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ABSTRAK 

 

Ayuni, Fitri. 2018. Implementasi Kurikulum Madrasah Diniyah (Studi kasus di 

Madrasah Diniyah Awwaliyah Ad-Darajaat Mayak Tonatan Ponorogo 

tahun ajaran 2017-2018). Skripsi. Jurusan Tarbiyah dan Ilmu Keguruan 

Institut Agama Islam Negri Ponorogo. Pembimbing, Kharisul Wathoni, 

M.Pd.I. 
 

Kata Kunci: Kurikulum, Madrasah Diniyah. 
 

Kurikulum adalah suatu rencana yang dirancang untuk mencapai sejumlah 

tujuan pendidikan. Kurikulum sebenarnya mencerminkan jati diri suatu lembaga 

pendidikan yang dapat membedakan antara sekolah /madrasah satu dengan yang 

lainnya. Oleh karena itu dalam merumuskan kurikulum harus disesuaikan dengan 

kebutuhan dan keadaan di suatu lembaga itu sendiri. Seperti hanya di madrasah 

diniyah Awwaliyah Ad-Darajaat Mayak Tonatan Ponorogo. Namun dalam 

penerapannya tentunya terdapat beberapa problem yang dihadapi oleh lembaga 

tersebut. Dengan adanya permasalahan-permasalahan yang dihadapi pada madrasah 

diniyah tersebut, maka peneliti mengambil judul “Problematika Kurikulum Pada 

Madrasah Diniyah TPQ dan Madin Awwaliyah Ad-Darajaat Mayak Tonatan 

Ponorogo Tahun Ajaran 2017-2018." 

Tujuan yang ingin dicapai dalam pembahasan skrispi ini adalah (1)Untuk 

mengetahui implementasi kurikulum di madrasah diniyah TPQ dan madin 

Awwaliyah Ad-Darajaat Mayak Tonatan Ponorogo tahun ajaran 2017-2018, (2)Untuk 

mengetahui problematika pada penerapan kurikulum di madrasah diniyah TPQ dan 

madin Awwaliyah Ad-Darajaat Mayak Tonatan Ponorogo tahun ajaran 2017-2018, 

(3)Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pada penerapan kurikulum 

di madrasah diniyah TPQ dan madin Awwaliyah Ad-Darajaat Mayak Tonatan 

Ponorogo tahun ajaran 2017-2018. 

Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan metode kualitatif 

dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. 

Untuk analisis data menggunakan redusi data, penyajian data dan penarikan 

kesimpulan.  

Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa (1)Implementasi Kurikulum di 

madrasah diniyah TPQ dan madin Awwaliyah Ad-Darajaat Mayak Tonatan Ponorogo 

tahun ajaran 2017-2018 di latar belakangi oleh metode hadisah salafiyah, 

(2)Problematika dalam Penerapan Kurikulum di Madrasah Diniyah TPQ dan Madin 

Awwaliyah Ad-Darajaat Mayak Tonatan Ponorogo diantaranya model mengajar 

mengajinya menyimak satu per satu, (3)Faktor Pendukung dan Penghambat 

kurikulum di Madrasah Diniyah TPQ dan madin Awwaliyah Ad-Darajaat Faktor 

pendukung tersebut diantaranya saranaa dan prasarana yang sudah memadai. 

Sedangkan faktor penghambat kurikulum di madrasah diniyah salah satunya ada 

beberapa wali  murid yang menganggap bahwasannya sekolah diniyah itu tidak 

terlalu penting. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan sangat penting bagi kehidupan manusia karena merupakan 

jalan dan cara untuk membentuk kepribadian dalam usaha mencapai cita-cita dan 

tujuan hidupnya. Dalam hidup bermasyarakat, manusia tidak terlepas dari proses 

belajar. Belajar  adalah suatu aktivitas atau suatu proses untuk memperoleh 

pengetahuan, meningkatkan ketrampilan, memperbaiki prilaku, sikap, dan 

mengukuhkan kepribadian. Pengertian ini lebih diarahkan pada perubahan 

individu, baik menyangkut ilmu pengetahuan maupu  berkitan dengan sikap dan 

kerpibadian dalam kehidupan sehari-hari.1 

Belajar erat kaitannya dengan pembelajaran, pembelajaran adalah suatu 

kegiatan yang berupaya membelajarkan siswa secara terintegrasi dengan 

memperhitungkan faktor lingkungan belajar, karakteristik siswa, karakteristik 

bidang studi, serta berbagai strategi pembelajaran baik penyampaian, 

pengelolaan, maupun pengorganisasian pembelajaran. Kemudian dalam UU 

Nomer 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dinyatakan bahwa 

pembelajaran ialah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan 

sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pendidikan bertujuan untuk 

                                                           
1 M. Fadilah, Implementasi Kurikulum 2013 dalam Pembelajaran SD/MI, SMP/SMP, dan 

SMA/MA (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 172.  

1 
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mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.2  

Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional pemerintah telah 

menyelenggarakan perbaikan-perbaikan peningkatan mutu pendidikan pada 

berbagai jenis dan jenjang. Namun fakta di lapangan belum menunjukkan hasil 

yang memuaskan.3 Sejauh ini pendidikan di Indonesia masih banyak didominasi 

oleh pandangan bahwa guru sebagai subyek dan murid sebagai obyek. Dalam hal 

ini guru beranggapan dirinya berpengetahuan banyak sedangkan mereka (murid) 

dianggap tidak mempunyai pengetahuan apa-apa. Model pendidikan yang 

demikian ini maka, manusia yang dihasilkan pendidikan seperti ini hanya siap 

untuk memenuhi kebutuhan zaman dan bukanya bersikap kritis terhadap 

zamannya.  

Dewasa ini manusia khususnya umat Islam yang merupakan jumlah 

terbanyak dari penduduk Indonesia sangat mendambakan putra putrinya kelak 

dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia dewasa berkepribadian muslim 

yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, cerdas, terampil dan cakap serta 

menjadi warga Negara yang baik. Namun ada beberapa permasalahan yang 

muncul diantaranya berkurangnya muatan materi pendidikan agama, hal ini 

                                                           
2 Direktorat Jendral Pendidikan Islam Departemen Agama RI, Undang- Undang dan Peraturan 

Pemerintah RI tentang Pendidikan, 2006. 
3 Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif (Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group, 2011, 1. 
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dilihat sebagai upaya pendangkalan pemahaman agama. Kehadiran lembaga 

pendidikan dan pengajaran Agama Islam yang berbentuk Madrasah Diniyah 

merupakan jawaban atas harapan umat Islam di dalam menyalurkan putra 

putrinya untuk dapat lebih banyak memperoleh pendidikan islam bagi 

kehidupan.4 

Senada dengan hal tersebut dalam PP nomor 55 tahun 2007 pasal 1 

bahwasannya “Pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan 

pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan ketrampilan peserta didik 

dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 

melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan”. 

Sedangkan pendidikan diniyah adalah pendidikan keagamaan Islam yang 

diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan.5 

Madrasah Diniyah merupakan satu lembaga pendidikan keaagamaan pada 

jalur luar sekolah yang diharapkan mampu secara terus-menerus memberikan 

pendidikan agama islam kepada anak didik yang tidak terpenuhi pada jalur 

sekolah yang diberikan melalui sistem klasikal serta menerapkan jenjang 

pendidikan.6 Madrasah diniyah merupakan salah satu jenis pendidikan non 

formal yang biasanya dijadikan sebagai sekolah pendamping untuk menambah 

pengetahuan agama bagi madrasah dan sekolah umum. 

                                                           
4 Rochidin Wahab, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia (Bandung: Alfabeta, 2004), 207. 
5 Pemerintah RI, Undang-Undang RI Nomor 55 tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan 

Pendidikan Keagamaan. 
6 Departemen Agama RI, Pedoman Penyelenggaraan dan Pembinaan Madrasah Diniyah 

(Jakarta: Depag, 2000), 7. 
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Seperti sekolah-sekolah pada umumnya, madrasah diniyah juga 

menggunakan kurikulum sebagai instrument pembelajaran dalam proses belajar 

mengajar. Kurikulum adalah semua kegiatan dan pengalaman belajar serta segala 

sesuatu yang berpengaruh terhadap pembentukan pribadi peserta didik, baik di 

sekolah maupun di luar sekolah atas tanggung jawab sekolah untuk mencapai 

tujuan pendidikan.7 Kurikulum sebagai program belajar untuk belajar siswa perlu 

dievaluasi sebagai bahan balikan dan penyempurnaan sesuai dengan kebutuhan 

dan tuntutan masyarakat, peserta didik serta perkembangan ilmu umum dan 

agama. Hasil evaluasi kurikulum bermanfaat bagi penentu kebijakan dalam 

menentukan keputusan untuk melakukan perbaikan kurikulum. 

Berkaitan dengan hal tersebut madrasah diniyah Awwaliyah Ad-Darajat 

menggunakan kurikulum KTSP dalam proses pembelajarannya. Akan tetapi pada 

pelaksanaannya belum maksimal karena ada beberapa kendala. Namun selain 

madrasah diniyah memiliki kendala dalam kurikulumnya, madrasah diniyah 

tersebut juga memiliki keberhasilan dalam FKDT (Forum Kerja Diniyah 

Takmiliyah). Hal ini sesuai dengan fungsi kurikulum yakni sebagai alat untuk 

membantu peserta didik untuk mengembangkan pribadinya ke arah tujuan 

pendidikan. Adapun kendala yang diterdapat pada madrasah diniyah tersebut 

diantaranya kurangnya ketegasan guru dalam membimbing peserta didik pada 

saat proses pembelajaran, sebagian guru ada yang tidak membuat dan 

                                                           
7 Zainal Arifin, Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2014), 5. 
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mempersiapkan RPP sebelum mengajar sehingga hal tersebut membuat guru 

kesulitan pada saat proses mengajar. Sedangkan pada kenyataannya RPP itu 

sangat penting sebagai pedoman sebelum melakukan kegiatan belajar mengajar. 

Menurut hasil wawancara peneliti dengan waka kurikulum madrasah diniyah Ad-

darajaat bahwasannya banyak guru yang tidak membuat RPP dikarenakan 

sebagian guru sudah tua dan jika dituntut untuk membuat RPP, akan menjadikan 

guru tersebut terbengkalai dalam mengajar. Sehingga dalam proses pembelajaran 

menjadi tidak maksimal. Meskipun banyak yang tidak membuat RPP, namun 

tetap menggunakan strategi pembelajaran. 

Selain permasalahan dari guru, terdapat pula permasalahan dari siswa. Di 

antarannya yaitu siswa bertindak semaunya sendiri disaat proses pembelajaran 

sedang berlangsung contohnya seperti saat guru sedang menerangkan materi, 

para siswa ada yang keluar kelas untuk membeli jajanan padahal mereka tahu 

bahwa guru sedang menyampaikan materi akibatnya siswa kurang memahami 

materi yang diajarkan,berlarian kesana kemarin bahkan ada pula yang 

bersepedahan mengelilingi lingkungan madrasah diniyah tersebut. Selain itu 

hasil belajar siswa menjadi kurang maksimal.  

Dalam hal ini, peneliti memilih lokasi penelitian di madin Ad-darajaat 

dikarenakan letak madrasah  diniyah tersebut dekat dengan rumah peneliti. 

Sehingga peneliti bisa melihat secara langsung kegiatan pada saat proses 

pembelajaran berlangsung. 
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Di madrasah diniyah tersebut menggunakan kurikulum Takmiliyah 

dengan sedikit perubahan. Hal tersebut disebabkan karena banyak guru yang 

tidak mampu membuat RPP yang sesuai dengan kurikulum Takmiliyah yang 

sebenarnya. Maka dari itu waka kurikulum di madrasah diniyah tersebut 

membuat format kurikulum dan RPP sendiri yang lebih mudah untuk diterapkan 

oleh para guru yang tergolong tua. 

Dengan adanya permasalahan-permasalahan yang dihadapi pada 

madrasah diniyah tersebut, maka peneliti mengambil judul “Problematika  

Kurikulum Pada Madrasah Diniyah Awwaliyah Ad-Darajaat Mayak Tonatan 

Ponorogo Tahun Ajaran 2017-2018.” 

 

B. Fokus Penelitian 

Masalah yang akan penulis bahas dalam penelitian ini yaitu implementasi 

kurikulum di madrasah diniyah Awwaliyah Ad-Darajaat Mayak Tonatan 

Ponorogo tahun ajaran 2017-2018. 

Penelitian difokuskan pada cara penerapan kurikulum di madrasah 

diniyah Awwaliyah Ad-Darajaat Mayak tonatan Ponorogo. Hal ini sesuai dengan 

judul peneliti, yaitu “Problematika  Kurikulum Pada Madrasah Diniyah 

Awwaliyah Ad-Darajaat Mayak Tonatan Ponorogo Tahun Ajaran 2017-2018.” 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan fokus masalah diatas, maka peneliti merumuskan penelitian 

ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana implementasi kurikulum di madrasah diniyah TPQ dan madin 

Awwaliyah Ad-Darajaat Mayak Tonatan Ponorogo tahun ajaran 2017-2018? 

2. Bagaimana problematika penerapan kurikulum di Madrasah diniyah TPQ dan 

madin Awwaliyah Ad-Darajaat Mayak Tonatan Ponorogo tahun ajaran 2017-

2018? 

3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat  kurikulum di madrasah diniyah 

TPQ dan madin Awwaliyah Ad-Darajaat Mayak Tonatan Ponorogo tahun 

ajaran 2017-2018? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui implementasi kurikulum di madrasah diniyah TPQ dan 

madin Awwaliyah Ad-Darajaat Mayak Tonatan Ponorogo tahun ajaran 2017-

2018. 

2. Untuk mengetahui problematika pada penerapan kurikulum di madrasah 

diniyah TPQ dan madin Awwaliyah Ad-Darajaat Mayak Tonatan Ponorogo 

tahun ajaran 2017-2018. 
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3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pada penerapan 

kurikulum di madrasah diniyah TPQ dan madin Awwaliyah Ad-Darajaat 

Mayak Tonatan Ponorogo tahun ajaran 2017-2018. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan permasalahan dan tujuan diatas, maka peneliti ini diharapkan 

mempunyai manfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat  Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan dalam 

pengimplementasian kurikulum di madrasah diniyah. 

