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ABSTRAK 

 

Supratmanto, Andri. 2019. Pengembangan Kurikulum Keagamaan Dalam 

Menghadapi Era Globalisasi (Studi Kasus di Pondok Modern Arrisalah 

Gundik Slahung Ponorogo). Skripsi. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 

Keguruan Jurusan Pendidikan Agama Islam Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Ponorogo. Pembimbing, Dr. Muhammad Thoyib, M.Pd.I. 

Kata Kunci : Pengembangan Kurikulum, Era Globalisasi. 

 Pesantren adalah suatu lembaga pendidikan Islam Indonesia yang bersifat 

tradisional untuk mendalami ilmu agama Islam dan mengamalkan sebagai 

pedoman hidup keseharian. Namun demikan, pesantren akan menghadapi era 

globalisasi dan ancaman kuatnya benturan peradaban, maka tak mungkin 

pesantren masih bertahan dengan pola pembelajaran lama. Maka karena itulah 

Pondok Modern Arrisalah Gundik Slahung Ponorogo mengadakan pengembangan 

kurikulum pesantren untuk menghadapi era globalisasi disaat ini. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti bermaksud mengadakan penelitian 

dengan rumusan masalah: 1) Bagaimana proses penyusunan kurikulum 

keagamaan di Pondok Modern Arrisalah?, 2) Bagaimana proses implementasi 

kurikulum keagamaan di Pondok Modern Arrisalah, dan 3) Bagaimana proses 

evalusai kurikulum keagamaan di Pondok Modern Arrisalah?. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan munggunakan 

pendekatan kualitatif, dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode 

wawancara, observasi dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan datanya. Dan 

teknik yang dipilih dalam analisis data adalah reduksi data, penyajian data dan 

pengambilan kesimpulan.  

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Penyusunan 

kurikulum di Pondok Modern Arrisalah Gundik Slahung Ponorogo bahwa  

kurikulum keagamaan tersebut disusun oleh tim khusus yang berkompetensi dan 

dipilih langsung oleh pimpinan Pondok Modern Arrisalah Gundik Slahung 

Ponorogo. 2) Implementasi kurikulum di Pondok Modern Arrisalah Gundik 

Slahung Ponorogo bahwa pelaksanaan kurikulum keagamaan bertujuan mencetak 

santri yang memiliki karakter building dan linguistic, dan dari hasil implementasi 

kurikulum pesantren santri mendapatkan pola pembinaan berbentuk “kulliyah‟ 

setingkat dengan universitas di luar negeri, maka setelah tamat santri dapat 

melanjutkan studi di berbagai perguruan tinggi di dalam negeri maupun di luar 

negeri.  Atau kembali ke masyarakat dengan berbagai profesi, seperti „ulama atau 

kiai, dosen, politikus, pengusaha, pegawai dan lain sebagainya. 3) Evaluasi 

kurikulum di Pondok Modern Arrisalah Gundik Slahung Ponorogo sangat 

penting. Dalam proses evaluasi yang terlibat adalah seluruh keluarga pondok yaitu 

guru, santri dan tim penyusun kurikulum. Dan feedback dari evaluasi tersebut 

adalah guru mudah menyampaikan materi dan santri dapat menerima materi 

dengan baik. Dan dari tindak lanjut evaluasi tersebut guru mengenali seberapa 

jauh kesesuaian materi dengan tingkat kelas para santri. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua yang 

berfungsi sebagai salah satu benteng pertahanan umat Islam, pusat dakwah 

dan pusat pengembangan masyarakat Muslim di Indonesia. Istilah pondok 

pesantren pertama kali dikenal di Jawa, di Aceh dikenal dengan rangkah 

dan dayah, di Sumatra Barat dengan surau. 

Menurut A. H. Johns, kata santri berasal dari bahasa Tamil yang 

berarti guru ngaji. Sedangkan C. C. Berg berpendapat bahwa santri berasal 

dari bahasa India, yaitu: “shatri” yang berarti buku suci, buku-buku agama 

tentang pengetahuan. Kata pondok berarti rumah atau tempat tinggal 

sederhana yang terbuat dari bambu. Di samping itu kata pondok mungkin 

juga berasal dari bahasa Arab, “funduq” yang berarti hotel atau asrama. 

Sedangkan pesantren menurut pengertian dasarnya adalah tempat belajar 

para santri, dengan demikian, perkataan pesantren adalah berasal dari kata 

santri, yang dengan awalan pe di depan dan akhiran  an berarti tempat 

tinggal para santri.
1
   

Pembangunan suatu pesantren didorong oleh kebutuhan masyarakat 

akan adanya lembaga pendidikan lanjutan, namun demikian, faktor guru 

yang memenuhi persyaratan keilmuan yang diperlukan sangat menentukan 

                                                           
1
 Anin Nurhayati, Kurikulum Inovasi (Telaah terhadap Pengembangan Kurikulum 

Pendidikan Pesantren), (Yogyakarta: Sukses Offset, 2010), 47-48. 
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tumbuhnya suatu pesantren. Pada umumnya, berdirinya suatu pesantren 

diawali oleh adanya pengakuan masyarakat akan keunggulan dan 

ketinggian ilmu seorang guru atau Kiai. Karena keinginan menuntut ilmu 

dari guru tersebut, masyarakat sekitar, bahkan dari luar daerah datang 

kepadanya untuk belajar. Kemudian mereka membangun tempat tinggal 

yang sederhana disekitar tempat tinggal guru tersebut.
2
 

Pondok pesantren memiliki model-model pengajaran yang bersifat 

nonklasikal, yaitu model sistem pendidikan dengan menggunakan metode 

pengajaran sorogan dan wetonan atau bandungan.  

Seiring dengan perkembangan zaman maka persoalan yang harus 

dihadapi dan dijawab oleh pesantren juga semakin kompleks, dan harus 

disadari mulai dari sekarang. Persoalan yang dihadapi ini tercangkup juga 

dalam pengertian persoalan yang dibawa kehidupan modern atau 

kemodernan. Artinya pesantren dihadapkan pada tantangan yang 

ditimbulkan oleh kehidupan modern, dan kemampuan pesantren dalam 

menjawab tantangan tersebut dapat dijadikan tolak ukur seberapa jauh dia 

dapat mengikuti arus modernisasi. Jika dia mampu menjawab tantangan 

itu, maka akan memperoleh kualifikasi sebagai lembaga yang modern. Jika 

sebaliknya, maka biasanya kualifikasi yang diberikan adalah hal-hal yang 

menunjukan sifat ketinggalan zaman. Dalam dekade terakhir ini, pondok 

pesantren tradisional sudah jarang kita temukan di belahan nusantara. 

Melihat fenomena yang terjadi pada saat ini banyak kalangan sebagai 

salah satu solusi untuk mewujudkan produk yang berakhlakul karimah.
3
 

                                                           
2
 Mahmud, Pemikiran Pendidikan Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 196. 

3
 Hasan Basri, Kapita Selekta Pendidikan (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012),  327. 
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Namun begitu, fakta bahwa pendidikan Islam baik sebagai ilmu 

praktis maupun teoritis memiliki akar keilmuan yang sama, yaitu agama 

dan filsafat. Dengan agama, pendidikan memiliki nilai-nilai spiritualitas 

dan kemanusiaan yang dapat memberi penyemaian terhadap pribadi anak 

didik yang lebih bermoral dan berakhlakul karimah. Sedangkan filsafat  

membantu pendidikan untuk terus secara lebih progresif melakukan upaya 

konstruksi dimensi keilmuan yang lebih beragam mapan, dan sesuai 

dengan potensi dan kebutuhan yang diinginkan oleh anak didik, seperti 

halnya ilmu sosial, budaya, ekonomi, kependidikan, penelitian dan 

sebagainya. 

Kurikulum merupakan salah satu alat yang penting dalam mencapai 

keberhasilan pendidikan. Tanpa adanya kurikulum yang baik dan tepat 

maka akan sulit dapat mencapai tujuan dan sasaran pendidikan yang 

dicita-citakan. Sukmadinata menjelaskan kurikulum mempunyai 

kedudukan sentral dalam seluruh proses pendidikan. Kurikulum sekolah 

perlu memberikan tempat luas untuk aplikasi ilmu pengetahuan dan 

teknologi bagi para peserta didik dan generasi muda pada umumnya pada 

karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah menyebabkan 

pendidikan senantiasa perlu menjaga relevansi dan keseimbangan dengan 

kondisi yang ada.
4
 

Perkembangan dunia pendidikan di Indonesia tidak dapat dilepaskan 

dari pengaruh perkembangan globalisasi, dimana ilmu pengetahuan dan 

teknologi  berkembang pesat. Era pasar bebas juga merupakan tantangan 

                                                           
4
  Ahmadi, Manajemen Kurikulum Pendidikan Kecakapan Hidup, (Yogyakarta:Pustaka 

Ifada, 2013), 3. 
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bagi dunia pendidikan Indonesia, karena terbuka peluang lembaga 

pendidikan dan tenaga pendidik dari manca negara masuk ke Indonesia. 

Untuk menghadapi pasar global maka kebijakan pendidikan nasional harus 

dapat meningkatkan mutu pendidikan, baik akademik maupun non 

akademik, dan memperbaiki manajemen pendidikan agar lebih produktif 

dan efisien serta memberikan akses seluas-luasnya  bagi masyarakat untuk 

mendapatkan pendidikan.
5
 

Globalisasi berlangsung di semua bidang kehidupan seperti bidang 

ediologi, politik, ekonomi, dan terutama pada bidang pendidikan. 

Teknologi informasi dan komunikasi adalah faktor pendukung utama 

dalam globalisasi. Dewasa ini, teknologi informasi dan komunikasi 

berkembang pesat dengan berbagai bentuk dan kepentingan dapat tersebar 

luas ke seluruh dunia. Oleh karena itu globalisasi tidak dapat dihindari 

kehadirannya, terutama dalam bidang pendidikan. Kehadiran globalisasi 

tentunya membawa pengaruh bagi kehidupan sesuatu Negara termasuk 

Indonesia. Pengaruh tersebut meliputi dua sisi yaitu pengaruh positif dan 

negative, pengaruh globalisasi meliputi segala aspek kehidupan terutama 

pada masalah pendidikan di Indonesia. Ada dua isu kritis yang perlu kita 

sikapi sehubungan dengan perspektif globalisasi dalam kebijakan 

pendidikan di Indonesia yaitu: siapkah dunia pendidikan Indonesia 

menghadapi globalisasi? Dan bagaimanakah cara penyesuaian 

pendidikan Indonesia di era globalisasi  sekarang ini?. Oleh sebab itu 

untuk melawan globalisasi terutama dalam pendidikan, kita harus bisa 

                                                           
5
 Jurnal Ilmiah Insan Madani Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ilmiah (P3I) Sekolah 

Tinggi Agama Islam (STAI) Brebes, (Brebes: STAI Brebes Press, 2013),  48. 
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menjaga eksistensi sekolah. Demikianlah, semoga kita dapat mengarungi 

derasnya gelombang globalisasi dan kita tidak tenggelam dalam 

gelombang itu. 

Ada beberapa hal menarik yang membuat penulis akhirnya meneliti 

di Pondok Modern Arrisalah berkenaan dengan kurikulum pesantren yang 

ada disana. Di antaranya adalah:
6

 (1) Keunggulan kurikulum pondok 

setelah lulus KMI bisa langsung mengajar, (2) Kurikulum yang diterapkan 

di Pondok Modern Arrisalah Gundik Slahung Ponorgo ada dua yaitu 

kurikulum pondok dan kurikulum Nasional, dan (3) Pondok Modern 

Arrisalah Gundik Slahung Ponorogo mengeluarkan dua ijasah yaitu; satu 

berbentuk Syahadah dengan syarat satu tahun mengabdi untuk mengambil 

Syahadah dan yang ke dua ijasah UAN (Nasional). 

B. Fokus Penelitian 

Karena cakupannya yang luas serta terbatasnya waktu, maka 

penelitian ini difokuskan pada Penyusunan, Implementasi dan Evaluasi 

Kurikulum Pesantren dalam Menghadapi Era Globalisasi. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang sudah didapat, 

peneliti  dapat mengambil beberapa rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana penyusunan kurikulum keagamaan di Pondok Modern 

Arrisalah Gundik Slahung Ponorogo? 

2. Bagaimana implementasi kurikulum keagamaan di Pondok Modern 

Arrisalah Gundik Slahung Ponorogo? 

                                                           
6
 Al-Ustadz Dodi Romadoni, wawancara, Slahung, 3 Januari 2019. 



 

xiii 
 

3. Bagaimana evaluasi kurikulum keagamaan di Pondok Modern 

Arrisalah Gundik Slahung Ponorogo? 

D. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah diatas peneliti dapat mengambil tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui penyusunan kurikulum keagamaan di Pondok Modern 

Arrisalah Gundik Slahung Ponorogo. 

2. Mengetahui implementasi kurikulum keagamaan di Pondok modern 

Arrisalah Gundik Slahung Ponorogo. 

3. Mengetahuai evaluasi kurikulum keagamaan di Pondok Modern 

Arrisalah Gundik Slahung Ponorogo. 

E. Manfaat Penelitian  

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara 

teoritis maupun secara praktik : 

1. Secara teoritis 

Memberikan kontribusi bagi lembaga pendidikan dan pimpinan 

Pondok Modern Arrisalah Gundik Slahung Ponorogo guna 

meningkatkan khazanah keilmuan dan dalam upaya peningkatan mutu 

pendidikan melalui pengembangan kurikulum di era globalisasi. 

2. Secara praktik 

a. Bagi peneliti 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian dalam 

mendalami berbagai macam kurikulum yang ada disekolah. Dan 

salah satunya di pondok pesantren. 
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b. Bagi lembaga 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan 

landasan dalam upaya mengembangkan mutu pendidikan melalui 

pengembangan kurikulum di era globalisasi. 

 

F. Sistematika Pembahasan  

Bab I berisi pendahuluan yang meliputi: Latar belakang masalah, 

fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab II berisi kajian teori dan telaah penelitian terdahulu yang 

meliputi: Konsep kurikulum, konsep era globalisasi, penyesuaian 

pendidikan di era globalisasi dan telaah penelitian terdahulu. 

Bab III berisi metode penelitian yang meliputi: Pendekatan dan jenis 

penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan 

data, teknik analisis data. 

Bab IV berisi deskripsi data yang meliputi: Deskripsi data umum dan 

data khusus. 

Bab V berisi analisis data yang meliputi: Kontruksi kurikulum, 

bentuk kurikulum dan penyusunan kurikulum di Pondok Modern Arrisalah 

Gundik Slahung Ponorogo. 

Bab VI berisi penutup yang meliputi: kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN 

TELAAH PENELITIAN TERDAHULU 

 

A. Kajian Teori  

1. Pengembangan Kurikulum 

a. Pengertian Pengembangan Kurikulum. 

Kurikulum ialah suatu program pendidikan yang berisikan 

berbagai bahan ajar dan pengalaman belajar yang diprogramkan, 

direncanakan dan dirancangkan secara sistematik atas dasar norma-

norma yang berlaku yang dijadikan pedoman dalam proses 

pembelajaran bagi tenaga kependidikan dan peserta didik untuk 

mencapai tujuan pendidikan.
7
  

Dalam uraian sebelumnya pengertian tentang pengembangan 

kurikulum sedikit banyak telah disinggung, atau paling tidak telah 

tersirat dalam berbagai konsep dan teori yang telah dikemukakan. 

Namun ada baiknya kita rumuskan kembali secara lebih jelas. 

Pengembangan kurikulum (curriculum development) adalah: the 

planning of learning opportunities intended to bring abaout certain 

desered in pupils, and assessment of the extent to wich these 

changes have taken plece.
8
 

                                                           
7
 Dakir, Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum (Jakarta: Rinika Cipta, 2010), 3. 

8
 Oemar Hamalik, Manajemen Pengembangan Kurikulum (Bandung: Pt Remaja 

Rosdakarya. 2006 ), 96. 
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Rumusan ini menunjukan bahwa pengembangan kurikulum 

adalah perencanaan kesempatan-kesempatan belajar yang 

dimaksudkan untuk membawa siswa kearah perubahan-perubahan 

itu telah terjadi pada diri siswa. Sedangakan yang dimaksud 

kesempatan belajar (learning opportunity) adalah hubungan yang 

telah direncanakan dan terkontrol antara para siswa, guru, bahan 

peralatan, dan lingkungan dimana belajar yang diinginkan 

diharapkan terjadi. Ini terjadi bahwa semua kesempatan belajar 

direncanakan oleh guru, bagi para siswa sesunggunghnya adalah 

“kurikulum itu sendiri”. 

Dalam pengertian di atas sesungguhnya pengembangan 

kurikulum adalah proses siklus, yang tidak pernah berakhir. Proses 

kurikulum tersebut dapat ditampilkan dalam diagram sebagai 

berikut: proses tersebut terdiri dari empat unsur:
9
 

1) Tujuan: mempelajari dan menggambarkan semua sumber 

pengetahuan dan pertimbangan tentang tujuan-tujuan 

pengajaran baik yang berkenaan dengan mata pelajaran (subject 

course) maupun kurikulum secara menyeluruh. 

