang saling berkaitan. Komponen-komponen ini 

baik secara individual ataupun bersama-sama menjadi dasar utama dalam 

upaya mengembangkan sistem pembelajaran. Komponen-komponen 

tersebut adalah: 
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1).  Tujuan kurikulum 

Tujuan kurikulum pada hakekatnya adalah tujuan dari setiap 

program pendidikan yang akan diberikan kepada anak didik. 

Kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan, ini 

berarti  kurikulum adalah cara dan sarana dari proses pelaksanaan 

pendidikan. Untuk itu tujuan kurikulum harus dijabarkan dari tujuan 

umum pendidikan nasional.
16

 

Dalam skala yang lebih luas, kurikulum merupakan suatu alat 

pendidikan dalam rangka pengembangan sumber daya manusia yang 

berkualitas. Kurikulum menyediakan kesempatan yang luas bagi 

peserta didik untuk mengalami proses pendidikan dan pembelajaran 

untuk mencapai target tujuan pendidikan nasional khusunya dan 

sumber daya yang berkualitas umumnya.
17

 

Setiap mata ajaran memiliki tujuan sendiri dan berbeda dengan 

tujuan yang hendak dicapai oleh mata ajaran lainya. Tujuan mata 

ajaran merupakan penjabaran dari tujuan kurikulum dalam rangka 

mencapai tujuan pendidikan nasional. Berdasarkan tujuan tersebut 

selanjutnya dapat ditetapkan materi pelajaran. 
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2).   Materi Kurikulum 

Materi kurikulum pada hakekatmya adalah isi kurikulum. Dalam 

undang-undang pendidikan tentang sisitem pendidikan nasional telah 

ditetapkan bahwa isi kurikulum merupakan bahan kajian dan pelajaran 

untuk mencapai tujuan penyelenggaraan satuan pendidikan yang 

bersangkutan dalam rangka upaya pencapaian tujuan peendidikan 

nasional. Untuk itu isi kurukulum dikembangkan dan disusun 

berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut: 

a). Materi kurikulum berupa bahan pembelajaran yang terdiri dari 

bahan kajian atau topik-topik pelajaran yang dapat  dikaji oleh 

siswa dalam proses belajar dan pembelajaran 

b). Materi kurikulum mengacu pada pencapaian masing-masing 

satuan pendidikan. Perbedaan dalam ruang lingkup dan urutan 

bahan pelajaran disebabkan oleh perbedaan tujuan satuan 

pendidikan tersebut 

c). Materi kurikulum diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan 

nasional. Dalam hal ini, tujuan pendidikan nasional merupakan 

target tertinngi yang hendak dicapai melalui penyampaian materi 

kurikulum.
18
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Materi  kurikulum menurut Gall adalah sesuatu yang mempunyai 

sifat fisik, sifat yang mewakili dan sifat yang dipergunakan untuk 

mempermudah proses belajar.  Materi kurikulum harus disusun dalam 

bentuk program pendidikan, yang terdiri dari pengetahuan ilmiah 

dalam bentuk organisasi mata pelajaran, semua kegiatan dan 

pengalaman yang diberikan kepada siswa dalam proses pendidikan dan 

pengajaran di sekolah. Mata pelajaran, sebagai salah satu isi kurikulum 

merupakan kegiatan manusia yang menghasilkan aspek kebudayaan 

secara umum, seperti pengetahuan, kebudayaan, sistem nlai, dan 

ketrampilan. Mata pelajaran yang ditetapkan sebagi bahan baku 

kurikulum harus jelas kedudukanya dalam kaitanya dengan apa yang 

harus di pelajari , bagaimana mempelajari, dan manfaat apa yang 

diperoleh. Sebagai tindak lanjut setelah mata pelajaran itu ditetapkan 

sebagai kurikulum adalah menetapkan silabus, yakni uraian atau pokok 

bahan penngajaran. Dalam silabi ada tiga hal yang perlu diperhatikan 

yakni tujuan mata pelajaran, ruang lingkup bahan pengajaran dan 

urutan pengajaran.
19

 

3).  Strategi Pelaksanaan Kurikulum 

Strategi merupakan komponen ketiga dalam pengembangan 

kurikulum, komponen ini memiliki kaitan erat dengan implementasi 
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kurikulum dalam pembelajaran. dengan demikian strategi 

pemebelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang 

rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan 

tertentu. Oleh sebab itu sebelum menentukan strategi perlu 

dirumuskan tujuan yang jelas agar dapat diukur keberhasilanya. Disini 

kurikulum diharapkan mampu mengantarkan peserta didik untuk 

mencapai tujuan pendidikan.
20

 

Adapun trategi pelaksanaan kurikulum berhubungan dengan 

bagaimana kurikulum itu dilaksanakan di sekolah. Seperti telah 

diketahui bahwa kurikulum itu masih merupakan rencana, ide, atau 

harapan yang harus diwujudkan secara nyata di sekolah, sehingga 

mampu menghantarkan anak didik dalam mencapai tujuan pendidikan. 

Komponen strategi pelaksanaan kurikulum meliputi pengajaran, 

penilaian, bimbingan dan penyuluhan serta pengaturan kegiatan 

sekolah secara keseluruhan.
21

 

4). Evaluasi kurikulum 

Evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui berhasil tidaknya anak 

didik mencapai tujuan pengajaran yang telah ditetapkan. Penilaian 

akan sangat berfungsi sebagai umpan balik guru dalam memperbaiki 
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proses belajar mengajar atau program remidial bagi siswanya. Dengan 

evaluasi akan diketahui sejauh mana tujuan pendidikan tercapai dan 

sejauh mana proses kurikulum itu berjalan seperti yang diharapkan.  

Evaluasi kurikulum itu dapat di tetapkan untuk mencapai dua 

sasaran yakni, evaluasi terhadap proses dan evaluasi terhadap produk 

kurikulum. Evaluasi terhadap proses dimaksudkan menilai apakah 

proses itu berjalan secara optimal sehingga memungkinkan 

tercapainya suatu tujuan. Sedangkan evaluasi terhadap produk 

dimaksudkan menilai sejauh mana keberhasilan kurikulum dalam 

megantarkan siswa ke arah tujuan.
22

 

Keempat komponen itu saling berhubungan, setiap komponen 

bertalian erat dengan ketiga komponen lainya. Tujuan menentukan bahan 

apa yang akan dipelajari, bagaimana proses belajaranya dan apa yang harus 

dinilai. Demikian penilaian juga dapat mempengaruhi komponen lainya 

misalnya dalam bentuk ujian maka muncul kecenderungan untuk 

menjadikan bahan ujian sebagai tujuan kurikulum, proses belajar mengajar 

cenderung mengutamakan latihan dan hafalan.
23
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c. Ruang Lingkup Manajemen Kurikulum 

Ruang lingkup manajemen kurikulum meliputi perencanaan 

pengorganisasian, pelakasanaan dan evaluasi kurikulum.
24

 

1). Perencanaan kurikulum 

Perencanaan adalah proses penentuan tujuan atau sasaran yang 

hendak dicapai dan menetapkan jalan dan sumber yang diperlukan untuk 

efisiensi dan seefektif mungkin. Perencanaan adalah suatu proses 

intelektual yang melibatkan pembuatan keputusan.
25

 

Karakteristik dalam hal perencanaan kurikulum terdiri dari: 

pengertian perencanaan kurikulum, fungsi perencanaan kurikulum, 

model perencanaan kurikulum, desain kurikulum.
26

 

2). Pengorganisasian Kurikulum 

Pengorganisasian kurikulum merupakan pola atau desain bahan 

kurikulum yang tujuanya untuk mempermudah siswa dalam 

mempelajari bahan serta mempermudah dalam melakukan kegiatan 

belajar sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif.
27

 

Pengorganisasian kurikulum dapat dilihat dari dua pendekatan 

yakni secara struktural dalam konsep manajemen, dan secara fungsional 

dalam konteks akademik atau kurikulum. Secara struktural organisasi 
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sangat diperlukan dalam melaksanakan proses manajemen yakni 

organisasi, perencanaan kurikulum, organisasi pelaksanaan kurikulum 

dan evaluasi dalam kurikulum. Secara akademik organisasi kurikulum 

dapat dikembangkan dalam bentuk kurikulum mata pelajaran, 

kurikulum bidang studi, kurikulum integrasi dan core curriculum.
28

 

3). Pelaksanaan Kurikulum 

Implementasi merupakan suatu proses penerapan ide, konsep, 

kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga 

memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan, ketrampilan, 

nilai, dan sikap.
29

 Implementasi kurikulum merupakan proses dari 

penerapan sebuah kebijakan konsep dari kurikulum dalam 

pembelajaran. 

Implementasi mencakup kegiatan pengembangan program, 

pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi implementasi kurikulum yaitu karakteristik kurikulum, 

strategi implementasi, dan karakteristik penggunaan kurikulum. 
30

 

4). Evaluasi Kurikulum 

Evaluasi kurikulum adalah usaha sisitematis untuk 

mengumpulkan informasi mengenai suatu kurikulum untuk digunakan 
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sebagai pertimbangan mengenai nilai dan arti dari kurikulum dalam 

suatu konteks tertentu. Prinsip–prinsip evaluasi kurikulum yaitu: tujuan, 

objektif, komprehensif, kooperatif, bertanggung jawab dalam 

perencanaan, efisiensi dan berkesinambungan.
31

 

d. Manajemen Kurikulum Berbasis Karakter 

Perancangan kurikulum berbasis karakter di Indonesia telah mulai 

digalakan pada tahun 2011. Sejalan dengan kondisi dimana pendidikan 

tidak hanya untuk kemampuan di bidang akademis saja tetapi pentingnya 

penanaman karakter yang baik untuk perkembangan kehidupan anak di 

masa mendatang, anak-anak yang masih muda perlu mendapatkan 

pendidikan karakter yang dapat memberikan pengutan dan pemahaman 

akan makna kehidupan. Masa sekolah adalah waktu yang tepat dalam 

memberikan pendidikan karakter yang sesuai dengan situasi dan proes 

pembelajaran, namun peran orang tua tetap menjadi faktor dominan yang 

mendukung terlaksananya pendidikan karakter. 

Dalam penyusunan konsep kurikulum berbasis karakter di sekolah 

setidaknya terdapat empat hal yang menjadi acuan yaitu: pendidikan 

karakter, struktur kurikulum, media pembelajaran dan alokasi anggaran.
32

 

Dalam merencanakan kurikulium berbasis karakter, maka sekolah 

hendaknya mengacu pada kebutuhan sekolah , peraturan perundangan yang 
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berlaku serta disesuiakan dengan kemampuan sekolah dalam hal 

pendanaan.  

Pengorganisasian kurikulum bebasis karakter pada sekolah 

setidaknya mengedepankan penekanan pada: pendelegasian tugas, 

pengorganisasian mata pelajaran, pembelajaan yang disampaikan, 

penegmabangan diri bagi siswa.
33

  

Pelaksanaan kurikulum berbasis karakter mengedepankan penekanan 

pada: peran kepala sekolah dalam tataran sekolah, peran guru dalam kelas, 

rencana pelaksanaan pembelajaran berkarakter, pembiasaan keteladanan 

dan kegiatan extrakurikuler.
34

  

Sedangkan dalam pengontrolan kurikulum berbasis karakter 

menekankan penenkanan pada: kontrol oleh komite artinya komite 

memiliki kepercayaan penuh kepada kepala sekolah untuk mengelola 

sekolah serta kontrol dari kepala sekolah kepada waraga sekolah tentang 

tanggung jawab dalam melaksanakan tugas pendidikan.
35

  

e. Manajemen Kurikulum Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan  

Bowers Helen (2006) dalam Curriculum Desaign In Vocational 

education menulis secara gamblang tentang bagaimana teknis mendesain 

pada kurikulum pendidikan teknologi dan kejuruan sehingga kurikulum 

tersebut diharapkan mampu memberikan hasil yang optimal pada proses 
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pembelajaran di kelas. Dalam mendesain kurikulum hendaknya 

memberikan keleluasaan kepada sisiwa untuk mencari, mengeksplorasi 

materi sesuai dengan kebutuhan siswa dan dunia kerja.   

Secara universal, pendidikan teknologi dan kejuruan merupakan 

sisitem yang tidak terpisahkan dari sistem pendidikan secara menyeluruh. 

Meskipun demikian, kurikulum pendidikan teknologi dan kejuruan 

memiliki karakteristik dan kekhususan tersendiri yang membedakanya 

dengan subsistem pendidikan yang lain. Perbedaan ini tidak hanya dalam 

definisi, struktur organisasi, dan tujuan pendidikanya saja tetapi terlihat 

dari aspek lainya yang berkaitan dengan aspek perencanaan kurikulum. 

Karakteristik dasar dari kurikulum pendidikan teknologi dan kejuruan 

yaitu: 

1).  Orientation, hal ini berkaitan dengan perlunya keseimbangan antara 

kognitif, afektif dan psikomotorik pengalaman belajar siswa dengan 

tetap berorientasi pada masyarakat dan lapangan kerja.  

2). Justification, artinya pendidikan sekolah kejuruan merupakan sekolah 

yang secara khusus menyiapkan work force yang siap dipartisipasikan 

dalam pembangunan bangsa sebagai  tenaga terampil tingkat 

menengah. 

3). Focus, memeberikan makna perlunya  penitik beratan kompetensi  

utama sesuai dengan bidang yang dipilih  
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4). Dual criteria, artinya masih memadukan konsep pengembangan 

manusia seutuhnya dan  di pihak lain manusia pembangunan terampil 

yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan.
36

 

2. Pengembangan Karakter dan Pesantren 

a. Pengertian Karakter 

Secara etimologis kata karakter berasal dari bahasa yunani 

charassein yang berarti to engrave, terjemah dari kata tersebut adalah 

mengukir, melukis, memahatkan atau menggoreskan. Dalam bahasa 

indonesis karakter diartikan sebagai tabiat, sisfat kejiwaan, akhlak atau 

budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lainya.
37

 

Menurut Doni Kusuma A. memahami bahwa karakter sama dengan 

kepribadian, kepribadian dianggap sebagai ciri atau karakteristik, gaya atau 

sifat khas dari seseorang yang bersumber dari bentukan-bentukan yang 

diterima dari lingkungan juga bawaan sejak lahir. Sementara Winnnie 

memahami bawa karakter memmiliki dua pengertian, pertama yaitu 

tingkah laku. Kedua yaitu personalit, seseorang dikatan berkarakter apabila 

tingkah laukunya sesuia kaidah moral.
38

 

Karakter dimakanai sebagai cara berfikir dan berprilaku yang khas 

tiap individu untuk hidup dan bekerja sama baik dalam lingkup keluarga, 
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masyarakat, bangas dan Negara. Individu yang berkarakter baik adalah 

individu yang dapat membuat keputusan dan siap mempertanggung 

jawabkan setiap akibat dari keputusanya. Karakter dapat  dianggap sebagi 

nilai-nuilai prilaku manusi yang berhubungan dengan tuhan, diri sendiri, 

sesama, lingkungan dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, 

perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, 

hukum, tata karma, budaya, estetika dan adat istiadat yang tampak dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Karakter tampak dalam kebiasaan, seseorang dikatakan berkarakter 

baik manakala dalam kehidupan sehari-hari memiliki tiga kebiasaan yaitu 

memikirkan hal yang baik, menginginkan hal yang baik dan melakukan hal 

yang baik. Karakter yang baik berisi kebijakan, maksudnya adalah 

kecenderungan untuk melakukan tindakan yang baik menurut sudut 

pandang moral. 
39

 Sikap seseorang akan dilihat oleh orang lain, dimana 

sikap tersebut akan membuat orang lain menilai bagaimanakah karakter 

orang tersebut. Demikian juga kebiasaan apa yang biasa kita lakukan akan 

menunjukan karakter kita. 

Ada bebrapa unsur dimensi manusia secara psikologis dan 

sosiologis yang kaitanya dengan terbentuknya karakter manusia, dimana 
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unsur-unsur ini menunjukan bagaiman karekter seseorang, unsur-unsur 

tersebut antara lain; sikap, emosi, kemauan, kepercayaan dan kebiyasaan.
40

 

b. Pendidikan Karakter 

Di Indonesia pendidikan karakter telah dibahas secara tuntas oleh 

Ki Hajar Dewantara dalam kedua karya momentumya, pendidikan dan 

kebudayaan. Pendidikan katakter yang sekarang didengung-dengungkan 

oleh Kemendiknas sebenarnya adalah istilah lain dari Pendidikan Budi 

Pekerti dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara.
41

 

Pendidikan karakter adalah upaya yang dilakukan dengan sengaja 

untuk mengembangkan karakter yang baik berlandaskan kebijakan-

kebijakn inti yang secara objektif baik bagi individu maupun masyarakat.
42

 

Pendidikan karakter merupakan proses penanaman nilai-nilai 

penting pada diri anak melalui serangkaian kegiatan pembelajaran dan 

pendampingan sehingga para siswa sebagai individu mampu memahami, 

mengalami, dan mengintegrasikan nilai, yang ditanamkan dalam proses 

pendidikan yang dijalaninya ke dalam kepribadianya.
43

 

Dalam pandangan lama keluarga dianggap sebagai pelaku dari 

pendidikan karakter, namun seiring dengan perkembangan zaman tidak 

semua keluarga melakukan pendidikan karakter yang baik kepada anak-
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anaknya, malah kebanyakan beranggapan bahwa lembaga pendidikan atau 

sekolahlah yang harus mendidik karakter mereka. 

