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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan sesuatu yang sangat penting, karena dengan 

pendidikan manusia akan mempelajari banyak hal tentang apa yang muncul dan 

berkembang di belahan dunia. Dalam Islam, pendidikan dikaitkan dengan 

menuntut ilmu. Bahkan ayat yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad 

SAW berkenaan dengan mencari ilmu. 
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Artinya : Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia 
telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah 
yang Maha pemurah. Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam. 
Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya (Q.S Al ’Alaq: 1-5) 
(Departemen Agama, 2007: 597). 

 
Selama berabad-abad, pendidikan lebih dilihat sebagai suatu proses 

pemindahan ilmu saja dan bukannya proses perubahan. Fokusnya lebih 

menitikberatkan dalam bentuk mengajarkan informasi yang harus dipelajari dan 

dihafalkan, bukannya pada kerangka pengalaman yang harus dipelajari dan 

diinternalisasikan dalam bentuk kepribadian.  

Membahas tentang pendidikan maka tidak akan terlepas dari manajemen sekolah 

dan kurikulum sekolah. Manajemen sekolah adalah ”proses perencanaan, 
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pengorganisasian, pengarahan, pengontrolan sumber daya pendidikan dengan 

maksud untuk mencapai tujuan sekolah yang telah ditetapkan” (Susilo, 2007: 72). 

Dengan perkataan lain manajemen sekolah merupakan bagian dari manajemen 

pendidikan atau menerapkan manajemen pendidikan dalam organisasi sekolah 

sebagai salah satu komponen dari sistem pendidikan. Manajemen bahkan bisa 

menjangkau sistem yang luas dan besar secara regional, nasional bahkan 

internasional. Sedangkan manajemen kurikulum di sekolah merupakan bagian 

dari program peningkatan mutu pendidikan melalui penerapan pola pengelolaan 

pelaksanaan kurikulum secara nasional. Manajemen memiliki pengaruh yang 

sangat signifikan terhadap tingkat keberhasilan yang telah direncanakan. 

Perencanaan yang terprogram dan tersusun rapi akan mempermudah para 

pendidik dalam menjalankan tugas kewajiban mereka. 

Pelaksanaan kurikulum di sekolah mengatur kegiatan operasional dan 

hubungan kerja personil sekolah dalam upaya melayani siswa mencapai 

kompetensi yang sudah ditetapkan. Manajemen kurikulum merupakan salah satu 

bagian dari manajemen suatu lembaga pendidikan, sehingga secara tidak langsung 

keberhasilan sekolah dalam melaksanakan proses pembelajaran dipengaruhi oleh 

manajemen kurikulum lembaga tersebut. Manajemen kurikulum yang jelas dan 

sistematik akan meningkatkan  mutu secara efektif dan tercapainya kualitas yang 

baik bagi lulusan suatu lembaga pendidikan. Untuk mewujudkan hal tersebut 

dibutuhkan strategi manajemen yang tepat, efektif serta efisen. Sehingga 
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manajemen berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan mutu lembaga pendidikan 

tersebut. 

Kurikulum yang baik harus selalu berubah dari waktu ke waktu sesuai 

dengan perkembangan zaman. Di Indonesia telah mengalami pergantian 

kurikulum, seperti adanya kurikulum 1984, 1994, dan sejak tahun 2004 

pemerintah telah menetapkan kurikulum berbasis kompetensi (KBK) sebagai 

kurikulum yang berlaku di Indonesia. Dengan adanya perubahan kurikulum 

tersebut, sangat mempengaruhi proses pembelajaran di kelas. Di mana pihak 

sekolah terutama bidang kurikulum dan guru harus bisa melakukan perencanaan, 

dan penataan materi, jam, dan struktur program belajar berbasis kompetensi 

bukan berbasis konten atau isi sebagaimana pada kurikulum 1994 dan 

sebelumnya. Perubahan kurikulum itu juga menuntut guru untuk mengembangkan 

silabus dan menjabarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam 

proses pembelajaran.  

Bila dilihat dari berbagai sisi, dapat diungkapkan bahwa KBK menjadi 

kurikulum yang memenuhi kesempurnaan secara konseptual. Namun KBK 

banyak mengalami kendala yang terkait dengan pelaksanaannya, sehingga perlu 

perangkat khusus yang mengatur secara teknis dan detail tentang pelaksanaannya 

tersebut. Perangkat tersebut disusun berdasarkan pada kesesuaian dengan 

kekhasan, kondisi dan potensi daerah, satuan pendidikan dan peserta didik. Oleh 

karena itu, dikembangkanlah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

dalam rangka menjembatani hal itu. Akhirnya melalui Undang-undang Republik 
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Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22, 23, dan 24 

tahun 2006 mengamanatkan kepada setiap satuan pendidikan untuk membuat 

KTSP sebagai pengembangan kurikulum yang akan dilaksanakan pada tingkat 

satuan pendidikan yang bersangkutan (Khaeruddin, dkk, 2007: 5). 

KTSP merupakan pengembangan dari KBK atau kurikulum 2004. KTSP 

lahir sebagai kurikulum yang disusun, dikembangkan dan dilaksanakan oleh 

setiap satuan pendidikan yang sudah siap dan mampu mengembangkannya 

dengan memperhatikan UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional pasal 36: 

1. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada Standar   
Nasional Pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 

2. Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan 
dengan prinsip diversivikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi 
daerah dan peserta didik. 