2) Metode dan material: mengembangkan dan mencoba 

menggunakan metode-metode dan material sekolah untuk 

mencapai tujuan-tujuan tadi yang serasi menurut pertimbangan 

guru. 

                                                           
9
 Ibid,.97. 
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3) Penilain (assessment): menilai keberhasilan pekerjaan yang 

telah dikembangkan itu dalam hubungan dengan tujuan, dan 

bila mengembangkan tujuan-tujuan baru. 

4) Balikan (feedback): umpan balik dari semua pengalaman yang 

telah diperoleh yang pada giliran menjadi titik tolak bagi studi 

selanjutnya. 

b. Landasan Pengembangan Kurikulum 

Dalam pengembangan kurikulum harus berpijak pada 

landasan-landasan yang kuat dan kokoh. Karena landasan 

kurikulum dapat menjadi titik tolak, artinya pengembangan 

kurikulum dapat didorong oleh pembaruan tertentu, misalnya: 

penemuan teori belajar baru dan perubahan tuntutan masyarakat 

terhadap fungsi sekolah. Sedangkan sebagai titik akhir berarti 

pengembangan kurikulum harus dikembangkan sedemikian rupa, 

sehingga dapat mewujudkan perkembangan tertentu seperti 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, tuntutan sejarah masa 

lampau, perbedaan latar belakang murid, nilai-nilai filsafat suatu 

masyarakat, dan tuntutan-tuntuan kebudayaan tertentu.
10

 

Dalam urain ini akan dibahas landasan-landasan 

pengembangan kurikulum sebagai berikut: 

1) Landasan filosofi 

Kurikulum adalah salah satu sarana terwujudnya proses 

pendidikan dan berarti pula sebagai sarana untuk mencapai 

                                                           
10

 Hamid Syarif, Pengembangan Kurikulum (Pasuruan: PT. Garoeda Buana Indah, 1993), 

34. 
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tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan itu secara jelas 

dirumuskan dalam tujuan kurikulum, baik tujuan pendidikan 

nasional yang mencerminkan ide-ide filsafat Negara, tujuan 

institusional yang menggambarkan tujuan masing-masing 

lembaga pendidikan tujuan kurikuler yang mencerminkan 

tujuan-tujuan tiap bidang studi/mata pelajaran, maupun tujuan 

instruksional yang menggambarkan prilaku siswa setelah 

program pengajaran selesai.
11

 

Kurikulum, sebagai alat, hendaknya menjamin 

terlaksananya atau tercapainya tujuan pendidikan yang telah 

ditetapkan. Penyusunan kurikulum harus berdasarkan tujuan-

tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Karena itu, hubungan 

pendidikan dengan kurikulum adalah hubungan antara tujuan 

dan isi pendidikan. Hanya isi yang tepat, atau kurikulum yang 

sesuai, yang akan mengatarkan ke arah tercapainya tujuan 

pendidikan.
12

 Oleh sebab itu, kurikulum merupakan isi dan 

sarana untuk mencapai tujuan pendidikan, maka kurikulum 

pada hakekatnya menyangkut masalah nilai-nilai, ilmu, teori 

skil, praktek, masalah nilai mental dan sebagainya. Dengan lain 

perkataan, kurikulum itu harus berisi pengalaman yang mampu 

mewujudkan tujuan pendidikan. 

Tujuan pendidikan suatu bangsa bergantung atas sistem 

yang menjadi pandangan hidup bangsa yang bersangkutan, 

                                                           
11

 Ibid,.37. 
12

 Ibid,. 
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sedangkan sistem nilai banyak ditentukan filsafat bangsa itu. 

Dengan demikian, pengembangan kurikulum harus pula 

didasarkan atas landasan filsofis dari bangsa tersebut.
13

 

2) Landasan Sosial Budaya  

Ada dua pertimbangan sosial budaya dijadikan landasan 

dalam pengembangan kurikulum:
14

 

a) Tiap orang dalam tiap masyarakat selalu berhadapan 

dengan masalah anggota masyarakat yang belum dewasa 

kepada kebudayaan yaitu kepada cara-cara hidup 

kelompoknya. Karena individu lahir tidak berdaya dan 

individu memperoleh kebudayaan melalui interaksi dengan 

lingkungan budaya, keluarga, masyarakat sekitar sekolah. 

Sekolah mempunyai tugas khusus untuk memberikan 

pengalaman kepada mereka dengan salah satu alat yang 

disebut kurikulum. 

b) Kurikulum dalam setiap masyarakat merupakan relasi dari 

pada cara orang berfikir, berasa, bercita-cita atau kebiasaan. 

Karena itu untuk membina struktur dan fungsi kurikulum 

perlu memahami kebudayaan. Kebudayaan dapat berupa 

hasil cipta, karsa, dan karya manusia baik secara individu 

maupun secara kelompok. Suatu kebudayaan dapat berbeda 

dalam suatu masyarakat yang satu dengan masyarakat yang 

lainnya.  Jadi, setiap masyarakat mempunyai kebudayaan 

                                                           
13

 Ibid., 38. 
14

 Ibid.,39-41. 
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sendiri-sendiri. Bahkan mungkin dalam suatu masyarakat 

memiliki perbedaan kebudayaan dari waktu ke waktu. Hal 

ini mempunyai implikasi, bahwa apa yang menjadi 

keyakinan dan reaksi seseorang terhadap perangsang sangat 

banyak bergantung kepada kebudayaan dimana seseorang 

itu dibesarkan. Dengan kata lain, kepribadian seseorang 

dibentuk dalam kebudayaan dimana ia hidup. Suatu 

kebudayaan dalam masyarakat perlu dikonservasi, 

diteruskan, dan dikembangkan dari generasi ke generasi 

berikutnya. Tugas ini hanya dapat dilakukan oleh lembaga 

pendidikan. Pendidikan sebagai penjaga dan penerus 

sumber-sumber daya kultural tertentu dari masyarakat. 

Karena pendidikan terutama pendidikan formal, 

mempunyai fungsi sebagai media transmisi kultural, maka 

seharusnyalah kurikulum, sebagai isi pendidikan, berisikan 

dan mencerminkan kebudayaan dari masyarkat. 

3) Landasan Psikologis 

Pendidikan berkaitan dengan prilaku manusia. Dan, dengan 

melalui pendidikan diharapkan adanya perubahan pribadi menuju 

kedewasaan baik fisik, mental intelektual, moral, maupun sosial. 

Kurikulum merupakan program pendidikan berhubungan dengan 

pemilihan dan organisasi bahan yang mampu mengubah prilaku 

diatas. Namun demikian tidak seluruhnya perubahan perilaku 

manusia itu diakibatkan oleh pengaruh pendidikan tetapi suatu 
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perubahan disebabkan  oleh kematangan dirinya dan faktor 

lingkungan yang membentuk perilaku seseorang. 

Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku 

manusia. Kurikulum adalah upaya menentukan program 

pendidikan untuk mengubah prilaku manusia itu sendiri. Karena itu 

dalam mengembangkan kurikulum harus dilandasi oleh psikologi 

sebagai refrensi dalam menentukan apa dan bagaimana perilaku 

tersebut harus dikembangkan. Dengan kata lain, pentingnya 

kurikulum, terutama dalam bagaimana kurikulum harus disusun, 

bagaimana proses belajar siswa dalam mempelajari kurikulum.
15

 

4) Landasan Organisatoris 

Kurikulum merupakan pengalaman dan kegiatan di bawah 

tanggung jawab guru dan sekolah. Pengalaman dan kegiatan 

tersebut haruslah disusun sedemikian rupa agar lebih efektif dan 

efisien dalam penyampaian terhadap siswa. Untuk itu, diperlukan 

adanya organisasi kurikulum adalah berupa kerangka umum 

program-program pengajaran yang akan disampaian kepada 

murid.
16

 

Dari pengalaman yang terbentuk dari program-program itu 

diharapkan dapat memberikan pengaruh terhadap perubahan 

prilaku siswa sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Suatu 

perubahan prilaku akan nampak dalam jangka pendek pada level 

pengajaran. 
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Suatu organisasi kurikulum dapat berfungsi untuk lebih 

memudahkan pelaksanaan proses belajar mengajar, karena dengan 

organisasi kurikulum tersebut pengalaman yang sifatnya beragam 

akan lebih mudah bagi guru dalam penyajian bahan-bahan 

pelajaran kepada siswa.
17

 

c. Komponen-Komponen Pengembangan Kurikulum. 

Kurikulum sebagai suatu sistem keseluruhan memiliki komponen-

komponen yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, 

yakni: (1)Tujuan, (2)Materi, (3)Metode, (4)Organisasi, (5)Evaluasi. 

Komponen-komponen tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun 

secara bersama-sama menjadi dasar utama dalam upaya 

mengembangkan sistem pembelajaran. 

1) Tujuan Kurikulum 

Tujuan kurikulum tiap satuan pendidikan harus mengacu ke 

arah pencapaian tujuan pendidikan nasional, sebagaimana telah 

ditetapkan dalam undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem 

pendidikan Nasional Bab II pasal 3, disebutkan bahwa pendidikan 

nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdasakan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

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

berdemokratis serta bertanggung jawab.
18

 

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 

khususnya dan sumber daya manusia yang berkualitas umumnya. 

Tujuan ini dikategorikan sebagai tujuan umum kurikulum.
19

 

2) Materi Kurikulum 

Materi kurikulum pada hakikatnya adalah isi kurikulum. 

Dalam undang-undang pendidikan tentang Sistem Pendidikan 

Nasional telah ditetapkan, bahwa “isi kurikulum merupakan bahan 

kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan penyelenggaraan 

satuan pendidikan yang bersangkutan dalam rangka upaya 

pencapaian tujuan pendidikan nasional” (Bab IX, Ps.39). Sesuai 

dengan rumusan tersebut, isi kurikulum dikembangkan dan disusun 

berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
20

 

a) Materi kurikulum berupa bahan pembelajaran yang terdiri dari 

bahan kajian atau topik-topik pelajaran yang dapat dikaji oleh 

siswa dalam proses belajar dan pembelajaran. 

b) Materi kurikulum mengacu pada pencapaian tujuan masing-

masing satuan pendidikan. Perbedaan dalam ruang lingkup dan 
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urutan bahan pelajaran disebabkan oleh perbedaan tujuan 

satuan pendidikan tersebut. 

c) Materi kurikulum diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan 

nasional. Dalam hal ini, tujuan pendidikan nasional. Dalam hal 

ini, tujuan pendidikan nasional merupakan target tertinggi yang 

hendak dicapai melalui penyampaian materi kurikulum. 

Menurut Oemar Hamalik materi kurikulum mengandung 

aspek-aspek tertentu sesuai dengan tujuan kurikulum, yang 

meliputi:
21

 

a) Teori, ialah seperangkat konstruk atau konsep, definisi dan 

preposisi yang saling berhubungan, yang menyajikan pendapat 

sistematik tentang gejala dengan menspesifikasi hubungan-

hubungan antara variable-variabel dengan maksud 

menjelaskan dan meramalkan gejala. 

b) Konsep, adalah suatu abstraksi yang dibentuk oleh generalisasi 

dari kekhususan-kekhususan. Konsep adalah definisi singkat 

dari sekelompok fakta atau gejala. 

c) Generalisasi, adalah kesimpulan umum berdasarkan hal-hal 

yang khusus, bersumber dari analisis, pendapat atau 

pembuktian dalam penelitian. 

d) Prinsip, adalah ide uatama, pola skema yang ada dalam materi 

yang mengembangkan hubungan antara beberapa konsep. 
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e)  Prosedur, adalah suatu seri langkah-langkah yang berurutan 

dalam materi pelajaran yang harus dilakukan oleh siswa. 

f) Fakta, adalah sejumlah informasi khusus dalam materi yang 

dianggap penting terdiri dari terminologi, orang dan tempat , 

dan kejadian. 

g) Istilah, adalah kata-kata perbendaharaan yang baru dan khusus 

yang diperkenalkan dalam materi. 

h) Contoh atau ilustrasi, ialah suatu hal tau tindakan atau proses 

yang bertujuan untuk memperjelas suatu uraian atau pengertian 

tentang suatu hal/suatu kata dalam garis besarnya. 

i) Preposisi, adalah suatu pernyataan atau theorem, atau pendapat 

yang tak perlu diberi argumentasi. Preposisi hamper sama 

dengan asumsi dan paradigma 

3) Metode  

Metode adalah cara yang digunakan untuk menyampaikan 

materi pelajaran dalam upaya mencapai tujuan kurikulum. Suatu 

metode mengandung pengertian terlaksana kegiatan guru dan 

kegiatan siswa dalam proses pembelajaran.
22

 

Metode atau strategi pembelajaran menempati fungsi yang 

penting dalam kurikulum, karena memuat tugas-tugas yang perlu 

di kerjakan oleh siswa dan guru. Karena itu, penyusunan 

hendaknya berdasakan analisa tugas yang mengacu pada tujuan 
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kurikulum dan berdasarkan perilaku awal siswa. Dalam hubungan 

ini, ada tiga alternative pendekatan yang dapat digunakan, yakni:
23

 

a) Pendekatan yang berpusat pada mata pelajaran, di mana materi 

pembelajaran terutama bersumber dari mata ajaran. 

Penyampaiannya dilakukan melalui komunikasi antara guru 

dan siswa. Guru sebagai penyampai pesan atau komunikator. 

Siswa sebagai penerima pesan. Bahan pelajaran adalah pesan 

itu sendiri. Dalam rangkaian komunikasi tersebut dapat 

digunakan berbagai metode mengajar. 

b) Pendekatan yang berpusat pada siswa. Pembelajaran 

dilaksanakan berdasarkan kebutuhan, minat dan kemampuan 

siswa. Dalam pendekatan ini lebih banyak digunakan metode 

dalam rangka individualisasi pembelajaran. Seperti belajar 

mandiri, belajar modular, paket belajar. 

c) Pendekatan yang berorentasi pada kehidupan masyarakat. 

Pendekatan ini bertujuan mengintegrasikan sekolah dan 

masyarakat dan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat. 

Prosedur yang ditempuh ialah dengan mengundang masyarakat 

ke sekolah atau siswa berkunjung ke masyarakat. Metode yang 

digunakan terdiri dari: karyawisata, nara sumber, kerja 

pengalaman, survey, proyek pengabdian/pelayanan 

masyarakat, dan berkemah. 
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4) Organisasi Kurikulum 

Oraganisasi kurikulum adalah susunan pengalaman dan 

pengetahuan baku yang harus disampaikan dan dilakukan peserta 

didik untuk menguasai kompetensi yang telah ditetapkan . 

Organisasi kurikulum berhubungan erat dengan kualitas 

kegiatan dan pengalaman belajar peserta didik. Organisasi 

kurikulum harus dipilih dan diatur sedemikian rupa untuk 

dikembangkan lebih luas dan lebih mendalam sehingga peserta 

didik memperoleh sesuatu yang berharga dari program pendidikan 

yang telah ditetapkan.
24

 

5) Evaluasi  

Evaluasi kurikulum merupakan menilai suatu kurikulum 

sebagai program pendidikan untuk menentukan efisiensi, 

efektivitas, relevasi dan produktifitas program dalam mencapai 

tujuan pendidikan. Dengan evaluasi akan diketahui sejauh mana 

tujuan pendidikan tercapai dan sejauh mana proses kurikulum itu 

berjalan seperti yang diharapkan. Hasil evaluasi itu akan dapat 

dijadikan umpan balik terhadap perbaikan kurikulum selanjutnya.
25

 

Evaluasi kurikulum itu dapat ditetapkan untuk mencapai dua 

sasaran, yakni evaluasi terhadap proses kurikulum dan evaluasi 

terhadap produk (hasil) kurikulum. Evaluasi terhadap proses 

dimaksudkan menilai apakah prose situ berjalan secara optimal 

sehingga memungkinkan tercapainya tujuan. Sedangkan evaluasi 
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terhadap produk dimaksudkan menilai sejauh mana keberhasilan 

kurikulum dalam mengantarkan siswa kea rah tujuan.
26

  

d. Prinsip-prinsip pengembangan Kurikulum. 

Dalam usaha pengembangan kurikulum terdapat sejumlah prinsip 

dasar yang dipakai sebagai landasan agar kurikulum yang dihasilkan 

benar-benar sesuai dengan keinginan yang diharapkan semua pihak, 

yakni sekolah, murid, orang tua, masyarakat dan pemerintah. 
27

 

Kurikulum merupakan rancangan pendidikan yang merangkum 

semua pengalaman belajar yang disediakan bagi siswa disekolah. 