Setidaknya ada empat alasan mendasar mengapa sekolah pada masa 

sekarang perlu lebih bersungguh-sungguh menjadikan dirinya tempat 

terbaik bagi pendidikan karakter, keempat alasan tersebut yaitu: karena 

banyak keluarga yang tidak melakukan pendidikan karakter, sekolah tidak 

membentuk anak yang cerdas tetapi juga anak yang baik, kecerdasan 

seorang anak hanya akan bermakna jika dilandasi dengan kebaikan, 

membentuk anak didik agar berkarakter tangguh bukan sekedar tugas 

tambahan bagi guru, melainkan tanggung jawab yang melekat pada 

peranya sebagai guru.
44

 

Menurut Ratna Megawangi ada Sembilan pilar karakter yang layak 

diajarkan kepada peserta didik dalam konteks pendidikan karakter yaitu: 

Cinta Tuhan dan segenap ciptaa-Nya, Kemandirian dan tanggung jawad, 

Kejujuran dan amanah, bijaksana, Hormat dan santun, Dermawan, suka 

menolong dan gotong royong, Percaya diri, kreatif, pekerja keras 

Kepemimpinan dan keadilan, Baik dan rendah hati, Toleransi, kemandirian 

dan kesantunan.
45
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c. Proses Pendidikan Karakter 

Menurut Lickona ada tiga unsur yang perlu diperhatikan dalam 

proses pendidikan karakter yakni pengetahuan moral, perasaan moral dan 

tindakan moral. Proses pendidikan karakter harus dilakukan pada totalitas 

psikologi yang mencakup seluruh potensi manusia (kognitif, afektif, 

pssikomotorik) dan fungsi totalitas sosiokultural dalam konteks interaksi 

dalam keluarga, satuan pendidikan dan masyarakat.
46

 

Berdasarkan totalitas psikologis dan sosiokultural pendidikan 

karakter dapat dikelompokan sebagai berikut: 

1).  Olah hati, olah pikir, olah rasa/karsa, dan olahraga 

2).  Beriman, bertaqwa, jujur, amanah, adil, bertanggung jawab,  berempati, 

berani mengambil resiko, pantang menyerah, rela berkorban dan 

berjiwa patriotic 

3). Ramah, saling menghargai, toleran, peduli, suka menolong, gotong 

royong, nasionalis, kosmopolis, mengutamakan kepentingan umum, 

bangga menggunakan bahasa dan  produk Indonesia, dinamis, kerja 

keras, dan beretos kerja 

4). Bersih dan sehat, disiplin, sportif, tangguh, andal, berdaya tahan, 

bersahabat, kooperatif, determinatif, kompetitf, ceria, gigih, cerdas, 
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kritis, kreatif, inovatif, ingin tahu, berfikir terbuka, produktif, 

berorientasi IPTEKS (Ilmu Pengetaahuan Teknologi dan Sosial), 

reflektif.
47

 

Secara teoritik nilai karakter berkembang secara psikologis dalam 

diri individu mengikuti perkembangan usia dan konteks sosial. Piaget 

mengataakan bahwa pendidikan di Sekolah seyogianya menitik beratkan 

pada pengembangan kemampuan mengambil keputusan, memcahkan 

masalah dan membina perkembangan moral dengan cara menuntut peserta 

didik  untuk mengembangkan atuaran berdasarkan keadilan.
48

 

Agar pelaksanaan pendidikan karakter berjalan dengan efektif 

lickona, schaps dan lewis (2010) telah mengembangkan sebelas prinsip 

untuk pendidikan karakter yang efektif yaitu: 

1). Pendidikan karakter harus mempromosikan nilai-nilai etik inti sebagai 

landasan bagi pembentukan karakter yang baik. 

2). Karakter harus dipahami secara komprehensif termasuk dalam 

pemikiran, perasaan dan perilaku. 

3). Pendidikan karakter yang efektif memerlukan pendekatan yang 

sungguh-sungguh dan proaktif serta mempromosikan nilai-nilai inti 

pada semua fase kehidupan sekolah. 
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4). Sekolah harus menjadi komunitas yang peduli. 

5). Menyediakan peluang bagi siswa untuk melakukan tindakan bermoral 

6). Pendidikan karakter yang efektif harus dilengkapi dengan kurikulum 

akademis yang bermakana dan menantang, yang menghargai semua 

pemebelajaran dan membantu mereka untuk mencapi sukses. 

7). Pendidikan karakter harus secara nyata berupa mengembangkan 

motivasi pribadi siswa. 

8). Seluruh staf sekolah harus menjadi komunitas belajar dan moral yang 

saling betanggung jawab bagi berlangsungnya pendidikan karakter. 

9). Implementasi pendidikan karakter membutuhkan kepemimpinan moral 

yang diperlukan bagi staf sekolah maupun siswa. 

10). Sekolah harus merekrut orang tua dan masyarakat sebagai partner 

dalam upaya pengembangan karakter 

11). Evaluasi terhadap pendidikan karakter harus juga menilai karakter 

sekolah, menilai fungsi staf sekolah sebagai pendidik karakter, 

samapai pada bagaimana siswa memanifestasikan karakter yang baik.
49

  

d. Pengembangan Karakter  

Pengembangan atau pembentukan karkter diyakini perlu dan 

penting untuk dilakukan oleh sekolah dan stakeholdersnya untuk menjadi 

pijakan dalam penyelenggaraan pendidikan karakter di sekolah. Tujuan 
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pendidikan karakter pada dasarnya adalah mendorong lahirnya anak-anak 

yang baik. Tumbuh dan berkembangnya karakter yang baikakan 

mendorong peserta didik tumbuh dengan kapsaitas dan komitmenya untuk 

melakukan bebagai hal yang terbaik dan melakukan segalanya dengan 

benar dan memiliki tujuan hidup. Selain keluarga masayarakat dan 

lingkungan juga berpengaruh dalam pengembangan karakter seseorang. 

Karakter dikembangkan melalui tahap pengetahuan, pelaksanaan 

dan kebiasaan. Seseorang yang memiliki pengetahuan tentang kebaikan 

belum tentu mampu bertindak sesuai dengan pengetahuanya jika tidak 

terlatih melakukan kebaikan tersebut. Karakter juga menjangkau wilayah 

emosi dan kebiasaan diri. Dengan demikian diperlukan tiga komponen 

karakter yang baik yaitu: penegtahuan, perasaan dan perbuatan tentang 

moral. 

Pengembangan karakter dalam suatu sistem pendidikan adalah 

keterkaitan antara komponen-komponen karakter yang mengandung nilai-

nilai perilaku, yang dapat dilakukan atau bertindak secara bertahap dan 

saling berhubungan antara penegtahuan nilai-nilai perilaku dengan sikap 

atau emosi yang kuat untuk melaksanakannya baik terhadap Tuhan, 

dirinya, sesama, lingkungan, bangsa dan Negara.
50
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Pengembangan karakter sementara ini direalisasikan dalam 

pelajaran agama, kewarganegaraan, atau pelajaran lainya yang program 

untamanya cenderung pada pengenalan nilai-nilai secara kognitif dan 

mendalam sampai kepenghayatan nilai secara efektif.
51

 

e. Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan 

Pesantren berasal dari kata santri dengan awalan pe dan ahiran an 

yang berarti  tempat tinggal santri. Dengan nada yang sama Soegarda 

Poerbakawatja menjelaskan pesantren asal katanya adalah santri yaitu 

seorang yang belajar agama islam. Sehingga pesantren dapat di artikan 

sebagai tempat orang berkumpul untuk belajar agama islam.
52

 

Pesantren merupkan lembaga pendidikan yang mempunyai sejarah 

panjang. Secara historis pesantren termasuk lembaga pendidikan islam 

yang paling awal dan masih bertahan sampai sekarang. Pesantren berjasa 

dalam mencetak kader-kader ulama dan kemudian berperan aktif dalam 

penyebaran agama islam dan transfer ilmu pengetahuan.  

Pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan, tetapi 

juga berfungsi sebagai lembaga sosial dan penyiaran agama. Sementara 

azyumardi azra menyatakan bahwa ada tiga fungsi pesantren tradisional 
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yaitu sebagai transmisi dan transfer ilmu-ilmu islam, pemeliharaan tradisi 

islam, reproduksi ulama.
53

 

Sebagai lembaga pendidikan pesantren menyelenggarakan 

pendidikan formal (madrasah, sekolah dan perguruan tinggi) serta 

pendidikan nonformal yang secra khusus mengajarkan agama yang sangat 

kuat dipengaruhi oleh pikiran-pikiran ulama fiqih, hadist, tafsir, tauhid dan 

tasawuf. Sebagai lemabaga sosial pesantren menampung anak-anak dari 

segala lapisan masyarakat muslim, tanpa membedakan tingkat sosial 

ekonomi mereka.  

Mengenai tujuan pesantren sampai saat ini belum ada rumusan yang 

definitive, antara satu dengan yang lainnya terdapat perbedaan dalam 

merumuskan tujuan meskipun semangatnya sama yakni untuk memperoleh 

kebahagian dunia dan ahirat. Tujuan pendidikan pesantren adalah 

menciptakan dan mengembangkan kepribadian muslim.
54

 

Sesuai dengan fungsinya pesantren memiliki prisip-prinsip utama 

dalam menjalankan pendidikanya. Setidaknya ada dua belas prinsipnaan, 

kolektivitas, mengatur kegiatan bersama, kebebasan terpimpin, 

kemandirian, pesantren adalah tempat mencari ilmu dan mengabdi, 

mengamalkan ajaran islam, belajara bukan untuk mencari ijazah, restu dari 

seorang kiyai. Prinsip-prinsip tersebut merupakan nilai-nilai luhur 
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kehidupan masyarakat yang menciptakan ketentraman, kenyamanan dan 

keharmonisan. Pada dasarnya elemen-elemen pokok suatu lembaga 

pendidikan dapat dikatan sebagai pesantren adalah 

1) Pondok, yang artinya adalah tempat tinggal bagi para santri dimana 

didalamya penuh dengan peraturan sebagai bentuk pendidikan 

2) Masjid, dimana fungsinya tidak hanya untuk melakukan shalat tetapi 

sebagai tempat melaksanakan pendidikan.  

3) Pengajian kitab-kitab islam klasik 

4) Santri, adalah siswa yang belajar di pesantren 

5) Kiai, yaitu gelar yang diberikan kepada seorang ahli agama yang 

mengasuh pesantren dan mengajarkan kitab-kitab klasik serta tokoh 

sentral dalam pesantren.
55

 

 

B. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan hasil penenlitian terdahulu yang dijadikan pertimbangan, 

maka peneliti mengambil skripsi: 

1. Heppy Puspitasari (2012), dengan judul skripsinya “Model Pengembangan 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Berbasis Life Skliis Melalui Program 

Ketrampilan (Tata boga) Di MAN Kembangsawit Madiun Tahun Pelajaran 

2011/2012". Rumusan masalah yang dituliskan adalah sebagai berikut: 
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a. Bagaiman Pengembangan KTSP melaluli program ketrampilan tata boga di 

MAN Kembangsawit Madiun tahun pelajran 2011/2012? 

b. Bagaimana implementasi pengembangan KTSP melaluli program 

ketrampilan tata boga di MAN Kembangsawit Madiun tahun pelajran 

2011/2012? 

c. Bagaimana evaluasi kurikulum pada program ketrampilan tata boga di 

MAN Kembangsawit Madiun tahun pelajran 2011/2012? 

Hasil Penelitan dari skripsi tersebut yaitu: 

a. Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

dikembangkan dengan berbasis Life Skills, dengan memasukan program 

ketrampilan menjadi bagian integral dari struktur muatan kurikulum 

madrasah. Program tataboga merupakan salah satu program yangbanyak 

diminati oleh peserta didik. Bentuk penegmbanganya dilihat dari struktur 

materinya yang tidak hanya mencakup pada teknik dasar memasak saja, 

namun juga diberikan materi-materi yang berkenaan dengan pola hidup 

sehat. Dan yang lebih penting tentunya pembekalan jiwa usaha terhadap 

peserta didik. Sehingga program ini lebih menekankan pada General life 

skiils dengan tambahan Vocatonal Skills sebagai bekal menghadapi 

kehidupan nanti. 

b. Implementasi KTSP akan bermuara pada pelaksanaan pemebelajaran, 

yakni agar bagaimana isi atau pesan-pesan kurrikulum (SK-KD) dapat di 

cerna oleh peserta didik secara tepat dan optimal. Dalam hal inipelaksanaan 
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pemelajran dapat mencakup tiga kegiatan yakni pembukaan, pembentukan 

kompetensi dan penutup. Dalam proses pengajaran guru memilih 

materiyang tidak serumit materi yang diajarkan pada sekolah kejuruan. 

Guru pun menggunakan pendekatan yang menekankan keeaktifan peserta 

didik dengan berbagai metode yang variatif. 

c. Ada dua dimensi yang dilakukan dalam pengembangan program 

ketrampilan bidang tata boga. Dimensi pertama berkenaan dengan evaluasi 

kurikulum potensial/ideal, yakni dengan melakukan analisa dan monitoring 

terhadap tujuan,materi, serta kesiapan madrasah dalam melakukan 

pengembangan. Kemudian evaluasi dimensi kedua berkenaan dengan 

evaluasi kurikulum aktual, yakni dengan melakukan evaluasi terhadap hasil 

belajar peserta didik. Penilaian hasil belajar dalam KTSP pada program 

ketrampilan bidang tata boga di MAN Kembanbgsawit menganut Penilaian 

berbasis kelas, yakni dengan melakukan ulangan harian, ulangan umum 

dan ujian akhir. 

2. Aan Andriyani (2016), dengan judul skripsinya “Pengembangan Kurikulum 

Keagamaan (Studi Kasus Implementasi Hidden Curriculum Dalam Mata 

Pelajaran PAI Di SMK PGRI 2 Ponorogo)". Rumusan masalah yang 

dituliskan adalah sebagai berikut: 

a. Apa yang melatar belakangi hidden curriculum keagamaan di SMK PGRI 

2 Ponorogo? 
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b. Bagaimana standar kompetensi lulusan yang ingin dicapai dengan 

implementasi hidden curriculum keagamaan di SMK PGRI 2 Ponorogo? 

c. Bagaimana bentuk-bentuk hidden curriculum keagamaan di SMK PGRI 2 

Ponorogo? 

Hasil Penelitan dari skripsi tersebut yaitu: 

a. Latar belakang hidden curriculum di SMK PGRI 2 Ponorogo adalah 

pertama, masih banyak siswa SMK PGRI 2 ponorogo yang belum bisa 

membacaAl-Qur’an, hafalan niat sholat, bacaan-bacaan sholat, hafalan 

surat-surat pendek, wirid, doa sesudah sholat, bilal jum’at, serta belum 

disiplin dalam melakukan sholat berjamaah. Kedua, guru PAI ingin seklai 

siswa dengan kemampuan praktik keberagamaan semisal menjadi imam 

ketika diperlukan, mampun menjadi bilal jum’at atau tarawih  

b. Standar kompetensi lulusan keberagamaan yang ingin dicapai guna 

mencapai tujuan pendidikan agama islam yang menjadikan manusi yang 

sepenuhnya beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui 

implementasi hidden curriculum di SMK PGRI 2 Ponorogo adalah peserta 

didik: 

1). Mampu membaca Al-Qur’an sesuai kaaidah Tajwid yang benar  

2). Mampu menghafal niat dan bacaan sholat 

3). Mampu menghafal wirid dan do’a setelah sholat 

4). Mampu menghafal surat-surat pendek 

5). Mampu menghafal dan praktik bilal sholat jum’at 
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6).  Disiplin dalam pelaksanaan sholat jama’ah 

c. Bentuk-bentuk hidden curriculum yang di implementasikan pada mata 

pelajaran PAI di SMK PGRI 2 Ponorogo yaitu: 

1). Praktik keberagamaan, yaitu hafalan niat sholat sunnah maupun wajib, 

hafalaan bacaan sholat, do’a serta wirid setelah sholat, bilal jum’at dan 

tarawih. 