2. Manfaat  Praktis 

Secara praktis penelitian ini bermanfat bagi: 

a. Bagi Peneliti 

Dengan melakukan penelitian ini diharapkan dapat menambah 

wawasan dan memperluas pengetahuan serta memperoleh pengalaman 

baru dalam pengadaan penelitian. 

b. Bagi pihak lembaga atau sekolah yang bersangkutan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi positif 

sekaligus sebagai bahan pertimbangan bagi lembaga pendidikan dalam 

menerapkan kurikulum di lembaga tersebut. 
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F. Sistematika Pembahasan 

Dalam pembahasan skripsi penulis membagi dalam bagian-bagian, tiap 

bagian terdiri dari bab-bab, dan setiap bab terdiri dari sub-sub bab yang saling 

berhubungan dalam rangka satu kesatuan yang logis dan sistematis. Sistematika 

pembahasan dimaksudkan untuk mempermudah para pembaca dalam menelaah 

isi kandungan yang ada didalamnya. Proposal ini terdiri dari lima bab adapun 

sistematikanya adalah sebagai berikut : 

Bab I : Pendahuluan. Dalam bab ini berfungsi untuk memberi gambaran 

tentang penelitian yang akan dilakukan yang meliputi : Latar 

belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab II : Kajian teori dan telaah hasil penelitian terdahulu. Bab ini ditulis 

untuk memperkuat suatu judul penelitian., dengan adanya landasan 

teori maka antara data dan teori akan saling melengkapi dan 

menguatkan. Teori yang digunakan sebagai landasan dalam 

penelitian ini yaitu tentang Implementasi Kurikulum di Madrasah 

Diniyah Awwaliyah Ad-Darajaat Matak Tonatan Ponorogo tahun 

ajaran 2017-2018. 

Bab III : Metode penelitian. Bab ini berisi tentang metode penelitian yang 

akan digunakan. Dan menjelaskan cara-cara dalam pengumpulan 

data. 
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Bab IV : Deskripsi data. Bab ini berisi tentang gambaran umum lokasi dan 

deskripsi data. Gambaran umum mengenai Implementasi 

Kurikulum di Madrasah Diniyah Awwaliyah Ad-Darajaat Mayak 

Tonatan Ponorogo dan deskripsi data yang berisi tentang 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 Implementasi 

Kurikulum di Madrasah Diniyah Awwaliyah Ad-Darajaat Mayak 

Tonatan Ponorogo Tahun ajaran 2017-2018. 

Bab VI : Penutup. Bab ini berfungsi mempermudah para pembaca dalam 

mengambil intisari skripsi  ini yaitu tentang kesimpulan dan saran. 

Bab ini dimaksudkan untuk memudahkan pembaca dalam 

memahami intisari dari penelitian ini. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU, KAJIAN TEORI 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Rencana penelitian ini berangkat dari telaah pustaka kajian penelitian 

yang terdahulu. Adapaun penelitian dilakukan sebelumnya yaitu rencana 

penelitian ini berangkat dari telaah pustaka kajian penelitian yang terdahulu. 

Adapun penelitian dilakukan sebelumnya yaitu: 

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Mawi Khusni Albar dari 

fakultas tarbiyah UIN Sunan Kalijaga pada tahun 2006. Dengan judul skripsinya 

“Dinamika Pendidikan Islam di Madrasah Diniyah (studi terhadap madrasah 

diniyah di kecamatan Cimangu kabupaten Cilacap)”. 

Dengan rumusan masalah a) Bagaimana perkembangan Pendidikan 

Agama Islam pada madrasah diniyah di Kecamatan Cimanggu, Kabupaten 

Cilacap sehingga mengalami pasang surut?, b) Usaha apa saja yang telah 

dilakukan oleh madrasah diniyah di Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap 

yang masih etis?. 

Skripsi ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Adapun 

kesimpulan hasil dari penelitian yang dilakukannya adalah a) Pelaksanaan 

Pendidikan Agama Islam pada Madrasah Diniyah Al-Mubaroq sebagai 

madrasah diniyah yang mengalami pasang telah menerapkan model dan 

kurikulum pesantren dalam madrasah diniyah sangat cocok bagi lingkungan 
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masyarakat, mesti perlu ada inovasi lebih lanjut. b) usaha yang telah dilakukan 

oleh madrasah diniyah yang masih eksis di Kecamatan Cimanggu adalah: 1. 

Membangun persepsi dan mengintegrasikan kurikulum supaya berorientasi pada 

kebutuhan masyarakat. 2. Meningkatkan mutu para ustadz dengan mengadakan 

rapat para ustadz madrasah diniyah, dan memperbaharui sistem, media, 

pendekatan dan prasarana belajar. 3. Mencari figur pemimpin yang ideal untuk 

dijadikan sebagai kepala madrasah padaperiode mendatang. 

Pada skripsi ini peneliti menganalisis implementasi kurikulum di 

madrasah diniyah Awwaliyah Ad-Darajaat Mayak tonatan Ponorogo. 

Persamaan: penelitian ini sama-sama meneliti tentang kurikulum madrasah 

diniyah yang diterapkan di madin tersebut. Adapun perbedaannya: Di Madin Al-

Mubaroq telah menerapkan model kurikulum yang cocok dengan kebutuhan 

masyarakat. Sedangkan, Madin Awwaliyyah Ad-Darajaat hanya menggunakan 

kurikulum Takmiliyah yang penerapannya belum maksimal.  

Kedua, penelitian Cahyono dari fakultas tarbiyah UIN Sunan Kalijaga 

tahun 2013 dengan judul “Perkembangan Kurikulum Madrasah Diniyah Pondok 

Pesantren Al-Falahiyah Mlangi tahun 2000-2010. 

Dengan rumusan masalah a) Bagaimana bentuk perubahan kurikulum 

Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Al-Falahiyyah Mlangi?. b) Mengapa 

terjadi perubahan kurikulum Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Al-Falahiyah 

Mlangi?. 
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Skripsi ini menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif. 

Adapun kesimpulan hasil dari penelitian yang dilakukannya adalah: 1. 

Perubahan kurikulum di Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Al-Falahiyyah 

terjadi karena adanya faktor internal dan faktor eksternal madrasah. Faktor 

internal meliputi keadaaan santri dan kebijakan pengurus. Dan faktor eksternal 

meliputi kebijakan dari Kementrian Agama. Kebijakan pemerintah yang belum 

standar dalam pembinaan terhadap Madrasah Diniyah sehingga madrasah 

diniyah yang berada di dalam Pondok Pesantren belum bisa setra dengan 

madrasah yang di luar pesantren dalam hal kurikulum. 2. Bentuk perubahan 

kurikulum tidak menyeluruh, artinya perubahan hanya terjadi pada beberapa 

poin. Perubahan tersebut terjadi pada jenjang pendidikan dan mata pelajaran. 

Pada skripsi ini peneliti meneliti tentang perubahan kurikulum yang ada 

di Pondok Pesantren Al-Falahiyyah Mlangi. Adapun persamaannya: penelitian 

ini sama-sama merubah kurikulum yang ada karena faktor tertentu. Sedangkan 

perbedaannya terletak pada pelaksanaan kurikulum yang telah dirubah, jika 

perubahan kurikulum yang ada di Pondok Pesantren Al-Falahiyah telah berhasil 

diterapkan dan membuahkan hasil yang baik, namun di Madrasah Diniyah Ad-

darajaat masih belum membuahkan hasil yang baik masih perlu adanya 

perbaikan. 

Dan yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Siti Mahmudah dari 

fakultas tarbiyah UIN Sunan Kalijaga tahun 2003 dengan judul skripsinya 
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“Perkembangan Kurikulum (studi terhadap prinsip relevansi dan efektifitas 

pengembangan kurikulum di Madrasah Diniyah Wusta Al Muayad Surakarta)”. 

Dengan rumusan masalah a) Bagaimanakan pelaksanaan pengembangan 

kurikulum di Madrasah Diniyah Wustho Al-Muayyad Surakarta agar dapat 

mempunyai relevansi dan efektivitas dalam mencapai tujuan pendidikan agama 

yang diinginkan? b) Bagaimana strategi pengembangan kurikulum yang 

dilakukan Madrasah Diniyah Wustho Al-Muayyad dalam pengembangan 

kurikulum?. 

Skripsi ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Adapun 

kesimpulan hasil dari penelitian yang dilakukan adalah: 1. Dalam pelaksanaan 

pengembangan kurikulum madrasah Diniyah Wustho ini dilaksanakan bersama-

sama pengajian Al-Qur’an, sekolah dan madrasah berkurikulum nasional untuk 

itu dalam pengembangan kurikulum Madrasah Diniyah Wustho ini ditujukan 

untuk dapat mengembangkan suatu kurikulum yang optimal. 2. Strategi yang 

dilakukan dalam pengembangan kurikulum Madrasah Diniyah Wustho ini yaitu 

dengan menempuh langkah yaitu pertama pengembangan program tingkat 

lembaga. Kedua pengembangan program tiap bidang studi. Ketiga 

pengembangan program pengajaran di kelas. Dengan demikian strategi 

pelaksanaan pengembangan kurikulum Madrasah Diniyah Wustho ini 

dilaksanakan guna mendapatkan hasil maksimal sesuai dengan apa yang telah 

direncanakan sebelumnya. Persamaan: Dalam skripsi ini sama-sama meneliti 

tentang kurikulum yang ada di Madrasah Diniyah. Perbedaannya: peneliti 
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meneliti tentang prinsip-prinsip pengembangan kurikulum yang dilakukan dalam 

pengembangan kurikulum madrasah. Sedangkan penelitian yang peneliti teliti 

saat ini adalah Implementasi Kurikulum dalam proses pembelajaran di madrasah 

diniyah Awwaliyyah Ad-Darajaat Mayak Tonatan Ponorogo. 

 

B. Kajian Teori 

1. Kurikulum 

a. Pengertian Kurikulum 

Kurikulum berasal dari kata Latin yang kata dasarnya adalah 

currere, secaca harfiyah berarti lapangan perlombaan lari. Lapangan 

tersebut ada batas start dan batas finish. Dalam lapangan pendidikan 

pengertian tersebut dijabarkan bahwa bahan belajar sudah ditentukan 

secara pasti, darimana mulai diajarkan dan kapan diakhiri dan bagiamana 

cara untuk menguasai bahan agar dapat mencapai gelar.8 

Dengan menempuh suatu kurikulum, siswa dapat memperoleh 

ijazah. Dalam hal ini, ijazah pada hakikatnya merupakan suatu bukti, 

bahwa siswa telah menempuh kurikulum yang berupa rencana pelajaran, 

sebagaimana halnya seorang pelari telah menempuh suatu jarak antara satu 

tempat ke tempat lainnya dan akhirnya mencapai finish. Dengan kata lain, 

suatu kurikulum dianggap sebagai jembatan yang sangat penting untuk 

                                                           
8 Dakir, Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum (Jakarta: PT Rineka Cipta 2004), 2. 
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mencapai titik akhir dari suatu perjalanan yang ditandai oleh perolehan 

suatu ijazah tertentu.9 

Menurut Ahmad, kurikulum diartikan sebagai sejumlah mata 

pelajaran atau ilmu penetahuan yang ditempuh atau dikuasai untuk 

mencapai suatu tingkat tertentu atau ijazah. Disamping itu kurikulum juga 

diartikan sebagai suatu rencana yang dirancang untuk mencapai sejumlah 

tujuan pendidikan. Itulah sebabnya, pada waktu lalu orang juga menyebut 

kurikulum dengan istilah rencana pelajaran yang merupakan terjemahan 

dari istilah leerplen. Rencana pelajaran merupakan salah satu komponen 

dalam asas-asas didaktik yang harus dikuasai (paling tidak diketahui) oleh 

seorang guru atau calon guru.10 

Dalam pandangan tradisional, kurikulum adalah sejumlah mata 

pelajaran (bidang studi) yang ditawarkan oleh suatu lembaga pendidikan. 

Maka kegiatan belajar, selain yang mempelajari mata-mata pelajaran itu 

tidak termasuk kurikulum. Padahal, kegiatan belajar di sekolah tidak hanya 

berupa kegiatan mempelajari mata pelajaran. Mata pelajaran hanyalah 

salah satu kegiatan belajar. 

Dalam pandangan modern, kurikulum lebih dari sekedar rencana 

pelajaran. Kurikulum dalam pandangan modern meliputi segala sesuatu 

yang secara nyata terjadi dalam proses pendidikan yang merupakan 

                                                           
9 Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran (Jakarta: PT Bumi Aksara 2001), 16. 

10 Ahmad, Pengembangan Kurikulum (Bandung: Pustaka Setia 1998), 10. 
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pengalaman belajar bagi peserta didik karena semua kegiatan yang 

dilakukan peserta didik memberikan pengalaman belajar, maka apa yang 

disebut kurikulum itu tidak terbatas pada mata pelajaran.11  

Jadi yang dimaksud dengan kurikulum ialah suatu program 

pendidikan yang berisikan bahan ajar dan pengalaman belajar yang 

diprogramkan, direncanakan dan dirancang secara sistemik atas dasar 

norma-norma yang berlaku yang dijadikan pedoman dalam proses 

pembelajaran bagi tenaga kependidikan dan peserta didik untuk mencapai 

tujuan pendidikan. 

b. Komponen Kurikulum 

1) Tujuan  

Tujuan kurikulum tiap suatu pendidikan harus mengacu kearah 

pencapaian tujuan pendidikan nasional, sebagaimana telah ditetapkan 

dalam undang-undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional. 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 pada khususnya dan 

                                                           
11 Muhammad Mustari, Manajemen Pendidikan (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2015), 53. 
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sumber daya manusia yang berkualitas umumnya.12 Tujuan pendidikan 

diklasifikasikan menjadi empat yaitu: 

a) Tujuan Pendidikan Nasional (TPN) 

Tujuan pendidikan Nasional adalah tujuan yang bersifat 

paling umum dan merupakan sasaran yang harus dijadikan 

pedoman oleh setiap usaha pendidikan. Tujuan pendidikan umum 

dirumuskan dalam bentuk perilaku yang ideal sesuai dengan 

pandangan hidup dan filsafat suatu bangsa yang dirumuskan oleh 

pemerintah dalam bentuk undang-undang.13 Dalam undang-undang 

Nomor 20 Tahun 2003 pasal 3 dinyatakan dengan jelas tujuan 

pendidikan nasional bersumber dari sistem nilai Pancasila 

berfungsi mengembangkan kemampuan dan bentuk 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 YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap kreatif, 

mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab. Tujuan pendidikan nasional merupakan tujuan 

jangka panjang yang menjadi dasar dari segala tujuan pendidikan 

                                                           
12 Sholeh Hidayat, Pengembangan Kurikulum Baru (Bandung: PT Rosda Karya 2013), 52. 
13 Ibid, 52. 
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nasional baik pendidikan formal, informal maupun pendidikan 

nonformal.14 

b) Tujuan Institusional (TI) 

Tujuan Institusional adalah tujuan yang harus dicapai oleh 

setiap lembaga pendidikan. Tujuan institusional merupakan tujuan 

antara mencapai tujuan umum yang dirumuskan dalam bentuk 

kompetensi lulusan setiap jenjang pendidikan, misalnya standar 

kompetensi pendidikan dasar, menengah, kejuruan, dan jenjang 

pendidikan tinggi. 

c) Tujuan Kurikuler ( TK) 

Tujuan Kurikuler adalah tujuan yang harus dicapai oleh 

setiap bidang studi atau mata pelajaran. Tujuan kurikuler juga 

dasarnya merupakan tujuan antara untuk mencapai tujuan lembaga 

pendidikan. Dengan demikian, setiap tujuan kurikuler harus dapat 

mendukung dan diarahkan untuk mencapai tujuan institusional.15 

d) Tujuan Pembelajaran (TP) 

Tujuan pembelajaran yang merupakan bagian dari tujuan 

kurikulum, dapat didefinisikan sebagai kemampuan yang harus 

dimiliki oleh para peserta didik setelah mereka mempelajari materi 

pelajaran tertentu dalam mata pelajaran tertentu dalam satu kali 

                                                           
14 Hidayat, Pengembangan Kurikulum Baru, 53. 
15 Ibid, 53. 
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pertemuan. Karena hanya guru yang memahami kondisi lapangan, 

termasuk memahami karakteristik peserta didik yang akan 

melakukan pembelajaran di suatu sekolah atau madrasah, maka 

menjabarkan tujuan pembelajaran adalah tugas guru.16 

2) Materi atau Isi Kurikulum 

Isi atau materi kurikulum pada hakikatnya adalah semua kegiatan 

dan pengalaman yang dikembangkan dan disusun dalam rangka mencapai 

tujuan pendidikan. Secara umum, isi kurikulum itu dapat dikelompokkan 

menjadi tiga bagian, yaitu: (a) logika, yaitu pengetahuan tentang benar-

salah, berdasarkan prosedur keilmuan, (b) etika, yaitu pengetahuan tentang 

baik buruk, nilai dan moral, dan (c) estetika, yaitu pengetahuan tentang 

indah-jelek, yang ada nilai seni.17 

Dalam kurikulum pendidikan formal, pada umumnya organisasi isi 

atau materi kurikulum disusun dalam bentuk mata pelajaran atau bidang 

studi yang tertuang dalam struktur kurikulum yang sesuai dengan tujuan 

institusional masing-masing. Dalam struktur tersebut diatur pula alokasi 

waktu yang dibeerikan untuk setiap bidang studi atau mata pelajaran pada 

setiap minggunya. 