Dalam kurikulum terintegrasi filsafat, nilai-nilai, pengetahuan, dan 

perbuatan pendidikan. Kurikulum disusun oleh para ahli 

pendidikan/ahli kurikulum, ahli bidang ilmu, pendidik, pejabat 

pendidikan, pengusaha serta unsur-unsur masyarakat lainnya.
28

 

Rancangan ini disusun dengan maksud memberi pedoman kepada para 

pelaksana pendidikan, dalam proses bimbingan perkembangan siswa, 

mencapai tujuan yang dicita-citakan oleh siswa sendiri, keluarga, 

maupun masyarakat.  

Kelas merupakan tempat untuk melaksanakan dan menguji 

kurikulum. Di sana semua konsep, prinsip, nilai, pengetahuan , metode, 

alat, dan kemampuan guru diuji dalam bentuk perbuatan, yang akan 

mewujudkan bentuk kurikulum yang nyata dan hidup. Pewujudan 

konsep, prinsip, dan aspek-aspek kurikulum tersebut seluruhnya terletak 
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pada guru. Oleh karena itu, gurulah pemegang kunci pelaksanaan dan 

keberhasilan kurikulum. Dialah sebenarnya perencana, pelaksana, 

penilai, dan pengembang kurikulum sesungguhnya. Suatu kurikulum 

diharapkan memberi landasan, isi, dan menjadi pedoman bagi 

pengembangan kemampuan siswa secara optimal sesuai dengan 

tuntutan dan tantangan perkembangan masyarakat.
29

 

Ada beberapa prinsip umum dalam pengembangan kurikulum 

yaitu: 

1) Prinsip relevansi. ada dua macam relevansi yang harus dimiliki 

kurikulum, yaitu relevan ke luar dan relevansi ki dalam kurikulum 

itu sendiri. Relevansi ke luar madsudnya tujuan, isi, dan proses 

belajar yang tercakup dalam kurikulum hendaknya  relevan dengan 

tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan masyarakat. Dan 

kurikulum juga harus memiliki relevansi didalam yaitu ada 

kesesuaian atau konsistensi antara komponen-komponen 

kurikulum, yaitu antara tujuan, isi, proses penyampaian, dan 

penilaian. 

2) Prinsip fleksibilitas, kurikulum hendaknya memilih sifat lentur atau 

fleksibel. Kurikulum mempersiapkan anak untuk kehidupan 

sekarang dan yang akan datang, disini dan ditempat lain, bagi anak 

yang memiliki latar belakang dan kemampuan yang berbeda. Suatu 

kurikulum yang baik adalah kurikulum yang berisi hal-hal yang 

solid, tetapi dalam pelaksanaannya memungkinkan terjadinya 
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penyesuain-penyesuaian berdasarkan kondisi daerah, waktu 

maupun kemampuan, dan latar belakang anak. 

3) Prinsip kontinuitas yaitu kesinambungan. Perkembangan dan 

proses belajar anak berlangsung secara berkesinambungan, tidak 

terputus-putus atau berhenti-henti. Oleh karena itu pengalaman-

pengalaman belajar yang disediakan kurikulum juga hendaknya 

berkesinambungan antara satu tingkat kelas, dengan kelas lainnya, 

antara satu jenjang pendidikan dengan jenjang lainnya, juga antara 

jenjang pendidikan dengan pekerjaan.
30

 

4) Prinsip praktis, mudah dilaksanakan, menggunakan alat-alat 

sederhana dan biayanya juga murah. Pronsip ini juga disebut 

prinsip efisiensi. Betapapun bagus dan idealnya suatu kurikulum 

kalau menuntut keahlian-keahlian dan peralatan yang sangat 

khusus dan mahal pula biayanya, maka kurikulum tersebut tidak 

praktis dan sukar dilaksanakan. Kurikulum dan pendidikan selalu 

dilaksanakan dalam keterbatasan-keterbatasan, baik keterbatasan 

waktu, biaya, alat, maupun personalia. Kurikulum bukan hanya 

harus ideal tetapi juga praktis.
31

 

5) Prinsip efektivitas, walupun kurikulum tersebut harus murah, 

sederhana, dan murah tetapi keberhasilannya tetap harus 

diperhatikan. Dan pengembangan kurikulum tidak terlepas dan 

merupakan penjabaran dari perencanaan pendidikan, yang 

merupakan penjabaran dari kebijaksanaan-kebijaksanaan 
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pemerintah dibidang pendidikan pada dasarnya kurikulum 

berisikan empat aspek utama yaitu tujuan-tujuan pendidikan atau 

kompetensi, isi pendidikan dan pengalaman belajar serta penilaian. 

Efektifitas belajar peserta didik terutama berkenaan dengan 

pencapaian tujuan pelajaran yang diinginkan telah dilakukan 

melalui kegiatan belajar mengajar. Dalam meningkatkan keahlian 

dan ketrampilan guru mengajar tersebut harus didukung dengan 

kegiatan pembinaan dari pihak yang terkait. Misalnya mengadakan 

pendidikan dan pelatihan, pemberian buku, dan lain sebagainya 

sehingga guru dapat selalu mengikuti arah perkembangan yang 

sedang berjalan. Agar guru mampu menyediakan suasana 

pembelajaran sesuai dengan minat, kemampuan dan kebutuhan 

peserta didik serta lingkungan.
32

 

e. Model-model pengembangan kurikulum 

Pengertian model, seperti dikemukakan Cohen dengan mengutip 

pendapat Parsons, adalah: 

The most general sense of the term seems to be that of an ideal type of 

structure process, arrived at by hypotheticak premises, which is the 

used, through compatison data, to analyze such data. In this meaning 

model seems to be almost identical with theorical sheme.  

 

Definisi diatas memberikan pengertian, model adalah suatau tipe 

dari susunan proses yang diwujudkan dalam penalaran hipotesis dan 

rumusan-rumusan teori, yang kemudian menggunakan perbandingan 

data dipakai untuk menganalisia data tersebut. Dalam pemahaman ini, 

tampaknya model hampir identik dengan skema. 
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 Kurikulum dalam bentuk yang sederhana merupakan himpunan 

pengalaman, sistem nilai, pengetahuan, ketrampilan, dan pola sikap 

yang akan diberikan kepada siswa, dengan harapan dan keyakinan, 

bahwa keseluruhan yang disajikan itu merupakan bekal para siswa 

dalam mengembangkan masyarakat dikemudian hari. 

 Dari pengertian model dan kurikulum diatas dapat dikatakan, 

bahwa model mengembangan kurikulum adalah suatu konsep untuk 

menggambarkan secara keseluruhan proses kurikulum atau konsep 

mengenai salah satu kurikulum.
33

 

 Banyak model yang dapat digunakan dalam pengembangan 

kurikulum. Pemilihan suatu model pengembangan kurikulum bukan 

saja didasarkan atas kelebihan dan kebaikan-kebaikannya serta 

kemungkinan pencapaian hasil yang optimal, tetapi juga perlu 

disesuaikan  dengan sistem pendidikan dan sistem pengelolaan 

pendidikan yang dianut serta model konsep pendidikan mana yang 

digunakan. 

 Oemar Hamalik dalam bukunya yang berjudul dasar-dasar 

pengembangan kurikulum menyebutkan ada 4 model pengembangan 

kurikulum: 

1) Kurikulum Humanistik 

Berdasarkan kurikulum humanistik, fungsi kurikulum adalah 

menyiapakan peserta didik dengan berbagai pengalaman naluriah 

yang sangat berperan dalam perkembangan individu. Dalam 
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kurikulum humanistic, guru diharapkan dapat membangun 

hubungan emosional yang baik dengan peserta didiknya, untuk 

perkembangan individu peserta didik itu selanjutnya. Dalam 

pendekatan humanistic, peserta didik diajar untuk membedakan 

hasil berdasarkan maknanya. Guru seharusnya dapat menyediakan 

kegiatan yang memberikan alternative pengalaman belajar bagi 

peserta didik.
34

 

2) Kurikulum Rekontruksi Sosial. 

Kurikulum rekontruksi sosial sangat memperhatikan 

hubungan kurikulum dengan sosial masyarakat dan politik 

perkembangan ekonomi.
35

 Kurikulum rekontruksi sosial bertujuan 

untuk menghadapkan peserta didik pada berbagai permasalahan 

manusia dan kemanusiaan.
36

 

Dalam kurikulum rekontruksi sosial, guru berperan 

menghubungkan tujuan peserta didik dengan manfaat lokal, 

nasional, dan international. Para peserta didik diharpakan dapat 

menggunakan minatnya dalam menemukan jawaban atas 

permasalahan sosial yang dibahas di kelas.
37

 

3) Kurikulum Teknologi. 

Di kalangan pendidikan, teknologi sudah dikenal dalam 

bentuk pembelajaran berbasis komputer, sistem pembelajaran 

individu, serta kaset atau video pembelajran. Banyak pihak yang 
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kurang menyadari bahwa teknologi sangat membantu menganalisis 

masalah kurikulum, dalam hal pembuatan, implementasi, evaluasi, 

dan pengelolaan instruksional. 

Perspekstif teknologi sebagai kurikulum ditekankan pada 

efektivitas program metode dan material untuk mencapai suatau 

manfaat dan keberhasilan . teknologi memengaruhi kurikulum 

dalam dua cara, yaitu aplikasi dan teori. Aplikasi teknologi 

merupakan suatu rencana penggunaan beragam alat dan media, 

atau tahapan basis instruksi. Sebagai teori, teknologi digunakan 

dalam pengembangan dan evaluasi material kurikulum dan 

instruksional. Pandangan pertama menyatakan bahwa pemanfaatan 

teknologi lebih diarahkan pada bagaimana mengajarkannya, bukan 

apa yang diajarkan. Adapun pandangan kedua menyatakan bahwa 

teknologi diarahkan pada penerapan tahapan instruksional.
38

 

4) Kurikulum Akademik. 

Dari waktu ke waktu, para ahli akademik terus mencoba 

mengembangkan sebuah kurikulum yang akan melengkapi peserta 

didik untuk masuk kedunia pengetahuan, dengan konsep dasar dan 

metode untuk mengamati, hubungan antar sesama, analisis data, 

dan penarikan kesimpulan. Mereka menginginkan peserta didik 

berlaku layaknya seorang ahli fisika, biologi, atau sejarawan. Oleh 

karena itu, sebagai anggota masyarakat mereka perlu mengikuti 

perkembangan disiplin ilmu, dengan memahami dan 
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mendukungnya, dan jika perlu melanjutkan studinya, untuk 

menjadi seorang ahli dalam bidang tertentu.
39

 

Sekurang-kurangnya dikenal delapan model pengembangan 

kurikulum, yaitu: the administrative model, the grass roots model, 

Beaucamp‟s system, the demonstration model, Tba‟s inverted model, 

Roger‟s interpersonal realitions model, dan the systematic action 

research model. 

1) The administrative model. 

Model pengembangan kurikulum ini merupakan model 

paling lama dan paling banyak dikenal. Diberi nama model 

adaministratif  atau line staff. Karena inisiatif dan gagasan 

pengembangan datang dari para administrator pendidikan dan 

menggunakan prosedur administrator.
40

 Para anggota tim atau 

komisi ini terdiri atas para ahli pendidikan/kurikulum, ahli disiplin 

ilmu dari perguruan tinggi, guru-guru bidang studi yang senior. 

Tim kerja pengembangan kurikulum bertugas menyusun kurikulum 

yang sesungguhnya yang lebih opersional, dijabarkan dari konsep-

konsep dan kebijaksanaan dasar yang telah digariskan oleh tim 

pengarah. Tugas tim kerja ini merumuskan tujuan-tujuan yang 

lebih operasional dari tujuan-tujuan yang lebih umum, memilih dan 

menyusun sekuens bahan pelajaran, memilih strategi pengajaran 
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dan evaluasi, serta menyusun pedoman-pedoman pelaksanaan 

kurikulum tersebut bagi guru-guru.
41

 

Setelah semua tugas dari tim kerja pengembangan kurikulum 

tersebut selesai, hasilnya dikaji ulang oleh tim pengarah serta para 

ahli lain yang berwenang atau pejabat yang kompeten. Setelah 

mendapatkan beberapa penyempurnaan, dan dinilai telah cukup 

baik, administrator pemberi tugas menetapkan berlakunya 

kurikulum tersebut serta memerintahkan  sekolah-sekolah untuk 

melaksanakan kurikulum tersebut. Hasil penilaian tersebut 

merupakan umpan balik, baik instansi pendidikan di tingkat pusat, 

daerah, maupun sekolah.
42

 

2)  The grass roots model. 

Model pengembangan ini merupakan lawan dari model 

pertama. Inisiatif dan upaya pengembangan kurikulum, bukan 

datang dari atas tetapi dari bawah, yaitu guru-guru atau sekolah. 

Sedangkan model grass roots akan berkembang dalam sistem 

pendidikan yang bersifat desentralisasi. Dalam model 

pengembangan yang bersifat grass roots seorang guru, sekelompok 

guru atau keseluruhan guru di suatu sekolah mengadakan upaya 

pengembangan kurikulum.
43

 Apabila kondisinya telah 

memungkinkan, baik dilihat dari kemampuan guru-guru, fasilitas, 

biaya maupun bahan-bahan kepustakaan, pengembangan 

kurikulum model grass roots, akan lebih baik. Hal itu didasarkan 
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atas pertimbangan bahwa guru adalah perencana pelaksana, dan 

juga penyempurnaan dari pengajaraan dikelasnya. Dialah yang 

paling tahu kebutuhan kelasnya, oleh karena itu dialah yang paling 

kompeten menyusun kurikulum bagi kelasnya. 

Pengembangan kurikulum yang bersifat desentralisasi dengan 

model grass rootsnya, memungkinkan terjadinya kompetisi di 

dalam meningkatkan mutu dan sistem pendidikan, yang pada 

gilirannya akan melahirkan manusia-manusia yang lebih mandiri 

kreatif.
44

  

3) The Beauchamp model. 

Model ini dikembangkan oleh G. A Beauchamp. Langkah-

langkah sebagai berikut:
45

 

a) Suatu gagasan pengembangan kurikulum yang telah 

dilaksanakan dikelas, diperluas di sekolah, disebarluaskan  

disekolah-sekolah didaerah tertentu baik berskala regional 

maupun nasional yang disebut arena. 

b) Membentuk tim pengembangan yang terdiri atas ahli 

kurikulum, para ekspert, staf pengajar, petugas bimbingan, dan 

narasumber lain. 

c) Tim menyusun tujuan pengajaran, materi, dan pelaksanaan 

proses belajar mengajar. Untuk tugas tersebut perlu dibentuk: 

dewan kurikulum sebagai coordinator yang bertugas juga 

sebagai penilai pelaksanaan kurikulum, memilih materi 
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pelajaran baru, menentukan berbagai criteria untuk memilih 

kurikulum mana yang akan dipakai, dan menulis secara 

menyeluruh menegani kurikulum yang akan dikembangkan. 

d) Melaksanakan kurikulum disekolah. 

e) Mengevaluasi kurikulum yang berlaku. 

4) The demonstration model. 

Model demonstrasi pada dasarnya bersifat grass roots, datang 

dari bawah. Model ini diprakarsai oleh sekelompok guru atau 

sekelompok guru bekerja sama dengan ahli yang bermaksud 

mengadakan perbaikan kurikulum. Karena sifatnya ingin 

mengubah atau mengganti kurikulum yang ada, pengembangan 

kurikulum sering mendapat tantangan dari pihak-pihak tertentu. 

Menurut Smith, Stanley, dan Shores ada dua variasi model 

demonstrasi ini. Pertama, sekelompok guru dari satu sekolah atau 

beberapa sekolah ditunjukan untuk melaksanakan suatu percobaan 

tentang pengembangan kurikulum. Bentuk yang kedua, kurang 

bersifat formal, bebrepa orang guru yang merasa kurang puas 

dengan kurikulum yang ada, mencoba mengadakan penelitian dan 

pengembangan sendiri.
46

 

5) Taba‟s inverted model. 

Taba berpendapat model deduktif ini kurang cocok, sebab 

tidak merangsang timbulnya inovasi-inovasi. Menurutnya 

pengembangan kurikulum yang lebih mendorong inovasi dan 
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kreativitas guru-guru adalah yang bersifat induktif, yang 

merupakan inverse arah terbalik dari model tradisional. 

Perencanaan didasarkan atas teori yang kuat, dan pelaksanaan 

eksperimen di dalam kelas menghasilkan data-data yang untuk 

menguji landasan teori yang digunakan. Ada delapan langkah 

dalam proses pengembangan kurikulum menurut Taba:
47

 

a) Mendiagnosis kebutuhan. 

b) Merumuskan tujuan-tujuan khusus. 

c) Memilih isi. 

d) Mengorganisasikan pengalaman belajar. 

e) Mengevaluasi. 

f) Melihat sekuens dan keseimbangan. 

6) Roger‟s interpersonal relations model. 