2). Pembiasaan disiplin dan sopan santun, yaitu  selalu datang tepat waktu 

serta tidak boleh meninggalkan sholat berjamaah selain keadaan 

darurat . mempunyai sopan santun terhadap orang tua dan guru 

3). Pemberlakuan sanksi yaitu pemberian sanksi kepada ynag tidak 

mengikuti sholat berjamaah di masjid kecuali ada udzur, berupa 

dijemurdi lapangan tanpa baju selama kurang lebih dua jam dan 

sampai bisa menghilangkan nilai PAI. 

Dari kedua telaah diatas, terdapat perbedaan dan persamaan dengan  

penelitian yang saya lakukan. Adapun perbedaannya yaitu terletak pada 

materi kurikulum yang dikembangkan jika matei kurikulum yang akan saya 

teliti adalah tentang materi yang berkaitan tentang pengembangan karakter 

tetapi penelitian diatas berkaitan dengan program keterampilan dan 

keagamaan. Sedangkan persamaannya antara kedua telaaah pustaka diatas 

dengan penelitian yang saya lakukan yaitu kita sama-sama membahas 

mengenai sebuah kurikulum yang dirancang pada sebuah lembaga pendidikan 

untuk mengembangkan beberapa aspek pendidikan bagi para siswa. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, pendektan penelitian yang digunakan adalah  

pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian untuk 

menjawab permasalahan yang memerlukan pemahaman secara mendalam dalam 

konteks waktu dan situasi yang bersangkutan, dilakukan secara wajar dan alami 

sesuai dengan kondisi objektif  di lapangan tanpa adanya manipulasi serta jenis 

data yang dikumpulkan terutama data kualitatif. Proses penelitian yang dimaksud 

antara lain melakukan pengamatan terhadap orang dalam kehidupannya, 

berinteraksi dengan mereka, berupaya memahami bahasa serta tafsiran mereka 

tentang dunia sekitarnya. Untuk itu peneliti harus terjun ke lapangan dengan 

waktu yang cukup lama.
56

  

Jenis penelitian yang digunakan adalah  studi kasus, yaitu studi kasus 

tentang manajemen kurikulum sekolah kejuruan berbasis pesantren dalam 

pengembangan karakter siswa di SMK Al-Islam joresan. Studi kasus pada 

dasarnya mempelajari secara intensif seorang individu, kelompok atau lembaga 

yang dianggap memiliki atau mengalami kasus tertentu.
57

 Studi kasus adalah 

exploras dari sisitem terikat atau sebuah kasus dari waktu ke waktu melalui 
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pengumpulan data mendalam dan mendetail yang melibatkan sumber-sumber 

informasi yang banyak dengan konteks yang kaya.
58

 

 

B. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat peneliti 

adalah peneliti itu sendiri, untuk itu kehadiran peneliti sangat penting karena data 

sangat bergantung pada validitas peneliti dalam melakukan pengamatan dan 

eksplorasi langsung ke lokasi penelitian. Peneliti kualitatif sebagai human 

instrumen, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai 

sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, menafsirkan 

data dan membuat kesimpulan atas temuanya. Selanjutnya setelah fokus 

penelitian menjadi jelas maka kemungkinan akan dikembangkan instrumen 

penelitian sederhana yang diharapkan dapat melengkapi data dan 

membandingkan  dengan data yang telah ditemukan melalui observasi dan 

wawancara.
 59 

Untuk itu dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai instrumen kunci, 

partisipan penuh sekaligus pengumpul data sedangkan instrumen lain sebagai 

penunjang. 
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C. Lokasi Penelitian  

Penulis mengambil lokasi penelitian di SMK Al-Islam Joresan, yang 

beralamatkan di desa Joresan, kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo dengan 

alasan bahwa sekolah atau lembaga pendidikan tersebut mempunyai keunikan 

dalam manajemen kurikulum pembelajaranya karena menyatukan berbagai 

macam kurikulum yaitu kurikulum pesantren yang diadopsi dari pesantren 

Darussalam dan yayasan itu sendiri kemudian dikolaborasi dengan kurikulum 

kementrian agama dan dinas pendidikan. Dengan memuat begitu banyak 

matapelajaran dan jam belajar sekolah ini berharap mampu membentuk dan 

mengembangkan karakter siswanya dan mencetak output pendidikan sesuai yang 

dibutuhkan masyarakat. 

 

D. Data dan Sumber Data  

Data merupakan segala keterangan mengenai variabel yang diteliti.
60

 Data 

penelitian ini adalah berupa kata-kata dari informan dan tindakan dari objek yang 

diteliti sebagai data utama, sedangkan data tertulis, foto dan statistik adalah 

sebagai data tambahan.  

Sumber Data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat 

diperoleh.
61

  Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah: 
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1. Sumber Data Utama 

Sumber data utama diperoleh dari pengamatan atau wawancara yang 

ditulis atau direkam dari beberapa piahak yang terkait dengan masalah yang 

diteliti, antara lain yaitu: 

a. Wawancara dengan kepala SMK Al-Islam Joresan 

b. Wawancara dengan waka kurikulum SMK Al-Islam Joresan 

c. Wawancara dengan guru BK di SMK Al-Islam Joresan 

d. Wawncara dengan beberapa siswa di SMK Al-Islam Joresan 

2. Sumber Data Tambahan 

Dalam penelitian data tambahan yang digunakan adalah: 

a. Data tertulis, diperoleh dari dokumen atau arsip yang berkaitan dengan 

masalah penelitian 

b. Foto, ada dua kategori foto yang dimanfaatkan dalam penelitian kualitatif 

yaitu foto yang dihasilkan oleh peneliti sendiri dan foto yang dihasilkan 

oleh orang lain.
62

 Foto digunakan sebagai pelengkap pengambilan data dan 

membantu peneliti dalam memahami subjek penelitian.  

c. Data statistik, data ini digunakan sebagai data tambahan agar dapat 

membantu memberikan gambaran tentang kecenderungan subjek pada latar 

penelitian. 
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Pada penelitian kualitatif, peneliti memasuki situasi sosial tertentu 

melakukan observasi dan wawancara kepada orang-oranng yang dipandang 

tahu tentang situasi sosial tersebut. Penentuan sumber data pada orang yang 

diwawancara dilakukan secara purposive, yaitu dipilih dengan pertimbangan 

dan tujuan tertentu. Dalam penelitain kualitatif tidak menggunakan populasi 

karena penelitian berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial. 

Sampel dalam penelitian kulitatuf bukan dinamakan responden tetapi sebagai 

nara sumber, partisipan atau informan. Teknik pengambilan sampel ada dua 

macam yaitu probability sampling dan nonprobability sampling. Probability 

sampling meliputi, simple random, proportionate stratified random, dis 

proportionate stratified random dan area random. nonprobability sampling 

meliputi sampling sistematis, sampling kuota, sampling icsidental, purposive 

sampling, sampling jenuh, snowball sampling.
63

 

Dalam hal ini teknik  yang digunakan dalam memilih informan 

menggunakan teknik Purposive sampling (pengambilan sampel berdasarkan 

tujuan) dan Snowball sampling (pengambilan sampel seperti bola salju). 

Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumberdata dengan 

pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tenang 

apa yang diteliti. Sedangkan Snowball sampling adalah teknik pengambilan 

sumber data yang awalnya jumlahnya sedikit lama-lama menjadi besar, hal ini 

dilakukan karena dari jumlah sumber data yang sedikit itu belum mampu 
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memberikan data yang memuaskan maka mencari orang lain yang dapat 

digunakan sebagai sumber data.
64

 

 

E. Prosedur Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan beberapa teknik yang 

relevan yaitu: 

1. Wawancara mendalam (in depth interview) 

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan 

seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainya dengan 

mengajukan pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.
65

 Ciri utama dari 

wawancara adalah kontak langsung dengan tatap muka antara pencari 

informasi dan sumber informasi.untuk memperoleh informasi yang tepat dan 

objektif setiap pencari informasi harus mampu menciptakan hubungan baik 

dengan sumber informasi yaitu suatu situasi yang menunjukan bahwa 

informan bersedia bekerja sama, bersedia menjawab pertanyaan dan memberi 

informasi sesuai dengan pikiran dan keadaan yang sebenarnya.
66

 Wawancara 

ada beberapa macam yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak 

berstruktur. Dalam penelitian ini akan menggunakan jenis wawancara yang 
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tidak berstruktur (wawancara mendalam) agar mudah menggali informasi dan 

menemukan data penelitian. 

Wawancara tidak tersruktur adalah wawancara yang bebas dimana 

peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun 

sisitematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara 

yang digunakan hanya berupa garis besar permasalahan yang akan 

ditanyakan.
67

 

Wawancara jenis ini lebih bersifat informal. Pertanyaan-pertanyaan 

tentang pandangan, sikap, keyakinan subjek atau tentang keterangan lainya  

dapat diajukan secara bebas kepada subjek. Teknik wawancara ini tidak dapat 

dipergunakan untuk pengukuran mengingat subjek mendapat kebebasan untuk 

menjawab sesuka hatinya dan pertanyaan yang diajukan dapat menyimpang 

dari rencana semula, namun dapat membantu menciptkan dan menjelaskan 

dimensi-dimensi yang ada dalam topik maslah.
68

 Dalam penelitian ini 

informasi utama yang diperoleh adalah tentang bagaimana perencanaan, 

pelaksanaan, serta evaluasi kurikulum. Dan hal-hal yang berkaitan tentang 

manajemen kurikulum lainya serta kondisi di SMK Al-Islam Joresan yang 

mana akan di jelaskan pada bab selanjutnya. 
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2. Observasi  

Observasi diartikan sebagai pengalaman dan pencatatan secara 

sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan 

dan pencatatan yang dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau 

berlangsungnya peristiwa disebut observasi langsung. Sedangkan observasi 

tidak langsung adalah pengamatan yang dilakukan tidak pada saat 

berlangsungnnya suatu peristiwa yang akan diselidiki misalnya peristiwa 

tersebut diamati melalui film, foto atau slide.
69

 

Penelitian ini menggunakan observasi yang tak berstuktur karena 

fokus observasi akan berkembang selam penelitian berlangsung. Observasi tak 

berstruktur adalah observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang 

apa yang akan diobservasi. Dalam  melakukan pengamatan peneliti tidak 

menggunakan instrumen yang telah baku tetapi berupa rambu-rambu 

pengamatan.
70

 Tahap-tahap observasi ada tiga yaitu: 

a. Observasi deskriptif, dilakukan saat memasuki situasi sosial tertentu. Pada 

saat ini peneliti belum membawa masalah yang akan di teliti maka peneliti 

melakukan penjelajahan umum dan menyeluruh, melakuan deskripsi 

terhadap semua yang dilihat, didengar dan dirasakan. 

b. Observasi terfokus, pada tahap ini peneliti melakukan observasi yang di 

fokuskan pada aspek tertentu yang menghasilkan kesimpulan. 
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c. Observasi terseleksi, pada tahap ini peneliti telah menguraikan fokus yang 

ditemukan sehingga datanya lebih rinci. Padatahap ini peneliti telah 

menemukan karakteristik, perbedaan serta persamaan antar kategori. 

Dalam teknik ini peneliti mengobservasi tentang pelaksanaan kurikulum 

dan semua kegiatan yang berkaitan dengan manajemen kurikulum di SMK 

Al-Islam Joresan. 

3. Dokumentasi  

Dokumen merupakan catatatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari 

seseorang.
71

 Data dari hasil dokumentasi digunakan sebagai sebagai data 

pelengkap dan pendukung hasil wawancara dan observasi. 

Dokumentasi penelitian ini berupa gambar sarana dan prasarana, 

catatan sejarah, letak geografis, visi dan misi sekolah, keadaan guru dan 

murid, data guru dan staf SMK Al-Islam Joresan serta data-data tertulis lainya 

yang memperkuat hasil penelitian ini. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum 

memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Analisis 

sebelum dilapangan dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data 

sekunder yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Analisis data 
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yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data model Miles dan 

Huberman. Mereka berpendapat bahwa aktivitas dalam analisis kualitatif 

dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas 

sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu: 

1. Data reduction, yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya. Dengan 

demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih 

jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya.  

2. Data display, penyajian data dalam penelitian kualitatif bisa dilakuakn 

dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan 

sejenisnya. Dengan mendisplaykan ada maka akan mudah untuk 

memahaminya, merencanakan rencana kerja selanjutnya.  

3. Conclution Drawing, yaitu mengambil kesimpulan dan melakukan verifikasi 

data yang telah disajikan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan 

temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa 

deskripsi atau gaambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-

remang sehingga setelah diteliti menjadi jelas.
72
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G. Pengecekan Keabsahan Data 

Dalam pengujian  keabsahan data metode penelitian kualitatif 

menggunakan istilah yang berbeda dengan kuantitatif. Uji keabsahan data dalam 

penelitian kualitatif meliputi uji creadibility, transferability, dependability, 

confirmability.
73

 Dalam uji creadibility penulis menggunakan teknik: 

1. Pengamatan yang tekun 

Pengamatan yang tekun berarti melakukan pengamatan yang lebih 

cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data 

dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis serta 

peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akaurat.
74

 Ketekunan 

pengamatan ini dilakukan peneliti dengan cara mengadakan pengamatan 

dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap hal-hal yang 

berhubungan dengan pengembangan karakter siswa melalui manajemen 

kurikulum SMK berbasis pesantren yaitu di SMK Al-Islam Joresan. 

2. Triangulasi  

Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan 

atau sebagai pembanding terhadap data itu. Menurut Patton ada emapat 

macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan untuk mencapai keabsahan 

yaitu: 
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a. Triangulasi data, yaitu menggunakan berbagai sumber data seperti 

dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi atau dengan 

mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut 

pandang yang berbeda 

b. Triangulasi pengamat, yaitu adanya pengemat diluar peneliti yang turut 

memeriksa hasil pengumpulan data. 

c. Triangulasi teori, yaitu penggunaan teori yang berlainan untuk 

memastikan bahwa data  yang dikumpulkan sudah memenuhi syarat. 

d. Triangulasi metode, yaitu penggunaan berbagai metode untuk meneliti 

suatu hal seperti metode wawancara dan observasi.
75

 

Uji transferability menunjukan derajat ketepatan atau dapat 

diterapkanya hasil penelitian kepopulasi dimana sampel tersebut diambil, 

oleh karena itu supaya orang lain dapat memahami hasil penelitian maka 

dalam membuat laporan harus jelas, rinci, sisitematis dan dapat di percaya. 

Sedangkan uji  dependability sering disebut reabilitas. Penelitian yang 

reliable adalah apabila orang lain dapat mengulangi atau mereplikasikan 

proses penelitian tersebut. Pengujian ini dilakukan dengan caramelakukan 

audit terhadap keseluruhan proses penelitian, caranya yaitu dilakukan oleh 

pembimbing untuk mengaudit kegiatan penelitian. Yang terahir yaitu  
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confirmability atau sering disebut uji obyektivitas penelitian, peletian 

dikatakan obyektif bila hasil penelitian telah disepakati oleh banyak orang.
76

 

 

H. Tahap-Tahap Penelitian 

Tahap-tahap dalam penelitaian ini ada tiga tahapan dan ditambah dengan 

tahapan terahir dari peneliti yaitu:
 77

 

1. Tahap Pra Lapangan, dalam tahap ini peneliti memulai dengan perumusan 

rencana penelitian, memilih lapangan, mengurus perizinan, menjajagi dan 

menilai keadaan lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, 

menyiapkan perlengkapan penelitian dan yang menyangkut persoalan etika 

penelitian. 

2. Tahap pekerjaan  Lapangan, dalam tahap ini kegiatan penelitian dibagi 

menjadi: 

a. Memahami latar penelitian dan persipan diri, dimana seorang peneliti 

juga harus mengingat maslah etika, 

b. Memasuki lapangan, peneliti harus membina keakraban hubungan, 

memahami dan mempelajari bahasa dari orang-orang yang ada dalam 

latar belakang penelitianya, serta ikut terjun serta berperan dalam 

penelitianya.  
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c. Berperan serta sambil mengumpulkan data, peneliti harus memperhatikan 

keterbatasan waktu penelitian, mencatat data, dan melakukan penelitian 

lapangan.  