 

 

                                                           
16 Hidayat, Pengembangan Kurikulum Baru, 53. 
17 Arifin, Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum, 88.  
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Ada beberapa jenis struktur kurikulum, yaitu:  

a) Pendidikan umum yaitu program pendidkan yang bertujuan membina 

peserta didik agar menjadi warga Negara yang baik. Sifat pendidkan 

umum ini wajib diikuti oleh setiap peserta didik pada semua lembaga 

pendidikan dan tingkatannya. 

b) Pendidikan akademik yaitu programpendidikan yang ditujukan untuk 

mengembangkan kemampuan intelektual sehingga diharapkan peserta 

didik memperoleh kualifikasi pengetahuan yang fungsional meenurut 

tuntutan disiplin ilmu masing-masing. 

c) Pendidikan kecakapan hidup yaitu program pendidkan yang bertujuan 

untuk memperoleh kecakapan dan keterampilan tertentu, sebagai bekal 

hidup peserta didik di masyarakat. 

d) Pendidikan kejuruan yaitu program yang mempersiapkan peserta didik 

untuk memperoleh keahlian atau pekerjaan tertentu sesuai dengan jenis 

sekolah yang ditempuhnya.18 

c.  Hubungan Kurikulum dengan Pembelajaran  

Kurikulum dan pembelajaran merupakan komponen yang memiliki 

status sendiri-sendiri namun saling berhubungan dalam suatu sistem. 

Dalam sistem pendidikan kurikulum menjadi komponen isi pendidikan atau 

                                                           
18 Ibid, 91. 
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program pendidikan. Sedangkan pembelajaran menjadi komponen metode 

atau pelaksana pendidikan atau implementasi pendidikan.19 

Jika kita melihat kurikulum sebagai sistem, maka pembelajaran 

dipandang sebagai komponen kurikulum yaitu berkaitan dengan metode 

pelaksanaan kurikulum yang secara khusus diartikan pula sebagai 

pembelajaran. Dalam hal ini kurikulum mendapat arti luas sebagai suatu 

sistem, sedangkan pembelajaran menjadi konsep sempit sebagai metode 

cara menerapkan suatu kurikulum. Sebaliknya jika pembelajaran dipandang 

sebagai suatu sistem maka kurikulum menjadi komponen sistem 

pembelajaran yaitu yang berkaitan dengan bahan atau materi yang akan 

diajarkan. Dalam hal ini pembelajaran mendapat arti yang luas sebagai 

sistem sedangkan kurikulum digunakan dalam arti sempit yaitu bahan atau 

materi yang akan diajarkan disekolah (bukan pengertian sistem).20 

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa ke dua konsep 

tersebut (kurikulum dan pembelajaran) ini memang saling berhubungan 

erat dan tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya. 

Oliva mengemukakan ada empat model hubungan kurikulum 

dengan pembelajaran, yaitu: 

 

 

                                                           
19 Mandala dan Usman Mulyadi, Dasar-Dasar Kurikulum (Surabaya: SIC Surabaya, 1995), 43. 
20 Mandala dan Usman Mulyadi, Dasar-Dasar Kurikulum, 43. 
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pembelajaran kurikulum 

1) Model Dualistis 

Dalam model dualistis kurikulum dan pembelajaran dipandang 

sebagai konsep yang terpisah, tidak bertemu satu sama lainnya. Dalam 

konsep ini dengan sendirinya perencanaan akan tidak serasi atau tidak 

sejalan.masing-masing akan berjalan sendiri-sendiri. Sebagai visualisai 

hubungan model dualistis ini dapat kita lihat pada gambar yang 

berikut:21 

 

 

Gambar 1.1 Model Dualistis 

2) Model Berkaiatan 

Dalam model berkaitan kurikulum dan pembelajaran 

berhubungan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini ada bagian yang 

sama dimiliki baik oleh kurikulum maupun yang dimiliki ileh 

pembelajaran. Namun sebagiannya berbeda. Secara visual dapat kita 

lihat dari gambar tentang model Berkaitan, seperti berikut: 

 

 

Gambar 1.2 Model Berkaitan 

 

 

                                                           
21 Ibid, 45. 

kurikulum pembelajaran 
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3) Model Konsentris 

Pada model konsentris kurikulum dan pembelajaran memiliki 

suatu hubungan terpusat, atau konsentris. Dalam model ini ada dua 

kemungkinan hubungan yang bisa saling terbalik. Kurikulum pada satu 

posisi bisa menjadi sistem dan pembelajaran menjadi subsistem, dan 

sebaliknya pembelajaran sebagi sistem dan kurikulum sebagai 

subsistem. Dengan kata lain secara sistem satu saat kurikulum menjadi 

konsep yang luas dimana pembelajaran menjadi bagian didalamnya. 

Dan pada saat atau posisi lain kurikulum menjadi bagian dari 

pembelajaran. Sebagai bahan visual dapat diaamati gambar tentang 

model Konsentris di bawah ini:22 

 

 

 

Gambar 1.3 Model Konsentris 

4) Model Siklus 

Pada model siklus kurikulum dan pembelajaran berhubungan 

timbal balik. Keduanya saling mempengaruhi satu sama lainnya. 

Keputusan tentang kurikulum akan mempengaruhi keputusan tentang 

pembelajaran. Dan sebaliknya keputusan tentang pembelajaran akan 

                                                           
22 Mandala dan Mulyadi, Dasar-Dasar Kurikulum, 45-46. 

kurikulum 

pembelajaran 

Pembelajaran 

kurikulum 
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mempengaruhi pula keputusan kurikulum. Sebagai bahan visual dapat 

kita amati gambar model Siklus sebagai berikut:23 

 

 

 

Gambar 1.4 Model Siklus 

d. Fungsi dan Peranan Kurikulum 

Fungsi kurikulum dapat ditinjau dalam berbagai perspektif antara 

lain sebagai berikut: 

1) Fungsi Kurikulum dalam Mencapai Tujuan Pendidikan 

Fungsi kurikulum merupakan alat untuk mecapai tujuan 

pendidikan, yaitu alat untuk membentuk manusia seutuhnya sesuai 

dengan visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional, termasuk berbagai 

tingkatan tujuan pendidikan yang ada di bawahnya. Kurikulum 

sebagai alat dapat diwujudkan dalam bentuk program, yaitu kegiatan 

dan pengalaman belajar yang haruss dilakssanakan oleh guru dan 

peserta didik dalam proses pembelajaran. Program tersebut harus 

dirancang secara sistematis, logis, terencana, dan sesuai dengan 

kebutuhan, sehingga dapat dijadikan acuan bagi guru dan pesserta 

                                                           
23 Mandala dan Mulyadi, Dasar-Dasar Kurikulum, 46. 

kurikulum pembelajaran 
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didik dalam melaksanakan proses pembelajaran yang efektif dan 

efisien.24 

2) Fungsi Kurikulum bagi Kepala Sekolah 

Kepala sekolah dan madrasah selaku penanggung jawab 

seluruh penyelenggaraan pendidikan di sekolah dan madrasah 

memegang peranan strategis dalam mengembangakan kurikulum di 

sekolah dan madrasah. Salah satu dimensi tugas kepala sekolah dan 

madrasah melaksanakan supervisi. Kepala sekolah sebagai supervisor 

dimaksudkan untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian 

terhadap pelaksanaan kurikulum dan proses pembelajaran. Kepala 

sekolah sebagai supervisor bertugas mengatur seluruh aspek 

kurikulum yang berlaku di sekolah agar dapaat memberikan hasil yang 

sesuai dengan target yang telah ditentukan. Aspek-aspek kurikulum 

yang harus dikuasai oleh kepala sekolah sebagai supervisor adalah 

materi pelajaran, proses pembelajaran, evaluasi kurikulum, 

pengelolaan kurikulum, dan pengembangan kurikulum.25 

Untuk mengetahui seberapa jauh guru mampu melaksanakan 

kurikulum dan pembelajaran, secara berkala kepala sekolah dan 

madrasah perlu melaksanakan kegiatan supervise, yang dapat 

dilakukan melalui kegiatan kunjungan kelas untuk mengamati proses 

                                                           
24 Arifin, Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum, 13. 
25 Hidayat, Pengembangan Kurikulum, 26. 
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pembelajaran secara langsung, terutama dalam pemilihan siswa dalam 

proses pembelajaran. Dari hasil supervisi ini, dapat diketahui 

kelemahan sekaligus keunggulan guru dalam melaksanakan 

pembelajaran, tingkat penguasaan kompetensi guru yang 

bersangkutan, selanjutnya diupayakan solusi, pembinaan dan tindak 

lanjut tertentu sehingga guru dapat memperbaiki kekurangan yang ada 

sekaligus mempertahankan keunggulannya dalam melaksanakan 

pembelajaran.26 

3) Fungsi Kurikulum bagi setiap jenjang Pendidikan 

a. Fungsi kesinambungan, yaitu sekolah pada tingkat yang lebih atas 

harus mengetahui dan memahami kurikulum sekolah yang 

dibawahnya sehingga dapat dilakukan penyesuaian kurikulum 

b. Fungsi penyiapan tenaga, yaitu bilamana sekolah tertentu diberi 

wewenang mempelajari apa yang diperlukan oleh tenaga terampil, 

maka sekolah tersebut perlu mempelajari apa yang diperlukan oleh 

tenaga terampil, baik mengenai kemampuan akademik, kecakapan 

atau keterampilan, kepribadian maupun hal-hal yang berkaitan 

dengan kehidupan sosial.27 

 

 

                                                           
26 Ibid, 26-27. 
27 Arifin, Konsep dan Model Perkrmbangan Kurikulum, 14. 
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4) Fungsi Kurikulum bagi Guru 

Perlu dipahami bahwa guru merupakan pelaksana atau 

implementator suatu kurikulum. 

Fungsi kurikulum bagi guru adalah sebagai berikut: 

a. Dengan demikian ia (guru) harus mengetahui pengetahuan-

pengetahuan, pengalaman-pengalaman belajar serta kegiatab yang 

diuntukkan bagi peserta didik. 

b. Selain itu guru dengan sendirinya dapat mengetahui apa yang 

harus dilakukan dalam melaksanakan kurikulum. Atas dasar ini ia 

akan lebih mudah dalam mengorganisir dan mengembangkan 

tugasnyaa bagi keberhasilan peserta didik.28 

c. Lebih lanjut kurikulum dapat berfungsi sebagai alat monitoring 

dan pengawasan serta penilaian bagi tuntutan dan kemajuan 

peserta didik untuk mendapatkan sejumlah pengetahuan, 

pengalaman belajar serta kegiatan-kegiatan yang bermakna. 

Dengan fungsi ini guru dapat mengajukan berbagai koreksi atau 

usulan perbaikan yang sangat diharapkan yang bertolak dari 

keadaan nyata di lapangan. 

d. Kurikulum juga berfungsi bagi guru sebagai alat pengontrol dan 

evaluasi diri dalam tugasnya. Dengan kurikulum ia dapaat 

mengetahui apa yang telah dibuat, bahkan dapat mengungkapkan 

                                                           
28 Mandala dan Mulyadi, Dasar-Dasar Kurikulum, 38. 
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sejauh mana seorang guru telah berhasil dalam tugasnya terutama 

dimasa yang akan datang.29 

e. Secara operasional kurikulum bagi para guru merupakan suatu 

pedoman kerja. Dengan kurikulum ia dapat mengetahui: 

(1) Tujuan-tujuan yang ingin dicapai 

(2) Pengetahuan, pengalaman-pengalaman belajar serta aktivitas-

aktivitas tertentu 

(3) Jenis-jenis program di sekolah atau lembaga 

(4) Bagaimana melaksanakan suatu program 

(5) Siapa yang bertanggung jawab atas penyelenggaraaan program 

pembelajaran atau kegiatan-kegiatan lainnya 

(6) Media dan fasilitas serta perlengkapan apa yang dibutuhkan 

(7) Permasalahan-permasalahan apa yang tampak 

(8) Bagaimana memecahkan masalah-masalah yang dihadapi 

(9) Bagaimana pengembangan lebih lanjut untuk mendapatkan 

kurikulum yang lebih baik.30 

5) Fungsi kurikulum bagi Masyarakat 

Bagi masyarakat, kurikulum dapat memberikan pencerahan 

dan perluasan wawasan pengetahuan dalam berbagai bidang 

kehidupan. Melalui kurikulum, masyarakat dapat mengetahui apakah 

                                                           
29 Ibid, 39. 
30 Ibid, 38. 
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pengetahuan, ketrampilan, sikap, dan nilai-nilai yang dibutuhkannya 

relevan atau tidak dengan kurikulum suatu sekolah. Masyarakat yang 

cerdas dan dinamis akan selalu (a) memberikan bantuan, baik moril 

maupun materil dalam pelaksanaaan kurikulum suatu sekolah, (b) 

memberikan saran-saran, usul atau pendapat sesuai dengan keperluan-

keperluan yang paling mendesak untuk pertimbangan dalam 

kurikulum sekolah, dan (c) berperan serta secara aktif, baik langsung 

maupun tidak langsung. Orang tua juga perlu memahami kurikulum 

dengan baik, sehingga dapat memberikan bantuan kepada putra-

putrinya. Fungsi kurikulum bagi orang tua dapat dijadikan bahan 

untuk memberikan bantuan, bimbingan, dan fasilitas lainnya guna 

mencapai hasil belajar yang lebih optimal. Bantuan dan bimbingan 

yang tidak didasarkan atas kurikulum yang berlaku, dapat merugikan 

anak, sekolah, masyarakat dan orang tua itu sendiri.31 

6) Fungsi Kurikulum bagi Pemakai Lulusan 

Instansi atau perusahaan mana pun yang menggunakan tenaga 

kerja lulusan suatu lembaga pendidikan tentu menginginkan tenaga 

kerja yang bermutu tinggi dan mampu berkompetisi agar dapat 

meningkatkan produktivitasnya. Biasanya, para pemakai lulusan selalu 

melakukan seleksi yang ketat dalam penerimaan calon tenaga kerja. 