Menurut Rogers manusia berada dalam proses perubahan  

(becoming, developing, changing), sesungguhnya ia mempunyai 

kekuatan dan potensi untuk berkembang sendiri, tetapi karena ada 

hambatan-hambatan tertentu ia membutuhkan orang lain untuk 

membantu mempelancar atau mempercepat perubahan tersebut.
48

 

Ada empat langkah pengembangan kurikulum model 

Rogers:
49

 

a) Pemilihan target dari system pendidikan. Di dalam 

penentuan ini satu-satunya kriteria yang menjadi pegangan 

                                                           
47

 Ibid., 234-235. 
48

 Ibid., 237. 
49

 Ibid. 



 

xl 
 

adalah adanya kesediaan dari pejabat pendidikan untuk 

turut serta dalam kegiatan klompok  yang intensif. 

b) Dalam pengembangan kurikulum model Rogers adalah 

partisipasi guru dalam pengalaman kelompok yang 

intensif. Sama seperti yang dilakukan para pejabat 

pendidikan, guru juga turut serta dalam kegiatan 

kelompok. 

c) Pengembangan pengalaman kelompok yang intensif untuk 

satu kelas atau unit pelajaran. Selama lima hari penuh 

siswa ikut serta dalam kegiatan kelompok, dengan 

fasilator para guru atau administrator atau fasilator dari 

luar. 

d) Partisipasi orang tua dalam kegiatan kelompok. Kegiatan 

ini dapat dikoordinasi oleh BP3 masing-masing sekolah. 

Lama kegiatan kelompok dapat tiga jam tiap sore hari 

selama seminggu atau 24 jam secara terus menerus. 

Kegiatan ini bertujuan memperkaya orang0orang dalam 

hubungannya dengan sesame orang tua, dengan anak, dan 

dengan guru.
50

 

7) The systematic action model. 

Model kurikulum ini didasarkan pada asumsi bahwa 

perkembangan kurikulum merupakan perubahan sosial. Hal itu 
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mencangkup suatu proses yang melibatkan kepribadian orang tua, 

siswa guru, struktur sistem sekolah dan masyarakat. 

Kurikulum dikembangkan dalam konteks harapan warga 

masyarakat, para orang tua, tokoh masyarakat, pengusaha, siswa 

guru, dan lain-lain, mempunyai pandangan  tentang bagaimana 

pendidikan, bagaimana anak belajar, dan pengajaran. Penyusunan  

kurikulum harus memasukan pandangan dan harapan-harapan 

masyarakat, dan slah satu cara untuk mencapai hal itu adalah 

dengan prosedur action research.
51

 

e. Implementasi Pengembangan Kurikulum. 

Implementasi kurikulum merupakan kegiatan yang sistematis 

untuk melaksanakan sebuah kurikulum dokumen menjadi kegiatan 

belajar mengajar antara guru dengan siswa dan siswi dengan 

lingkungannya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan kurikulum. 

Implementasi kurikulum adalah penerapan atau pelaksanaan program 

kurikulum yang telah dikembangkan dalam tahap sebelumnya, 

kemudian diujicobakan dengan pelaksanaan dan pengelolaan sambil 

senantiasa dilakukan penyusuaian terhadap situasi lapangan dan 

karakteristik peserta didik, baik perkembangan intelektual, emosional, 

serta fisiknya.
52

 

 Tahapan implementasi kurikulum memerlukan suatu kegiatan 

pelaksanaan kurikulum yang dilakukan sesuai dengan urutan-urutan 

aktualisasi kurikulum. Struktur kegiatan pada masing-masing tahapan 
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disusun berdasarkan hirarki isi, komplesitas, tanggungjawab, dan waktu 

yang diperlukan.
53

 

B. Era Globalisasi 

a. Pengertian Era Globalisasi 

Globalisasi adalah suatu proses tatanan masyarakat yang 

mendunia dan tidak mengenal batas wilayah. Globalisasi pada 

hakikatnya adalah suatu proses dari gagasan yang dimunculkan, 

kemudian ditawarkan untuk diikuti oleh bangsa lain yang akhirnya 

sampai pada suatu titik kesepakatan bersama dan menjadi pedoman 

bersama bagi bangsa-bangsa diseluruh dunia.
54

 Proses globalisasi 

berlangsung melalui dua dimensi, yaitu dimensi ruang dan waktu. 

Globalisasi telah menjadi sebuah kata yang memiliki makna 

tersendiri yang sering kali kita baca atau dengar. Banyak pengguna 

istilah globalisasi memahaminya berbeda dengan makna yang 

sesungguhnya. Realitas semacam ini bisa diterima mengingat tidak 

ada definisi yang tunggal terhadap globalisasi. Misalnya menurut R. 

Robertson merumuskan globalisasi sebagai “The compression of the 

world and the intensification of consciousness of world asa whole.”, 

menurut P. Kotter mendiskripsikan globalisasi sebagai, “the product 

of manyforces, some of which are political (no major was since 1945), 

some of which are technological (faster and cheaper transportation 
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and communication), and some of which are economic (mature firms 

seeking growth out side their national boundaries).
55

 

Tetapi dalam tulisan ini kita cenderung mengutip pendapat J.A. 

Scholte yang menyimpulkan bahwa setidaknya ada lima kategori 

pengertian globalisasi yang umum ditemukan dalam literatur. Kelima 

kategori definisi tersebut berkaitan satu sama lain dan kadang kala 

saling tumpang-tindih, namun masing-masing mengandung unsur 

yang khas. 

b. Unsur-unsur Era Globalisasi
56

 

1) Globalisasi sebagai internasionalisasi 

Dengan pemahaman ini, globalisasi dipandang sekedar 

sebuah kata sifat (adjective) untuk menggambarkan hubungan 

antar batas dari berbagai Negara. Ia menggambarkan pertumbuhan 

dalam pertukaran dan interdependensi internasional. Semakin 

besar valume perdagangan dan investasi modal, maka ekonomi 

antar Negara semakain terintergrasi menuju ekonomi global 

dimana-mana ekonomi nasional yang distingtif dilesap dan 

diartikulasikan kembali ke dalam suatu sistem melalui proses dan 

kesepakatan internasional. 

2) Globalisasi sebagai liberalisasi  

Dalam pengertian ini, “globalisasi” merujuk pada sebuah 

proses penghapusan hambatan-hambatan yang dibuat oleh 

pemerintah terhadap mobilitas antar Negara untuk menciptakan 
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sebuah ekonomi dunia yang terbuka dan tanpa batas. Mereka yang 

berpendapat pentingnya menghapus hambatan-hambatan 

perdagangan dan kontrol modal biasanya berlindung di balik 

mantel globalisasi. 

3) Globalisasi sebagai universalisasi. 

Dalam konsep ini, kata global digunakan dengan 

pemahaman bahwa proses mendunia dan globalisasi merupakan 

proses penyebaran berbagai objek dan pengalaman kepada semua 

orang ke seluruh penjuru dunia. Contoh klasik dari konsep ini 

adalah penyebaran teknologi computer, televisi, internet, dll. 

4)  Globalisasi sebagai westerninasi atau modernisasi (lebih dalam 

bentuk yang Americanised) 

Globalisasi dalam konteks ini dipahami sebagai sebuah 

dinamika dimana setruktur sosial modernitas (kapitalitasme, 

rasionalisme, industrialisme, birokratisme,, dsb.) disebarkan ke 

seluruh penjuru dunia yang dalam prosesnya cenderung merusak 

budaya setempat yang telah mapan serta merampas hak self-

determination rakyat setempat. 

5) Globalisasi sebagai penghapusan batas-batas teoritorial (atau 

sebagai persebaran supra-teritorialitas). 

Globalisasi mendorong rekonfigurasi geografis, sehingga 

ruang sosial tidak lagi semata dipetakan dengan kawasan 

teritorital, jarak territorial, dan batas-batasan teritoria. Dalam 

konteks ini, globalisasi juga dipahami sebagai sebuah proses (atau 
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serangkaian proses) yang melahirkan sebuah transforrmasi dalam 

spatialorganisation dari hubungan sosial dan transaksi ditinjau dari 

segi ekstensitas, intensita, kecepatan dan dampaknya yang 

memutar mobilitas antar benua atau antar regional serta jaringan 

aktivitas. 

Globalisasi bisa diangggap sebagai penyebaran dan 

intensifikasi dari hubungan ekonomi, sosial, dan cultural yang 

menembus sekat-sekat geografis ruang dan waktu. Dengan 

demikian, globalisasi hampir melingkupi semua hal yang 

berkaitan dengan ekonomi, politik, kemajuan teknologi, 

informasi, komunikasi, transportasi, dll. 

c. Penyesuaian Pendidikan di Era Globalisasi 

Dalam menghadapi era globalisasi, kita tidak hanya 

membutuhkan sumber daya manusia dengan latar belakang 

pendidikan formal yang baik, tetapi juga diperlukan sumber daya 

manusia yang mempunyai latar belakang pendidikan non-formal:
57

 

1) Bahwa dalam berbagai takaran dan ukuran dunia pendidikan kita 

belum siap menghadapi globalisasi. Belum siap tidak berarti 

bangsa kita akan hanyut begitu saja dalam arus global tersebut. 

Kita harus menyadari bahwa Indonesia masih dalam masa transisi 

dan memiliki potensi yang sangat besar untuk memainkan peran 

dalam globalisasi khususnya pada konteks regional. Inilah salah 
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satu tantangan dunia pendidikan kita, yaitu menghasilkan SDM 

yang kompetitif dan tangguh. 

2) Dunia pendidikan kita menghadapi banyak kendala dan 

tantangan. Namun kita haruslah optimis masih ada peluang. 

3) Alternatif yang ditawarkan di sini adalah fungsi keluarga dalam 

pendidikan anak dengan penekanan pada pendidikan informal 

sebagai bagian dari pendidikan formal anak di sekolah. Kesadaran 

yang tumbuh bahwa keluarga memainkan peranan yang sangat 

penting dalam pendidikan anak akan membuat kita lebih hati-hati 

untuk tidak mudah melemparkan kesalahan dunia pendidikan 

nasional kepada otoritas dan sekotor-sektor lain dalam 

masyarakat, karena mendidik itu ternyata tidak mudah dan harus 

lintas sektor. Semakin besar kuantitas individu dan keluarga yang 

menyadari urgensi peranan keluarga ini, kemudian mereka 

membentuk jaringan yang lebih luas untuk membangun sinergi, 

maka semakin cepat tumbuhnya kesadaran kompetitif di tengah-

tengah bangsa kita sehingga mampu bersaing di atas gelombang 

globalisasi ini. 

Cara penyesuaian pendidikan di era globalisasi adalah 

visioning, repositioning strategy dan leadership. Tanpa itu semua 

kita tidak akan pernah beranjak dari transformasi yang harus 

berputar-putar. Dengan visi yang jelas, tahapan-tahapan yang juga 

jelas dan komitmen semua pihak serta pemimpin yang kuat untuk 

mencapai itu, maka Indonesia mungkin bisa bangkit kembali 
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menjadi bangsa yang lebih bermartabat dan jaya sebagai 

pemenang dalam globalisasi.
58

 

Sikap yang paling bijaksana menghadapi globalisasi adalah 

mempersiapkan diri sebaik-baiknya sehingga dapat 

memanfaatkan peluang yang terbuka di dalamnya. Dalam 

persiapan itulah sektor pendidikan sangat penting untuk mencetak 

produk sumber daya manusia Indonesia yang dapat menghadapi 

arus perubahan zaman. 

Drucket dan Stewart mencatat bahwa pada masa ini dan 

lebih-lebih pada masa depan, keberadaan, kedudukan, peranan, 

pengetahuan menjadi hal yang  strategis dan utama. Masa depan 

ditentukan oleh pengetahuan sehingga dunia bergabung dan 

berpijak kepada pengetahuan.
59

 Pengetahuan menjadi modal 

paling berharga dan paling dibutuhkan. Tanpa modal 

pengetahuan orang (bahkan bangsa dan negara) akan 

dipinggirkan dan akan ditinggalkan, sebaliknya dengan modal 

pengetahuan yang baik orang, bangsa dan negara dapat menjadi 

pemenang dalam berbagai aktivitas kehidupan. Dan modal 

pengetahauan yang dibutuhkan dan yang cocok pada masa  

depan dapat diketahui dengan melihat kecenderungan-

kecenderungan perubahan pengethauan yang mengarah ke masa 

depan. 
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Dalam konteks pentingnya pengetahuan era sekarang dan 

yang akan datang ditandai oleh 13 kecenderungan tersebut 

adalah:
60

 

1) Berkembangnya komunikasi. 

2) Timbulnya dunia tanpa batas-batas ekonomi. 

3) Terjadinya lompatan besar menuju ekonomi dunia tunggal 

(menyatu). 

4) Berkembangnya perdagangan dan pembelajaran melalui 

internet. 

5) Berkembangnya masyarakat layanan baru. 

6) Terjadinya penyatuan antara yang besar (global) dengan 

yang kecil (local) 

7) Makin kuatnya era baru kesenangan dan kegembiraan. 

8) Terjadinya perubahan bentuk kerjasama mendasar. 

9) Makin banyaknya penemuan baru yang mengagumkan. 

10) Menguatnya nasionalisme budaya. 

11) Terjadinya ledakan praktik mandiri. 

12) Berkembangnya perubahan kooperatif, dan bangkitnya 

kekuatan dan tanggung jawab individu  (kemenangan 

individu). 

 Kecenderungan ini ditambah degan kecenderungan 

pudarnya  kecerdasan kognitif (IQ) pada satu pihak dan pihak 

lain muncul kesadaran pentingnya kesadaran emosioanalisme 
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(EQ), kecenderungan spiritual (SQ), dan kecerdasan majemuk 

(MI). 

Arus globalisasi akan membawa bangsa kita yang 

merupakan bagian kecil dari bangsa-bangsa didunia ke dalam 

sistem-sistem dunia yang lebih besar dan tidak terbatas. Kita 

dituntut mengikuti berbagai jaringan sistem budaya, sistem 

ekonami, sistem pasar, sistem komunikasi dan sistem 

pengetahuan. 

B. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

 Agar tidak terjadi duplikasi karya ilmiah atau pengulangan 

penelitian yang telah diteliti oleh pihak lain dengan permasalahan yang 

sama, maka dilakukan pengamatan berupa telaah pustaka yang membahas 

hal-hal yang berkaitan dengan penelitian penulis diantaranya:  

1. Skripsi dengan judul “Model Pengembangan Kurikulum Pendidikan 

Life Skill di Pesantren Sintesa Ngadirejo, Kawedanan Magetan”. 

Penelitian ini menfokuskan pada penggunaan pembelajaran bisnis 

online dan hafalan al-Quran sebagai materi utama di Pondok Pesantren 

Sintesa. Serta meneliti pengembangan kurikulum pendidikan life skill 

yang ada di pesantren tersebut.
61

 

Berbeda dengan fokus penelitian yang akan penulis teliti, yaitu 

terkait pengembangan kurikulum keagamaan yang memadukan antara 

kurikulum syalafiah dan kurikulum modern. Dalam pengembangannya 
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Pondok Modern Arrisalah menitik beratkan santri pada penguasaan 

ilmu umum dan ilmu agama sebagai bekal mereka setelah selesai. 

2. Skripsi dengan judul “Manajemen Kurikulum Sekolah Kejuruan 

Berbasis Pesantren dalam Pengembangan Karakter Siswa di SMK Al-

Islam Joresan”. Penelitian ini menfokuskan pada proses manajemen 

kurikulum berbasis pesantren yang digunakan di SMK Al-Islam 

Joresan dalam mengembangkan karakter siswa.
62

 

Berbeda dengan fokus penelitian yang akan penulis teliti, yaitu 

terkait pengembangan kurikulum keagamaan yang memadukan antara 

kurikulum syalafiah dan kurikulum modern. Dalam 

pengembangannya Pondok Modern Arrisalah menitik beratkan santri 

pada penguasaaan ilmu umum dan ilmu agama sebagai bekal mereka 

setelah selesai. Sedangkan pada penelitian diatas mendeskripsikan 

manajemen kurikulum sekolah kejuruan berbasis pesantren dalam 

pengembangan karakter siswa. Dimana kurikulum yang digunakan 

terfokus pada pengembangan karakater siswa. 

Dari beberapa penjelasan penelitian di atas memiliki beberapa 

perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Pada 

penelitian ini, penulis lebih terfokus pada analisis pengembangan 

kurikulum keagamaan dalam menghadapi era globalisasi yang 

mencangkup konstruksi, bentuk dan penyusunan kurikulum di Pondok 

Modern Arrisalah. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor, sebagaimana yang dikutip dalam 

buku Andi Prastowo, metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian 

yang menghasilkan data deskriptif kualitatif berupa kata-kata tertulis atau 

lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Menurut keduanya, 

pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu secara menyeluruh 

(holistic). Ini berarti bahwa individu tidak bisa diisolasi atau 

diorganisasikan ke variable atau hipotesis, namun perlu dipandang sebagai 

bagian dari suatu keutuhan.
63

 

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak dipandu oleh 

teori, tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat penilaian 

dilapangan. Analisis data dalam penilain kualitatif dilakukan sejak peneliti 

menyusun proposal, melaksanakan pengumpulan data di lapangan, sampai 

peneliti mendapatkan seluruh data.
64

 

Jenis penelitian yang penelitian lakukan adalah studi kasus yang 

dapat juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif. 