Disini peneliti akan melakukan pengamatan tentang bagaimana 

pengembanngan karakter siswa melalui manajeman kurikulum, bagaimana 

perencanaan, pelaksanaan kurikulum serta evalusinya di SMK Al-Islam 

Joresan, serta mengumpulkan data-data tambahan seperti sejarah Visi dan 

misi, profil dan data-data lainya yang dibutuhkan dalam melengkapi 

penelitian ini agar bisa menjadi penelitian yang mendapatkan hasil yang 

terbaik dan sempurna. 

3. Tahap Analisa Data, yaitu Peneliti menganalisa data-data yang diperoleh 

dalam bentuk dokumen, wawancara, dan observasi yang sedang dilakukan 

ditempat penelitian dan sesuai apa yang diharapakan peneliti serta kemudian 

dijadikan suatu dokumen penelitian.
 
 

4. Tahap penulisan hasil laporan penelitian. 
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BAB IV 

DESKRIPSI DATA 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Sejarah Singkat Berdirinya SMK Al-Islam Joresan
78

 

Pondok Pesantren merupakan lembaga pendidikan secara spesifik 

tumbuh dan berkembang di Indonesia, lembaga pendidikan tradisional ini 

eksistensinya dalam pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia 

mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam membawa perjalanan bangsa 

sampai saat ini. 

Pondok Pesantren “Al-Islam” Joresan dalam menyikapi perkembangan 

zaman selalu mereposisi dirinya dalam memenuhi tuntutan zaman yang 

semakin komplek. Pondok Pesantren yang berlokasi di Kecamatan Mlarak 

Kabupaten Ponorogo di Joresan ini, kurikulumnya memadukan sistem 

tradisional dan modern. Program-program modernisasi dilakukan dengan 

mengimplementasikan kurikulum standar dengan mendirikan Madrasah 

Tsanawiyah, Madrasah Aliyah dan Program Khusus Madrasah Aliyah 

Keagamaan. Dengan Program ini diharapkan tamatan Pondok Pesantren Al-

Islam Joresan dapat melanjutkan ke jenjang Pendidikan yang lebih tinggi. 

Sedangkan kekhasan Program Pendidikan Produk Pondok berupa pengkajian 
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kitab-kitab kuning, Praktik Mengajar, berdakwah dan materi-materi 

keagamaan lainnya untuk membekali tamatannya terjun di masyarakat. 

Pondok Pesantren Al-Islam Joresan yang mempunyai komitmen 

pemberdayaan masyarakat ekonomi lemah ini secara bertahap berusaha 

meningkatkan dirinya dengan menyiapkan infrastruktur, perencanaan 

program-program pendidikan yang qualified, pengembangan SDM dan 

manajemen. Dengan tetap memelihara kultur Pesantren sebagai lembaga 

tafaqquh fiddin. Di tengah-tengah arus perubahan masyarakat global yang 

tidak mengenal tapal batas, perubahan tata nilai masyarakat dan pola 

komunikasi dengan sumber informasi majemuk membutuhkan strategi dalam 

mengemban pesantren sebagai lembaga tafaqquh fiddin. Dakwah bil-khal 

dengan manifestasi implementasinya perlu menjadi bekal bagi tamatan untuk 

menghadapi kondisi ini. Penguasaan informasi dan pemanfaatan media 

dalam mengkomunikasikan dan mengartikulasikan gagasan menjadi hal 

yang penting. Terwujudnya SDM santri yang memiliki kemantapan iman, 

kekuatan amal ibadah dan keluasan ilmu mutlak dibutuhkan menghadapi era 

global yang dinamis. 

Kemajuan bidang telematika menjadikan perubahan dalam tata 

hubungan antar manusia, ekspresi dan artikulasi diri, penyampaian 

pesan/informasi. Akses informasi global dalam sistem online membuka 

atribut bagi sumber-sumber gagasan baru setiap individu. Pembelajaran 

online dalam sistem e-learning, perdagangan maya melalui e-commerce, 
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cyber society adalah realitas yang mampu ditampilkan dihadapan kita 

semua. Realitas maya (virtual reality) yang dibangun akibat kemajuan 

bidang telematika merupakan keniscayaan yang saat ini mampu menembus 

sekat-sekat dinding rumah kita semua. Open source, beragam dan 

kemudahan akses informasi tanpa batas tentu akan membuka berbagai 

kemungkinan baik itu negatif maupun positif. Abad informasi inilah yang 

dihadapi oleh generasi sekarang dan yang akan datang. Pendidikan qualified 

yang berlandaskan asas-asas moral keagamaan yang kuat sangat menentukan 

dalam meneliti abad yang semakin kosmopolitan ini. 

Program SMK kecil di Pondok Pesantren “Al-Islam” Joresan yang 

merupakan kerjasama antara SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo dengan 

Yayasan Islam Al-Islam merupakan upaya kedua belah pihak untuk 

membuka akses bagi santri dalam bidang teknologi. Program yang 

dikonsentrasikan dalam bidang teknologi Informasi (TI) ini diharapkan 

membuat nilai tambah kemampuan alumni Pesantren dan persiapannya 

menuju dunia kerja maupun bermasyarakat dengan problematika yang 

semakin komplek.  

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Al-Islam Joresan berdiri pada 

tanggal  25 mei 2003. Lembaga ini berdiri di bawah naungan Pondok 

Pesantren Al-Islam dengan bimbingan dari SMK I Jenangan. Berdasarkan 

dengan surat rekomendasi dari dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo 

Nomor : 421.5/1061/417.43/2003. Sedangkan  jurusan yang dimiliki yaitu 
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Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ). Adapun panitia pendiri SMK Al-

Islam Joresan terdiri dari: Penasehat: Kepala SMK I Jenangan (Drs. 

Nurdianto, M.Pd ), Ketua  I: KH. Abdul Mu’in, Ketua  II: Suminto, BA, 

Sekretaris: Moh. Fatoni , Bendahara: KH. Wahib Syafaat, Anggota: Moh. 

Syahid,BA, Qomari Ridwan, Abdul Habib, BA. 

Sasaran Pondok Pesantren Al-Islam yaitu: Untuk mengakomodasi 

tamatan SLTP di wilayah kecamatan  dimana belum memiliki SMK, dan 

membantu melayani kebutuhan ketrampilan peserta didik di wilayah 

kecamatan Mlarak dan sekitarnya, sehingga mempunyai bekal ketrampilan 

untuk hidup pada waktu terjun dimasyarakat. Mengingat keberadaan SMK di 

wilayah Kabupaten / Kota dipandang masih belum mencukupi, maka untuk 

menampung lulusan SLTP diwilayah Kecamatan Mlarak dan sekitarnya 

diperlukan adanya penambahan dan pembukaan lembaga baru SMK kecil. 

Oleh karena itu Pondok Pesantren Al-Islam Joresan bekerjasama dengan 

SMK Negeri I Jenangan mendirikan SMK kecil untuk merekruitmen tamatan 

SLTP diwilayah Kecamatan Mlarak dan sekitarnya. Disamping itu untuk 

mengantisipasi santri tamatan MTs/SLTP Pondok Pesantren Al-Islam 

sendiri, agar tidak meneruskan jenjang pendidikannya di luar Pondok Al-

Islam. Tujuan dari Pendirian SMK kecil Pondok Pesantren “ AL-ISLAM “ 

Joresan Mlarak Ponorogo ini adalah :  

a. Memberikan alternatif layanan pendidikan menengah bagi tamatan SLTP 

(SMP dan MTs) di Kecamatan Mlarak dan sekitarnya untuk mengikuti 
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jenjang pendidikan yang lebih tinggi yang sesuai dengan kebutuhan 

daerah. 

b. Mengatasi permasalahan tidak tersedianya SMK di daerah terpencil 

khususnya di Kabupaten Ponorogo. 

c. Mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas gedung Pondok Pesantren  “ Al-

Islam “ Joresan Mlarak Ponorogo. 

d. Mengoptimalkan pemanfaatan guru dan tenaga kependidikan yang ada di 

Kecamatan Mlarak pada umumnya dan dunia kerja ( DU/DI ) pada 

khususnya.
 
 

2. Letak Geografis SMK Al-Islam Joresan
 79

 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Al-Islam berlokasi di desa 

Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo, kurang lebih 12 km dari 

pusat kota. SMK ini tempatnya berada di Desa Joresan yang berbatasan 

dengan, Sebelah Timur: Desa Siwalan. Sebelah Utara: Desa Mlarak. Sebelah 

Barat: Desa Nglumpang. Sebelah Selatan: Desa Mojorejo. 

3. Identitas SMK Al-Islam Joresan
80

 

a. Nama Sekolah :  SMK Al-Islam 

b.  NSS  :  35.205.1115 121  

c. NPSN  :  20549507 

d. Status Akreditasi :  A 
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e. Alamat  :  Jl. Madura   

-  Desa/Kelurahan :  Joresan 

-  Kecamatan  :  Mlarak 

-  Kabupaten  :  Ponorogo 

-  Telp./Fax  :  (0352) 313399  

-  Kode Pos  :  63472  

f. Nama Kepala Sekolah : Drs. Muhajid, M.Pd.I.
 
 

4. Visi Dan Misi SMK Al-Islam Joresan
81

 

Visi dari SMK Al-Islam Joresan adalah: “Membangun Insan Akhlaqul 

Karimah yang berwawasan IPTEK untuk mewujudkan Knoladge Based 

Society yang berasaskan sendi keimanan dan ketaqwaan yang tangguh.” 

Adapun Misinya yaitu:  “Meningkatkan SDM komunitas siswa yang 

berakhlaqul karimah dengan basic kompetensi TI sebagai bekal untuk 

mengembangkan profesi dan bermasyarakat.” 
 

5. Tujuan dan Tamatan Pendidikan SMK Al-Islam Joresan
82

 

Maka tujuan pendidikan pada SMK Al-Isam Joresan dapat dirumuskan 

sebagai berikut : 

a. Mempersiapkan tamatan yang mimiliki kepribadian dan berakhlak mulia 

sebagai tenaga kerja tingkat menengah yang kompeten sesuai dengan 

kompetensi keahlian. 
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b. Membekali peserta didik untuk berkarir, mandiri yang mampu 

beradaptasi di lingkungan kerja sesuai bidangnya dan mampu menhadapi 

perubahan yang terjadi di masyarakat. 

c. Membekali peserta didik bersikap profesional untuk mengembangkan 

dirinya dan mampu berkompetensi di tingkat nasional, regional dan 

internasional. 

d. Melestarikan norma, etika dan seni yang berakar budaya bangsa. 

e. Menciptakan enterpreneurship muslim. 

Tamatan SMK Al-Islam sebagian besar melanjutkan ke perguruan 

tinggi Negeri maupun swasta, meskipun tidak sedikit sedikit yang terjun ke 

dunia kerja, bahkan menjadi pejabat negara baik eksekutif maupun 

legislative. Sesuai dengan dengan visi dan misi pondok, maka tidak sedikit 

para lulusan SMK Al-Islam yang berkiprah di tengah-tengah 

masyarakat/dunia Sosial. 
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6. Jumlah Kelas Dan Murid
83

 

Tabel 3.1  

 Jumlah Kelas Dan Murid SMK Al-Islam Joresan Tahun Ajaran 2016/2017 Menurut 

Program Studi/Jurusan Dan Tingkatan 

 

Prog

ram 

Studi

/Juru

san 

Kelas X Kelas XI Kelas XII 

Jumlah Total 

Kelas X, XI 

dan XII 

J

m

l 

K

e

l

a

s 

Jml Murid J

m

l 

K

e

l

a

s 

Jml Murid J

m

l 

K

e

l

a

s 

Jml Murid 

L P Jml L P Jml L P 
Jm

l 

L P TO

TA

L 

Tekn

ik 

Kom

puter 

dan 

Jarin

gan  

3 39 32 71 3 51 25 76 2 46 21 67 
13

6 
78 214 
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7. Tenaga Guru Dan Tenaga Administrasi
84

 

Tabel 3.2 

Jumlah Guru dan Pegawai Administrasi Menurut Golongan  

SMK Al-Islam Joresan 

 

Guru/Edukatif Pegawai Administrasi 

Guru Negeri Gur

u 

Pinj

a-

man 

GT 

Ya

yas

an 

Jm

l 

Pegawai Negeri 
Pega

wai 

Pinja

-man 

PT 

Ya

yas

an 

Jm

l 

Gol

. 

I 

Go

l.II 

Go

l.II

I 

Go

l.I

V 

Jm

l 

Go

l.I 

Go

l 

II 

Go

l 

III 

Go

l.I

V 
Jml 

- - - 2 2 2 34 40 - - - - - - 4 4 

 

Tabel 3.3  

Jumlah Guru Menurut Bidang Studi SMK Al-Islam Joresan 

Status 

Kepegawaia

n 

Jumlah Bidang Studi 

BP AGM PKS 
Penja

s 
IPA BIN BIG 

Fisik

a 

Kimi

a 
Matik 

GT Diknas - - - - - - - - - - 

GT Depag - - - - - - - - - - 

Guru PNS 1 - - - - - - - - 1 

GT Yayasan - 21 1 3 1 2 2 1 1 - 
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Jumlah 1 21 1 3 1 2 2 1 1 1 

 

Lanjutan 

Status 

Kepegawaian 

Jumlah Bidang Studi 

 

KKPI 

 

KWU 
Restora

n 

T.Kons

t.Kayu 

TM.Ot

omotif 

Seni 

Budaya 
Jml 

Kasek - - - - - - 1 

GT Diknas - - - - - - - 

GT Depag - - - - - - - 

Guru PNS - - - - - - 2 

GT Yayasan 4 1 - - - 1 38 

JUMLAH 
4 1 - - - 1 41 

 

8. Data Fasilitas  Sekolah
85

 

a. Ruang Bangunan 

Tabel 3.4 

 Data Ruang Bagunan SMK Al- Islam Joresan 

Nama Ruang Jumlah  Total Luas  Keterangan 

Ruang Kepala Sekolah 1 Ruang                       =   24  M
2
  

Ruang Kelas/ R.Teori  8 Ruang 
1) R.  Kls X   =  126 M

2
  

2) R. Kls XI  =   126  M
2
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3) R. Kls XII =  126   M
2
  

Ruang Tata Usaha 1 Ruang                      24  M
2
   

Ruang Praktik Komputer 2 Ruang                    112  M
2
  

Ruang Bengkel 1 Ruang                     56   M
2
   

Kamar Mandi/WC Guru 1 Ruang                      2    M
2
  

Kamar mandi/WC Murid 2 Ruang                      2   M
2
  

Jumlah 14 Ruang                   535 m
2
 - 

b. Data Tanah Untuk Pengembangan : 2.220 m
2
 

c. Sumber Air    : Sumur Galian 

d. Sumber Listrik/Daya   : PLN / 6.400 Watt 

 

B. Deskripsi Data Khusus 

1. Perencanaan Materi Kurikulum Berbasis Pesantren Dalam 

Pengembangan Karakter Siswa Di SMK Al-Islam Joresan 

Sejalan dengan perkembangan jaman, dimana pendidikan anak tidak 

hanya untuk kemampuan dibidang akademik saja, tetapi juga pentingnya 

penanaman karakter yang baik untuk perkeembangan kehidupan anak dimasa 

mendatang. Anak-anak dalam usia yang masih muda perlu mendapatkan 

pendidikan karakter yang dapat memberikan peguatan dan pemahaman akan 

makna hidup yang disesuiakan dengan perkembangan usia serta 

lingkunganya.  

Berdasarkan kondisi tersebut para orang tua harus selektif dalam 

memilih lembaga pendidikan untuk anak-anaknya, tidak hanya melihat 

fasilitas atau keunggulan dari sebuah lembaga pendidikan tetapi juga harus 

memperhatikan tujuan, isi dan juga proses dari pemebelajaran dari lembaga 
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tersebut. SMK Al-Islam Joresan merupakan salah satu lembaga pendidikan 

kejuruan berbasis pesantren yang bertujuan mencetak lulusan berkompeten 

dan juga memiliki ahklak mulia dengan harapan para siswa mampu berdiri di 

tegah era globalisasi sat ini. Seperti pernyatan yang telah dituturkan oleh 

Bapak Sukoyono: 

Tujuan kami dalam pembelajaran tidak lepas dari tujuan pendidikan 

disekoah ini, seperti yang telah kami jelaskan tujuan kami adalah 

menyiapkan lulusan yang IMTEK serta ahli di bidangnya. Harapan 

kami setelah anak-anak lulus dari sini, mereka memiliki bekal yang 

cukup untuk berkiprah di tengah-tengah masyarakat dan mampu 

menghadapi perkembangan teknologi serta menggunakan sebaik-

baiknya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.
86

 

 

Dengan adanya tujuan tersebut maka sekolah ini merancang 

kurikulum pembelajaran dengan menggabungkan bebrapa jenis kurikulum 

yang meliputi kurikulum pesantren dan kurikulum diknas didalam materi 

pemebelajarannya seperti yang di kemukakan oleh bapak Muhajid: 

Disini berbeda dengan sekolah kejuruan yang lain, sekolah kami ini 

menggunakan kurikulum campuran yaitu kurikulum diknas, 

kurikulum pondok, serta kurikulum gontor, jadi untuk materi 

pelajaran itu nanti lebih banyak kalau di SMK umumnya mapel 

agama hanya PAI saja disini ada banyak dan bagi menjadi beberapa 

mata pelajaran.
87

 

 

Hal ini juga di pertegas oleh bapak Sukoyono selaku Waka 

Kurikulum SMK Al Islam Joresan: 

Disini menggunakan gabungan dari beberapa ketentuan kurikulum. 