Seleksi dalam bentuk apapun tidak akan membawa arti apa-apa jika 

                                                           
31  Arifin, Konsep dan Model Perkembangan Kurikulum, 16. 
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instansi tersebut tidak mempelajari terlebih dahulu kurikulum yang 

telah ditempuh oleh para calon tenaga kerja tersebut. Bagaimanapun, 

kadar pengetahuan, ketrampilan, sikap, dan nilai-nilai yang dimiliki 

calon tenaga kerja, merupakan produk dari kurikulum yang 

ditempuhnya. Para pemakai lulusan harus mengenal kurikulum yang 

telah ditempuh calon tenaga kerja. Studi kurikulum akan banyaak 

membantu pemakai lulusan dalam menyeleksi calon tenaga kerja yang 

handal, energik, disiplin, bertanggung jawab, jujur, ulet, repat, dan 

berkualitas.32 

7) Fungsi Kurikulum bagi Orang Tua peserta didik 

Orang tua peserta didik atau anak yang belajar adalah 

penanggung jawab utama dan terutama bagi masa depan putra 

putrinya. Ia harus mengetahui apa yang terjadi dalam diri putra 

putrinya selama proses belajar serta apa yang dirancang untuk masa 

depan mereka.33 

Itulah sebabnya kurikulum yang disiapkan untuk suatu 

lembaga pendidikan juga berfungsi bagi para orang tua peserta didik. 

Fungsi-fungsi ini antara lain sebagai berikut: 

                                                           
32 Arifin, Konsep dan Model Perkembangan Kurikulum, 16 
33 Mandala dan Mulyadi, Dasar-Dasar Kurikulum, 40.  
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(a) Orang tua dapat mengenal program sekolah secara utuh 

(pengetahuan, pengalaman-pengalaman belajar, berbagai kegiatan 

serta hal-hal lain yang diuntukkan bagi putra putrinya. 

(b) Dengan kurikulum tersebut, orang tua dapat membantu usaha 

sekolah dalam memajukan dan mendidik usaha sekolah dalam 

memajukan dan mendidik putra putrinya demi masa depannya. 

(c) Orang tua dapat berhubungan dan berkonsultasi dengan sekolah 

mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan 

kurikulum. 

(d) Orang tua juga dapat membantu secara langsung masalah yayng 

dihadapi putra purtrinya dalam proses pembelajaran sesuai 

kemampuannya.34 

 

e. Madrasah Diniyah 

a. Pengertian Madrasah Diniyah 

Madrasah diniyah adalah satu lembaga pendidikan pada jalur luar 

yang diharapkan mampu secara terus-menerus memberikan pendidikan 

agama islam kepada anak didik yang tidak terpenuhi pada jalur sekolah 

yang diberikan melalui sistem klasikal serta menerapkan jenjang 

pendidikan.35 

                                                           
34 Mandala dan Mulyadi, Dasar-Dasar Kurikulum, 40. 
35 Departemen Agama RI, Pedoman Penyelenggaraaan dan Pembinaan Madsarah Diniyah 

(Jakarta: Depag, 2000), 7. 
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Madrasah diniyah adalah madrasah-madrasah yang seluruh mata 

pelajarannya bermaterikan ilmu-ilmu agama, yaitu fiqih, tafsir, tauhid, dan 

ilmu-ilmu agama yang lainnya.36 Dalam materi agama yang sedemikian 

lengkap, maka memungkinkan para peserta didik yang belajar didalamnya 

lebih baik penguasaannya terhadap ilmu-ilmu agama. 

Dalam pengertian lain, madrasah diniyah adalah lembaga 

pendidikan yang memberikan pendidikan dan pengajaran secara klasikal 

dalam pengetahuan agama islam kepada pelajar bersama-sama sedikitnya 

10 orang atau lebih, di antaranya anak-anak yang berusia 7 sampai 18 

tahun.37 

Dari pengertian-pengertian yang ada dapat disimpulkan  

bahwasannya Madrasah Diniyah dapat diartikan sebagai lembaga 

pendidikan keagamaan pada jalur luar sekoah dan lembaga tersebut 

diharapkan mampu secara terus menerus memberikan pendidikan agama 

islam kepada peserta didik. Karena madrasah diniyah ini merupakan 

sekolah tambahan bagi siswa yang bersekolah di sekolah umum.  

b. Dasar Madrasah Diniyah 

1) Dasar Religius 

Islam memerintahkan belajar pada ayat yang diturunkan pada 

Rasulullah Saw. Oleh karena itu belajar adalah yang utama dan sarana 

                                                           
36 Amin Haedar, El-saha Isham, Peningkatan Mutu Terpadu Pesantren dan Madrasah Diniyah 

(Jakarta, Diva Pustaka, 2004), 39. 
37 Departemen Agama RI, Pedoman Penyelenggaraaan dan Pembinaan Madsarah Diniyah, 23. 
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terbaik mencerdaskan umat. Pemerintah tersebut tidak terbatas pada 

jurusan duniawi saja, tapi dalam urusan ukhrawi.38 Firman Allah swt 

yaitu: 

ُهوا  ُهْم طَائَِفٌة لَِيتَ َفقَّ َوَما َكاَن اْلُمْؤِمُنوَن لِيَ ْنِفُروا َكافًَّة فَ َلْوال نَ َفَر ِمْن ُكلِّ ِفْرَقٍة ِمن ْ
يِن َولِيُ ْنِذُروا قَ ْوَمُهْم ِإَذا َرَجُعوا إِلَْيِهْم َلَعلَُّهْم ََيَْذُروَن )  (٢١١ِف الدِِّ

 

Artinya: “Tidak sepatutnya bagi mukmin itu pergi semuannya (ke 

medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap 

golongan di antara mereka beberapa orang untuk 

memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan 

untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka 

telah kembali kepadanya, supaya mereka dapat menjaga 

dirinya”. (Q.S. at-Taubah : 122).39 

 

Salah satu cara yang bisa dilakukan yaitu dengan belajar di 

sebuah lembaga yang khusus mengajarkan ilmu agama seperti 

Madrasah Diniyah. Penyelenggaraan madrasah diniyah sangat berperan 

penting di dalam pembentukan karakter dan akhlak anak. Oleh karena 

itu, dengan adanya pendidikan madrasah diniyah, seorang anak akan 

diarahkan untuk menjadi seorang anak yang memiliki pondasi agama 

yang kuat dan terbentuk pribadi anak yang berakhlakul karimah.  

2) Dasar Yuridis 

Penyelenggaraan madrasah didiyah secara yuridis diatur dalam 

tata perundangan Replublik Indonesia. Sila pertama yang berbunyi 

                                                           
38 Abuddin Nata, Tafsir Ayat-Ayat Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 159. 
39 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Bandung: PT Salam Madani, 2009), 

206. 
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Ketuhanan Yang Maha Esa memiliki makna bahwa agama dijadikan 

sebagai pembimbing sekaligus keseimbangan hidup bangsa Indonesia. 

Ini berarti bahwa lembaga keagamaaan seperti Madrasah Diniyah 

diakui sebagai tempat pembinaan mental spiritual bangsa Indonesia. 

Secara konstitusional dalam Undang-Undang RI Tahun 1945 pasal 29 

ayat 2 negara menjamin kebebasan rakyatnya dalam melaksanaakan 

ajaran agamanya, termasuk kebebasan belajar di madrasah diniyah. 

Pasal 31 ayat 3 menyebutkan bahwa pemerintah mengusahakan satu 

Sistem Pendidikan Nasional, yang meningkatkan keimanan dan 

ketaqwaan serta akhlak mulia dalam raangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa. Salah satunya adalah penyelenggaraan madrasah Diniyah.40 

Secara operasional ketentuan Madrasah Diniyah diatur dalam 

keputusan Menteri Agama No. 1 Tahun 2001 setelah lahirnya 

Direktorat Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren dan 

Madrasah Diniyah. Keberadaan madrasah diniyah sebagai bagian dari 

Sistem Pendidikan Nasional diperkuat Undang-Undang No. 20 Tahun 

2003 terutama pasal 30 ayat 1 hingga 4 yang menyatakan bahwa: 

1. Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh pemerintah dan atau 

kelompok masyarakat dan pemeluk agama, sesuai dengan Peraturan 

Perundang-undangan. 

                                                           
40 Depag RI, Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah Pertumbuhan Dan Perkembangan, 

(Jakarta: 2003), 23. 
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2. Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peseta didik 

menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan 

nilai-nilai ajaran agamanya dan atau menjadi ahli agama. 

3. Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan 

formal, nonformal, dan informal. 

4. Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, 

pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis.41 

Keberadaan madrasah diniyah dipertegas lagi dengan 

disahkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 Tahun 

2007 tentang pendidikan agama dan Pendidikan keagamaaan terutama 

pasal 21 ayat (1) hingga (3) menyebutkan bahwa: 

1. Pendidikan diniyah nonformal diselenggarakan dalam bentuk 

pengajian kitab, Majlis Taklim, Pendidikan Al-Quran, Diniyah 

takmiliyah atau bentuk yang sejenis. 

2. Pendidikan diniyah nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dapat berbentuk satuan pendidikan. 

3. Pendidikan diniyah nonformal yang berkembang menjadi satuan 

pendidikan wajib mendapatkan izin dari kantor Departemen 

Agama Kabupaten/Kota setelah memenuhi ketentuan tentang 

persyaratan pendirian satuan pendidikan. 

                                                           
41 Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Bandung: 

Fokus Media, 2003), 19. 
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Dan dijelaskan pula dalam pasal 25 ayat (1) hingga (5) bahwa: 

a. Diniyah Takmiliyah bertujuan untuk melengkapi pendidikan 

agama islam yang diperoleh di SD/MI, SMP/MTs, 

SMA/MAN, SMK/MA atau di Perguruan Tinggi dalam rangka 

peningkatan keimanan dan ketaqwaan peserta didik kepada 

Allah SWT. 

b. Penyelenggaraan Diniyah Takmiliyah dapat dilaksanakan 

secara berjenjang atau tidak berjenjang. 

c. Penyelenggaraan Diniyah Takmiliyah dilaksanakan di masjid, 

musholla atau ditempat lain yang memenuhi syarat. 

d. Penamaan atas Diniyah Takmiliyah merupakan kewenangan – 

penyelenggara. 

e. Penyelenggaraan Diniyah Takmiliyah dapat dilaksanakan 

secara terpadu dengan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MAN, 

SMK/MAK atau di Perguruan Tinggi.42 

c. Fungsi dan Tujuan Madrasah Diniyah 

1) Fungsi Madrasah Diniyah 

Menyelenggarakan pengembangan kemampuan dasar 

pendidikan agama islam yang meliputi Al-Qur’an Hadits, Ibadah Fiqh, 

                                                           
42 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan 

Keagamaan. 
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Aqidah Akhlak, Sejarah Kebudayaan Islam dan Bahasa Arab. Adapun 

fungsi Madrasah Diniyah yaitu: 

(1) Memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendidikan agama islam 

bagi yang memerlukan. 

(2) Membina hubungan kerjasama dengan orang tua dan masyarakat 

antara lain: membantu membangun dasar yang kuat bagi 

pembangunan kepribadian manusia Indonesia seutuhnya dan 

membantu mencetak warga Indonesia taqwa terhadap Tuhan Yang 

Maha Esa dan menghargai orang lain. 

(3) Memberikan bimbingan dalam pelaksanaan pengalaman agama 

islam. 

(4) Melaksanakan tata usaha dan program pendidikan serta 

perpustakaan.43 

Dengan demikian, madrasah diniyah di samping berfungsi 

sebagai tempat mendidik dalam bentuk satuan pendidikan dan 

memperdalam ilmu agama islam juga berfungsi sebagai sarana untuk 

membina akhlak al karimah (akhlak mulia) bagi anak yang kurang akan 

pendidikan agama islam di sekolah sekolah umum. 

 

 

                                                           
43 https://www.anekamakalah.com/2013/05/madrasah-diniyah.html?m=1 (diakses pada 02 Juni 

2018, pukul 19.00). 

https://www.anekamakalah.com/2013/05/madrasah-diniyah.html?m=1
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2) Tujuan Madrasah Diniyah 

Tujuan madrasah diniyah tidak terlepas dari tujuan Pendidikan 

Nasional mengingat pendidikan islam merupakan sub Sistem 

Pendidikan Nasional. 

Tujuan pendidikan Madrasah Diniyah adalah sebagai berikut: 

(a) Tujuan umum 

1. Memiliki sikap sebagai muslim dan berakhlak mulia. 

2. Memiliki sikap sebagai warga Negara Indonesia yang baik. 

3. Memiliki kepribadian percaya pada diri sendiri, sehat jasmani 

dan rohani. 