Ide pentingnya adalah bahwa penelitian berangkat ke “lapangan” untuk 

mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatau keadaan 
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alamiah. Dalam hal demikian, maka pendekatan ini terkait erat dengan 

pengamatan peran serta penelitian di lapangan biasanya membuat catatan 

lapangan seacara ekstensif yang kemudian dibuatkan kodenya nalisis 

dalam berbagai cara.
65

 

B. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen utama adalah 

peneliti sendiri. Dimana peneliti terlibat langsung dalam data yang akan 

diteliti. 

C. Lokasi Penelitian 

  Penelitian yang dilakukan penulis dilaksanakan di Pondok Modern 

Arrisalah Gundik Slahung Ponorogo. Alasan pemilihan lokasi penelitian 

adalah Pondok Modern Arrisalah termasuk lembaga pendidikan Islam ala 

pesantren Rasulullah SAW. Artinya bukan ala budaya barat tetapi 

berorentasi masa depan. Masa depan yang sebenarnya bukan hanya dunia 

tetapi akhirat, jadi khusnu-l-khatimah didunia, dan masuk surga diakhirat. 

Adapun program yang dikembangkan di pondok ini Program Internasional 

maksudnya berencana dan berusaha sekuat tenaga untuk menggapai dunia, 

karena Islam adalah Agama Internasional dan rahmat bagi manusia 

sejagat. Allah Akbar. Jadi, Pondok Modern Arrisalah Program 

Internasional adalah sebuah nama dan sekaligus menjadi doa, tujuan, dan 

arah pendidikan. 
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D. Data dan Sumber Data 

Data pada penelitian ini didapatkan dari informasi yang dihimpun 

dari sumber-sumber data yang ada di Pondok Modern Arrisalah. Data 

tersebut dapat berupa hasil wawancara, observasi maupun dokumentasi 

dengan pimpinan maupun santri-santri yang ada di Pondok Modern 

Arrisalah. 

Adapun sumber data pada penelitian ini adalah Pimpinan Pondok 

dan para santri di Pondok Modern Arrisalah. Pimpinan Pondok Modern 

Arrisalah untuk memperoleh informasi mengenai gambaran secara 

terperinci bagaimana pengembangan kurikulum keagamaan di Pondok ini 

dalam upaya meningkatkan pengembangan kurikulum diera globalisasi. 

Santri Pondok Modern Arrisalah untuk memperoleh informasi mengenai 

pendapat mereka tentang implementasi kurikulum yang ada dipondok. 

Sedang subjek untuk penelitian ini adalah pengembangan kurikulum diera 

globalisasi.  

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Observasi 

Observasi adalah metode atau cara-cara menganalisis dan 

mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku 

dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara 

langsung.
66

 Dari segi pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat 
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dibedakan menjadi participant observation dan observasi 

nonpartisipan. Selanjutnya dari segi instrumentasi yang digunakan 

maka observasi tersetruktur dan tidak tersetruktur.
67

 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi tidak 

berperan serta (non participant observation) yaitu pengamat tidak ikut 

serta dalam kegiatan, dia hanya berperan mengamati kegiatan, tidak 

ikut dalam kegiatan.
68

 

Selama melakukan observasi peneliti mencatat kejadian-

kejadian yang dilihat dan yang berhubungan dengan fokus penelitian, 

catatn tersebut dinamakan catatan lapangan. Dapat dikatakan bahwa 

dalam penelitian kualitatif “jantungnya adalah  catatan lapangan”. 

Catatan lapanagan pada penelitian ini bersifat deskritif. Artinya bahwa 

catatan lapangan ini berisi gambaran tentang latar belakang, orang, 

tindakan dan pembicaraan tentang segala sesuatu yang berhubungan 

dengan focus penelitian. Dan bagian deskritif tersebut berisi beberapa 

hal diantaranya adalah gambaran diri fisik, rekontruksi dialog, 

deskretif latar fisik, catatan tentang peristiwa khusus, gambaran 

kegiatan dan perilaku pengamatan.
69

 

 Pada metode ini peneliti melakukan observasi tentang mengenai 

proses penyusunan, proses implementasi, dan proses evaluasi 

kurikulum di Pondok Modern Arriasalah. 

2. Interview (wawancara) 
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Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua 

pihak, yaitu pewawancara (interviewer), sebagai pemberi jawaban atas 

pertanyaan itu.
70

 Wawancara terdiri dari beberapa macam 

sebagaimana dikemukakan oleh Guba dan Lincoln yaitu: wawancara 

tim atau panel, wawancara tertutup dan terbuka, wawancara riwayat 

secara lisan serta wawancara terstruktur dan tidak tersetruktur.
71

  

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara tersetruktur, artinya peneliti menempatkan sendiri masalah 

dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Pertanyaan-

pertanyaan ini disusun sebelumnya dan diadakan atas masalah dalam 

rancangan peneliti.
72

 Teknik wawancara ini digunakan untuk 

mendapatkan data deskritif tentang pengembangan kurikulum 

pesantren Pondok Modern Arrisalah. 

Adapun orang-orang yang dijadikan informan pada penelitian 

ini adalah: 

a. Ustad Sya‟roni 

b. Ustad Soiman 

c. Ustad Madah Indarta 

d. Ustad Azharulloh 

3. Dokumentasi 

Dokumen bisa berbentuk gambar, tulisan, atau karya-karya 

monumental seseorang. Hasil penelitian dari observasi atau 

wawancara ini akan lebih dapat dipercaya apabila didukung oleh foto-
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foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada. Dokumentasi 

ini digunakan untuk mendapatkan data dengan jalan menyelidiki 

dokumen. Dokumen tidak hanya digunakan sebagai bahan penelitian 

yang lain atau yang bersifat masa sekarang.
73

 Teknik ini digunakan 

dalam penelitian untuk memperoleh data tentang letak geografis 

madrasah, keadaan guru, keadaan siswa, sarana dan prasarana serta 

data tentang pengembangan kurikulum Pesantren di Pondok Modern 

Arrisalah Gundik Slahung Ponorogo. 

F. Teknik Analisis Data 

Miles and Huberman dalam Sugiyono mengemukakan bahwa 

aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sampai data yang 

diperoleh sudah jenuh atau tidak ditemukan data baru. Kegiatan analisis 

data sudah dimulai sejak peneliti mengambil data data sampai data 

penelitian selesai dikumpulkan. Aktifitas dalam analisis data yaitu:
 74

 

1. Data reduction(reduksi data) 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan 

membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah 

direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan 

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. 

2. Data display (penyajian data) 
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Miles and Huberman menyarankan dalam display data, selain 

dilakukan secara naratif dalam bentuk teks, juga dapat berupa grafik, 

matrik, network (jejaring kerja) dan chart.
75

Melalui penyajian data 

tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, 

sehingga akan semakin mudah dipahami. 

3. Conclusion drawing/ verification(kesimpulan/ ferifikasi data) 

 

 

 

 

 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara 

dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang 

mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Tetapi apabila 

kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-

bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan 

mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan 

kesimpulan yang kredibel.
76

 

G. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Dalam proposal perlu dikemukakan rencana uji keabsahan data 

yang akan dilakukan. Uji keabsahan data meliputi kredibilitas data 

(validitas internal), uji dependabilitas (reabilitas) data, uji transferabilitas 

(validitas eksternal/generalisasi), dan uji konfirmabilitas (obyektivitas). 
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Namun yang utama adalah uji kredibilitas data. Uji kredibilitas dilakukan 

dengan: perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, 

diskusi dengan teman sejawat, member check, dan analisis kasus negatif.
77

 

 Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian 

kualitatif antara lain dilakukan dengan: 

1. Meningkatkan ketekunan 

Ketekunanan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan 

unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau 

isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal 

tersebut secara rinci. Ketekunan pengamatan ini dilakukan peneliti 

dengan cara: 

a. Mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara 

berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol dan yang 

ada hubungan dengan paradigm. 

b. Menelaah secara rinci sampai pada satu titik sehingga pada 

pemeriksaan awal salah satu atau seluruh faktor yang ditelaah 

sudah dipahami dengan cara biasa. 

2. Triangulasi  

Teknik Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data 

yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu. Teknik ini 

dapat dicari dengan jalan: 

a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data wawancara. 
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b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dan 

pribadi. 

c. Membandingkan keadaan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat atau pandangan orang yang berpendidikan tinggi, orang 

biasa atau pemerintah. 

d. Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi 

penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu. 

e. Membandingkan hasil wawancara dengan isu suatu dokumen yang 

berkaitan.
78
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BAB IV 

TEMUAN PENELITIAN 

 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Sejarah Singkat Berdirinya Pondok Modern Arrisalah Gundik 

Slahung Ponorogo. 

Dirintis oleh Drs. KH. Muhammad Ma‟shum Yusuf  Bin Taslim 

semenjak tahun 1982 dari nol, setelah tamat KMI dan IPD Gontor dan 

membantu mengajar di Pondok tersebut selama 20 tahun. Diresmikan 

oleh Guru Beliau KH. Imam Zarkasyi (Pendiri dan Direktur KMI 

Pondok Modern Gontor) pada 26 Februari 1985, dengan nama 

“Madinatul Thullab” (Kota Santri), kemudian berkembang menjadi 

Pondok Modern Arrisalah Program Internasional.
79

 

2. Letak Geografis Pondok Modern Arrisalah Gundik Slahung 

Ponorogo. 

Letak geografis berada di Dusun Bakalan Desa Gundik 

Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo di mana Pondok Modern 

Arrisalah berdiri terletak pada 111
o
17 – 111

o
52 Bujur Timur dan 7

 o
 

49 - 8
o
 20 Lintang Selatan di sebelah bagian Barat Daya wilayah 

Propinsi Jawa-Timur.  Memiliki ketinggian tempat antara 98 s/d 113 

dpl dengan suhu udara berkisar antara 18
o
C- 31

o
C. 
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Kabupaten Ponorogo berbatasan sebelah utara dengan 

Kabupaten Madiun, sebelah selatan dengan Kabupaten Pacitan, 

sebelah timur dengan Kabupaten Trenggalek, dan sebelah barat 

dengan Kabupaten Wonogiri Propinsi Jawa-Tengah.
80

 

3. Visi, Misi, Arah dan Tujuan Pondok Modern Arrisalah Gundik 

Slahung Ponorogo.  

a. Visi dan Misi 

 Mencetak pemimpin dunia yang meneladani Rasulullah 

Saw. dalam segala hal dan berkepribadian seperti Beliau. Di 

antara kepemimpinan Beliau adalah: 

1) Imaman li-l-Muttaqin 

2) Khalifatan „ala-l-Ardli 

3) Rahmatan li-l-„Alamin 

4) Mujahidin fi sabilillah 

 Di antara kepribadian Beliau adalah: 

1) Beriman kuat 

2) Beribadah betul 

3) Berakhlak mulia 

4) Berilmu banyak 

5) Berwawasan luas 

6) Beramal shalih yang melimpah 

 Setelah tamat siap berjuang di manapun dengan profesi 

apapun sesuai dengan petunjuk Allah Swt. dan tuntunan Rasulullah 
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Saw., untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat yang 

diridlai Allah Swt.
81

 

b. Arah dan Tujuan Pendidikan di Pondok Modern Arrisalah 

1) Kemasyarakatan 

 Kegiatan apapun yang akan dialami santri di masyarakat 

dididikkan di Pondok Modern Arrisalah. Dengan maksud 

supaya santri tidak canggung di masyarakat. Baik menjadi 

guru, pegurus organisasi, mubaligh, imam, pegawai dan lain-

lain. Juga tidak segan dalam menghadapi kenyataan hidup 

untuk mencari rejeki seperti: pertanian, perdagangan, 

perusahaan dan lain-lainya sesuai dengan bakat masing-masing. 

2) Hidup Sederhana 

 Sederhana bukan berarti miskin, dan bukan berarti 

mendidik dan mengajari miskin, bahkan sebaliknya. Sedangkan 

kemewahan yang tidak kenal batas menjurus kepada 

kehancuran, tak kenal rasa kemanusiaan dan rasa syukur. 

3) Tidak Berpartai 

Pendidikan pondok tidak ada sangkut pautnya dengan 

partai politik atau golongan. Tetapi justru menjadi perekat 

umat, diatas dan untuk semua golongan.
82

 

4. Struktur Organisasi Pondok Modern Arrisalah Gundik Slahung 

Ponorogo. 

Struktur organisasi Pondok Modern Arrisalah di Kulliyatu-l-
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Mu‟allimin Al-Islamiyah (KMI Putra) yakni pimpinan pondok dan 

direktur sekolah dijabat oleh Drs. KH. Muhammad Ma‟shum Yusuf, 

kemudian wakil direktur sekolah dijabat oleh Ust. Shoiman Lukmanul 

Hakim; Ust. Winardi Yusuf, S. Ag; Ust. H. Sya‟roni, Lc, direktur 

bidang kesiswaan oleh Ust. Abu Nashir Shiddiq, S. Ag; Ust. Sujono; 

Ust. Sarkam, S. Ag, kepala sekolah Madrasah Aliyah Arrisalah dijabat 

oleh Ust. Imam Ghazali, S. Ag. beserta Ust. Agus Santoso, S. H. I, 

kemudian kepala sekolah Madrasah Tsanawiyah Arrisalah dijabat oleh 

Ust. Budiono, S. Pd. I beserta Ust. Imam Suharji, S. Ag, lalu di 

pengasuhan santri ada Ust. Djarot dan Ust. Muhammad Rijal Mustofa 

Hamid. 

Struktur organisasi Pondok Modern Arrisalah di Kulliyatu-l-

Mu‟allimat Al-Islamiyah (KMI Putri) yakni pimpinan, pengasuh 

pondok dan direktur KMI dijabat oleh Drs. KH. Muhammad Ma‟shum 

Yusuf, dan wakil direktur KMI dijabat oleh Ust. Shoiman Lukmanul 

Hakim; Ust. H. Sya‟roni, Lc; dan Ust. Winardi Yusuf, S. Pd. I, lalu di 

wakil pengasuhan santriwati ada Ustdz. Indriatin, S. Pd.
83

 

5. Sarana dan Prasarana Pondok Modern Arrisalah Gundik 

Slahung Ponorogo. 

 Demi kelancaran proses belajar mengajar dan demi kenyamanan 

para santri dalam beraktivitas dan  menuntut ilmu maka sarana dan 

prasara menjadi kebutuhan yang sangat penting oleh suatu intansi 

pendidikan. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Pondok 
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Modern Arrisalah yakni puluhan asrama, ruang kelas mencukupi, 

puluhan toilet, lab bahasa, lab komputer, perpustakaan, warung 

telephone (wartel), warung internet (warnet), lapangan-lapangan luas 

untuk kegiatan olahraga dan upacara, 2 meeting hall (aula pertemuan) 

dan 2 gedung pertemuan lainnya (konsorsium dan reformasi), 1 Masjid 

Besar Allahu Akbar, tempat parkir yang banyak, kolam ikan, 

perkebunan jati; akasia manium; lamtorogung; kelengkeng; mangga 

dan mente, pabrik tahu, koperasi santri dan koperasi pondok, dapur 

pondok, ruangan makan para santri, ruang tamu, dan beberapa gedung 

lainnya.
84

 

B. Deskripsi Data Khusus     

1. Data tentang Proses Penyusunan kurikulum Keagamaan di 

Pondok Modern Arrisalah Gundik Slahung Ponorogo. 

Dalam sebuah lembaga pendidikan khususnya di Pondok 

Modern Arrisalah Gundik Slahung Ponorogo, pada dasarnya di 

Pondok Modern Arrisalah Gundik Slahung Ponorogo mempunyai dua 

kurikulum, yaitu kurikulum pesantren dan kurikulum umum yang 

berbasis Nasional. Dalam lembaga pendidikan Pondok Modern 

Arrisalah Gundik Slahung Ponorogo mempunyai proses penyusunan 

kurikulum pesantren yang berbeda, agar tercapainya pembelajaran 

sesuai dengan apa yang diharapkan. Setiap lembaga pendidikan 

mempunyai penyusunan kurikulum yang berbeda-beda tergantung dari 

yang menjadi titik fokus dari apa yang ingin dicapai oleh lembaga 
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tersebut. Pernyataan ini adalah sebagaimana hasil wawancara dengan 

ustad Sya‟roni sebagai Wakil Direktur Pondok Modern Arrisalah 

Gundik Slahung Ponorogo sebagai berikut: 

Model kurikulum yang dikembangkan di Pondok Modern Arrisalah Gundik 

Slahung Ponorogo, mengacu kepada model kurikulum Dinas Pendidikan dan 

kurikulum Pondok Pesantren, tetapi memiliki improvisasi dan inovasi dalam 

pelaksanaannya. Dalam mekanisme penyusunan kurikulum di Pondok 

Modern Arrisalah Gundik Slahung Ponorogo, pimpinan/mudir merupakan al 

amsalul a‟la (teladan utama) dalam pembuatannya.
85

  

 

Sedangkan menurut ustad Azharulloh untuk proses penyusunan 

kurikulum di Pondok Modern Arrisalah Gundik Slahung Ponorogo 

adalah sebagaimana hasil wawancara berikut: 

Kurikulum di Pondok modern Arrisalah Gundik Slahung Ponorogo semua 

berawal dari Pondok Modern Darussalam Gontor, Dalam penyusunanya yaitu 

dengan diadakannya kumpul litbang dalam bidang pengembangan kurikulum. 