Ada 2 kurikulam yang digabungkan yaitu: Pertama, kurikulum 

pondok yang merupakan gabungan dari kurikulum gontor dan 
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yayasan sendiri. Kedua, kurikulum dari dinas Pendidikan berupa 

kurikulum KTSP. Tahun ini masih menggunakan KTSP karena 

belum ada ketentuan untuk menggunakan yang lain dan masih 

menyesuikan dengan kurikulum pondok, insyaallah tahun depan akan 

diterapkan kurikulum K13.
88

 

 

Dengan adanya penggabungan kurikulum tersebut maka sekolah ini 

memiliki jumlah mata pelajaran yang cukup banyak dibandingkan dengan 

sekolah-sekolah kejuruan yang lainya, untuk itu materi pelajaran dibagi 

menjadi bebrapa program pembelajaran seperti yang telah di jelaskan oleh 

bapak Sukoyono: 

Karena disini mencampurkan berbagai ketentuan kurikulum maka 

ada banyak sekali materi pelajaran, sehingga mata pekljaran tersebut 

dikelompokan dalam beberapa program yaitu: 

a. Program agama, meliputi: imla’, muhadatsah, insya’, 
muthola’ah, Mahfudlot, shorof, nahwu, Al-Qur’an, tafsir, 
hadist, fiqh, ushul fiqh, aqoid, ta’lim muta’alim, ibadah 
amaliyah. 

b. Program normatif, meliputi: PPKN, bahasa indonesia, 

penjaskes, seni. 

c. Program adaptif: matematika, bahasa inggris, IPA, Fisika, 

Kimia, IPS, KKPI, Kewirausahaan. 

d. Program produktif: K3LH,TEADD, MPP, MPPC, SUSPC, 

FPIPC, P2PCP, ISOD, GUICLI, INSOF 

e. Program muatan lokal: bimbingan konseling 

f. Program extrakurikuler, ada dua jenis extrakurikuler pertama, 

extrakurikuler wajib yaitu kepramukaan dan muhadloroh. 

Kedua extrakurikuler pilihan meliputi: PMR, drumband, 

qiroah, musik, teater, KIS, jurnalistik olahraga, keputrian.
89

 

 

Struktur kurikulum ini sudah di sepakati oleh diknas dan juga 

kementrian agama, dalam penyusunanya semua warga sekolah mulai dari 

pihak yayasan, direktur, guru, kepala sekolah, semua staf sekolah dan 
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tentunya tokoh masyarakat di lingkungan Al Islam ikut andil dalam 

pembentukan kurikulum ini.
90

 

Tujuan dari penggabungan kurikulum ini tidak lain adalah adanya 

keinginan melestarikan pendidikan salaf untuk mengembangkan karakter 

siswa yang mampu berkiprah ditengah masyatakat di era globalisasi saat ini, 

seperti yang dihaturkan oleh bapak Muhajid dan bapak Sukoyono: 

Karena kita berada di lingkup  yayasan Al-Islam dan kita tidak ingin 

melepas nilai-nilai kepesantrenan dalam pembelajaran disekolah ini, 

selain itu pedidikan islam merupakan usaha sadar untuk menyiapkan 

peserta didik dalam meyakini, memahami, menghayati dan 

mengamalkan agama Islam melalui kegiatan bimbingan pengajaran 

dan/atau latihan dengan memperhatikan tuntunan untuk menghormati 

agama lain dalam hubungan kerukunan antar umat beragama dalam 

masyarakat untuk mewujudkan persatuan nasional.
91

 

Dimasukanya kurikulum pesantren dalam pemeblajaran disekolah ini 

selain karena kami berdiri ditengah-tengah yayasan pendidikan islam 

dan masih bagian dari pondok pesantren AL-Islam Joresan, kami 

ingin mencapai tujuan pendidikan yang telah kami rumuskan 

sebelumya yaitu mencetak lulusan yang IMTEK, yaitu lulusan yang 

beriman dan dan mengetahui teknologi.
92

 

 

 

Dengan konsep manajemen penggabungan kurikulum sekolah ini 

memiliki jam belajar yang lebih banyak dibanding sekolah kejuruan lain 

dikarenakan materi pelajaran yang harus disampaikan kepada siswa juga 

banyak sebgaimana telah di terangkan oleh bapak Muhajid dan bapak 

Sukoyono: 
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Setiap satu jam mata pelajaran memiliki waktu 40 menit, masuk 

mulai pukul 07.00 WIB sampai jam 15.00 WIB, kalau hari sabtu dan 

kamis setelah selesai istirahat kedua di isi full dengan ekskul samapai 

sore baik itu ekskul wajib ataupun pilihan.
93

 

Jam belajar disekolah ini cukup banyak karena mungkin materi 

pembelajaran juga banyak, maka setiap satu jam pelajaran hanya 

dilakukan 40 menit, bukan 45 menit seperti sekolah kejuruan pada 

umumnya. Masuk dimulai pukul 07.00 sampai 14.30, dan dua kali 

istirahat untuk istirahat pertama itu pukul 09.40-10.00, itupun diisi 

dengan sholat duha dengan giliran antar kelas sebab jika 

dilaksanakan bersama tempat belum bisa mencukupi, kemudian 

istirahat kedua pukul 12.00-12.30 itu untuk sholat dhuhur serta 

makan siang anak-anak. Maka disini itu satu hari ada  11 jam 

pelajaran. untuk hari sabtu itu nanti ada kegiatan extra tambahan 

maka jam pelajaran hanya sampai jam ke 8 saja, begitu juga hari 

kamis. Bagi anak-anak yang dulu berasal dari sekolah laur atau 

tamatan MTs/SMP selain al-islam akan ada jam tambahan setelah 

jam pelajaran, untuk mereka memahami materi yayasan full hingga 

sore.
94

 

 

Dengan banyaknya materi pelajaran dan jam belajar yang cukup 

padat serta kurang siapnya dana maka sekolah ini hanya membuka satu 

Jurusan yaitu Jurusan Teknik Komputer jaringan (TKJ), sebagaimana 

keterangan yang disampaikan oleh bapak Muhajid: 

Masih ada satu jurusan yaitu jurusan TKJ (Teknik Komputer 

Jaringan) saja sebab kalau ingin membuka jurusan lain masih terbatas 

dengan dana dan juga kita harus menyesuaikan dengan materi 

yayasan, ketika menambah jam untuk jurusan lain maka kita juga 

harus mengatur jam pelajaran mapel pesantren agar tetap 

tersampaikan kepada sisiwa.
95

 

 

Walaupum memiliki satu jurusan sekolah ini tetap berusaha 

memberikan fasilitas yang baik bagi para siswa dalam proses belajar, sehingga 
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sekolah ini menjadi salah satu sekolah yang diminati oleh masyarakat seperti 

yang diungkapkan oleh bapak Sukoyono selaku Waka kurikulum: 

Di sekolah ini masih ada satu jurusan yaitu TKJ, namun peminatnya 

cukup banyak tingkat 1 dan 2 masing-masing berjumlah 3 kelas 

sedangkan untuk tingkat 3 ada 2 kelas. Kami belum membuka 

jurusan lain karena mengingat terbatanya fasilitas dan harus 

menyiapkan dana yang cukup besar terutama bidang otomotif. Selain 

itu sekolah juga masih mengupayakan untuk membangun sejumlah 

gedung sebagai tempat pemebelajaran agar semua dapat dilaksanakan 

dengan baik dan nyaman.
96

 

Dalam proses pemebelajaran tentunya tidak hanya dilihat dari 

fasilitas sekolah tetapi juga tenaga pendidik, karena seorang gurulah yang 

akan membantu, membimbing, mengarahkan dan menyampaikan materi 

kepada siswa. Untuk itu tenaga pendidik harus kompeten pada bidangnya, 

sebagaimana yang di ungkapakan oleh Bapak Muhajid selaku Kepala SMK 

Al-Islam Joresan: 

Untuk para pendidik tentunya harus kompeten dibidangnya dan juga 

professional  karena tercapainya tujuan pemebelajaran itu tergantung 

pada guru. Disini guru sebagaian besar sudah menempuh pendidikan 

S1 dan mengajar sesuai bidang pendidikanya, dan untuk guru yang 

mengajar mapel agama itu alumni pondok pesantren yang sebgaian 

besar juga sudah menempuh pendidikan S1.
97

 

 

 

Selain tenaga pendidik yang kompeten sarana prasarana juga mutlak 

diperlukan dalam proses pemebelajaran, karena fasilitas ini merupakan alat 

penunjang untuk tersampaikanya bahan ajar. Di SMK Al-islam memang 

belum sepenuhnya fasilitas selengkap sekolah-sekolah di kota terutama 
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masalah ruang belajar yang memang harus ada perbaikan bangunan, karena 

masih ada beberapa kelas yang berada di gedung darurat. Namun untuk 

fasilitas yang lain seperti lab komputer sebagai sarana para siswa untuk 

mempelajari komputer jaringan sesuai keahlian yang mereka ambil sudah 

tersedia.
98

    

Dalam menyampaikan materi pelajaran selain dibantu dengan 

fasilitas sekolah guru juga harus menyiapkan perangkat pembelajaran yang 

mana ini digunakan sebagai pedoman dalam pembelajaran. SMK Al-Islam 

adalah salah satu sekolah kejuruan yang berbasis pesantren dimana materi 

pelajarannya diisi dengan materi kepesantrenan dan juga materi umum. Kitab-

kitab kuning klasik menjadi buku pedoman dalam materi pelajaran 

keagamaan, sedangkan materi umum sekolah ini tetap menggunakan buku ajar 

dari dinas pendidikan. Namun belum semua mata pelajaran memiliki 

perangkat pembelajaran seperti mapel agama, karena penyampainya juga 

masih dilakukan dengan cara tradisional.
99

    

2. Pelaksanaan Materi Kurikulum Berbasis Pesantren Dalam 

Pengembangan Karakter Siswa Di SMK Al-Islam Joresan 

Pelaksanaan atau implementasi merupakan penerapan sebuah 

kebijakan, konsep serta ide dalam tindakan praktis. Implementasi kurikulum 

dilakukan dalam suatu aktivitas pembelajaran sehingga peserta didik 
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menguasai seperangkat kompetensi tertentu. Dalam pelaksanaan materi 

kurikulum berbasis pesantren dalam mengembangkan karkter siswa sekolah 

ini menyiapkan beberapa program pembelajaran, sebagaimana yang di 

ungkapkan oleh bapak Muhajid: 

Disini karena banyak sekali materi yang harus di sampaikan kepada 

siswa karena percampuran kurikulum tadi untuk program itu di bagi 

menjadi bebrapa ada Program Agama, Program normative, Program 

Adaptif, dan Program produktif  yang menganut prinsip “ berbasis 
luas, kuat dan mendasar” ( Broad Based Curriculum, BBC ). 

Komponen pendidikan umum (normative)  dimaksud untuk 

membentuk peserta didik menjadi warga negara yang baik, yang 

memiliki karakter sebagai warga nagara dan bangsa Indonesia. 

Komponen pendidikan dasar penunjang (adaptif) untuk memberikan 

bekal kemampuan untuk menunjang bagi penguasaan keahlian 

profesi dan bekal kemampuan untuk mengikuti perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, ini diberikan selama sekolah. Program 

produktif merupakan Komponen teori kejuruan, untuk membekali 

pengetahuan tentang teknis dasar keahlian kejuruan, ini dilaksanakan 

di sekolah. Selain itu nanti ada Komponen praktik keahlian Profesi 

yang berupa kegiatan bekerja secara terprogram dalam situasi 

sebenarnya, untuk mencapai tingkat keahlian dan sikap kerja 

professional selain itu juga ada kegiatan extrakurikuler yang 

menunjang karakter sisiwa.
100

 

 

Dari uraian diatas dapat diketahui bagaimana pelaksanaan program 

pembelajaran dalam mengembangkan karakter siswa di SMK Al-Islam 

Joresan, selain mengajarkan materi kurikulum yang bersifat umum sekolah 

ini memasukan materi agama islam yang cukup banyak meliputi: Insya, 

Nahwu, Sharaf, Fiqih, Ushul Fiqih, Aqo’id, Tafsir, Hadits, Tarbiyah, Ta’lim 

Muta’alim, Muthola’ah, Muhadloroh.
101
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Dalam menyampaikan program-progam pembelajaran yang telah 

dirancang  tidak cukup hanya dengan melakukan pengajaran saja, sehingga 

sekolah ini memiliki beberapa media dalam menyampaikan bahan ajar untuk 

mengembangkan karakter siswa sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak 

Muhajid: 

Pendidikan karakter itu merupakan salah satu tujuan pendidikan di 

SMK Al-Islam Joresan, untuk menunjang keberhasilan pendidikan 

karakter maka kami menggunakan beberapa media yaitu: 

a. Bahan (material): biasa disebut dengan istilah perangkat lunak 

(software) yang didalamnya terkandung pesan-pesan yang perlu 

disajikan dengan alat penyaji ataupun tanpa alat penyaji. 

b. Alat (device) bisa disebut dengan istilah hardware atau perangkat 

keras yang biasanya menggunakan perangkat elektronik, seperti 

memutarkan video motivasi dan sebagainya. 

c. Media pendidikan langsung, media ini dilakukan dengan cara 

menanamkan secara langsung pengaruh yang positif kepada murid 

dengan memberikan contoh teladan, nasihat, perintah beramal 

sholeh dan melatih serta membiasakan suatu amalan agama.
102

 

 

Melalui bahan ajar sekolah ini menyiapkan materi-materi 

pembelajaran yang didalam mengandung pendidikan karakter bagi siwa, 

diantara mapel tersebut adalah mapel BK (bimbingan konseling), yang mana 

mapel ini memiliki cara peenilaian tersendiri. Penilaian tersebut diambil dari 

bebrapa aspek yaitu ada ujian materi BK, peneilaian dari kedisiplinan di 

kelas, ketertiban, keaktifan serta maslah yang ada pada siswa yang kemudian 

diakumulasikan, hasil nilai dari kesekian aspek itu kemudian diambil sebagai 

nilai ahir. Selain itu tugas seorang guru  BK tidak hanya mengajar didalam 

kelas namun juga menertibkan sisiwa ketika diluar kelas seperti 
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mengingatkan kerapian, ketertiban serta mengatasi masalah-masalah siswa 

meliputi masalah belajar, sosial, pribadi dan karir sebagaimana yaag 

diungkapkan olrh guru BK Ibu Sri Muljani: 

Untuk maslah siswa yang menjadi tanggung jawab kami itu meliputi: 

a. Masalah belajar, seperti kesulitan mata pelajaran ini nanti 

biasanya kami akan bekerja sama dengan guru mapel dan wali 

kelas 

b. Masalah sosial, seperti hubungan dengan teman berkelahi atau 

sebagainya 

c. Masalah pribadi, ini masalah yang terjadi pada diri siswa sendiri 

seperti mbolos, absen terlalu banyak 

d. Masalah karir, biasanya anak-anak yang lulus akan berkonsultasi 

tentang karir mereka baik itu mau ke Perguruan tinggi atau bekerja 

kami membuka waktu konsultasi.
103

 

Untuk menangani siswa yang memiliki masalah sekolah ini memiliki 

cara yaitu memanggil anak yang bermasalah, ditanya, diarahkan, diingatkan 

kalau tetap seperti itu baru akan melibatkan wali bahkan kalau pun itu 

maslah dengan orang tua maka pihak sekolah akan datang kerumah untuk 

berbicara baik dengan orang tua tentang masalah anaknya di sekolah, jika 

masalah siswa ini cukup berat maka akan melibatkan semua pihak sekolah. 