4. Memiliki pengetahuan pengalaman, pengetahuan, ketrampilan 

beribadah dan sikap terpuji yang berguna bagi pengembangan 

kepribadiannya.44 

(b) Tujuan Khusus 

1. Tujuan khusus Madrasah Diniyah dalam bidang pengetahuan 

antara lain: a) memiliki pengetahuan dasar tentang agama islam. 

b) memiliki pengetahuan dasar tentang Bahasa Arab sebagai 

alat untuk memahami ajaran agama islam.45 

2. Tujuan khusus Madrasah Diniyah dalam bidang pengalaman, 

yaitu agar siswa: a) dapat mengamalkan ajaran islam. b) dapat 

                                                           
44 Direktorat Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren Dirjen Kelembagaan Agama Islam, 

Pedoman Administrasi Madrasah Diniyah (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003),21-24. 
45 Ibid, 22. 
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belajar dengan cara yang baik. c) dapat bekerja sama dengan 

orang lain dan dapat mengambil bagian secara aktif dalam 

kegiatan-keegiatan masyarakat. d) dapat menggunakan bahasa 

arab dengan baik serta dapat membaca kita berbahasa arab. e) 

dapat memecahkan masalah berdasarkan pengalaman dan 

prinsip-prinsip ilmu pengetahuan yang dikuasai berdasarkan 

ajaran islam.46 

3. Tujuan khusus Madrasah Diniyah dalam bidang nilai dan sikap 

yaitu agar siswa: a) berminat dan bersikap posistif terhadap 

ilmu pengetahuan. b) disiplin dan mematuhi peraturan yang 

berlaku. c) menghargai kebudayaan nasional dan kebudayaan 

lainnya yang tidak bertentangan dengan agama islam. d) 

memiliki sikap demokratis, tenggang rasa dan mencintai sesame 

manusia dan lingkungan hidup. e) cinta terhadap agama islam 

dan keinginan untuk melakukan ibadah sholat dan ibadah 

lainnya, seta berkeinginan untuk menyebarluaskan.47 

 

 

 

                                                           
46 Departemen Agama RI II, Pedoman Penyelenggaraan dan Pembinaan Madrasah 

Diniyah,(Jakarta: Depag, 2000), 144-128. 
47 https://www.anekamakalah.com/2013/05/madrasah-diniyah.html?m=1 (diakses pada 02 Juni 

2018, pukul 20.00). 

https://www.anekamakalah.com/2013/05/madrasah-diniyah.html?m=1
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian  

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif 

yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh 

subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, 

secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, 

pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai 

metode alamiah.48 

Menurut Bogdan dan Taylor metode kualitatif merupakan prosedur 

penelitian yang dapat menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau 

lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.49 Pendekatan kualitatif 

digunakan untuk mengungkapkan data deskriptif dari informasi tentang apa yang 

mereka lakukan, rasakan, dan yang mereka alami terhadap fokus penelitian. 

Sedangkan dalam pengertian yang lain, metode kualitatif adalah metode 

penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk 

meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagaimana lawannya adaalah 

eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik 

pengumpulan data dilakukan secara trigulasi (gabungan), analisis data bersifat 

                                                           
48 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 6. 
49 Ibid, 4. 
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induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada 

generalisasi.50 

Dari definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif 

adalah suatu penyelidikan yang dilakukan pada orang-orang atau suatu obyek 

untuk mendapatkan data deskriptif. 

 

B. Kehadiran Peneliti  

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan 

berperan serta, sebab peranan penelitilah yang menentukan keseluruhan skenario. 

Untuk itu, dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen kunci, 

partisipan penuh sekaligus pengumpul data, sedangkan instrumen yang lain 

sebagai penunjang. 

 

C. Lokasi Penelitian  

Peneliti mengambil lokasi penelitian di Madrasah Diniyah Awwaliyah 

Ad-Darajaat Mayak Tonatan Ponorogo. Pengambilan lokasi ini didasarkan pada 

topik yang dipilih penulis yaitu tentang Implementasi Kurikulum Madrasah 

Diniyah. Madin ini terletak di desa Mayak Kelurahan Tonatan Kecamatan 

Ponorogo, Kabupaten Ponorogo. Lokasi tersebut dipilih sebagai tempat penelitian 

dengan alasan masih terlihat jelas kurang efektifnya proses pembelajaran karena 

                                                           
50 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: CV Alfabeta, 2008), 

9. 
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letak Madin tersebut dekat dengan rumah peneliti. Letak madrasah ini juga cukup 

strategis karena tepat di tengah-tengah desa. 

 

D. Sumber Data  

1. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan 

langsung oleh peneliti dari lapangan. Penelitian ini, data primer yang 

diperoleh dari lokasi penelitian melalui wawancara sumber atau informan 

yang berpotensi dalam memberikan informasi yang relevan dengan keadaan 

yang sebenarnya di lapangan. Serta tambahan pendukung data yang 

didapatkan melalui media massa. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperlukan dalam penelitian 

untuk melengkapi informasi yang diperoleh dari data primer. Data sekunder 

dapat berupa studi pustaka yang bersal dari buku-buku, penelitian lapangan, 

maupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Berbagai 

dokumen dihasilkan melalui objek penelitian yang dipergunakan untuk 

mendukung data primer dan memperkuat data dalam melakukan penelitian.51 

 

 

 

                                                           
51 Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 157. 



47 
 

 

E.  Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini meliputi wawancara, 

observasi, dan dokumentasi.  

1. Wawancara (interview) 

Wawancara adalah sebuah percakapan yang dilakukan oleh dua belah 

pihak, yaitu pewawancara dan narasumber. Tujuan diadakannya wawancara 

menurut Lincoln dan Guba adalah  

1) Untuk mengonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, 

motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain kebulatan.  

2) Merekonstruksi kebulatan-kebulatan demikian sebagai yang dialami masa 

lalu.  

3) Memproyeksikan kebulatan-kebulatan sebagai yang diharapkan untuk 

dialami pada masa yang akan datang  

4) Memverifikasi, mengubah, dan memperluas informasi yang diperoleh 

orang lain, baik manusia maupun bukan manusia (triangulasi)  

5) Memverifikasi, mengubah dan memperluas konstruksi yang 

dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota.52 

Wawancara dilakukan melalui proses tanya jawab lisan secara 

langsung kepada guru Madrasah Diniyah Awwaliyah Ad-Darajaat, dan juga 

peserta didik. Peneliti mewawancarai guru dan peserta didik di Madin tersebut 

karena mereka adalah objek dari penelitan yang akan peneliti teliti.  

                                                           
52 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, 137-138. 
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2. Observasi  

Observasi merupakan sebuah teknik pengamatan dan pencatatan 

sistematis dari fenomena-fenomena yang diselidiki. Observasi dilakukan 

untuk menemukan data dan informasi dari gejala atau fenomena (kejadian 

atau peristiwa) secara sistematis dan didasarkan pada tujuan penyelidikan 

yang telah dirumuskan.53 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi partisipasi 

setengah aktif/ pasif. Karena dengan menggunakan model ini, peneliti dapat 

memperoleh data tentang penerapan kurikulum di Madrasah Diniyah 

Awwaliyah lebih valid dan akurat. Metode ini digunakan untuk dapat 

mengamati situasi dan kondisi di Madrasah Diniyah Awwaliyah Ad-Darajaat 

serta pelaksanaan kurikulum di Madin tersebut.   

3. Dokumentasi  

Dokumentasi ialah setiap bahan tertulis ataupun film yang digunakan 

untuk menguji, menafsirkan, bahkan meramalkan. Dokumen dibagi menjadi 

dua, yaitu dokumen pribadi dan dokumen resmi. Dokumen pribadi merupakan 

catatan atau karangan seseorang secara tertulis tentang tindakan, pengalaman, 

dan kepercayaannya. Contoh dokumen pribadi adalah buku harian, surat 

pribadi, otobiografi. Sedangkan dokumen resmi dibagi menjadi dua yaitu 

dokumen internal dan dokumen eksternal. Untuk dokumen internal dapat 

digunakan sebagai informasi tentang keadaan, aturan, disiplin,dan dapat 

                                                           
53 H. Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 168. 
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memberikan petunjuk tentang gaya kepemimpinan. Contohnya adalah memo, 

pengumuman, instruksi.  

Dokumen eksternal berisi bahan-bahan informasi yang dihasilkan oleh 

suatu lembaga sosial, misalnya majalah, buletin. Dokumen eksternal dapat 

dimanfaatkan untuk menelaah konteks sosial, kepemimpinan, dan lain-lain.54  

Dalam melakukan penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk 

mengumpulkan data tentang kegiatan pengiplementasian kurikulum yang 

terdapat di Madrasah Diniyah Awwaliyah Ad-Darajaat Mayak Tonatan 

Ponorogo. 

 

F. Teknik Analisis Data  

Pada penelitian kualitatif ini, analisis data dilakukan sejak sebelum 

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

pada kenyataannya analisis datanya lebih difokuskan selama proses di lapangan 

bersamaan dengan pengumpulan data.  

1. Analisis Sebelum di lapangan  

Penelitian kualitatif telah melakukan analisis data sebelum peneliti 

memasuki lapangan. Hal ini dilakukan dari data studi pendahuluan, atau data 

sekunder, yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian, akan 

tetapi hanya bersifat sementara, dan akan berkembang setelah peneliti masuk 

dan selama di lapangan.  

                                                           
54 Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 216-219 
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2. Analisis Data di lapangan Model Miles and Huberman  

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat 

pengumpulan data berlangsung. Menurut Miles and Huberman, aktivitas 

dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung 

secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas 

yang dimaksud adalah  

a. Data Reduction (Reduksi Data)  

Mereduksi data berarti 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, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat 

dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan 

memberikan kode pada aspek-espek tertentu. 

Semakin lama peneliti di lapangan, maka jumlah data akan 

semakin bnyak, kompleks, dan rumit.55 Pada reduksi data, setiap peneliti 

akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai, yaitu berupa hasil temuan.  

Pada saat penelitian, peneliti menemukan segala sesuatu yang 

dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola. Pada penelitian 

kualitatif, reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang 

memerlukan kecerdasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. 

                                                           
55 Sugiyono, Metode Penelitian Kuntitatif, Kualitatif, dan R&D, 245-247. 
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b. Data Display  

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

mendisplaykan data. Untuk penyajian datanya, bisa dilakukan dalam 

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

sejenisnya. Dan untuk penelitian kualitatif, yang paling sering digunakan 

untuk menyajikan data adalah berupa teks yang bersifat naratif.56 

c. Conclusion Drawing/ Verification  

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah sebuah temuan baru 

yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau 

gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap 

sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau 

interaktif, hipotesis atau teori.  

Kesimpulan yang terdapat pada penelitian kualitatif mungkin dapat 

menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin 

juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan 

masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan 

berkembang setelah penelitian berada di lapangan. 

 

G. Pengecekan Keabsahan Temuan  

Dalam bagian ini peneliti mempertegas teknik apa yang digunakan dalam 

mengadakan pengecekan keabsahan data yang ditemukan. Berikut teknik yang 

digunakan untuk mengecek keabsahan selama proses penelitian:  

                                                           
56 Sugiyono, Metode Penelitian Kuntitatif, Kualitatif, dan R&D, 249. 
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1. Triangulasi  

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan 

atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling 

banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya.57 

 

H. Tahapan-Tahapan Penelitian  

Tahap-tahap penelitian kualitatif menurut Bogdan ada tiga tahap yaitu:  

1. Tahap pra lapangan, yang meliputi menyusun rancangan penelitian, memilih 

lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan menilai keadaan 

lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan 

penelitian dan yang menyangkut persoalan etika penelitian.  

2. Tahap pekerjaan lapangan, yang meliputi memahami latar penelitian dan 

persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan serta sambil mengumpulkan 

data.  

3. Tahap analisis, yang meliputi konsep dasar, menemukan tema dan 

merumuskan hipotesis, dan bekerja dengan hipotesis.58 

 

 

 

                                                           
57 M.Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, Metodologi Penelitian Kualitatif (Yogjakarta: 

Ar-Ruzz Media, 2012), 320-324. 
58 Basrowi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 84-91. 
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BAB IV 

DESKRIPSI DATA 

 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Sejarah Berdirinya Madrasah Diniyah TPQ dan Madin Awwaliyah Ad-

Darajaat Mayak Tonatan Ponorgo59 

TPQ ad-Darajaat Mayak Tonatan Ponorogo adalah lembaga 

pendidikan non formal yang mendidik anak usia TK-SD/MI/Sederajat untuk 

belajar baca tulis al-Qur’an mulai dari tingkat dasar dengan menggunakan 

metode an-Nahdliyah dan sudah berdiri sejak tahun 1997. TPQ ad-Darajaat 

memiliki misi memberantas buta huruf al-Qur’an yang dimulai sejak usia dini, 

dan visi terwujudnya madrasah yang mampu membentuk generasi Qur’ani 

yang berakhlaqul karimah sukses dunia akhirat. Proses pembelajarannya 

mengutamakan baca al-Qur’an dengan baik dan benar. Selain itu, TPQ ad-

Darajaat juga memberikan pengajaran berbasis praktikum, yakni wudlu, shalat 

berjama’ah, hafalan juz ‘Amma, hafalan do’a sehari-hari, dan Asmaul Husna. 

Pengajaran menulis huruf Hijaiyah dengan baik dan benar juga menjadi 

prioritas dalam kurikulum TPQ ad-Darajaat.  

Pada tahun 2007, TPQ ad-Darajaat mengembangkan kualitas 

pembelajaran dengan menambah kelas lanjutan yaitu Madrasah Diniyah 

                                                           
59 http://addarajaatmayak.blogspot.com/2016/05/selayang-pandang.html?m=1 (diakses pada 

tanggal 30 Juni 2018 pukul 05.15 WIB). 

http://addarajaatmayak.blogspot.com/2016/05/selayang-pandang.html?m=1
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(Madin) Awaliyah ad-Darajaat dan terdaftar sebagai Madin di Kantor 

Kemenag Kab. Ponorogo dengan Nomor Statistik Madrasah Diniyah 

311235020324. Pembelajaran di Madrasah Diniyah ini, tetap menekankan dan 

mengutamakan baca tulis al-Qur’an, dan juga santri akan mendapatkan 

pelajaran-pelajaran lainnya, yakni Fiqih, Aqidah Akhlak, Tarikh (SKI), 

Tajwid, Bahasa Arab, Imla’, dan Hadits dengan menggunakan kitab-kitab 

salafiyah sebagai sumber pembelajarannya. Pengajaran berbasis praktikum 

tetap diajarkan pada santri, sebagai saraana pembinaan akhlaqul karimah. 

Sistem pembelajaran bertype hadisah-salafiyah (sistem dengan 

memadukan model pembelajaran modern dan kovensional). Kelas di TPQ ad-

Darajaat ditempuh selama 2 tahun, sedangkan di Madin ad-Darajaat ditempuh 

selama 4 tahun. 

2. Letak Geografis Pondok Pesantren Darul Huda Mayak 

Letak Geografis Madrasah Diniyah TPQ dan madin Awwalyah Ad-

Darajaat, Madrasah Diniyah TPQ dan Madin Awwaliyah Ad-Darajaat ini 

secara geografis terletak di kota Ponorogo, tepatnya dijalan Sekar Harum Gg. 

1 No. 2 Dusun Mayak, Desa Tonatan, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa 

Timur. 