Kemudian materi yang sulit disederhanakan supaya mempermudah santri 

dalam belajar. Jadi untuk kurikulum Pondok Modern Arrisalah Gundik 

Slahung Ponorogo tidak pure dari pondok saja melainkan penggabungan dari 

keduanya. Mulai pada tahun 2002-2003 terjadi perombakan besar-besaran 

hampir 60%, dan semua perubahan dari tahun 2002-2003 itu merupakan 

modal awal dari penyederhanaan selanjutnya.
86

 

 

Yang terlibat dalam penyusunan kurikulum pesantren di Pondok 

Modern Arrisalah Gundik Slahung Ponorogo, merupakan tim khusus 

yang berkompetensi dalam bidang penyusunan kurikulum pondok dan 

juga dipilih langsung oleh Bapak Pimpinan Pondok Modern Arrisalah 

Gundik Slahung Ponorogo. Berikut hasil wawancara dengan ustad 

Sya‟roni: 

Didalam penyusunan ini Terdapat majlis taslih (dewan koreksi) yang terdiri 

dari 11 guru dimana terdiri dari guru-guru senior dan 3 dari keluarga pondok. 

yaitu: ustad Soiman, ustad Sya‟roni, ustad Winardi, ustad Imam Rohani, 

ustad Fathurozi, ustad Zainal Arifin, ustad Dahlan, ustad Imron Mudatsir, 

ustad Mada Indarta, ustad Syamsudin, ustad Didik Winardi, ustad 

Azharulloh, ustad Andre Bagia, ustad Ari Ibnu.
87
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Selama ini pendidikan di Indonesia lebih diarahkan pada 

pencapaian materi sebanyak-banyaknya tetapi tidak difokuskan 

kepada kompetensi tertentu. Tetapi di Pondok Modern Arrisalah 

Gundik Slahung Ponorogo dalam penyusunan kurikulum lebih 

dispesifikan untuk mencetak calon Pendidik dan Kyai. Berikut faktor-

faktor yang mempengaruhi adanya penyusunan kurikulum di Pondok 

Modern Arrisalah Gundik Slahung Ponorogo. Sebagaimana 

wawancara dengan ustad Soiman, yaitu: 

Dewan koreksi bertugas menganalisis, melihat, dan membaca apa saja 

permasalahan dalam pelaksanaan kurikulum di Pondok Modern Arrisalah 

Gundik Slahung Ponorgo. Proses analisis dilaksanakan secara aksidental atau 

mendadak tidak terprogram, misalnya ada suatu permasalahan dalam 

pebelajaran pondok, kemudian dewan koreksi mengadakan kumpul bersama 

guna membahas dan memutuskan solusi, kemudian hasil diskusi tersebut 

diajukan kepada pimpinan kemudian untuk disetujui atau tidak. Misalkan, 

materi mahfudot kelas 1 didalammnya terdapat penejelasan tentang motifasi 

semangat perjuangan. Materi ini tidak hanya untuk dihafalkan saja namun 

guru pengampu juga mengarahkan kepada santri agar materi yang didapatkan 

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan ketika nanti setelah lulus dari 

Pondok Modern Arrisalah Gundik Slahung Ponorogo. Dan kasus yang 

lainnya seperti materi hadist kelas 1 yang ternyata terdapat kesalahan, namun 

tidak terdeteksi oleh bagian KMI dalam penulisan buku induk, disini mu‟alim 

mulai merasa ragu akhirnya mendatangi dewan koreksi. Lalu dari laporan 

mu‟alim tersebut kemudian diajukan kepada ustad Azhar selaku salah satu 

dewan koreksi, kemudian beliau memeriksa dan memastikan refrensinya 

apakah sesuai atau tidak, kemudian dari revisi tersebut didapatkan hasil 

apakah buku tersebut akan dilakukan editing, kemudian diserahkan kepada 

mu‟alimnya kembali.
88

 

 

Dari pemaparan tentang proses penyusunan kurikulum di 

Pondok Modern Arrisalah Gundik Slahung Ponorogo, ustad Sya‟roni 

dan ustad Azharulloh menambahkan sebagai berikut: 

Bahwa proses untuk penyususan kurikulum di Pondok Modern Arrisalah 

Gundik Slahung Ponorogo belum ada atau teragendakan atau terprogram 

triwulan hanya saja berjalan secara aksidental. Dan tahapan dalam 

pengembangan kurikulum ialah; 1) Membagi  tim berdasarkan bidang dan 

keahlian dalam pengembangan kurikulum, 2) Mengadakan penilaian terhadap 

kurikulum yang sedang digunakan, setelah itu meneliti apa saja yang menjadi 

kekurangan dari kurikulum yang digunakan tersebut, 3) Merumuskan 

kriteria-kriteria bagi penentuan kurikulum baru, selanjutnya dari tim 
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penyusun kurikulum menentukan program-program kurikulum baru tersebut, 

3) dan setelah menentukan program-program sesuai dengan  bidang masing-

masing, pada masing-masing program tersebut di rumuskan komponen-

komponen kurikulumnya.
89

 

 

Dari uraian hasil wawancara tersebut di atas tentang penyusunan 

kurikulum di Pondok Modern Arrisalah Gundik Slahung Ponorogo 

dapat diketahui bahwa  kurikulum pondok tersebut disusun oleh tim 

khusus yang berkompetensi dan dipilih langsung oleh pimpinan 

Pondok Modern Arrisalah Gundik Slahung Ponorogo. Kurikulum 

yang dipakai di Pondok modern Arrislah Gundik Slahung Ponorogo 

berdasarkan 2 kurikulum yaitu kurikulum pondok dan kurikulum 

Dinas Pendidikan, sedangkan untuk kurikulum pondok itu sendiri 

berdasarkan perpaduan antara 2 sumber yaitu dari kurikulum pondok 

modern Darussalam Gontor dan kurikulum Pondok Modern Arrislah.  

Dari hasil dokumentasi yang kami dapatkan dari Pondok 

Modern Arrisalah Gundik Slahung Ponorogo bawasanya dalam 

penyusunan kurikulum ini disesuaikan dengan tujuan pokok yang 

ingin dicapai oleh Pondok Modern Arrisalah Gundik Slahung 

Ponorogo yaitu: Pondok, adalah tempat untuk mengaji atau 

mengajarkan Islam ala pesantren seperti yang pernah dilakukan oleh 

Rasulullah SAW, baik di Mekah atau di Madinah untuk mencetak 

santri yang seutuhnya seperti: Abu bakar, Umar, Utsman, Ali, Bilal, 

Salman Al-Farisi dll, untuk meneruskan perjuangan Rasulullah SAW, 

bahkan mereka dijanjikan oleh Allah SWT masuk surga. 
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Modern, bukan ala budaya barat, tetapi berorientasi masa depan 

yang baik. Sedangkan masa depan yang baik itu adalah akhirat yang 

baik karena hidup khusnu-l-khotimah di dunia. Modern artinya men-

jaman atau sesuai dengan jamannya, yaitu mengikuti syari‟at Islam 

sebagai agama yang terakhir, mutakhir dan modern dan yang paling 

sempurna sampai hari kiamat serta diterima oleh Allah SWT di akhirat 

kelak. 

Arrisalah, artinya: Misi, wahyu atau kerasulan, yaitu: 

Mempelajari, mengajarkan dan meneladani Rasulullah SAW dalam 

menyampaikan wahyu Allah SWT. 

Program Internasional, artinya berencana dan berusaha untuk 

menggapai dunia, baik mencari ilmu, mempraktekkannya atau 

memperluas hubungan di dunia internasional sesuai dengan misi 

Rasulullah SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir untuk umat se-jagat, 

dan Islam adalah agama internasional. 

Singkatnya, Pondok Modern Arrisalah Program Internasional 

adalah nama sebagai do‟a, arah dan tujuan, sekalipun sebagai 

wawasan. Semoga pondok dan para santrinya mendapat ilmu yang 

luas dan bermanfaat dari manapun dan bisa dimanfaatkan untuk 

kemajuan dan kesejahteraan umat se-jagat baik di dunia atau di 

akhirat, walaupun baru bermula dari alif. 

Seperti yang tergambarkan dari panca jiwa pondok merupakan 

salah satu acuan didalam penyusunan kurikulum yang mana panca 

jiwa tersebut harus dimiliki oleh pondok dan penghuninya untuk 
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mencapai kehidupan yang maju dan sejahtera baik di dunia maupun di 

akhirat sebagai berikut. 

a. Jiwa Keikhlasan 

Artinya: sepi ing pamrih, atau tidak mengharapkan pujian, 

atau bukan karena dorongan utuk memperoleh keuntungan dunia, 

tetapi semata-mata karena Allah untuk beribadah. Inti dari 

keikhlasan Beramal Maksimal Karena Allah, bukan santai dan 

untuk mencari materi. 

b. Jiwa Kesederhanaan.  

Artinya: tidak berlebih-lebihan, bisa mengukur kekuatan. 

Sederhana bukan berarti melarat atau miskin, tetapi malah melatih 

diri dalam menghadapi kesulitan atau perjuangan hidup. Inti dari 

pada kesederhanaan yakni berlatih menyetir dan menguasai diri, 

berani maju pantang mundur. 

c. Jiwa berdikari. 

Artinya: berlatih mandiri, tidak menyandarkan hidupnya 

atas bantuan dan belas kasihan orang lain. Inti dari pada berdikari, 

yakni berani mandiri, bersandar kepada diri sendiri dengan 

berharap hanya pertolongan Allah SWT. 

d. Jiwa Ukhuwah Islamiyah. 

Artinya: persaudaraan yang didasarkan persamaan agama 

yaitu Islam. 

Inti dari Ukhuwah Islamiyah yakni mempererat persaudaraan se-

iman se-agama di mana saja. 
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e. Jiwa bebas. 

Artinya: tidak terikat baik oleh orang lain atau pendapatnya 

sendiri yang belum tentu benarnya. Jadi bukan bebas (liberal) 

yang kehilangan arah dan tujuan atau prinsip bahkan tidak ada 

ikatan atau disiplin. Inti dari pada bebas, yakni bebas dalam 

berfikir, berbuat dan menentukan jalan hidup dan perjuangan, 

sesuai dengan petunuk Allah SWT dan tuntunan Rasulullah 

SAW. 

Dari data observasi yang kami lakukan ketika penyusunan 

kurikulum pesantren bawasannya kurikulum tersebut dilakukan 

melalui tahapan-tahapan. Diantaranya tahapan pertama 

penyusunan tim khusus yang dipilih langsung oleh Bapak 

Pimpinan Pondok Modern Arrisalah Gundik Slahung Ponorogo 

kemudian dari tim tersebut melakukan penelitian terhadap 

kendala yang dialami dalam proses belajar mengajar di Pondok 

Modern Arrisalah Gundik Slahung Ponorogo. Kemudian dari 

hasil penelitian tersebut dimusyawarahkan oleh tim inti yang akan 

merumuskan kurikulum yang sesuai dengan tujuan kurikulum 

pesantren  Pondok Modern Arrisalah Gundik Slahung Ponorogo. 

Didalam penyusunan kurikulum pesantren tidak hanya membahas 

materi apa saja yang diajarkan namun juga memilih buku-buku 

yang sesuai.
90

 Untuk lebih jelasnya perhatikan gambar  beriku ini: 
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Memperluas cakupan 

kurikulum keagamaan 

melalui kegiatan-kegiatan 

dalam pesantren dan 

berupa mata pelajaran 

Bahasa Arab dalam 

rangka untuk menxcapai 

tujuan Penddidikan 

Nasional Indonesia. 

Agar peserta didik: belajar 

untuk beriman dan bertaqwa 

lebih dalam, belajar lebbih 

memahami dan 

menghayyati bbelaja 

berbuat dan melaksanakan 

secara efekti, bbelajar hidup 

bbersama ddan beguna 

untuk orang lain, dan 

belajar membangun dan 

menemukan jati diri. 

KONSEP TUJUAN 
LATAR 

BELAKANG 

Penyusunan Kurikulum Keagamaan di Pondok 

Modern Arrisalah Gundik Slahung Ponorogo 

Kesesuaian dengan 

kekhasan kondisi dan 

potensi daerah yang 

religious, beriman dan 

bertawa kepada Tuhan 

Yang Maha, serta 

kegiatan yang 

pembelajaan yang 

terlalu bersiat 

kognitif. 

LANDASAN 

SUMBER IDE PRINSIP-

PRINSIP 

Landasan filosofis, 

yuridis, psikologis, 

dan sosiologis 

Visi misi, kebijakan 

pimpinan pondook 

pesanttren, ddan 

tuntutan zaman 

Prinsip potensi dan 

perkembangan peserta 

didik, prinsip 

keragaman dan 

keterpaduan (kaakter 

peserta didik), prinsip 

perkembangan ilmu 

pengetahuan (harus 

diimbangi dengan 

ketawaan), relevansi, 

berkesinambungan, 

pengembangan 

manusia seutuhnya, 

dan keseimbangan 

kepentingan nasiona 

lolak)  
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2. Data tentang Proses Implementasi Kurikulum Keagamaan di 

Pondok Modern Arrisalah Gundik Slahung Ponorogo. 

Pelaksanaan merupakan dimensi kurikulum yang penting dan 

harus dicermati. Berikut ini adalah dimensi dari kurikulum Pondok 

Modern Arrisalah Gundik Slahung Ponorogo yaitu materi kurikulum, 

peranan atau perilaku, pengetahuan, dan internalisasi nilai. 

Keberhasilan implementasi ditentukan oleh aspek perencanaan dan 

strategi implementasinya. Pada prinsipnya, implementasi ini 

mengintegrasikan aspek-aspek tujuan, strategi mengajar dan kegiatan 

belajar. Sebagaimana hasil wawancara dengan ustad Imam Rohani di 

Pondok Modern Arrisalah Gundik Slahung Ponorogo sebagai berikut: 

Dalam pelaksanaan kurikulum di Pondok Modern Arrisalah Gundik Slahung 

Ponorogo, kurikulum yang bernuangsa kharakter building dan linguistic lebih 

diperbanyak untuk kelas 1 Tsanawiyah sedangkan pada materi umum lebih 

sedikit pada tiap-tiap jam pembelajaran. Materi-materi yang bernuangsa 

kharakter building yaitu hadists, mahfudhot, tarikhul islam. Sedangkan yang 

bernuangsa linguistic seperti dhurusul lughoh, imla‟, dan mutola‟ah. Adapun 

materi tambahan sebagai suplemen seperti matematika, bahasa Indonesia, 

IPA, IPS, dan sebagainya materi-materi tersebut merupakan materi 

pendukung bukan materi pokok di Pondok Modern Arrisalah Gundik 

Slahung Ponorogo. Seperti yang disampaikan oleh bapak pimpinan Pondok 

Modern Arrisalah, KH. Muhammad Ma‟sum Yusuf, tujuan Pondok Modern 

Arrisalah untuk mencetak manusia yang bertauhid, mencetak kyai bukan 

namun tidak hanya mencetak orang yang pintar matematika dan ilmu umum 

lainnya.
91

 

 

Dari materi yang diajarkan di Pondok Modern Arrisalah Gundik 

Slahung Ponorogo ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

pelaksanaannya kurikulum keagamaan Pondok Modern Arrisalah 

Gundik Slahung Ponorogo. Yang bertujuan untuk meningkatkan 

kemampuan santri dalam mencapai tujuan, visi, misi Pondok Modern 

Arrisalah Gundik Slahung Ponorogo. Hal yang perlu diperhatikan 
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dalam pengembangan kurikulum agar dapat sesuai yang diharapkan. 

Sebagaimana hasil wawancara dengan ustad Sya‟roni sebagai berikut:  

Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kurikulum di Pondok Modern 

Arrisalah Gundik Slahung Ponorogo bersumber pada semboyan kurikulum 

Pondok Modern Arrisalah Gundik Slahung Ponorogo  adalah kurikulum 

murni atau pure. Karena tujuan utama pendidikan di pondok Modern 

Arrisalah Gundik Slahung Ponorogo adalah untuk mencetak kyai dan guru 

maka setiap aspek dalam pelaksaannya berlandaskan pada pembentukan 

karakter dan pengkaderan.
92

 

 

Dalam studi tentang kurikulum tentunya ada jenis pendekatan 

yang dipergunakan dalam penyusunan kurikulum tersebut. 