Kalau untuk maslah karir biasanya guru BK membuka jam istirahat untuk 

anak-anak berkonsultasi tentang karir dan keinginan mereka, terkadang 

mengambil waktu pembelajaran dengan perizinan guru kelas untuk 

melaksanakan bimbingan konseling. Bagi para siswa yang melakukan 

pelanggaran tata terib sekolah maka mereka akan dikenai sanksi berupa: 
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membuat surat pernyataan yang diketahui wali kelas, orang tua dan bapak 

kepala, serta pihak pengajaran. Untuk pelanggaran ringan seperti terlambat 

mereka membaca sholawat dan mengaji. Kalau sanksi bagi siswa yang tidak 

tertib dalam mengikuti extra maka dikenai denda berupa bahan bangunan 

semen untuk membantu pelaksanaan pembangunan di sekolah.
104

 

Dalam pelaksanaan program pengembangan karakter SMK Al-Islam 

Joresan melakukan kerjasama dengan seluruh pihak sekola sebagaimana 

yang dihaturkan oleh Ibu Sri Muljani: 

Dalam pelaksanaan program ini kami bekerja sama dengan guru, wali 

kelas, pihak pengajaran, dan juga OPMI dan seluruh warga sekolah. 

Jadi tidak hanya BK saja yang betanggung jawab tapi semua pihak 

sekolah juga terlibat. Untuk menjaga ketertiban santri setiap harinya 

itu kami di bantu dengan OPMI sperti ketertiban masuk, berseragam 

dan sebagainya. Untuk mengatasi siswa yang keluar pada jam 

pelajaran kami membuat abseb setiap jam pelajaran yang di pegang 

oleh sekertaris kelas, yang mana setiap ahir pecan dikumpulkan 

kepada BK untuk direkap. Kemudian juga ada absensi untuk dewan 

guru dimana itu nanti akan diketahui ketidak hadiran guru mapel di 

kelas yang kemudian kan di serahkan pada pihak pengajaran.
105

 

 

Dari keterangan di atas dapat diketahui bahwa pendidik di SMK Al-

Islam harus benar-benar menjadi teladan yang baik bagi para siswa dalam 

segala aspek.  Namun bagi mereka yang tidak tertib dalam jam pembelajaran 

akan mendapatkan sanksi berupa pengurangan jam mengajar di semester 

berikutnya.
106
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Dalam pola pengajaran semua guru telah mendapatkan bimbingan 

dari pihak yayasan dan juga dinas pendidikan, sehingga mereka mengajar 

sesuai dengan pedoman pembelajaran. Biasanya guru menggunakan 

beberapa metode dalam mengajar diantaranya yaitu: Metode Ceramah, 

Metode Tanya Jawab, Metode Diskusi, Metode Demonstrasi, Metode Sosio 

Drama, Metode Drill, Metode pemberian tugas belajar (resitasi), Metode 

Problem Solving.
107

 

Walaupun dengan fasilitas pembelajaran yang sederhan namun 

proses penyampaian pendidikan karakter untuk mengembangkan 

kepribadian baik siswa tetap terlaksana dengan baik. Bisa dicontohkan 

dalam KBM mata pelajaran matematika yang mana dalam pembelajaran 

masih menggunakan metode ceramah dan penjelasan singkat namun dapat 

difahami oleh siswa dengan baik, selain itu di sela-sela pelajaran guru juga 

memberikan motivasi-motivasi pendidikan.
108

 

Selain memaksimalkan pembelajaran di kelas dalam usaha mencetak 

lulusan yang berkompeten dan sesuai tujuan pendidikan, SMK Al-Islam 

memiliki beberapa program sebagaimana yang dijelaskan oleh bapak 

Sukoyono: 

Untuk menyiapkan lulusan ynag benar-benar siap terjun 

kemasyarakat ada beberapa program yang harus diikuti siswa yaitu: 

a. Program PSG, merupakan langkah awal persiapan masuk kedunia 

kerja dimana para siswa akan di tempatkan di bebrapa perusahaan-
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perusahaan yang telah bekerja sama dengan sekolah kami selama 

tiga  bulan baik diluar kota maupun luar kota seperti di rajawali, 

galaxy, revolution, kita.com, union.com, zix. Com. dan 

sebagainya. Ini dilaksanakan saat para mereka kelas dua semester 

dua. . Dengan program pendidikan sistem ganda ini diharapkan 

dapat meningkatkan kualitas tamatan, khususnya sekolah 

menengah kejuruan agar lebih sesuai (match) dengan tuntutan 

kebutuhan tenaga kerja di dunia usaha/dunia industri yang pada 

akhirnya bisa ikut menunjang tercapainya pembangunan nasional, 

yang pelaksanaannya diatur menurut kurikulum yang berlaku di 

SMK Al-Islam Joresan 

b. Program UKK (Uji Kompetensi Keahlian), ini dilakukan oleh 

BLK Ponorogo ketika mereka kelas tiga dimana mereka akan 

mendapatkan sertifikat bagi yang lulus serta dapat digunakan 

untuk mencari kerja. 

c. Program Amaliyah tadris, ini dilaksanakan sebelum UKK, 

program ini adalah salah satu alternatif ketika mereka terjuan 

kemasyarakat. Artinya mereka juga dibekali pengalaman 

mengajar. Mereka mengajar adik-adik MTs sesuai mata pelajaran 

yang mereka kuasai.
109

 

 

Program-program diatas merupakan salah satu cara menyiapkan 

mental siswa ketika mereka masuk dalam lingup masyarakat luas, 

bagaimana berada di depan orang banyak. Sebagai contoh bisa kita lihat 

bagaimana pelaksanaan program amaliyah tadris yang mana memang benar-

benar dilakukan dengan semaksimal mungkin dan dibimbing oleh guru mata 

pelajaran agama.
110

 

Di samping program-program pembelajaran tersebut proses 

pengembangan karakter siswa juga di dukung dengan adanya kegiatan 

ekstrakurikuler, sebagaimana di jelaskan oleh Ibu Sri Muljani: 
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Selain kami tertib dalam pembelajaran dan pengajaran kami juga 

memberikan wadah berkreasi bagi parasiswa melalui program 

extrakurikuler baik wajib atau pilihan ada PMR, KIS, Muhadloroh, 

drumbend, Pramuka. Selain itu kami juga mengajari siswa agar 

peduli terhadap sesama melalui program baksos, berupa bantuan 

kepada siswa yang kuarang mampu dan lain sebagainya.
111

 

 

Dalam pelaksanaan kegiatan baik itu ekstra wajib ataupun pilihan 

semua dibimbing oleh guru pembimbing dan juga ada absensi dari sekolah 

yang mana itu nanti akan masuk pada nilai Rapor pada ahir semester. Karena 

SMK Al-Islam berada dilingkup yayasan untuk kegiatan bergabung dengan 

semua lembaga di bawah yayasan Al-Islam.
112

 

Walaupun SMK Al-Islam adalah sekolah di bawah naungan yayasan 

pesantren namun tetap mengikuti perkembangan kemajuan jaman dalam 

pendidikanya. Selain melestarikan tadisi kepsantrenan seperti adanya 

hadroh, kaligrafi, sekolah ini juga menyediakan wadah berkreasi siswa 

seperti band, menjahit serta tataboga. Semua ini disiap kan untuk 

mengembangkan bakat siswa, sehingga ketika lulus sekolah mereka 

memiliki kemampuan dibidang masinng-masing serta mampu berkiprah di 

tengah-tengah masyarakat.
113

 

Selain pembiasaan-pembiasaan melalui kegiatan ekstrakurikuler 

SMK Al-Islam memiliki kegiatan rutinan untuk melatih kedisiplinan siswa, 
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yaitu Apel bendera mingguan yang dilakukan setiap hari sabtu.
114

 kegiatan 

apel ini dikoordinasi olah OPMI (Organisasi Pelajar Madrasah Al-Islam), 

tugas opmi adalah membatu terlaksananya program pembelajaran yang ada 

di sekolah seperti penertiban siswa, kegiatan-kegiatan extra, kegiatan interen 

sekolah dan lain sebagainya. Kinerja OPMI sangatlah membantu proses 

pendidikan di SMK Al-Islam selain itu kegiatan ini sangat berpengaruh 

untuk membangun jiwa kepemimpinan, tanggung jawab serta kepedulian 

terhadap sesama. Seperti yang diungkapkan oleh Abdullah Muis selaku 

ketua OPMI: 

Kegiatan OPMI ini sangat bermanfaat, karena kegiatan OPMI itu 

juga mendidik terutama mental, dari kegiatan OPMI saya banyak 

belajar bagaimana menghadapi orang banyak, menyelesaikan 

masalah, mengendalikan diri, bagaimana berkiprah di tengah orang 

banyak dan banyak lagi tertutama melatih untuk berani dan 

bertanggung jawab.
115

 

 

Dari keterangan di atas dapat di ketahui bahwa kegiatan-kegiatan 

organisasi siswa adalah kegiatan yang bermanfaat contoh lain adalah 

kegiatan yang dilakukan oleh PMR Al-Islam berupa pembagian obat 

tradisional dalam memperingati hari kesehatan dengan memanfaatkan 

tanaman obat yang ditanam di sekitar halaman sekolah.
116

 Selain PMR juga 
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ada kegiatan kepramukaan yang mana kedua kegiatan ini adalah melatih 

tanggung jawab dan juga kedisiplinan siswa.
117

 

Dari beberapa ungkapan di atas dapat diketahui bagaimana 

pentingnya penggabungan kurikulum ini, sebagaimana telah diungkapakan 

oleh bapak Muhajid: 

Kurikulum itukan merupakan sebuah pedoman pembelajaran, dimana 

kurikulum itu berisi materi-materi apa yang harus disampaikan 

kepada siswa, bagaimana cara menyampaikan dan menilai hasil dari 

pelaksanaan pembelajaran agar dapat mencapai tujuan pendidikan. 

Dengan adanya penggabungan  ini penting bagi para lemabaga 

pendidikan untuk mencetak lulusan yang tidak hanya bisa mengikuti 

perkembangan teknologi saja tetapi juga memiliki akhlak dan moral 

sesuai tuntunan agama. Dengan mengolah materi pembelajaran maka 

diharapkan tercipta lulusan seperti yang diinginkan.
118

 

 

Dalam pelaksanaanya kurikulum ini mendapatkan hasil yang 

memuaskan dengan hasil akreditasi yang mendapat peringkat A dari 

direktorat kependidikan serta prestasi-prestasi yang dicapai siswa baik ketika 

dalam lemabaga ataupun lulusan.
119

 Sebagaimana contoh prestasi yang 

dihaturkan oleh bapak sukoyono: 

Banyak para siswa yang diterima di perusahaan-perusahaan di 

Indonesia dan sukses disana bahkan ada yang mendirikan usaha 

sendiri. Tahun ini ada tujuh lulusan yang di terima kerja di 

PT.Indofarma Gemilang Surabaya. Selain itu para alumni yang 

memiliki usaha mereka menyediakan lapangan bagi para adik 

kelasnya yag mau mengabdi seperti di Jakarta dan Sumatra. Jadi 

banyak alumni yang langsung mendapatkan kerja, selain itu banyak 
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juga mereka yang diterima di perguruan tinggi di Indonesa seperti, 

Brawijaya, UIN Malang dan sebagainya.
120

 

 

Bukan hanya prestasi itu saja namun pendidikan karakter yang 

dilakukan oleh sekolah ini juga menuai keberhasilan, bisa diamati bahwa 

sikap atau kepribadian siswa mencerminkan jiwa santri mereka. Mulai dari 

cara berbicara, berbusana dan juga bersikap bahkan itu akan tertanam hingga 

mereka lulus sekolah.
121

 Dalam pendidikanya aspek-aspek karakter siswa 

yang dikembangkan disekolah ini antara lain: sopan santun, etika, kessadran 

beragama, bernegara, menghormati sesame dan yang lebig tua, patuh 

terhadap peraturan. Selain itu juga mengajarkan siswa berani tampil di depan 

umum melalui pembelajaran model diskusi.
122

 

Untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan sekolah ini 

menyiapkan berbagai program yang mana dalam pelaksanaanya juga 

mendapatkan beberapa hambatan, seperti yang diungkapkan oleh bapak 

Sukoyono: 

Sebenarnya untuk kendala itu yang paling berarti adalah waktu 

artinya kami harus memaksimalkan waktu pembelajaran agar semua 

materi dapat disampaikan dan difahami oleh sisiwa, namun 

Alhamdulillah semua itu bisa dikendalikan berkat kerjasama dari 

semua warga sekolah semua program pendidikan tetap dilaksanakan 

dengan baik.
123

 

 

Bapak Sukoyono selaku waka kurikulum juga mengungkapkan: 
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Alhamdulillah untuk hambatan selama ini tidak terlalu menjadi 

masalah karena inti dari pembelajaran adalah siswa, bisa dikatakan 

disini ada dua jenis siswa yaitu pertama, siswa input artinya ia 

lulusan MTs Al-Islam maka mereka tidak perlu menyesuaiakan 

kembali dengan ligkungan sekolah, materi pelajaran dan sebagainya. 

Kedua, sisiwa output yaitu siswa lulusan dari MTs/SMP selain Al-

Islam maka mereka harus menyesuaikan kembalai denngan 

lingkungan sekolah dan juga pondok. Namun dari pihak sekolah 

maupun yayasan menyiapkan kelas tambahan bagi mereka agar bisa 

memahami materi seperti siswa input. Selain itu juga ada bimbingan 

bagi mereka yang mukim di asrama. Kalau untuk bapak ibu guru itu 

semua mengajar pada bidangnya masing-masing artinya mereka 

mengajar sesuai jenjang pendidikan mereka. Selain itu terkadang ada 

beberapa program yang pelaksanaannya tertunda artinya tidak bisa 

dilaksanakan rutin karena ada kegiatan atau hari libur seperti PHBI 

atau yang lainya.
124

 

 

Kurikulum yang di laksanakan di SM Al-Islam merupakan salah satu 

contoh rancangan kurikulum dalam pengembangan karakter siswa tidak 

hanya dalam hal umum tapi juga kuat dalam hal beragama. Hal ini mutlak 

diperlukan untuk menyiapkan kepribadian siswa agar mereka bisa bersaing 

dalam dunia global dengan memegang teguh agama mereka. 

3. Evaluasi Materi Kurikulum Berbasis Pesantren Dalam Pengembangan 

Karakter Siswa Di SMK Al-Islam Joresan 

Evauasi merupakan salah satu bagian dari manajem kurikulum, 

dengan adanya evaluasi ini maka akan diketahui hasil dari sebuah 

pelaksanaan kurikulum, apa yang menjadi hambatan dan bagaimana solusi 

penanganannya. Dalam dunia pendidikan yang menjadi monitoring 

pelaksanaan kurikulum adalah seorang kepala sekolah. Pengevaluasian 
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kurikulum melibatkan sejumlah pihak sekoalah termasuk juga guru, staf 

serta yang paling penting adalah kepala sekolah. Sebagaimana yang 

dihaturkan oleh bapak Muhajid: 

Untuk evaluasi mutlak adanya dan ini dilakukan secara 

berkesinambungan. Evaluasi ini untuk mengetahui kesesuaian antara 

program kurikulum dengan pelaksanaan program di lapangan, dengan 

adanya evaluasi juga dapat di ketahui penghambat dan pendukung 

pelaksanaannya. Untuk evaluasi itu nanti hubunganya dengan semua 

lembaga al islam biasanya satu tahun sekali, jadi semua lembaga 

pendidikan di al-Islam mengadakan pertemuan termasuk menentukan 

kalender pendidikan serta saling menyesuaikan. Namun untuk SMK 

sendiri itu ada pertemuan rutinan bagi dewan guru biasanya itu satu 

semester  tiga kali pertemuan, untuk membahas maslah di kelas, 

laporan wali kelas, serta guru-guru mapel dan untuk meninformasikan 

kegiatan yang akan dilakukan selama KBM berlangsung serta 

mengevaluasi pemebelajaran yang dilakukan. Untuk bentuknya kita 

melakukan monitoring terhadap KBM untuk mengetahui kinerja guru 

dan aktivitas dalam kelas, selain itu kita juga melakukan evaluasi bagi 

siswa berupa evaluasi pembelajaran dan selain itu juga evaluasi 

terhadap sarana dan prasarana sekolah.
125

 

 

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa guru juga harus 

mengevaluasi pemebelajarannya di kelas, di SMK sendiri ada beberapa cara 

dalam mengevaluasi hasil belajar siswa yaitu: 

a. Evaluasi Formatif: Evaluasi ini dilakukan setiap akhir bahan pelajaran 

atau dengan kata lain merupakan evaluasi hasil belajar jangka pendek. 