Madrasah Diniyah TPQ dan madin Awwaliyah Ad-Darajaat ini 

merupakan madrasah diniyah yang letaknya di perbatasan Tonatan, sebelah 

utara perbatasan Kertosari di wilayah Kelurahan Tonatan, utara perbatasan 
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Kertosari Timur Ronowijayan, Selatan Siman dengan Purbosuman, barat 

Bangunsari.60 

3. Visi, Misi dari Madrasah diniyah TPQ dan Madin Awwaliyah Ad-

Darajaat Mayak Tonatan Ponorogo 

Sebagaimana lembaga pendidikan yang lain, Madrasah diniyah TPQ 

dan Madin Awwaliyah Ad-Darajaat memiliki visi dan misi dalam 

perkembangannya. Adapun visi, misi tersebut sebagai berikut: 

Visi: 

Terwujudnya madrasah yang mampu membentuk generasi Qur’ani dan 

berakhlaqul karimah, sukses dunia akhirat. 

Misi Madrasah diniyah TPQ dan Madin Awwaliyah Ad-Darajaat adalah 

mencetak generasi qur’ani, menjalin ukhwah islamiyah. 

4. Struktur Kepengurusan Lembaga Madrasah Diniyah TPQ dan Madin 

Awwaliyah Ad-Darajaat Mayak Tonatan Ponorogo 

Didalam suatu lembaga pendidikan perlu adanya penataan 

kesetrukturan untuk memudahkan membagi tugas dalam suatu organisasi, 

begitu pula dalam madrasah diniyah TPQ dan madin Awwaliyah Ad-Drajaat 

ini. Dengan adanya struktur dalam lembaga madrasah, kewenangan masing-

masing unit saling bekerja sama dan membantu untuk mencapai tujuan yang 

sudah ditetapkan. 

                                                           
60 http://addarajaatmayak.blogspot.com/2016/05/selayang-pandang.html?m=1 (diakses pada 

tanggal 30 Juni 2018 pukul 05.15 WIB). 

http://addarajaatmayak.blogspot.com/2016/05/selayang-pandang.html?m=1
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SUSUNAN PENGURUS MADRASAH DINIYAH AWWALIYAH AD-

DARAJAAT 

MAYAK TONATAN PONOROGO 

KETUA : 1. Drs. H. M. MUHSIN 

WAKIL KETUA : 2. BUDIONO 

SEKRETARIS : 1. IMAM MUDZAKIR, SE 

 : 2. M. YASIN ASHARI 

BENDAHARA : 1. FARIDA NUR LAILI 

 : 2. SUPRATMAN 

ANGGOTA : 

1. ABDUL AZIZ ALI 

MURTADLO 

 : 2. LATIFAH, S.Ag 

 : 3. HADI SUTRISNO 

 : 4. IMAM TAUHID 

 : 5. SUKARI 
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5. Data siswa 

DATA SISWA 

Kelas 

1 A 

Kelas 

1 B 

Kelas 

1 C 

Kelas 

1 D 

Kelas 

2 A 

Kelas 

2 B 

Kelas 

3 

Kelas 

4 

Jumlah 

Jumlah 

Total 

L P L P L P L P L P L P L P L P L P L + P 

9 9 11 8 18 - 11 8 3 9 7 10 7 8 5 7 71 59 130 

 

6. Jadwal Pelajaran 

Didalam sebuah lembaga madrasah diniyah tentunya mempunyai 

jadwal-jadwal pelajaran yang sebelumya sudah dibagi terlebih dahulu. 

Adapun jadwal pelajaran di lembaga madrasah diniyah ini dapat dilihat pada  

lampiran skripsi ini.61 

 

7. Struktur Organisasi Madrasah Diniyah 

Di sebuah lembaga madrasah diniyah tentunya masing-masing 

mempunyai struktur pengorganisasian. Seperti halnya pada lembaga madrasah 

diniyah di TPQ dan madin Awwaliyah Addarajaat Mayak Tonatan Ponorogo 

ini. Adapun struktur pengorganisasian madrasah diniyah tersebut dapat dilihat 

pada lampiran skripsi ini.62 

 

 

                                                           
61  Lihat Transkip Dokumentasi 05/D/02-VI/2018 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini. 
62 Lihat Transkip Dokumentasi 06/D/04-VI/2018 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini. 
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B. Data khusus  

1. Implementasi Kurikulum di madrasah diniyah TPQ dan madin 

Awwaliyah Ad-Darajaad Mayak Tonatan Ponorogo tahun ajaran 2017-

2018 

Kurikulum adalah suatu hal yang esensial dalam suatu 

penyelenggaraan pendidikan. Secara sederhana, kurikulum dapat dimengerti 

sebagai suatu kumpulan atau daftar pelajaran yang akan diajarkan kepada 

peserta didik komplit dengan cara pemberian nilai pencapaian belajar dalam 

kurun waktu tertentu. Kurikulum harus mampu mengakomodasikan 

kebutuhan peserta didik yang berbeda secara individual, baik ditinjau dari segi 

waktu maupun kemampuan belajar. Oleh karena itu, merumuskan suatu 

kurikulum sudah barang tentu bukan perkara yang gampang. Banyak faktor 

yang menentukan dalam proses lahirnya sebuah kurikulum yang akan 

diterapkan nantinya. Seperti halnya kurikulum yang terdapat di madrasah 

diniyah. Hal ini sebagaimana ungkapan usdadzah Khusniati Rofiah: 

“penerapan kurikulum madrasah diniyah di TPQ dan madin 

Awwaliyah Ad-Darajaat Mayak Tonatan Ponorogo ini dimulai dari 

tingkat dasar sejak tahun 1997. Dengan misi memberantas buta huruf 

al-qur’an yang dimulai sejak usia dini. Penerapan kurikulum ini akan 

terus diterapkan sampai saat ini karena dianggap sebagai pembelajaran 

yang efektif bagi anak-anak usia dini yang masih pemula dalam 

mempelajari al-qur’an.”63 

 

Madrasah Diniyah merupakan satu lembaga pendidikan keaagamaan 

pada jalur luar sekolah yang diharapkan mampu secara terus-menerus 

                                                           
63 Lihat Transkip Wawancara  01/W/26-V/2018 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini. 
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memberikan pendidikan agama islam kepada anak didik yang tidak terpenuhi 

pada jalur sekolah yang diberikan melalui sistem klasikal. Begitu juga yang 

dilakukan oleh TPQ dan madrasah diniyah Ad-Darajaad Mayak Tonatan 

Ponorogo. Hal ini diungkapkan oleh Ustdzh Khusniati Rofiah bahwa: 

 “yang melatar belakangi penerapan kurikulum di madin ini adalah 

dari peserta didik yang masih sangat membutuhkan pembelajaran non 

formal, seperti halnya mengaji mulai dari membaca dan menulis huruf 

hijaiyah ( alif, ba, ta dsb) sampai dengan membaca dan menulis huruf 

arab sambung. Dikarenakan madrasah diniyah ini juga tidak hanya 

memberikan materi pembelajaran formalnya saja seperti pelajaran SKI, 

Khot dll tapi juga mengutamakan belajar mengajinya. Mengingat dulu 

madrasah diniyah ini sebelum mendaftarkan ke pihak KEMENAG 

masih menggunakan metode salafiyahnya saja dan yang diutamakan 

adalah pembelajaran dalam Al-Qur’an. Jadi kesimpulannya diharapkan 

para peserta didik tidak hanya mampu menguasai ilmu pelajaran 

formal saja, akan tetapi juga mampu menguasai ilmu non formalnya 

sekaligus.”64 

 

Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional pemerintah telah 

menyelenggarakan perbaikan-perbaikan peningkatan mutu pendidikan pada 

berbagai jenis dan jenjang. Adapun untuk mencapai tujuan pendidikan 

nasional harus bersumber pada tujuan kurikulum suatu lembaga yang 

disesuaikan dengan kebutuhan lembaga dan peserta didik. Seperti yang 

disampaikan oleh ustad Marsudi, bahwa: 

“Tujuan dari kurikulum madrasah diniyah di TPQ dan madin 

Awwaliyah Ad-Darajaat ini adalah supaya pengetahuan agama anak-

anak itu kuat yun. Biasanya kan kalau di sekolah pagi itu kan 

pelajaran agama yang diberikan hanya dasarnya saja sehingga anak-

anak itu belum tahu bagaimana cara mengaplikasikannya 

dikehidupan sehari-hari. Nah tujuan adanya madin disini adalah 

                                                           
64 Lihat Transkip Wawancara  01/W/26-V/2018 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini. 
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untuk menjadikan anak didik seimbang antara pengetahuan umum 

maupun islam serta bisa mengaplikasikan dikehidupannya sendiri.”65 

 

 Dalam PP nomor 55 tahun 2007 pasal 1 bahwasannya “Pendidikan 

agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk 

sikap, kepribadian, dan ketrampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran 

agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata 

pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan”. Terkait 

dengan penerapan kurikulum di madrasah diniyah TPQ dan  madin 

Awwaliyah Ad-Darajaat, bapak Marsudi (waka kurikulum) madsasah diniyah 

tersebut mengungkapkan  bahwa: 

 “Pada halnya yang melatar belakangi pada penerapan kurikulum di 

madin ini yakni metode hadisah salafiyahnya , jadi maksudnya 

salafiyah masih memakai kitab-kitab kuning yang pakai huruf-huruf 

pegon itu. Sedangkan yang haditsahnya memakai sistem yang modern 

seperti halnya yang diformal, ada buku-buku yang terstruktur 

kemudian ada ulangan harian, kemudian ada juga semesteran, ada 

raportan. Kalau di salafiyah saja kan tidak ada ulangan hariannya. Tapi 

kita tetap tidak meninggalkan salafiyahnya jadi tetap masih 

menggunakan kitab-kitab kuningnya”.66 

 

Pada pelaksanaan penerapan kurikulum madrasah diniyah TPQ dan 

madin Awwaliyah Ad-Darajaat ini tentunya mempunyai cara tersendiri, 

seperti yang dikatakan oleh ustad Marsudi: 

 “kalau yang untuk kelas satu dan dua itu masih memakai hadisah tadi, 

memakai buku umum bertuliskan huruf-huruf latin, kalau yang sudah 

kelas tiga dan empat baru memakai kitab-kitab salafiyah. Nah dikelas 

                                                           
65 Lihat Transkip Wawancara  02/W/28-V/2018 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini. 
66 Lihat Transkip Wawancara  02/W/28-V/2018 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini. 
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satu dan dua juga sudah mulai diperkenalkan sebagai persiapan untuk 

membaca kitab salafiyahnya dengan pelajaran imla’ dan pegon.”67 

 

Dari latar belakang dan pelaksanaan penerapan kurikulum madrasah 

diniyah diatas, semua itu tidak lepas dari upaya yang dilakukan oleh kepala 

sekolah. Kepala sekolah sangat berperan dalam upaya pengorganisasian 

implementasi kurikulum di madin ini, seperti halnya yang dikatakan ustadzah 

Khusniati Rofi’ah: 

 

 “Kurikulum madrasah diniyah di TPQ dan madin Awwaliyah Ad-

Darajaat ini di implementasikan dalam bentuk buku-buku paket yang 

disusun sendiri tapi tetap sesuai dengan FKDT dan dianggap penting. 

Dan juga dari kitab salafiyah. Guru Fak juga harus mampu menguasai 

materi pelajaran. Bentuk pengimplementasian kurikulum yang lainnya 

juga dalam bentuk leger nilai, jurnal mengajar guru, papan kehadiran 

guru, dan juga soal ujian sesuai dengan buku FKDT.” 

 

  Tentunya di masing-masing madrasah diniyah mempunyai ciri khas 

tersendiri, begitu pula di madrasah diniyah TPQ dan madin Awwaliyah Ad-

Darajaat ini, seperti yang diungkapkan oleh ustad Nuri: 

 “Di madin Awwaliyah Ad-Darajaat ini mempunyai ciri khas tersendiri 

dibandingkan dengan madin-madin yang lainnya, yakni wajib 

membaca al-qur’an yang disimak oleh ustad/ustadzah sebelum masuk 

ke materi pelajaran.”68 

 

  Secara umum, materi yang diberikan oleh madrasah diniyah TPQ dan 

madin Awwaliyah Ad-Darajaat ini relative sama dengan madin – madin yang 

lainnya, seperti halnya yang diungkapkan oleh ustadzah Nia: 

                                                           
67 Lihat Transkip Wawancara  02/W/28-V/2018 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini. 
68 Lihat Transkip Wawancara  03/W/29-V/2018 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini. 
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 “Adapun pelajaran-pelajaran yang ada di madin ini seperti Fiqih, 

Aqidah Akhlak, SKI, Tajwid, Bahasa Arab, Imla’ dan Hadits dengan 

menggunakan kitab salafiyah”.69 

 

  Kepala sekolah di madrasah diniyah TPQ dan madin Awwaliyah Ad-

Darajaat sebelum berupaya untuk mengorganisasikan penerapan kurikulum, 

beliau juga berupaya dalam proses pengimplementasian kurikulum di madin 

tersebut, hal ini diungkapkan beliau sebagaimana berikut: 

 “dalam perencanaan penerapan kurikulum madrasah diniyah, hal yang 

diupayakan yakni mengadakan evaluasi. Sebelum ajaran baru, wajib 

diadakannya evaluasi materi kurikulum. Yang dievaluasi mulai dari 

buku paketnya yang dikoreksi langsung oleh masing-masing guru fak, 

dikoreksi sebelum buku dibuat. Dan juga setelah kenaikan kelaspun 

ada evaluasi juga dari kepala sekolah kepada guru fak di  masing-

masing pelajaran.”70 

 

  Dan berbicara mengenai hasil dari penerapan kurikulum yang ada di 

madrasah diniyah TPQ dan madin Awwaliyah Ad-Darajaat ini, ustad Marsudi 

mengungkapkan bahwa: 

 “Penerapan kurikulum madrasah diniyah ini sangat berpengaruh di 

kehidupan sehari-hari oleh peserta didiknya, misalnya saja anak- anak 

di usia belia sudah bisa membaca hufuf hijaiyah dan juga sudah mulai 

hafal dengaan huruf – huruf hijaiyah”.71 

 

2. Problematika dalam Penerapan Kurikulum di Madrasah Diniyah TPQ 

dan Madin Awwaliyah Ad-Darajaat Mayak Tonatan Ponorogo  

                                                           
69 Lihat Transkip Wawancara  04/W/29-V/2018 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini. 
70 Lihat Transkip Wawancara 01/W/26-V/2018 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini. 
71 Lihat Transkip Wawancara 02/W/26-V/2018 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini. 
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 Realitas di lapangan bahwa sejak semula masing – masing madrasah 

diniyah takmiliyah atau yang biasa disebut madin dikembangan di berbagai 

daerah dengan karakteristik dan ke khasan tersendiri yang menjadi kekuatan 

bagi penerapan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan lokal maupun 

nasional. Tentu saja dalam penerapan kurikulum madrasah diniyah yang ada 

tidak selalu berjalan dengan apa yang pihak madrasah inginkan. Pasti ada 

problematika yang harus dihadapi. Hal ini sebagaimana yang ustadzah 

Badriah ungkapkan: 