Penggunaan suatu jenis pendekatan atau orientasi pada umumnya 

menentukan bentuk dan pola yang dipergunakan dalam penyusunan 

kurikulum tersebut. Sebagaimana hasil wawancara dengan ustad 

Azharulloh sebagai berikut: 

Metode atau pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan kurikulum di 

Pondok Modern Arrisalah Gundik Slahung Ponorogo mengacu pada 

kurikulum pondok Gontor dan kurikulum Pondok Modern Arrisalah Gundik 

Slahung Ponorogo yang kemudian materi tersebut diajarkan di kelas dan dari 

hasil pembelajaran dianalisis apakah materi tersebuat dapat diterima oleh 

santri ataukah malah menyulitkan santri. Jika menyulitkan maka diadakannya 

evaluasi. Sedangkan untuk materi-materi umum mengacu pada program 

pemerintah melalui kurikulum pendidikan nasional.
93

 

 

Tujuan dalam pembelajaran pelaksanaan kurikulum di Pondok 

Modern Arrisalah Gundik Slahung Ponorogo adalah untuk mencetak 

kader Kyai dan Pendidik. Tujuan tersebut harus dapat dicapai siswa 

setelah mengikuti beberapa tahap kegiatan pembelajaran. Hal ini 

dijelaskan pula oleh ustad Sya‟roni yaitu: 

Tujuan pelaksanan kurikulum di Pondok Modern Arrisalah Gundik Slahung 

Ponorogo adalah bahwa setiap pembelajaran harus berorientasi pada visi misi 

dan arah tujuan pondok. Yaitu mencetak orang yang mentauhidkan Allah 

swt, maka semua muatan kurikulumnya diarahkan kesana. Diharapkan 
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seluruh alumni dalam kondisi apapun, berprofesi apapun dan dimanapun 

harus memegang teguh nilai tauhid.
94

 

 

Berdasarkan diskripsi hasil wawancara di atas tentang 

implementasi kurikulum di Pondok Modern Arrisalah Gundik Slahung 

Ponorogo dapat diketahui bahwa pelaksanaan kurikulum Pondok 

Modern Arrisalah Gundik Slahung Ponorogo bertujuan mencetak 

santri yang memiliki karakter building dan linguistic, kemudian faktor 

dan tujuan yang mempengaruhi adanya pelaksanaan kurikulum 

Pondok Modern Arrisalah Gundik Slahung Ponorogo adalah untuk 

mencetak Kyai dan guru. Pendekatan yang digunakan dalam 

implementasi ini yaitu dari pengamatan hasil belajar santri. 

Dari hasil data dokumentasi bawasanya implementasi kurikulum 

pesantren diharapkan santri mendapatkan pola pembinaan berbentuk 

“kulliyah‟ setingkat dengan universitas di luar negeri, maka setelah 

tamat santri dapat melanjutkan studi di berbagai perguruan tinggi di 

dalam negeri maupun di luar negeri.  Atau kembali ke masyarakat 

dengan berbagai profesi, seperti „ulama atau kiai, dosen, politikus, 

pengusaha, pegawai dan lain sebagainya.  Sebab santri telah 

dipersiapkan dengan lapangan perjuangan yang jelas serta lapangan 

ekonomi yang mapan. 

Dari implementasi kurikulum pesantren juga diharapkan santri 

memiliki kedisiplinan yang tinggi. Disiplin adalah faktor penunjang 

keberhasilan belajar santri, diantaranya ialah: Disiplin ibadah, disiplin 

sekolah, disiplin asrama, disiplin bahasa, dan disiplin pergaulan 
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sehari-hari. Pelanggaran setiap disiplin dikenai sanksi yang bersifat 

mendidik dan tidak ada sanksi fisik atau ancaman dan tanpa 

diskriminasi (semua santri mendapat perlakuan sama dalam segala 

disiplin). Dengan adanya implementasi kurikulum pesantren santri 

dapat menerapkan bahasa resmi (Arab dan Inggris) secara aktif baik di 

kelas sebagai bahasa pengantar atau di asrama sepanjang hari sebagai 

bahasa pergaulan. menerapkan sistem sekolahan yang teratur 

 untuk mencerdaskan pikir dan dlomir (otak dan hatinya) (مدرسةمنّظمة)

dalam memahami ilmu-ilmu pengetahuan agama dan umum. 

menerapkan oraganisasi Pesantren Tepat Teknologi Islam (PTTI), 

untuk melatih hidup yang teratur, dan penerapan kegiatan 

extrakurikuler, seperti: Olahraga, seni, dan ketrampilan untuk melatih 

kepemimpinan, ketrampilan hidup dan mengusir kejenuhan. Dan 

menerapkan pendidikan kekeluargaan dan pendekatan secara 

individual (face to face) di samping pendidikan secara kolektif untuk 

berbagai permasalahan, agar lebih dekat antara guru dan santri seperti 

keluarga sendiri. 

Dalam implementasi kurikulum pesantren Materi-materi yang 

diajarkan bervariasi diantaranya adalah 1) pengetahuan agama Islam 

secara menyeluruh (kaffah). 2) Ilmu pengetahuan umum dan 

teknologi. 3) Pelajaran bahasa Arab dan Inggris diaplikasikan secara 

aktif sebagai bahasa pengantar pelajaran, percakapan, diskusi, menulis 

dll. 4) Tahfidzul Qur‟an dan al-Hadits serta pemahamannya secara 

maksimal. Semua pelajaran agama berbahasa Arab dan semua 
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pelajaran umum berbahasa Inggris. Setelah memahami bahasa dasar. 

Semua pelajaran dimulai dari dasar, jadi relatif tidak ada kesulitan 

bagi santri atau calon santri karena santri yang belum mampu akan 

dibimbing oleh Guru. 

Observasi yang kami lakukan terhadap implementasi kurikulum 

pesantren Pondok Modern Arrisalah Gundik Slahung Ponorogo 

sebagai berikut: dari hasil musyawarah yang dilakukan oleh tim 

penyusunan kurikulum kemudian diimplementasikan terhadap santri 

baik dikelas maupun diluar kelas atau dilingkup pondok pesantren 

contohnya ketika didalam kelas mereka diajarkan materi-materi yang 

sesuai dengan jenjang pendidikan mereka dan kemampuan santri dari 

materi yang diajarkan diharapkan santri bisa melaksanakan 

dikehidupan sehari-harinya atau dilingkup masyarakat setelah tamat 

dari pondok pesantren.
95

 Temuan penelitian tentang pelaksanaan 

kurikulum keagamaan di pondok Modern Arrisalah Gundik Slahung 

Ponorogo dapat diketahui dan dipahami dari gambar bberikut ini: 
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3. Data tentang Evalusi Kurikulum Keagamaan di Pondok Modern 

Arrisalah Gundik Slahung Ponorogo. 

Dalam evaluasi kurikulum pondok memegang peranan penting 

baik dalam penentuan kebijaksanaan kurikulum pondok maupun 

kurikulum Dinas Pendidikan. Maupun pengembangan sistem 

pendidikan dan pengembangan model pengajaran yang diterapkan. 

Evalusi yang berorentasi pada tujuan berkaitan erat pada kurikulum 

pesantren. Sebagaimana hasil wawancara dengan ustad Azharulloh 

sebagai berikut: 

Langkah pertama dalam evaluasi adalah menyampaikan kekurangan guru 

dalam mengajar seperti ketidak sesuaian antara proses pengajaran dan silabus 

kendala santri yang sullit menerima materi pelajaran dikarenakan materi 

tersebut tidak sesuai dengan jenjang santri, maka secara otomatis kendala itu 

akan dievaluasi bersama-sama dengan pimpinan.
96

 

 

Yang terlibat dalam evaluasi kurikulum di Pondok Modern 

Arrisalah Gundik Slahung Ponorogo, tidak seperti dalam proses 

penyusunan kurikulum, dalam evaluasi kurikulum pondok tersebut 

hanya melibatkan tim penyusun saja, namun dalam evaluasi ini semua 

terlibat dalam proses evaluasi baik guru, santri maupun  tim penyusun 

kurikulum Pondok Modern Arrisalah Gundik Slahung Ponorogo. 

Seperti yang dipaparkan oleh ustad Syaroni sebagai berikut: 

Bahwah dalam proses evaluasi yang terlibat adalah seluruh keluarga pondok 

dari guru yang bertugas menyampaikan materi terhadap santri kemudian 

santri sebagai penerima materi dan tolak ukur materi yang diajarkan, serta 

tim penyusun kurikulum sebagai pengelola dari hasil pengamatan 

pembelajaran dan hasil pembelajaran.
97

   

 

Adanya evaluasi kurikulum pondok tersebut, tentunya akan 

mendapatkan dampak atau feedback dari hasil evaluasi kurikulum 
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tersebut yang mana akan memberikan pendidikan yang lebih baik dan 

dapat tercapainya tujuan kurikulum Pondok Modern Arrisalah Gundik 

Slahung Ponorogo, sebagaiamana wawancara dengan ustad Soiman 

sebagai berikut: 

Dampak atau feedback dari proses evaluasi kurikulum adalah supaya guru 

mengerti akan toriqoh atau cara, al madah atau materi serta tujuan dari 

pembelajaran yang mungkin banyak guru lupakan. Proses evaluasi membuat 

para guru mengerti bahwa metode pembelajaran yang iya terapkan selama ini 

sudah sesuai atau belum, misalnya bahasa arab seperti nahwu, tidak boleh 

dijelaskan memakai bahasa Indonesia. Hal tersebut merupakan toriqoh yang 

harus guru patuhi. Selain itu guru juga bisa mengenali apakah konten madah 

atau isi materi sudah sesuai dengan visi misi pondok modern arrisalah dan 

sesuai dengan tingkat kelas para santri. Dari hasil evaluasi tersebut santri 

akan lebih mudah dalam penguasaan materi pelajaran dan juga santri dapat 

menerima dengan baik serta dapat menyampaikan keluhan tentang kesulitan 

materi yang diterima.
98

 

 

Tindak lanjut dalam hasil evaluasi kurikulum pondok tersebut, 

akan dievaluasi oleh tim kurikulum lalu disampaikan ke guru-guru 

pondok yang mengajar di Pondok Modern Arrisalah Gundik Slahung 

Ponorogo. Seperti apa yang dipaparkan oleh ustad Sya‟roni berikut:  

Dari hasil evaluasi kemudian ditindak lanjuti oleh semua pihak. Dari tindak 

lanjut tersebut maka semua pihak akan mampu mengenali seberapa jauh 

kesesuaian materi dengan tingkat kelas para santri. Untuk materi yang kurang 

sesuai akan digantikan dengan materi yang lebih sesuai dengan kemampuan 

para santri.
99

  

 

Maka dari diskripsi hasil wawancara di atas mengenai evaluasi 

kurikulum di Pondok Modern Arrisalah Gundik Slahung Ponorogo, 

evaluasi sangat penting. Dalam evaluasi ini mempunyai langkah-

langkah kesulitan santri menerima materi oleh guru pengampu materi 

disampaikan kepada tim penyusun kurikulum untuk disesuaikan 

dengan kemampuan santri. Dalam proses evaluasi yang terlibat adalah 

seluruh kelurga pondok yaitu guru, santri dan tim penyusun 
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kurikulum. Dan feedback dari evaluasi tersebut adalah guru mudah 

menyampaikan materi dan santri dapat menerima materi dengan baik. 

Dan dari tindak lanjut evaluasi tersebut guru mengenali seberapa jauh 

kesesuaian materi dengan tingkat kelas para santri. 

Dari dokumentasi yang kami dapatkan dari Pondok Modern 

Arrisalah Gundik Slahung Ponorogo bahwa hasil evaluasi kurikulum 

pesantren diharapkan santri yang tamat dari pondok pesantren menjadi 

santri unggulan, yaitu: 

a. Ala manhaj Robbany dengan mujahadah yang tinggi, yaitu sistem 

pendidikan Islam dengan kesungguhan yang maksimal dan 

keikhlasan yang tinggi dan murni. 

b. Ala Nyantri atau mondok, yaitu dengan sistem asrama terpisah 

antara putra dan putri, menerapkan tri-pusat pendidikan dengan 

pengawasan 24 jam oleh Pimpinan, para guru dan pengurus. 

c. Dalam lingkungan yang agamis dan ilmiyah, bebas dari segala 

pengaruh buruk dengan disiplin yang ketat. 

d. Keseimbangan bobot pelajaran dalam kurikulum antara ilmu-ilmu 

pengetahuan agama dan pengetahuan umum. 

e. Dalam jangka jauh, sesuai dengan petunjuk Allah SWT, setiap 

santri harus meneladani Rasulullah SAW, karena Beliau adalah : 

1) Pejuang, berani berkorban dengan segala milik atau 

taruhannya, baik harta, pikiran atau jiwanya, hanya karena 

ridlo Allah SWT, bukan untuk duniawi. Ini adalah pahlawan 

pembela agama, negara dan kebenaran. 
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2) Pemimpin yang takut kepada Allah, berangkat dari memimpin 

dan mengatur dirinya atau lingkungan yang menghajatkan ke 

jalan yang lurus dan memanfaatkan karunia Allah sebaik 

mungkin (bukan robot). 

3) Ulama (Ilmiawan) yang sholeh yang beriman kepada Allah, 

yang selalu belajar dan mengajarkan ilmunya kepada orang 

lain sehingga semakin luas pengetahuannya dan semakin 

bertambah kuat imannya. 

4) Mandiri, selalu berusaha untuk mampu mencukupi segala 

kebutuhannya, tidak menggantungkan belas kasihan orang lain, 

bahkan siap membantu orang lain. 

5) Berwawasan luas, rahmatan li-l-„alamin, kasih sayang kepada 

hamba Allah -siapa saja- tanpa pandang bulu. 

f. Jangka pendeknya, sosok yang dikehendaki ialah: 

1) Beriman kuat dan berpengetahuan luas. 

2) Bisa melanjutkan studinya di berbagai perguruan tinggi dalam 

atau luar negeri (agama atau umum). 

3) Memiliki wawasan Islam yang luas (Nasional atau 

Internasional). 

4) Memiliki lapangan perjuangan yang jelas sebagai deposito 

akhirat, dan sumber ekonomi yang mapan untuk menopang 

perjuangannya. Singkatnya: Menjadi ulama atau ilmiawan 

muslim dan pemimpin dunia, yang diterima amal 

perjuangannya oleh Allah di dunia dan akhirat. 
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    Dari observasi yang kami dapatkan bahwa evalusai kurikulum 

pesantren Pondok Modern Arrisalah Gundik Slahung Ponorogo. 

Evaluasi dilakukan secara berkala seperti pada saat santri sulit 

menerima materi yang diajarkan dikelas dikarenakan materi yang 

diajarkan terlalu sulit maka guru pengampu materi melaporkan ke tim 

inti penyusun kurikulum untuk diadakan revisi materi pelajaran atau 

materi yang diajarkan dikelas. Lalu dari tim khusus tersebut merevisi 

ulang kurikulum agar sesuai kemampuan santri. Contohnya materi 

mutola‟ah kelas dua yang dahulu menggunakan tafsir dari al-qur‟an 

yang berisi tentang kisah-kisah Nabi kemudian dirubah menjadi 

qiro‟ahtu rosidah untuk mempermudah santri dalam memahami 

bahasa Arab.
100

 Tujuan evaluasi kurikulum keagamaan adalah untuk 

mengetahui pencapaian pengembangan, keunggulan dan kelemahan, 

sebagai pertimbanagan pengembangan kurikulum keagamaan, 

perhatikan gambar berikut ini: 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

A. Penyusunan Kurikulum Pesantren di Pondok Modern Arrisalah 

Gundik Slahung Ponorogo. 

 Pengembangan kurikulum adalah istilah yang komprehensif dan 

luas, sehingga didalamnya mencakup perencanaan, penerapan dan 

evaluasi. Pengembangan kurikulum di pondok pesantren dapat diartikan 

sebagai kegiatan penyusunan, pelakasanaan, penilaian dan penyempurnaan 

suatu kurikulum. Artinya pengembangan kurikulum di pondok pesantren 

dijadikan sebagai wadah pengembangan yang memberikan masukan serta  

pencerahan baru bagi pendidikan pesantren di masa depan dalam 

mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan yang dinginkan. 

 Dari penjelasan sebelumnya dapat kita ketahui tentang pengertian 

kurikulum ialah suatu program pendidikan yang berisikan berbagai bahan 

ajar dan pengalaman belajar yang diprogramkan, direncanakan dan 

dirancangkan secara sistematik atas dasar norma-norma yang berlaku yang 

dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran bagi tenaga kependidikan 

dan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan.
101

  

 Setelah kita memahami makna kurikulum kita harus mengetahui 

tentang Pengembangan kurikulum adalah perencanaan kesempatan-

kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membawa siswa kearah 
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perubahan-perubahan itu telah terjadi pada diri siswa. Sedangakan yang 

dimaksud kesempatan belajar (learning opportunity) adalah hubungan 

yang telah direncanakan dan terkontrol antara para siswa, guru, bahan 

peralatan, dan lingkungan dimana belajar yang diinginkan diharapkan 

terjadi.
102

 Hal tersebut sebagaimana terjadi juga di Pondok Modern 

Arrisalah Gundik Slahung Ponorogo. 