Yang bertujuan untuk memberikan umpan balik (feed back) kepada guru 

sebagai dasar untuk memperbaiki proses belajar mengajar dan 

mengadakan remedial (perbaikan) program bagi murid. 
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b. Evaluasi Sumatif: ialah evaluasi hasil belajar jangka panjang yang 

dilakukan pada tiap akhir semester dari tahun ajaran dari keseluruhan 

program untuk menentukan angka kemajuan/hasil belajar masing-masing 

murid, penentuan kenaikan kelas dan kelulusan. 

c. Evaluasi Placement: untuk menempatkan murid dalam situasi belajar 

mengajar yang tepat/program pendidikan yang sesuai dengan tingkat 

kemampuan yang dimilikinya. 

d. Evaluasi Diagnostik: dilakukan untuk mengenal latar belakang 

Psikologis, Fisik, dan Millieu murid yang mengalami kesulitan belajar, 

yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar dalam memecahkan masalah 

tersebut serta dapat memberikan formulasi yang tepat bagi murid. 

Dalam menilai kepribadian siswa sekolah ini memiliki beberapa 

macam aspek penilaian seperti yang diungkapkan oleh Bapak Muhajid: 

Sebenarnya menilai kepribadian siswa merupakan tugas utama wali 

kelas, namun setiap guru mata pelajaran juga harus mengamti dan 

mengarahkan sikap siswa baik itu di luar atau di dalam kelas. Yang 

mana guru mata pelajaran akan dimintai laporan tentang siswa saat 

rapat dewan guru. Aspek yang biasanya menjadi penilaian kepribadian 

siswa adalah kerajianan, kelakuan dan kerapian yang mana ini di tulis 

dalam bentuk predikat abjad. Selain itu keaktifan siswa di kelas juga 

dinilai.
126

 

 

Dalam kegiatan evaluasi memang sangat dibutuhkan kerjasama semua 

pihak sekolah agar pelaksanaan evaluasi dapat berjalan dengan lancar. Dari 
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hal ini SMK Al-islam masih mendapat beberapa kendala sebagaimana yang 

telah dihaturkan oleh bapak muhajid: 

Yang menjadi kendala adalah waktu karena banyaknya kegiatan yang 

ada di al-islam terkadang pelaksanaan harus tertunda, dan terkadang 

itu informasi itu tidak tersampaikan artinya tidak semua guru bisa  

hadir ketika pelaksanaan evaluasi.
127

 

 

Dengan banyaknya mata pelajaran yang dimuat di dalam kurikulum 

SMK Al-Islam, maka mutlak banyaknya waktu yang harus digunakan dalam 

pembelajaran. Namun seiring berjalanya waktupara siswa Al-Islam mampu 

menyesuaikan dengan pembelajaran yang disampaikan walaupun masih ada 

bebrapa mata pelajaran yang sulit mereka untuk kuasai. Dalam mengatasi 

para siswa yang belum mencapai aspek pembelajaran maka sekolah ini 

memiliki cara sebagaimana yang dikemukakan oleh bapak Muhajid: 

Untuk pembinaan khusus itu nanti kaitanya dengan wali kelas, guru 

BP dan orang tua dan juga kepala sekolah. Sebelumya kami beri 

nasehat dan juga solusi masalah mereka namun tetap dibawah 

pengawasan orang tua artinya kami selalu berkomunikasi dengan 

orang tua. Kalau maslah pembelajaran atau ada nilai siswa yang 

kurang maka aka nada remedial dan juga bimbingan tambahan seperti 

yang saat ini untuk kelas SMK 1 C kebanyakan ini anak bukan alumni 

Al-Islam sehingga untuk anak-anak ini akan ada tambahan jam 

pelajaran hingga sore untuk memahami materi yayasan atau materi 

pondok.
128

 

Walaupun fasilitas pendidikan cukup sederhana SMK Al-Islam 

menjadi lembaga pendidikan yang diminati masyarakat sekitar, hal ini 

dibuktikan dengan ungkapan para siswa yang mendapat dukungan dari para 

orang tua untuk melanjutkan pendidikan di sekolah tersebut, karena selain 
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mendidik jiwa islami siswa sekolah ini juga memiliki berbagai wadah untuk 

menyalurkan bakat siswa.
129

 Selain itu bisa kita lihat dari hasil output 

pendidikan yang dicetak oleh SMK Al-Islam, banyak-prestasi-prestasi yang 

diraih baik dari segi akademis maupun non akademis. 

Dengan adanya evaluasi dalam pelaksanaan kurikulum maka dapat 

diketahui keunggulan dan kelemahan dari program pembelajaran yang 

dilakukan. Dari sinilah perbaikan dari program-program pembelajaran dapat 

dilakukan sehingga dapat mencapai tujuan dari pendidikan yang dinginkan. 
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BAB V 

ANALISIS DATA 

A. Analisis Data Tentang Perencanaan Materi Kurikulum Sekolah Kejuruan 

Berbasis Pesantren Dalam Pengembangan Karakter Siswa di SMK Al-Islam 

Joresan 

Kurikulum merupakan sebuah alat untuk mencapai tujuan pendidikan. 

Kurikulum adalah alat untuk membentuk manusia seutuhnya sesuai visi, misi, 

dan tujuan pendidikan nasional termasuk tujuan pendidikan yang ada 

dibawahnya. Kurikulum sebagai alat dapat diwujudkan sebagai program  yaitu 

kegiatan dan pengalaman belajar yang harus dilaksanakan guru dan peserta didik 

dalam proses pemebelajaran. Program tersebut harus dirancang secara sistematis, 

logis, terencana dan sesuai dengan kebutuhan, sehingga dapat dijadikan acuan 

bagi guru dan peserta didik dalam melaksanakan proses pemebelajaran yang 

efektif dan efisien. Di jaman modern seperti ini, tuntutan kehidupan lebih tinggi 

dan kompleks untuk itu lembaga pendidikan harus dapat menyesuaikan 

pendidikanya dengan berbagai tuntutan kehidupan sosial. Berangkat dari hal ini 

maka materi yang dimuat dalam kurikulum harus memperhitungkan berbagai 

kenyataan yang terjadi di lingkungan kehidupan. 

Disadari bahwa dalam dunia pendidikan saat ini bukan hanya saja penting 

dalam memberikan pengetahuan tentang materi pelajaran saja namun juga harus 

mengandung nilai-nilai pendidikan karakter. Berdasarkan deskripsi data dalam 
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bab empat sudah dijelaskan bahwa dalam rangka meningkatkan sumber daya 

manusia yang kompeten dibidangnya serta memiliki kepribadian yang baik maka 

SMK Al-Islam Joresan merancang sebuah kurikulum gabungan yaitu gabungan 

antara kurikulum dinas pendidikan dan kurikulum pesantren.  

Dalam perencanaan sebuah kurikulum telah dijelaskan beberapa 

karekteristik yaitu pengertian perencanaan kurikulum, fungsi perencanaan, model 

perencanaan dan desain kurikulum.
130

 Perencanaan kurikulum yang dimaksudkan 

di SMK Al-Isam Joresan adalah rancangan komponen kurikulum yang 

diterapkan dalam proses belajar mengajar termasuk materi pelajaran untuk 

mencapai tujuan pendidikan. Fungsi dari perencanaan kurikulum adalah untuk 

mengupayakan pengembangkan karakter siswa yang beriman dan menguasai 

teknologi informasi yang terus berkembang hingga saat ini.  

Dengan model penggabungan antara kurikulum dinas pendidikan dan 

pesantren yang diambil dari yayasan Al-Islam sendiri serta pesantren Gontor ini 

maka mata pelajaran yang dimuat dalam kurikulum memiliki jumlah yang lebih 

banyak dibanding  kurikulum pada sekolah-sekolah kejuruan lain. Perencanaan 

model kurikulum ini dilator beakangi oleh lokasi sekolah yang berada dilingkup 

yaysan pesantren Al-Islam. Yang mana sekolah ini tetap ingin melestarikan nilai-

nilai kepesantrenan  dan menanankan karakter islami pada jiwa siswa di era 

pesatnya kemajuan teknologi informasi saat ini. Dalam perancangan kurikulum 
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semua warga sekolah ikut serta untuk menentukan konsep kurikulum yang akan 

diterapkan disekolah ini. 

Dengan model kurikulum gabungan maka SMK Al-Islam Joresan 

mendesain kurikulumnya menjadi bebrapa program pembelajaran yang di 

dalamnya memuat bebrapa mata pelajaran yang ditujukan untuk 

mengembangkan karakter siswanya. Program-program tersebut meliputi: 

program agama, program normatif, program adaptif, program produktif, program 

muatan lokal dan program ekstrakurikuler.  

Pertama, Program agama ini dimaksudkan untuk memberikan 

pemahaman kepada siswa tentang ajaran islam salaf yang mana berpedoman 

pada kitab kuning klasik. Dengan memasukan ajaran-ajaran islam ini diharapkan 

para siswa memiliki keimanan yang teguh, sehingga setelah lulus mereka mampu 

menghadapi arus globalisasi serta menyiapkan diri di tengah-tengah masyarakat. 

Mata pelajaran yang masuk dalam program ini meliputi: imla’, muhadatsah, 

insya’, muthola’ah, Mahfudlot, shorof, nahwu, Al-Qur’an, tafsir, hadist, fiqh, 

ushul fiqh, aqoid, ta’lim muta’alim, ibadah amaliyah.  

Kedua, Program normatif ini bermaksud mendidik siswa untuk menjadi 

warga Negara yang baik serta memiliki karakter sesuai dengan norma-norma 

yang berlaku di Indonesia. Seperti yang tealah dijelaskan bahwa karakter yang 

ingin dikembangkan di SMK Al-Islam joresan adalah berdasarkan karekter 

bangsa, untuk itu sekolah ini memasukan mata pelajaran Pendidikan 

kewarganegaran yang mana berisi tentang norma-norma dan kehidupan sosial 
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bangsa Indonesia, selain itu para siswa juga belajar bahasa Indonesia menjadi 

bahasa baku di Negara ini. Tidak hanaya itu mereka juga belajar olahraga dan 

seni baik itu kesenian tradisonal Indonesia ataupun kesenian islam.  

Ketiga, Program adaptif merupakan bekal bagi para siswa untuk 

mengikuti kemajuan jaman serta perkembangan ilmu pengetahuan umum. Hal ini 

menandakan bahwa SMK al-Islam Joresan tidak ingin tertinggal dengan sekolah-

sekolah lain. Dengan adanya program ini siswa akan belajar kemajuan ilmu 

pengetahuan seperti matemtika, bahasa inggris, IPA, Fisika, Kimia, IPS, KKIP, 

Kewirausahaan. Mata  

Keempat, Program produktif merupakan program yang dirancang untuk 

memberikan bekal kompetensi kealian siswa pada bidang teknologi informasi, 

agar siswa mampu bersaing dalam duan kerja ataupun menyikapi dengan baik 

arus global saat ini. Pada bidang ini siswa diberi banyak latihan keahlian dalam 

masalah computer yang mana setiap jenjang memiliki tingkatan materi pelajaran 

tersendiri.  

Kelima, Program muatan lokal berisi tentang kegiatan bimbingan dan 

konseling yang mana program ini membantu siswa dalam mengatasi masalah 

belajar dan membantu dalam memberikan pemahaman karakter baik terhadap 

sisiwa. Program ini mendapat binaan dari pihak yaysan Al-Islam sendiri, tugas 

guru BK tidak hanya mrnyampaikan materi saja tetapi juga memberikan arahan 

kepribadian siswa. 
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 Keenam, program ekstrakurikuler, program ini merupakan program 

penunjang keahlian siswa serta mengasah bakat yang dimiliki siswa dan juga 

menunjang pengembangan karekter siswa. Semua program ini dirancang agar 

siswa benar-benar mampu dalam memahami dan menempatkan dirinya pada hal-

hal yang baik sesuai kepribadian bangsa dan kebutuhan masyarakat saai ini. 

Kegiatan ekstrakurikuler di SMK al-Islam Joresan meliputi: muhadloroh, 

kepramukaan, PMR, drumband, Menjahit, Tata boga, KIS, Teater, Musik, seni 

kaligrafi, olahraga, dan jurnalistik.  

Melalui program-program pemebelajaran yang telah dirancang sekolah 

ini memliki jam belajar yang cukup banyak dibanding sekolah kejurua pada 

umumnya. Dengan banyaknya jam belajar ini bukan dimaksudkan untuk 

membebani para dengan materi pelajaran tetapi sebagai sarana untuk mebiasakan 

siswa dalam memanfaatkan waktu belajar dengan sebaik-baiknya. 

Bisa dinilai semua materi kurikulum yang telah di program SMK Al-

Islam kesemuanya bertujuan untuk membantu mengmbangkan karakter siswa 

sesuai tujuan pendidikan sekolah ataupun tujuan pendidikan nasional yang mana 

bermanfaan bagi siswa di kehidupan mendatang. Proses pembelajaran dalam 

program pendidikan ini didukung dengan tenaga pendidik yang kompeten pada 

bidangnya. Seluruh pendidik SMK Al-Islam telah menempung jenjang 

pendidikan strata satu dan khusus bagi pendidik program agama mereka juga 

menempuh pendidikan pesanten. Untuk itu materi pelajaran yang disampaikan 

dapat diterima baik oleh siswa.  
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Dalam manajeman kurikulum pendidikan teknologi kejuruan telah 

dijelaskan tentang karakteristik dasar dari kurikulum yang meliputi: orientation, 

justification, focus dan dual criteria .
131

 Dari keterangan diatas maka kurikulum 

SMK Al-Islam Joresan merancang sebuah kurikulum sesuai kriteria yang 

ditetapkan. Dimana selain mendidik intelektual siswa sekolah ini juga 

memperhatikan kepribadian siswa baik dalam hubungannya dengan Tuhan 

ataupun sesama serta meyiapkan siswa sebagai seorang ahli pada bidang ynag 

mereka pilih. 

 

B. Analisis Data Tentang Pelaksanaan Materi Kurikulum Sekolah Kejuruan 

Berbasis Pesantren Dalam Pengembangan Karakter Siswa di SMK Al-Islam 

Joresan 

Dalam pendidikanya SMK Al-Islam Joresan merealisasikan 

penggabungan kurikulum yaitu kurikulum KTSP dari dinas pendidikan dan 

kurikulum berbasis pesantren yang dipeoleh dari yasasan Al-Islam sendiri dan 

pesantren Darussalam Gontor dengan tujuan membangun karakter siswa yang 

memiliki IMTEK.  

Kegiatan manajeman kurikulum dititik beratkan pada usaha-usaha 

pembinaan situasi belajar, kegiatan tersebut meliputi kegiatan tugas guru  dan 
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proses belajar mengajar.
132

 Tugas guru di SMK Al-Islam Joresan telah di 

tetapkan sesuai kompetensi pendidikan yang mereka tempuh sebgaimana 

terdapat pada lampiran nomor sepuluh. Selian mengajar guru juga memiliki 

tanggung jawab dalam pembinaan kegiatan ektrakurikuler yang mana setiap 

bidang eksta terdapat guru pembimbing tersendiri yang menguasi bidang 

tersebut. Dalam kaitanya dengan penyusunan persiapan mengajar sekolah ini 

menggunakan RPP sesuai tuntunan kurikulum KTSP, namun untuk mata 

pelajaran program agama masih menggunakan metode tradisional yang 

berpedoman pada kitab kuning klasik. 

 Kegiatan yang hubunganya dengan proses belajar mengajar SMK Al-

Islam Joresan menggunakan beberapa media dalam penyampaian materi 

kurikulum yang meliputi: Pertama, bahan atau material yang di dalamnya 

terkandung pesan-pesan atau nilai-nilai yang bermanfaat bagi perkembangan 

karakter siswa. Bisa dicontohkan pada pembelajaran matematika yang dijelaskan 

pada bab empat, bahwa dalam menyampaikan materi pelajaran meskipun itu 

pelajaran umum didalamnya tetap terkandung nilai pendidikan karakter seperti 

memotivasi siswa untuk semangat belajar, fokus dalam memperhatikan 

penjelasan. Ini adalah bentuk pembiasaan untuk melatih siswa selalu fokus dalam 

melakukan setiap kegiatan terutama ketika mereka telah masuk pada dunia kerja. 
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Kedua, Alat yang digunakan untuk menyampaikan sebuah bahan. SMK 

Al-Islam joresan masih memililiki satu jurusan yaitu TKJ, yang mana jurusan ini 

membutuhkan alat berupa komputer untuk menyampaikan bahan ajar. 

Ketiga, media pendidikan langsung seperti teladan, nasehat, perintah dan 

hal-hal kecil yang mampu memeberikan dorongan kepada siswa dalam 

mengembangkan karakternya. Bisa dicontohkan pada kegiatan apel mingguan di 

SMK Al-Islam Joresan tidak hanya siswa yang tertib dalam kegiatan tetapi juga 

seluruh pendidik. Selain itu juga absensi yang dilakukan pihak sekolah kepada 

pendidik dalam keaktifan mengajar, ini dapat di jadikan teladan bagi siswa untuk 

aktif dalam pembelajaran di sekolah. 