“Problematika dari penerapan kurikulum yang ada itu diantaranya 

model mengajinya anak yang butuh lebih banyak tutor untuk 

menyimak satu per satu sebab satu kelas itu kira-kira 15 anak keatas, 

paling tidak minimal 20 an anak lah. Rata- rata dari 10 kelas itu 20 

anak, nah itu kalau misalnya hanya waktu 1 setengah jam dan harus 

dibagi 45 menit-45 menit untuk mengaji dan penjelasan mata pelajaran 

itu kalau ustadnya hanya satu, ya itu kurang untuk menyimak satu anak 

sorogan individu tadi jelas kurang. Jadi efektifitasnya itu satu kelas 

dua guru (minimal). Kalau untuk mata pelajarannya satu guru bisa 

mengatasi 20 anak bisa, tapi kalau untuk sorogan individu tidak bisa 

hanya satu guru, bisa misalnya kalau hanya satu guru cuman efeknya 

anak ngaji tadi cuman sedikit ya masa cuman satu ayat atau satu baris, 

belum lagi tutorialnya untuk mengaji”.72 

 

Problematika yang terjadi di madrasah diniyah TPQ dan madin Ad-

Darajaat bukan hanya itu saja, seperti halnya yang diungkapkan oleh ustadz 

Marsudi: 

“sampai detik ini tidak ada kurikulum yang baku yang bisa dipakai 

yang merata antara madin satu dengan madin lain. Setiap madin itu 

pasti punya karakteristik yang berbeda. Ini yang jadi problematika, jadi 

terkadang ketika FKDT kabupaten menyelenggarakan ujian bersama, 

                                                           
72 Lihat Transkip Wawancara 05/W/01-VI/2018 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini. 
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kita jugak harus sedikit menyesuaikan materi pembelajaran kita 

dengan materi yang diujikan oleh FKDT kab. Dan saya yakin ini 

berlaku bagi madin-madi yang lain. Jadi setiap madin punya 

karakteristik tersendiri semacam kitab fiqihnya dan lain sebagainya.”73 

 

Bukan hanya itu saja, problematika yang terjadi pada penerapan 

kurikulum di madrasah diniyah menurut ustadzah Ima, bahwa: 

“peserta didik sering bosan karena kegiatan yang ada hanya begitu-

begitu saja alias monoton, para peserta didik sering kali bisa menebak 

misalnya “nanti jam 15.00 WIB kita mengaji terus habis itu mulai 

pelajaran, setelah itu kita ke musholla”. Dan sholatnya jama’ah ashar 

yang berada di akhir penghujung pulang rata-rata kalau santrinya 

masih kecil-kecil,karena sudah capek sudah main-main, sudah terlalu 

sore jadinya mereka cepat-cepat ingin pulang itu selalu ada. Jadi belum 

sholat sudah kabur dulu. Jadi ya agak ribet juga.”74 

 

Dan problematika pada pengimplementasian kurikulum di madrasah 

diniyah selanjutnya diungkapkan oleh ustadzah Khusniati Rofiah, 

bahwasannya: 

“penerapan kurikulum di madrasah diniyah ini kurang maksimal 

dikarenakan ada beberapa pihak dari ustad/ustadzah yang sering absen 

untuk tidak mengajar, padahal pada hari itu juga seharusnya mereka 

terjadwal untuk masuk. Akhirnya kelas terkadang dibiarkan kosong 

tanpa guru, terkadang badal yang kurang maksimal dalam 

penyampaian materi dikarenakan guru tersebut bukan gurufak di mata 

pelajaaran itu”.75 

 

3. Faktor Pendukung dan Penghambat kurikulum di Madrasah Diniyah 

TPQ dan madin Awwaliyah Ad-Darajaat Mayak Tonatan Ponorogo 

                                                           
73 Lihat Transkip Wawancara 06/W/01-VI/2018 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini. 
 
74 Lihat Transkip Wawancara 07/W/03-VI/2018 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini. 
75 Lihat Transkip Wawancara 08/W/03-VI/2018 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini. 
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Dalam sebuah pelaksanaan penerapan kurikulum di madrasah diniyah 

tidaklah luput dari faktor pendukung serta faktor penghambat. Karena pasti 

disetiap pengimplementasian kurikulum jalannya tidak selalu mulus. Seperti 

halnya beberapaa faktor pendukung dan penghambat yang terjadi di madrasah 

diniyah TPQ dan madin Awwaliyah Ad-Darajaat Mayak Tonatan Ponorogo 

ini. Ustadzah badriah mengungkapkan bahwa: 

“ada beberapa faktor pendukung serta penghambat dalam kurikulum di 

madrasah diniyah ini. Faktor pendukung tersebut diantaranya 

tersedianya buku-buku sebagai baahan ajar, saranaa dan prasarana 

yang sudah memadai, kerjasama antara wali murid dengan guru. 

Sedangan faktor penghambat kurikulum di madrasah diniyah 

diantaranya ada beberapa wali  murid yang menganggap bahwasannya 

sekolah diniyah itu tidak terlalu penting, masih adanya guru yang 

terkadang tidak hadir pada waktu jam mengajar.”76 

 

Begitupula pernyataan dari ustad Marsudi, bahwasanya: 

“ada beberapa faktor pendukung dalam kurikulum di madrasah 

diniyah TPQ dan madin Awwaliyah Ad-Darajaat seperti halnya tenaga 

pengajar yang sudah cukup memadai, adanya tunjangan insentive 

disetiap bulannya sehingga membuat para guru lebih bersemangat lagi 

dalam mengajar. Sedangkan faktor penghambatnya yakni kurangnya 

pengawasan dan pengontrolan terhadap anak-anak dan juga kurangnya 

komunikasi antara guru dengan murid, banyaknya peserta didik yang 

tidak hafal suatu materi pembelajaran.”77 

 

Dalam hal ini, ustadzah Khusniati Rofiah juga berpendapat 

bahwasanya: 

“beberapa faktor pendukung dalam kurikulum di madin ini salah 

satunya yaitu selalu diadakanya rapat khusus untuk para guru saja 

                                                           
76 Lihat Transkip Wawancara 09/W/05-VI/2018 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini. 

 
77 Lihat Transkip Wawancara 10/W/05-VI/2018 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini. 
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setiap satu bulan sekali, didalam rapat tersebut guru-guru diberi 

kebebasan dalam menyampaikan materi faknya masing-masing dikala 

mereka belum terlalu faham dan juga pengkoreksian materi yang akan 

disampaikaan kepada parapeserta didik nanti. Sedangkan faktor 

penghambatnya yakni banyak peserta didik yang keluar disaat kelas 

mereka menginjak kelas empat, dikarenakan lebih mengikuti kegiatan 

sekolah pagi.”78 

 

Sedangkan menurut ustad nuri, mengatakan bahwasannya: 

“faktor pendukung kurikulum di madin ini adalah semangat dari para 

peserta didik itu sendiri yang ingin belajar di madrasah diniyah, 

sedangkan faktor penghambatnya adalah kurangnya komunikasi antara 

guru satu dengan yang lainnya. Karena terkadang guru masih punya 

kesibukan dirumah yang tidak bisa ditinggal dan akirnya harus absen, 

sedangkan dia harus mencari guru badal namun akhirnya jarang ada 

yang menggantikannya dikarenakan kurangnya komunikasi.79 

 

  Dari beberapa pihak guru diatas, peserta didikpun juga ada yang 

berpendapat tentang faktor pendukung dan penghambat pada kurikulum di 

madrasah diniyah TPQ dan madin Awwaliyah Ad-Darajaat tersebut, Deva 

mengungkapkan bahwasanya: 

“faktor pendukung kurikulum di madin tersebut diantaranya yakni 

materi yang disampaikan dengan beberapa medote yang berganti-ganti 

terlihat lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Sedangkan 

faktor penghambatnya yaitu ketika guru tidak hadir tanpa ada guru 

pengganti.”80 

 

 

 

                                                           
78 Lihat Transkip Wawancara 11/W/06-VI/2018 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini. 
79 Lihat Transkip Wawancara 12/W/07-VI/2018 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini. 
80 Lihat Transkip Wawancara 13/W/09-VI/2018 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini. 
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4. Implementasi kurikulum di madrasah diniyah TPQ dan madin Awwaliyah 

Ad-Darajaad Mayak Tonatan Ponorogo tahun ajaran 2017-2018 

Dalam penelitian ini, peneliti menemukan bahwa dalam menyusun 

kurikulum, madrasah diniyah Awwaliyah ad-Darajaat di latar belakangi oleh 

kebutuhan peserta didik akan pembelajaran non formal seperti mengaji dan 

menulis huruf hijaiyah. Kurikulum harus mampu mengakomodasikan kebutuhan 

peserta didik yang berbeda secara individual, baik ditinjau dari segi waktu 

maupun kemampuan belajar. Oleh karena itu dalam merumuskan kurikulum 

harus disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan di suatu lembaga itu sendiri. 

Hal ini sesuai dengan teori yakni kurikulum merupakan suatu rencana 

untuk mencapai sejumlah tujuan pendidikan.81 Kurikulum dalam pandangan 

modern meliputi segala sesuatu yang secara nyata terjadi dalam proses 

pendidikan yang merupakan pengalaman belajar bagi peserta didik karena semua 

kegiatan yang dilakukan peserta didik memberikan pengalaman belajar, maka 

                                                           
81 Ahmad, Pengembangan Kurikulum, 10. 
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apa yang disebut kurikulum itu tidak terbatas pada mata pelajaran.82 Kurikulum 

yang sebenarnya mencerminkan jati diri suatu lembaga pendidikan yang dapat 

membedakan antara sekolah /madrasah satu dengan yang lainnya.  

Penerapan kurikulum disuatu lembaga tentunya memiliki perbedaan. 

Salah satu hal yang membedakan adalah metode penerapannya. Adapun metode 

yang digunakan di madin Awwaliyah Ad-Darajaat adalah metode hadisah 

salafiyah. Metode hadisah adalah metode yang memakai sistem modern seperti 

halnya madrasah formal, ada buku-buku yang terstruktur, ulangan harian, 

semesteran, dan raportan. Sedangkan metode salafiyah ialah kitab-kitab kuning 

yang memakai huruf-huruf pegon. Akan tetapi madin ad-darajaat tetap tidak 

meninggalkan salafiyahnya, jadi tetap masih menggunakan kitab-kitab kuning 

seperti pondok-pondok salafiyah. 

Hal tersebut sesuai dengan teori yaitu kurikulum dan pembelajaran 

merupakan komponen yang memiliki status sendiri-sendiri namun saling 

berhubungan dalam suatu sistem. Dalam sistem pendidikan kurikulum menjadi 

komponen isi pendidikan atau program pendidikan. Sedangkan pembelajaran 

menjadi komponen metode atau pelaksana pendidikan atau implementasi 

pendidikan.83 

Pada pelaksanaan penerapan kurikulum madrasah diniyah TPQ dan 

madin Awwaliyah Ad-Darajaat ini tentunya mempunyai cara tersendiri, yaitu  

                                                           
82 Muhammad Mustari, Manajemen Pendidikan, 53. 
83 Mandala dan Usman Mulyadi, Dasar-Dasar Kurikulum, 43. 
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untuk kelas satu dan dua masih menggunakan metode hadisah, yang 

menggunakan buku-buku umum yang bertuliskan huruf-huruf latin. Namun 

sudah mulai diperkenalkan dengan pelajaran imla’ dan pegon sebagai persiapan 

untuk membaca kitab salafiyahnya. Sedangkan untuk kelas tiga dan empat 

menggunakan kitab-kitab salafiyah. 

Di madrasah diniyah Awwaliyah Ad-Darajaat mempunyai ciri khas 

tersendiri sepeti halnya sekolah-sekolah yang lain. Ciri khas tersebut yaitu wajib 

membaca al-qur’an yang disimak oleh ustad/ustadzah sebelum masuk ke materi 

pelajaran. 

Hal tersebut sesuai dengan teori pada hubungan kurikulum dengan 

pembelajaran dalam model siklus yakni pada model siklus kurikulum dan 

pembelajaran berhubungan timbal balik. Keduanya saling mempengaruhi satu 

sama lainnya. Keputusan tentang kurikulum akan mempengaruhi keputusan 

tentang pembelajaran juga. Dan sebaliknya keputusan tentang pembelajaran akan 

mempengaruhi pula keputusan kurikulum.84 

Dalam hasil penelitian, peneliti mengungkapkan bahwasannya TPQ ad-

Darajaat Mayak Tonatan Ponorogo adalah lembaga pendidikan non formal yang 

mendidik anak usia TK-SD/MI/Sederajat untuk belajar baca tulis al-Qur’an 

mulai dari tingkat dasar dengan menggunakan metode an-Nahdliyah. Secara 

umum, materi yang diberikan oleh madrasah diniyah TPQ dan madin Awwaliyah 

Ad-Darajaat meliputi Fiqih, Aqidah Akhlak, SKI, Tajwid, Bahasa Arab, Imla’ 

                                                           
84 Mandala dan Mulyadi, Dasar-Dasar Kurikulum, 46. 
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dan Hadits dengan menggunakan kitab salafiyah. Selain itu, TPQ ad-Darajaat 

juga memberikan pengajaran berbasis praktikum, yakni wudlu, shalat 

berjama’ah, hafalan juz ‘Amma, hafalan do’a sehari-hari, dan Asmaul Husna. 

Pengajaran menulis huruf Hijaiyah dengan baik dan benar juga menjadi prioritas 

dalam kurikulum TPQ ad-Darajaat.  

Hal tersebut sesuai dengan teori yang menjelaskan bahwa Madrasah 

diniyah adalah satu lembaga pendidikan pada jalur luar yang diharapkan mampu 

secara terus-menerus memberikan pendidikan agama islam kepada anak didik 

yang tidak terpenuhi pada jalur sekolah yang diberikan melalui sistem klasikal 

serta menerapkan jenjang pendidikan.85 

Sedangkan mengenai hasil dari penerapan kurikulum yang ada di 

madrasah diniyah TPQ dan madin Awwaliyah Ad-Darajaat ini, Penerapan 

kurikulumnya ini sangat berpengaruh di kehidupan sehari-hari oleh peserta 

didiknya, misalnya saja anak- anak di usia belia sudah bisa membaca dan 

menghafal huruf-huruf hijaiyah. 