 Hal tersebut sesuai dengan deskripsi data hasil wawancara dengan 

ustad Azharulloh bahwa Kurikulum di Pondok modern Arrisalah Gundik 

Slahung Ponorogo semua berawal dari Pondok Modern Darussalam 

Gontor, Dalam penyusunanya yaitu dengan diadakannya kumpul litbang 

dalam bidang pengembangan kurikulum. Kemudian materi yang sulit 

disederhanakan supaya mempermudah santri dalam belajar. Jadi untuk 

kurikulum Pondok Modern Arrisalah Gundik Slahung Ponorogo tidak pure 

dari pondok saja melainkan penggabungan dari keduanya. Mulai pada 

tahun 2002-2003 terjadi perombakan besar-besaran hampir 60%, dan 

semua perubahan dari tahun 2002-2003 itu merupakan modal awal dari 

penyederhanaan selanjutnya. 

 Dari hasil dokumentasi yang kami dapatkan dari Pondok Modern 

Arrisalah Gundik Slahung Ponorogo bahwa tujuan pendidikan di pondok 

modern Arrisalah iyalah supaya bisa bermasyarakat, hidup sederhana dan 

tidak berpartai maka dalam penyusunan kurikulum materi yang diajarkan 

disesuaikan dengan tujuan pendidikan Pondok Modern Arrisalah. Dalam 

penyusunan kurikulum terdapat tim yang berperan aktif. Sebagaimana 
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dijelaskan secara teoritis bahwa anggota tim atau komisi ini terdiri atas 

para ahli pendidikan/kurikulum, ahli disiplin ilmu dari perguruan tinggi, 

guru-guru bidang studi yang senior. Tim kerja pengembangan kurikulum 

bertugas menyusun kurikulum yang sesungguhnya yang lebih opersional, 

dijabarkan dari konsep-konsep dan kebijaksanaan dasar yang telah 

digariskan oleh tim pengarah. Tugas tim kerja ini merumuskan tujuan-

tujuan yang lebih operasional dari tujuan-tujuan yang lebih umum, 

memilih dan menyusun sekuens bahan pelajaran, memilih strategi 

pengajaran dan evaluasi, serta menyusun pedoman-pedoman pelaksanaan 

kurikulum tersebut bagi guru-guru.
103

 

 Dalam konteks itulah, berdasarkan hasil dari deskripsi wawancara, 

dapat diketahui Didalam penyusunan ini Terdapat majlis taslih (dewan 

koreksi) yang terdiri dari 11 guru dimana terdiri dari guru-guru senior dan 

3 dari keluarga pondok. yaitu: ustad Soiman, ustad Sya‟roni, ustad 

Winardi, ustad Imam Rohani, ustad Fathurozi, ustad Zainal Arifin, ustad 

Dahlan, ustad Imron Mudatsir, ustad Mada Indarta, ustad Syamsudin, 

ustad Didik Winardi, ustad Azharulloh, ustad Andre Bagia, ustad Ari Ibnu. 

 Jadi dapat disimpulkan bahwa penyusunan kurikulum pesantren di 

Pondok Modern Arrisalah bahwa  kurikulum pondok tersebut disusun oleh 

tim khusus yang berkompetensi dan dipilih langsung oleh pimpinan 

Pondok Modern Arrisalah Gundik Slahung Ponorogo dan disesuaikan 

dengan perkembangan zaman serta kemampuan santri menerima materi 

pelajaran. 
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B. Implementasi Kurikulum Pesantren di Pondok Modern Arrisalah 

Gundik Slahung Ponorogo. 

 Pembelajaran di kelas merupakan tempat untuk melaksanakan dan 

menguji kurikulum yang telah direncanakan dan di organisasikan. Dalam 

kegiatan pembelajaran semua konsep, prinsip, nilai termasuk kemampuan 

guru diuji dalam bentuk perbuatan , yang akan mewujudkan bentuk 

kurikulum yang nyata. Implementasi kurikulum merupakan suatu proses 

penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi kurikulum dalam bentuk 

tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan 

pengetahuan, keterampilan, maupun nilai dan sikap pada sekelompok 

orang yang diharapkan untuk berubah.  

 Seacara teoritis telah dijelaskan sebelumnya, bahwa Implementasi 

kurikulum merupakan kegiatan yang sistematis untuk melaksanakan 

sebuah kurikulum dokumen menjadi kegiatan belajar mengajar antara guru 

dengan siswa dan siswi dengan lingkungannya dalam rangka mencapai 

tujuan-tujuan kurikulum. Implementasi kurikulum adalah penerapan atau 

pelaksanaan program kurikulum yang telah dikembangkan dalam tahap 

sebelumnya, kemudian diujicobakan dengan pelaksanaan dan pengelolaan 

sambil senantiasa dilakukan penyusuaian terhadap situasi lapangan dan 

karakteristik peserta didik, baik perkembangan intelektual, emosional, 

serta fisiknya.
104

 

 Teori tersebut sesuai dengan hasil deskripsi data yang menegaskan, 

bahwa dalam pelaksanaan kurikulum di Pondok Modern Arrisalah Gundik 
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Slahung Ponorogo, kurikulum yang bernuangsa kharakter building dan 

linguistic lebih diperbanyak untuk kelas 1 Tsanawiyah sedangkan pada 

materi umum lebih sedikit pada tiap-tiap jam pembelajaran. Materi-materi 

yang bernuangsa kharakter building yaitu hadists, mahfudhot, tarikhul 

islam. Sedangkan yang bernuangsa linguistic seperti dhurusul lughoh, 

imla‟, dan mutola‟ah. Adapun materi tambahan sebagai suplemen seperti 

matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan sebagainya materi-materi 

tersebut merupakan materi pendukung bukan materi pokok di Pondok 

Modern Arrisalah Gundik Slahung Ponorogo. Seperti yang disampaikan 

oleh bapak pimpinan Pondok Modern Arrisalah, KH. Muhammad Ma‟sum 

Yusuf, tujuan Pondok Modern Arrisalah untuk mencetak manusia yang 

bertauhid, mencetak kyai bukan namun tidak hanya mencetak orang yang 

pintar matematika dan ilmu umum lainnya.  

 Berdasarkan kajian teori sebelumnya yang menegaskan bahwa, 

Materi kurikulum pada hakikatnya adalah isi kurikulum. Dalam undang-

undang pendidikan tentang Sistem Pendidikan Nasional telah ditetapkan, 

bahwa “isi kurikulum merupakan bahan kajian dan pelajaran untuk 

mencapai tujuan penyelenggaraan satuan pendidikan yang bersangkutan 

dalam rangka upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional”.
105

 Teori 

tersebut sesuai dengan hasil deskripsi data yang menegaskan, bahwa 

dalam implementasi kurikulum pesantren Pondok Modern Arrisalah 

Gundik Slahung Ponorogo Materi-materi yang diajarkan bervariasi 

diantaranya adalah 1) pengetahuan agama Islam secara menyeluruh 
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(kaffah). 2) Ilmu pengetahuan umum dan teknologi. 3) Pelajaran bahasa 

Arab dan Inggris diaplikasikan secara aktif sebagai bahasa pengantar 

pelajaran, percakapan, diskusi, menulis dll. 4) Tahfidzul Qur‟an dan al-

Hadits serta pemahamannya secara maksimal. Semua pelajaran agama 

berbahasa Arab dan semua pelajaran umum berbahasa Inggris. Setelah 

memahami bahasa dasar. Semua pelajaran dimulai dari dasar, jadi relatif 

tidak ada kesulitan bagi santri atau calon santri karena santri yang belum 

mampu akan dibimbing oleh Guru. 

 Jadi, dalam implementasi kurikulum pesantren di Pondok Modern 

Arrisalah Gundik Slahung Ponorogo bahwa pelaksanaan kurikulum 

pesantren bertujuan mencetak santri yang memiliki karakter building dan 

linguistic, dan dari hasil implementasi kurikulum pesantren santri 

mendapatkan pola pembinaan berbentuk “kulliyah‟ setingkat dengan 

universitas di luar negeri, maka setelah tamat santri dapat melanjutkan 

studi di berbagai perguruan tinggi di dalam negeri maupun di luar negeri.  

Atau kembali ke masyarakat dengan berbagai profesi, seperti „ulama atau 

kiai, dosen, politikus, pengusaha, pegawai dan lain sebagainya. 

C. Evaluasi Kurikulum Pesantren di Pondok Modern Arrisalah Gundik 

Slahung Ponorogo. 

Evaluasi merupakan aktivitas meneliti dan mengetahui sampai 

dimana pelaksanaan yang dilakukan di dalam proses keseluruhan 

organisasi mencapai hasil sesuai dengan rencana atau program yang telah 

ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan. Evaluasi 

pendidikan memusatkan perhatian pada program-program pendidikan 
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untuk anak didik. Sebagaimana dikemukakan secara teoritis, bahwa 

evaluasi merupakan aktivitas untuk meneliti dan mengetahui sampai di 

mana pelaksanaan yang dilakukan di dalam proses keseluruhan organisasi 

mencapai hasil sesuai dengan rencana atau program yang telah ditetapkan 

dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan pesantren. Sehingga setiap 

kegiatan yang dilakukan di pesantren khususnya dalam mendidik para 

santri memerlukan adanya evaluasi. Hal tersebut sesuai bahwa dengan 

hasil deskripsi data, bahwa Dampak atau feedback dari proses evaluasi 

kurikulum adalah supaya guru mengerti akan toriqoh atau cara, al madah 

atau materi serta tujuan dari pembelajaran yang mungkin banyak guru 

lupakan. Proses evaluasi membuat para guru mengerti bahwa metode 

pembelajaran yang iya terapkan selama ini sudah sesuai atau belum, 

misalnya bahasa arab seperti nahwu, tidak boleh dijelaskan memakai 

bahasa Indonesia. Hal tersebut merupakan toriqoh yang harus guru patuhi. 

Selain itu guru juga bisa mengenali apakah konten madah atau isi materi 

sudah sesuai dengan visi misi pondok modern arrisalah dan sesuai dengan 

tingkat kelas para santri. Dari hasil evaluasi tersebut santri akan lebih 

mudah dalam penguasaan materi pelajaran dan juga santri dapat menerima 

dengan baik serta dapat menyampaikan keluhan tentang kesulitan materi 

yang diterima.   

Dalam kajian teori sebelumnya telah dijelaskan bahwa dengan 

evaluasi akan diketahui sejauh mana tujuan pendidikan tercapai dan sejauh 

mana proses kurikulum itu berjalan seperti yang diharapkan. Hasil 

evaluasi itu akan dapat dijadikan umpan balik terhadap perbaikan 
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kurikulum selanjutnya. Evaluasi kurikulum itu dapat ditetapkan untuk 

mencapai dua sasaran, yakni evaluasi terhadap proses kurikulum dan 

evaluasi terhadap produk (hasil) kurikulum. Evaluasi terhadap proses 

dimaksudkan menilai apakah proses situ berjalan secara optimal sehingga 

memungkinkan tercapainya tujuan.
106

 Hal tersebut sesuai dengan hasil 

deskripsi data pula, bahwa dari hasil evaluasi kemudian ditindak lanjuti 

oleh semua pihak. Dari tindak lanjut tersebut maka semua pihak akan 

mampu mengenali seberapa jauh kesesuaian materi dengan tingkat kelas 

para santri. Untuk materi yang kurang sesuai akan digantikan dengan 

materi yang lebih sesuai dengan kemampuan para santri di Pondok 

Modern Arrisalah Gundik Slahung Ponorogo. 

 Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa evaluasi kurikulum 

pesantren di Pondok Modern Arrisalah Gundik Slahung Ponorogo, 

evaluasi sangat penting dilakukan untuk mengetahui hasil pelaksanaan 

kurikulum pesantren sehingga dapat tercapainya tujuan, visi, misi pondok 

Modern Arrisalah Gundik Slahung Ponorogo untuk mencetak kyai dan 

guru. Dengan diadakan evaluasi tersebut, maka dapat diketahui hasil 

pelaksanaan program pengembangan kurikulum dalam menghadapi era 

globalisasi. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Penyusunan kurikulum di Pondok Modern Arrisalah Gundik Slahung 

Ponorogo  bahwa  kurikulum keagamaan tersebut disusun oleh tim 

khusus yang berkompetensi dan dipilih langsung oleh pimpinan 

Pondok Modern Arrisalah Gundik Slahung Ponorogo. Dan tahapan 

dalam pengembangan kurikulum ialah; 1) Membagi  tim berdasarkan 

bidang dan keahlian dalam pengembangan kurikulum, 2) Mengadakan 

penilaian terhadap kurikulum yang sedang digunakan, setelah itu 

meneliti apa saja yang menjadi kekurangan dari kurikulum yang 

digunakan tersebut, 3) Merumuskan kriteria-kriteria bagi penentuan 

kurikulum baru, selanjutnya dari tim penyusun kurikulum menentukan 

program-program kurikulum baru tersebut, 3) dan setelah menentukan 

program-program sesuai dengan bidang masing-masing, pada masing-

masing program tersebut dirumuskan komponen-komponen 

kurikulumnya. Dan untuk penyususan kurikulum keagamaan belum 

ada atau teragendakan atau terprogram triwulan hanya saja berjalan 

secara aksidental. 

2. Implementasi kurikulum keagamaan di Pondok Modern Arrisalah 

Gundik Slahung Ponorogo bahwa pelaksanaan kurikulum keagamaan 

Modern Arrisalah Gundik Slahung Ponorogo bertujuan mencetak 

santri yang memiliki karakter building dan linguistic, kemudian faktor 
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dan tujuan yang mempengaruhi adanya pelaksanaan kurikulum 

Pondok Modern Arrisalah Gundik Slahung Ponorogo adalah untuk 

mencetak Kyai dan guru. Pendekatan yang digunakan dalam 

implementasi ini yaitu dari pengamatan hasil belajar santri ketika 

didalam kelas mereka diajarkan materi-materi yang sesuai dengan 

jenjang pendidikan mereka dan kemampuan santri dari materi yang 

diajarkan diharapkan santri bisa melaksanakan dikehidupan sehari-

harinya atau dilingkup masyarakat setelah tamat dari pondok 

pesantren. Dari implementasi kurikulum pesantren santri mendapatkan 

pola pembinaan berbentuk “kulliyah‟ setingkat dengan universitas di 

luar negeri, maka setelah tamat santri dapat melanjutkan studi di 

berbagai perguruan tinggi di dalam negeri maupun di luar negeri.  

Atau kembali ke masyarakat dengan berbagai profesi, seperti „ulama 

atau kiai, dosen, politikus, pengusaha, pegawai dan lain sebagainya.  

Sebab santri telah dipersiapkan dengan lapangan perjuangan yang 

jelas serta lapangan ekonomi yang mapan. 

3. Evaluasi kurikulum di Pondok Modern Arrisalah Gundik Slahung 

Ponorogo sangat penting. Dan hasil dalam evaluasi ini ketika santri 

mendapat kesulitan dalam menerima materi oleh guru pengampu, 

materi disampaikan kepada tim penyusun kurikulum untuk 

disesuaikan dengan kemampuan santri. Evaluasi dilaksanakan dengan 

menentukan kriteria ketuntasan minimal, prosedur kenaikan kelas, 

menentukan target batasan pencapaian pembelajaran. Dalam proses 

evaluasi yang terlibat adalah seluruh keluarga pondok yaitu guru, 
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santri dan tim penyusun kurikulum. Dan feedback dari evaluasi 

tersebut adalah guru mudah menyampaikan materi dan santri dapat 

menerima materi dengan baik. Dan dari tindak lanjut evaluasi tersebut 

guru mengenali seberapa jauh kesesuaian materi dengan tingkat kelas 

para santri. Dalam proses evalusasi kurikulum pesantren di Pondok 

Modern Arrisalah Gundik Slahung Ponorogo belum ada atau 

teragendakan atau terprogram triwulan hanya saja berjalan secara 

aksidental sama seperti proses penyusunan kurikulum pesantren. 

B. Saran  

1. Bagi tim dalam penyusunan kurikulum Pondok Modern Arrisalah, 

hendaknya dalam proses penyusunan kurikulum lebih terprogram, agar 

proses penyusunan kurikulum berjalan dengan baik sehingga 

mendapatkan hasil yang diharapkan. 

2. Bagi pendidik dan tenaga pendidik, bagi pendidik agar mau belajar dan 

ikut merealisasikan setiap perkembangan dan penyempurnaan 

kurikulum dalam proses pembelajaran di Pondok Modern Arrisalah 

Gundik Slahung Ponorogo. Agar penerapan kurikulum dapat 

terlaksana dengan efektif. 
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