Dalam pelaksanan sebuah kurikulum bebasis karakter pada sebuah 

sekolah setidaknya mengedepankan penekanan pada peran kepala sekolah, peran 

guru, RPP, pembiasaan dan kegiatan ekstrakurikuler.
133

 

Maka dalam SMK Al-Islam peran kepala sekolah adalah mengontrol 

semua kegiatan pembelajaran termasuk menjadi pemimpin sebuah keputusan 

yang ada di sekolah selain itu kepala sekolah juga memiliki jam mengajar. 

Sedangkan guru bertugas menyampaikan materi serta mendidik para siswa, 

seperti yang dijelaskan pasa bab empat bahwa selain memberikan materi guru 

juga mendidik akhlak para siswa dengan menggunakan metode-metode 

pembelajaran yangtelah dirangcang dalam perangkat pembelajararan seperti 

metode ceramah, metode tanya jawab, metode diskusi, metode demonstrasi, 
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metode sosio drama, metode drill, metode pemberian tugas belajar (resitasi), 

metode problem solving.  

Dalam pembiasaanya para siswa diikat oleh peraturan sekolah yang 

berkaiatan tentang kedisiplinan dan bersikap yang baik serta teladan dari para 

pendidik dalam keseharianya. Peraturan sekolah dalam bentuk tertulis ini 

memiliki nilai yang tinggi dalam pembiasaan prilaku sisiwa. Setiap peraturan 

memiliki bobot point yang mana point tersebut memilki batas maksimal untuk 

menerima sanksi sesuai yang ditentukan. Pembiasaan lain ini ditunjukan dengan 

ketertiban siswa dalam mengikuti kegiatan sholat dhuha dan sholat dhuhur 

berjma’ah di sekolah. Selain pembiasaan yang di terapkan  bapak ibu guru SMK 

Al-Islam Joresan juga menjadi teladan yang baik bagi para siswa, bisa di 

contohkan melalui perilaku keseharian bapak ibu guru dalam mengajar yang 

penuh kesabaran dan ketertiban dalam kegiatan pembelajaran.  

Untuk kegiatan ekstrakurikuler semua sisiwa wajib mengikuti kegiatan-

kegiatan yang mereka pilih namuan untuk kegiatan muhadloroh dan 

kepramukaan semua wajib mengikuti. Dua kegiatan ini merupakan sarana untuk 

melatih jiwa keberanian didepan dan jiwa kepemimpinan. Dalam berjalanya 

kegitan-kegiatan ekstra ini dibantu oleh organisasi sekolah yang disebut dengan 

OPMI. 

Dengan jumlam kurang lebih tiga puluh sembilan mata pelajaran yang 

dimuat dalam kurikulum pembelajaran maka setiap kelas mendapat tingkat 

materi pelajaran yang berbeda. Dalam menyampaikan bahan ajar para pendidik 
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SMK Al-islam Joresan menggunakan sebuah rencana mengajar yang masih 

berpedoman pada kurikulum KTSP, walaupun dengan menganut kurikulum ini 

bukan berarti pembelajaran jauh dari pengembangan karakter siswa. Sekolah 

SMK Al-Islam terus berupaya dalam mengembangkan karakter siswa 

diantaranya sopan santun, etika, kesadran beragama, bernegara, menghormati 

sesama dan yang lebih tua, patuh terhadap peratura serta  berani tampil di depan 

umum.  

Sesuai yang telah di terangkan dalam bab dua yang kaitanya dengan 

dengan Sembilan karakter yang layak diajarkan pada peserta didik meliputi: 

Cinta Tuhan dan segenap ciptaa-Nya, Kemandirian dan tanggung jawab, 

Kejujuran dan amanah, bijaksana, Hormat dan santun, Dermawan, suka 

menolong dan gotong royong, Percaya diri, kreatif, pekerja keras Kepemimpinan 

dan keadilan, Baik dan rendah hati, Toleransi, kemandirian dan kesantunan.
134

 

Semua pilar karakrter ini di usung melalui pembelajaran di SMK Al Islam 

joresan mulai dari kegiatan belajar mengajar, kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan 

keorganisasian, kegiatan pembiasaan dan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan 

dengan proses pendidikan. 

Dalam pelaksanaan kurikulum ini sekolah juga merancang sebuah 

program untuk menyiapkan lulusan yang kompeten dibidangnya melalui 

beberapa cara yaitu: pertama, program PSG yang mana program ini memang 

mutlak adanya disekolah kejuruan. Progam ini adalah program untuk menunjang 
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keahlian siswa di bidang teknik jaringan komputer. Dalam pelaksanaanya 

melibatkan bebrapa perusahaan di wilayah kota ponorogo dan luar ponorogo, 

bisa dinilai bahwa skill siswa dalam bidang TKJ benar-benar diuji  melalui 

program ini. Dan hasilnya cukup memuaskan banyak siswa yang langung 

diterima kerja dibebrapa perusahan besar Indonesia. Kedua, amaliayah tadris 

yaitu program pelatiahan bagi siswa ntuk menjadi seorang pendidik. Dapat 

dinilai bahwa program adalah bentuk kegiatan positif selain mengasah bakat 

siswa juga dapat membantu mengembangkan karakter siswa agar mereka berani 

tampil di depan dan terbiasa mengadapi orang banyak. Ketiga, program UKK 

yang langsung dilakukan oleh BLK ponorogo, program ini adalah langkah awal 

siswa untuk mendapat legalitas keahlianya pada bidang TKJ. 

Dari kesemua materi kurikulum yang dirancang dalam pembelajaran 

SMK Al-Islam tidak lain adalah untuk melakukan pendidikan dan pengembangan 

karakter siswa. Yang mana sekolah ini benar-benar ingin mengmbangkan 

karakter islami yang tidak buta akan kemajuan teknologi informatika serta 

membangun karakter sisiwa yang siap menjadi kader-kader di masyakat dengan 

menunjujung tinggi agama Islam.  

Dalam tataranya guru BK juga ikut berperan aktif untuk mengembangkan 

karakter siswa terutama dalam membantu mengatasi masalah-masalah siswa 

dalam pembelajaran seperti maslah belajar, sosial, pribadi dan karir. Selain itu 

BK di SMK Al-Islam memiliki susuan organisasi yang bergabung dengan 

lembaga-lembaga pendidikan lain di bawah naungan yayasan Al-Islam. Ibu Sri 
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Muljani selaku koordinator pembimbing konseling yang sekaligus juga mengajar 

materi BK di SMK Al-Islam  menuturkan bahwa tugas seorang guru tidak hanya 

mengajar saja namun juga mendidik para siswa baik itu di dalam ataupun di luar 

kelas.  

Melalui proses pembelajaran yang dilakukan dengan terstruktur maka 

sekolah ini terbukti mampu mengembangkan karakter siswa sesuai norma-norma 

agama dan bangsa Indonesia serta memupuk kesadaran siswa akan pentingnya 

pendidikan akhlak mulia. Hal ini dibuktikan dengan output pendidikan yang 

dicetak oleh SMK AL-Islam, banyak dari mereka yang menuai kesuksesan 

namun mereka tetap memgang teguh keimanan mereka. Selain itu juga 

dibuktikan dengan akhlak siswa terhadap sesama, mereka memliki tingkat 

kepedulian kepada sesama, sopan satun yang baik, serta cara berpakain dan 

bertuturkata yang mulia.  

Dalam pelaksanaan kurikulum ini mendapatkan beberapa hambatan 

termasuk waktu yang digunakan dalam pembelajaran, karena banyaknya materi 

pelajaran maka sekolah ini harus memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. 

Masalah lain yang menjadi penghambat penyampaian materi pelajaran adalah 

siswa. Di SMK Al-Islam terdapat dua jenis siswa yaitu siswa yang berasal dari 

alumni yayasan al-islam sendiri dan siswa dari luar yayasan Al-Islam. Bagi 

lulusan yayasan Al-Islam mereka sudah memahami materi-materi Al-Islam, 

namun mereka yang berasal dari luarAl-Islam butuh waktu bagi mereka untuk 

menyesuaikan diri dengan Al-Islam. Ini merpakan salah satu tugas guru untuk 
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menciptakan lingkungan belajar sesuai kebutuhan siswa. Untuk itu bagai mereka 

disiapkan kelas tambahan yang berfungsi untuk membantu mereka dalam 

memahami materi Al-Islam. Namun perlu diakui seiring berjalanya waktu 

mereka mampu menyesuaiakan diri dengan Al-Islam. 

Bisa diamati bahwa pendidikan SMK Al-Islam kesemuanya bertujuan 

untuk membangaun kompetensi, kepribadian, dan pengetahuan siswa yang 

berlandaskan pada keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT serta norma-

norma yang berlaku di masyarakat.  

 

C. Analisis Data Tentang Evaluasi Materi Kurikulum Sekolah Kejuruan 

Berbasis Pesantren Dalam Pengembangan Karakter Siswa di SMK Al-Islam 

Joresan 

Secara berkala kurikulum perlu dievaluasi dan disempurnakan karena 

sebagai komponen utama dalam pendidikan juga sebagai sistem sosial yang 

berinteraksi dengan sisitem lainaya.
135

 

Evaluasi kurikulum dalam pengembangan karakter siswa di SMK Al-

Islam Joresan dilakuakan oleh seluruh pihak sekolah. Sekolah ini melakukan 

pertemuan yang terjadwal  setiap dua bulan sekali untuk membahas KBM yang 

telah dilakukan selama kurun waktu tersebut, selain itu juga untuk menunggu 

laporan wali kelas, guru mapel dan guru BK tentang masalah-masalah yang 

terjadi pada sisiwa ketika belajar. Dalam lingkup yang besar evaluasi kurikulum 
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dilakukan oleh seluruh lembaga pendidikan yang bernaung dalam yayasan Al-

Islam yang dilakukan dalam kurun waktu setahun sekali. Dalam rapatnya ini 

akan dilakukan perombakan kurikulum jika dirasa kurikulum yang diterapkan 

saat ini sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan juga menyesuaikan 

dari dinas pendidikan dan kementrian agama. Selain itu penentuan kalender 

pendidikan serta evaluasi sarana dan prasarana pendidikan juga ditentukan dalam 

rapat ini.  

Untuk mengetahui keefektifitasan penerapan materi kurikulum maka 

SMK Al-Islam juga memberikan evaluasi pembelajaraan terhadap siswa 

meliputi: pertama, evaluasi formatif yaitu evaluasi yang dilakukan dalam jangka 

pendek seperti ulangan harian yang mana evaluasi ini bermanfaaat bagi siswa 

sejauh mana mereka dapat menerima dan memahami pelajaran. Kedua, evaluasi 

submatif yaitu evaluasi dalam jangka panjang. Ketiga, evaluasi placement yaitu 

evaluasi yang dimaksutkan untuk menempatkan siswa pada situasi belajar sesuai 

kemampuan yang dimilikinya seperti UKK, PSG, dan amaliyah Tadris. Keempat, 

evaluasi diagnotik merupakan evaluasi untuk mengenal latar belakang psikologis, 

fisik dan milliu siswa yang mana evaluasi ini merupakan salah satu cara untuk 

mengetahui maslah siswa dalam belajar dan formulasi untuk memecahkannya, 

evaluasi ini dilakukkan dalam bentuk laporan-lapaoran guru kelas dan mata 

pelajaran yang kemudian akan ditangan oleh guru BK. 

Untuk penilaian kepribadian siswa di SMK Al-Islam Joresan wali kelas 

memiliki tugas utama namun semua pendidik juga dibebani tanggung jawab yang 
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sama  untuk melaporkan kepada pihak pengajaran tentang kepribadian siswa. 

Bagi siswa yang belum mencapai aspek-aspek pendidikan Al-Islam maka siswa 

akan dibimbimng oleh guru BK yang bekerja sama dengan orang tua, guru mapel 

dan wali kelas.  

Dalam satu minggu beban belajar siswa SMK Al-Islam Joresan berjumlah 

empat puluh delapan jam yang diatur pagi dan siang. Setiap mata pelajaran 

memiliki standar kompetensi yang harus dicapai siswa. Sesuai dengan konsep 

KTSP maka dalam evaluasi menerapkan sistem belajar tuntas artinya seorang 

peserta didik dipandang tuntas belajar jika mampu menguasi kompetensi atau 

mencapai tujuan pembelajaran sesuai kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang 

telah ditentukan pada setip mata pelajaran. Hasil dari beberapa jenis evaluasi 

pembelajaran yang diterapkan di SMK Al-Islam Joresan kemudian 

diakumulasikan menjadi nilai raport dan syarat kelulusan. 

Dengan diadakanya evaluasi tersebut, dapat diketahui bagaimana 

perkembangan kurikulum. Selama pelaksanaan kurikuluum KTSP ini, tentunya 

masih jauh dari kesempurnaan namun setidaknya dengan pelaksanaan kurikulum 

ini mampu membantu para siswa atau lulusan SMK Al-Islam dalam 

mengembangkan karakter mereka serta mampu berkiprah di tengah masyarakat 

dan terjun dalam dunia kerja sesuai keahlian yang mereka miliki. 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis maka dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Perencanaaan materi kurikulum berbasis pesantren dalam pengembangan 

karakter siswa di SMK Al-Islam Joresan menggabungkan antara kurikulum 

dinas pendidikan dan kurikulum pesantren. Lebih jelasnya kurikulum KTSP 

dan kurikulum pesantren yang mana kurikulum tersebut merupakan kolaborasi 

antara kurikulum Darussalam dan kurikulum Al-Islam sendiri. Dengan adanya 

penggabungan ini maka materi kurikulum yang dimuat dalam pembelajaran 

cukup banyak. Untuk itu sekolah ini mengelompokan materi kurikulum 

menjadii bebrapa program pembelajaran meliputi: program agama, program 

adaptif, program normatif, program produktif, program muatan lokal serta 

program ekstakurikuler. 

2. Pelaksanaan materi kurikulum berbasis pesantren dalam pengembangan 

karakter siswa di SMK Al-Islam Joresan bertujuan mencetak lulusan 

pendidikan yang berIMTEK. Dalam pelaksanaan materi kurikulum ini 

menggunakan beberapa media yaitu: bahan atau material, alat dan metode 

pendidikan langsung langsung. Selain dengan memaksimalkan pembelajaran 

di kelas dengan beberapa media yang ada, pengembangaan karakter siswa 
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juga dibantu dengan adanya beberapa organisasi siswa dan program 

ekstrakurikuler baik ekstrakurikuler wajib ataupun pilihan. Untuk mencetak 

output pendidikan yang kompeten dibidangnya SMK Al-Islam juga memiliki 

bebrapa program yaitu: program PSG, program UKK, program Amaliyah 

Tadris. 

3. Evaluasi materi kurikulum berbasis pesantren dalam pengembangan karakter 

siswa di SMK Al-Islam Joresan melibatkan semua pihak sekolah dan yayasan 

Al-Islam. Evaluasi ini dilakukan dengan, penilaian terhadap hasil belajar 

siswa  melalui beberapa evaluasi pemebelajaran meliputi evaluasi submatif, 

evaluasi formatif, evaluasi placement, evaluasi diagnostik. Evaluasi yang 

dilakukan memiliki standar pencapaian atau KKM tiap mata pelajaran, dan 

hasil evaluasi tersebut diakumulasikan menjadi nilai rapor serta menjadi 

syarat kenaikan kelas dan kelulusan. 

 

B. Saran  

Dari hasil penelitian ini, ditemukan bahwa manajemen kurikulum di SMK 

Al-Islam Joresan adalah salah satu wadah yang baik bagi para siswa dalam 

mengmabngkan karakternya. Oleh karena itu peneliti mengharap sekaligus 

menyarankan kepa: 

1. SMK Al-Islam Joresan 

Hendaaknya penelitian ini dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam 

upaya merumuskan kebijakan-kebijakan yang terkait dalam peningkatan 
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pelaksanaan kurikulum sesuai ketentuan pemerintah dan tuntutan kebutuhan 

masyarakat luas. 

2. Bagi Bapak Ibu Guru SMK Al-Islam Joresan 

Hendaknya bapak ibu  guru lebih meningkatkan kualitas pembelajaranya, 

utamanya dalam penggunaan perangkat pembelajaran yang terstruktur dan 

menyenangkan sehingga tidak terkesan monoton. 

3. Bagi Peneliti 

Diharapkan peneliti selanjutnya di dalam ruang lingkup pendidikan lebih 

memahami tentang manajemne kurikulum agar menambah wawasan yang 

mendalam untuk mengembangkan karakter siswa melalui manajemen 

pembelajaran yang baik.   
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