Semua kegiatan kurikulum di madrasah diniyah TPQ dan madin 

Awwaliyah Ad-Darajaat tidak terlepas dari peran serta kepala sekolah. Diantara 

upaya tersebut meliputi upaya pengorganisasian penerapan kurikulum, selain itu 

juga berupaya dalam proses pengimplementasian kurikulum di madin tersebut. 

Dalam perencanaan penerapan kurikulum madrasah diniyah, kepsek mengadakan 

evaluasi sebelum memulai ajaran baru. Adapun yang dievaluasi yakni mulai dari 

                                                           
85 Departemen Agama RI, Pedoman Penyelenggaraaan dan Pembinaan Madsarah Diniyah, 7. 
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buku paketnya yang dikoreksi langsung oleh masing-masing guru fak. Dan juga 

setelah kenaikan kelas diadakan evaluasi dari kepala sekolah kepada dan guru 

fak di  masing-masing pelajaran. 

Hal tersebut sesuai dengan teori yang ada yakni fungsi kurikulum bagi 

kepala madrasah, bahwasannya kepala sekolah dan madrasah selaku penanggung 

jawab seluruh penyelenggaraan pendidikan di sekolah dan madrasah memegang 

peranan strategis dalam mengembangakan kurikulum di sekolah dan madrasah. 

Salah satu dimensi tugas kepala sekolah dan madrasah melaksanakan supervisi. 

Kepala sekolah sebagai supervisor dimaksudkan untuk meningkatkan 

pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kurikulum dan proses 

pembelajaran. Kepala sekolah sebagai supervisor bertugas mengatur seluruh 

aspek kurikulum yang berlaku di sekolah agar dapaat memberikan hasil yang 

sesuai dengan target yang telah ditentukan. Aspek-aspek kurikulum yang harus 

dikuasai oleh kepala sekolah sebagai supervisor adalah materi pelajaran, proses 

pembelajaran, evaluasi kurikulum, pengelolaan kurikulum, dan pengembangan 

kurikulum.86 

Dari hasil supervisi ini, dapat diketahui kelemahan sekaligus keunggulan 

guru dalam melaksanakan pembelajaran, tingkat penguasaan kompetensi guru 

yang bersangkutan, selanjutnya diupayakan solusi, pembinaan dan tindak lanjut 

                                                           
86 Hidayat, Pengembangan Kurikulum, 26. 
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tertentu sehingga guru dapat memperbaiki kekurangan yang ada sekaligus 

mempertahankan keunggulannya dalam melaksanakan pembelajaran.87 

 

5. Problematika dalam Penerapan Kurikulum di Madrasah Diniyah TPQ dan 

Madin Awwaliyah Ad-Darajaat Mayak Tonatan Ponorogo  

Kurikulum juga berfungsi bagi guru sebagai alat pengontrol dan evaluasi 

diri dalam tugasnya. Dengan kurikulum ia dapaat mengetahui apa yang telah 

dibuat, bahkan dapat mengungkapkan sejauh mana seorang guru telah berhasil 

dalam tugasnya terutama dimasa yang akan datang.88 

Dalam penelitian ini, peneliti menemukan realitas di lapangan bahwa 

sejak semula masing – masing madrasah diniyah takmiliyah atau yang biasa 

disebut madin dikembangan di berbagai daerah dengan karakteristik dan ke 

khasan tersendiri yang menjadi kekuatan bagi penerapan kurikulum yang sesuai 

dengan kebutuhan lokal maupun nasional. Tentu saja dalam penerapan 

kurikulum madrasah diniyah yang ada tidak selalu berjalan dengan apa yang 

pihak madrasah inginkan. Pasti ada problematika yang harus dihadapi. 

Problematika dari penerapan kurikulum yang ada di madrasah diniyah TPQ dan 

madin Awwaliyah Ad-Darajaat diantaranya model mengajar mengajinya 

menyimak satu per satu, sedangkan jumlah peserta didik tidak sesuai dengan 

jumlah tutor (guru ngaji). Efektifnya itu satu kelas ada dua guru (minimal), 

                                                           
87 Ibid, 46. 
88 Mandala dan Mulyadi, Dasar-Dasar Kurikulum, 38.  
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sehingga proses mengajar mengajinya akan lebih cepat. Jika untuk mata 

pelajarannya satu guru bisa mengatasi 20 anak, tetapi jika untuk sorogan individu 

(mengaji) tidak bisa jika hanya satu guru. 

Problematika lain yang terjadi di madrasah diniyah TPQ dan madin Ad-

Darajaat yakni, sampai detik ini tidak ada kurikulum yang baku yang bisa 

dipakai yang merata antara madin satu dengan madin lain. Setiap madin itu 

mempunyai karakteristik yang berbeda. Hal inilah yang jadi problematika, jadi 

terkadang ketika FKDT kabupaten menyelenggarakan ujian bersama, harus 

sedikit menyesuaikan materi pembelajaran dengan materi yang diujikan oleh 

FKDT kabupaten.  

Bukan hanya itu saja, problematika yang terjadi pada penerapan 

kurikulum di madrasah diniyah adalah peserta didik sering bosan karena kegiatan 

yang ada hanya begitu-begitu saja alias monoton, para peserta didik sering kali 

bisa menebak misalnya “nanti jam 15.00 WIB kita mengaji terus habis itu mulai 

pelajaran, setelah itu ke musholla”. Dan sholatnya ashar berjama’ah yang berada 

di akhir penghujung pulang rata-rata santri yang masih kecil, ingin cepat pulang 

karena sudah lelah bermain, dan kadang aja juga yang kabur tidak mengikuti 

sholat ashar berjamaah. 

Dan problematika pada pengimplementasian kurikulum di madrasah 

diniyah TPQ dan madin Awwaliyah Ad-Darajaat lainnya yakni penerapan 

kurikulum di madrasah diniyah kurang maksimal dikarenakan ada beberapa 

pihak dari ustad/ustadzah yang sering absen untuk tidak mengajar. Akhirnya 
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kelas terkadang dibiarkan kosong tanpa guru, terkadang badal yang kurang 

maksimal dalam penyampaian materi yang dikarenakan guru tersebut bukan guru 

fak di mata pelajaaran itu. 

Hal tersebut masih kurang sesuai dengan tujuan khusus yang harusnya  

terdapat di madrasah diniyah, tujuan khusus tersebut diantaranya: 

4. Dalam bidang pengetahuan antara lain: a) memiliki pengetahuan dasar tentang 

agama islam. b) memiliki pengetahuan dasar tentang Bahasa Arab sebagai alat 

untuk memahami ajaran agama islam.89 

5. Tujuan khusus Madrasah Diniyah dalam bidang pengalaman, yaitu agar siswa: 

a) dapat mengamalkan ajaran islam. b) dapat belajar dengan cara yang baik. c) 

dapat bekerja sama dengan orang lain dan dapat mengambil bagian secara 

aktif dalam kegiatan-keegiatan masyarakat. d) dapat menggunakan bahasa 

arab dengan baik serta dapat membaca kita berbahasa arab. e) dapat 

memecahkan masalah berdasarkan pengalaman dan prinsip-prinsip ilmu 

pengetahuan yang dikuasai berdasarkan ajaran islam. 

6. Tujuan khusus Madrasah Diniyah dalam bidang nilai dan sikap yaitu agar 

siswa: a) berminat dan bersikap posistif terhadap ilmu pengetahuan. b) 

disiplin dan mematuhi peraturan yang berlaku. c) menghargai kebudayaan 

nasional dan kebudayaan lainnya yang tidak bertentangan dengan agama 

islam. d) memiliki sikap demokratis, tenggang rasa dan mencintai sesame 

                                                           
89 Departemen Agama RI II, Pedoman Penyelenggaraan dan Pembinaan Madrasah 

Diniyah,(Jakarta: Depag, 2000), 144-128. 
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manusia dan lingkungan hidup. e) cinta terhadap agama islam dan keinginan 

untuk melakukan ibadah sholat dan ibadah lainnya, seta berkeinginan untuk 

menyebarluaskan.90 

 

6. Faktor Pendukung dan Penghambat kurikulum di Madrasah Diniyah TPQ 

dan madin Awwaliyah Ad-Darajaat Mayak Tonatan Ponorogo 

Dalam penelitian ini, peneliti menemukan bahwa dalam sebuah 

pelaksanaan penerapan kurikulum di madrasah diniyah tidaklah luput dari faktor 

pendukung serta faktor penghambat. Karena pasti di setiap pengimplementasian 

kurikulum jalannya tidak selalu mulus. Seperti halnya faktor-faktor pendukung 

dan penghambat yang terjadi di madrasah diniyah TPQ dan madin Awwaliyah 

Ad-Darajaat Mayak Tonatan Ponorogo ini. Ada beberapa faktor pendukung serta 

penghambat dalam kurikulum di madrasah diniyah ini. Faktor pendukung 

tersebut diantaranya tersedianya buku-buku sebagai baahan ajar, saranaa dan 

prasarana yang sudah memadai, kerjasama antara wali murid dengan guru, 

tenaga pengajar yang sudah cukup memadai, adanya tunjangan insentive disetiap 

bulannya sehingga membuat para guru lebih bersemangat lagi dalam mengajar, 

selalu diadakanya rapat khusus untuk para guru saja setiap satu bulan sekali, 

didalam rapat tersebut guru-guru diberi kebebasan dalam menyampaikan materi 

faknya masing-masing dikala mereka belum terlalu faham dan juga 

                                                           
90 https://www.anekamakalah.com/2013/05/madrasah-diniyah.html?m=1 (diakses pada 02 Juni 

2018, pukul 20.00). 

https://www.anekamakalah.com/2013/05/madrasah-diniyah.html?m=1
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pengkoreksian materi yang akan disampaikaan kepada parapeserta didik nanti 

semangat dari para peserta didik itu sendiri yang ingin belajar di madrasah 

diniyah, materi yang disampaikan dengan beberapa medote yang berganti-ganti 

terlihat lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Sedangkan faktor 

penghambat kurikulum di madrasah diniyah diantaranya ada beberapa wali  

murid yang menganggap bahwasannya sekolah diniyah itu tidak terlalu penting, 

masih adanya guru yang terkadang tidak hadir pada waktu jam mengajar, 

kurangnya pengawasan dan pengontrolan terhadap anak-anak dan juga 

kurangnya komunikasi antara guru dengan murid, banyaknya peserta didik yang 

tidak hafal suatu materi pembelajaran, banyak peserta didik yang keluar disaat 

kelas mereka menginjak kelas empat, dikarenakan lebih mengikuti kegiatan 

sekolah pagi, kurangnya komunikasi antara guru satu dengan yang lainnya. 

Karena terkadang guru masih punya kesibukan dirumah yang tidak bisa ditinggal 

dan akirnya harus absen, sedangkan dia harus mencari guru badal namun 

akhirnya jarang ada yang menggantikannya dikarenakan kurangnya komunikasi, 

ketika guru tidak hadir tanpa ada guru pengganti. 

Dalam teori, seharusnya kurikulum dan pembelajaran merupakan 

komponen yang memiliki status sendiri-sendiri namun saling berhubungan dalam 

suatu sistem. Dalam sistem pendidikan kurikulum menjadi komponen isi 

pendidikan atau program pendidikan. Sedangkan pembelajaran menjadi 
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komponen metode atau pelaksana pendidikan atau implementasi pendidikan.91 

Jika kita melihat kurikulum sebagai sistem, maka pembelajaran dipandang 

sebagai komponen kurikulum yaitu berkaitan dengan metode pelaksanaan 

kurikulum yang secara khusus diartikan pula sebagai pembelajaran.92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
91 Mandala dan Usman Mulyadi, Dasar-Dasar Kurikulum, 43. 
92 Ibid, 44. 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan paparan data dan analisis data tentang Madrasah Diniyah 

TPQ dan madin Awwaliyah Ad-Darajaat, maka dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut ini: 

1. Implementasi Kurikulum di madrasah diniyah TPQ dan madin Awwaliyah 

Ad-Darajaad Mayak Tonatan Ponorogo tahun ajaran 2017-2018 ini di latar 

belakangi oleh metode salafiyah. Dengan misi memberantas buta huruf al-

qur’an yang dimulai sejak usia dini. Kurikulum madrasah diniyah di TPQ dan 

madin Awwaliyah Ad-Darajaat ini di implementasikan dalam bentuk buku-

buku paket yang disusun sendiri akan tetapi tetap sesuai dengan FKDT. Dan 

juga dari kitab salafiyah. Bentuk pengimplementasian kurikulum yang lainnya 

yaitu dalam bentuk leger nilai, jurnal mengajar guru, papan kehadiran guru, 

dan juga soal ujian.  

2. Problematika dalam Penerapan Kurikulum di Madrasah Diniyah TPQ dan 

Madin Awwaliyah Ad-Darajaat Mayak Tonatan Ponorogo diantaranya 

kurangnya guru untuk menyimak kegiatan membaca al-Qur’an karena jumlah 

peserta didik dalam satu kelas 20 anak dan guru yang menyimak hanya satu. 

Problematika lainnya yaitu pembalajaran yang kurang kondusif, banyak siswa 

cenderung pasif dan tidak terlalu memperhatikan guru. Sehingga sekiranya 
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diperlukan kurikulum yang baru agar siswanya itu tidak bosan dan aktif dalam 

pembelajaran. 

3. Faktor Pendukung dan Penghambat kurikulum di Madrasah Diniyah TPQ dan 

madin Awwaliyah Ad-Darajaat Mayak Tonatan Ponorogo Faktor pendukung 

tersebut diantaranya tersedianya buku-buku sebagai baahan ajar, saranaa dan 

prasarana yang sudah memadai, kerjasama antara wali murid dengan guru. 

Sedangkan faktor penghambat kurikulum di madrasah diniyah diantaranya 

ada beberapa wali  murid yang menganggap bahwasannya sekolah diniyah itu 

tidak terlalu penting, masih adanya guru yang terkadang tidak hadir pada 

waktu jam mengajar, kurangnya pengawasan dan pengontrolan terhadap anak-

anak dan juga kurangnya komunikasi antara guru dengan murid. 

 

B. Saran 

Terdiri dari tiga hal yaitu bagi Ustad/Ustadzah, Madrasah Diniyah TPQ dan 

madin Awwaliyah Ad-Darajaat Mayak Tonatan Ponorogo, dan Murid. 

1. Bagi ustad/ustadzah hendaknya lebih semangat lagi dalam membimbing 

peserta didik, agar peserta didik tidak bosan dalam kegiatan pembelajaran. 

2. Bagi Madrasah Diniyah TPQ dan madin Awwaliyah Ad-Darajaat Mayak 

Tonatan Ponorogo hendaknya lebih meningkatkan kualitas pendidikan melalui 

kurikulum yang diterapkan pada sekolah tersebut. 
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3. Bagi peserta didik hendaknya lebih semangat lagi dalam menimba ilmu agar 

menjadi generasi penerus bangsa yang berjiwa qur’ani dan berakhlaqul 

karimah. 
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