3. Kurikulum tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah 
dikembangkan oleh sekolah dan komite sekolah berpedoman pada 
standar kompetensi lulusan dan standar isi serta panduan penyusunan 
kurikulum yang dibuat oleh BSNP (Mulyasa, 2007: 12). 

 
KTSP merupakan kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan 

oleh masing-masing satuan pendidikan sekolah. Terkait dengan penyusunan 

KTSP ini, Badan Standar Nasional Pendidikan (BNSP) telah membuat panduan 

penyusunan KTSP. Panduan ini diharapkan menjadikan acuan bagi satuan 

pendidikan dari sekolah dasar hingga sekolah tingkat menengah. Depdiknas 
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mengharapkan paling tidak tahun 2009 hingga 2010 semua sekolah telah 

melaksanakan KTSP (Muslih, 2008: 17). 

Pengembangan dari KBK ke KTSP menekankan pada pelaksanaannya. 

Untuk KBK, kurikulum disusun oleh pusat secara rinci, sekolah hanya 

melaksanakannya, sedangkan KTSP kerangka dasar kurikulum disusun oleh 

pusat, sekolah dituntut mengembangkan lebih lanjut. Jika KBK disusun oleh 

pemerintah pusat, dalam hal ini Depdiknas, sedangkan KTSP disusun oleh tingkat 

satuan pendidikan masing-masing, dalam hal ini sekolah yang bersangkutan 

walaupun masih mengacu pada rambu-rambu nasional. Dalam KTSP, sekolah 

diberi kewenangan penuh menyusun rencana pendidikannya dengan mengacu 

pada standar-standar yang telah ditetapkan, mulai dari tujuan, visi, misi, struktur 

dan muatan kurikulum, beban belajar, kalender pendidikan, hingga 

pengembangan silabusnya (Muslich, 2008: 17-18).  

KTSP bukanlah menggantikan KBK. KTSP lebih mengacu pada tingkat 

pengembangan kurikulum. Dengan kata lain kurikulum yang digunakan saat ini 

masih berpola KBK, sedangkan tingkat pengembangannnya sampai pada tingkat 

satuan pendidikan, harapannya tentu memberikan otonomi seluas-luasnya kepada 

guru dan sekolah untuk mengembangkan kompetensi dasar sesuai dengan kondisi 

sekolah masing-masing.  

Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari sistem pendidikan di Indonesia, sebagaimana yang tercantum dalam UU 

Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 12 ayat 1 butir a 
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”setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan 

pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh 

pendidik yang seagama”. Ini berarti jika dalam satuan lembaga pendidikan ada 

siswa yang beragama Islam, maka mereka berhak mendapatkan pengajaran agama 

Islam dan diajarkan oleh guru yang beragama Islam.  

Untuk sekolah-sekolah di bawah naungan Depdiknas dalam artian 

berstatus negeri, alokasi waktu untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 

hanya 2 (dua) jam per pekan. Tentu saja hal ini dirasakan sangat kurang. Karena 

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam tidak hanya menyampaikan pengetahuan 

agama atau guru sekedar melakukan transfer nilai-nilai agama Islam kepada 

peserta didik, tetapi juga membimbing peserta didik untuk berperilaku sesuai 

dengan nilai-nilai agama Islam. Dengan demikian, setelah mempelajari mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam peserta didik diharapkan mampu 

mengaplikasikan dan mempraktekkan nilai-nilai agama Islam dalam kehidupan 

sehari-hari.  

Berdasarkan hasil survey awal (30 Juli 2010) yang peneliti lakukan di 

SMP Negeri 3 Sukoharjo, sekolah ini merupakan sekolah unggulan di Kabupaten 

Sukoharjo dan merupakan satu dari dua Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional 

(RSBI) tingkat satuan SMP yang ada di Kabupaten Sukoharjo. Sekolah ini sudah 

melaksanakan RSBI selama 3 (tiga) tahun berjalan. Mulai tahun pelajaran 

2010/2011, kelas VII di sekolah ini melaksanakan program RSBI murni, 

sedangkan untuk kelas VIII dan IX masih campuran reguler dengan RSBI. 
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Peneliti menemukan bahwa manajemen KTSP di sekolah ini dikategorikan baik, 

karena dalam penerapannya dilaksanakan dengan baik sesuai dengan pedoman 

KTSP. Akan tetapi pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, KTSP belum 

dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan belum tersedianya 

fasilitas pendukung penyelenggaraan pembelajaran, seperti tempat pelaksanaan 

praktek untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Meskipun keberhasilan 

KTSP di sebuah sekolah tidak hanya pada tataran pelaksanaannya saja, melainkan 

juga dilihat dari perencanaan, pelaksanaan hingga akhir kegiatan berupa evaluasi 

atas perencanaan dan pelaksanaan yang telah dilakukan. namun pelaksanaan juga 

termasuk komponen yang penting untuk diperhatikan. 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti 

kegiatan pengelolaan KTSP pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di 

SMP Negeri 3 Sukoharjo sehingga sekolah tersebut menjadi salah satu sekolah 

yang dipercaya sebagai Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional di Sukoharjo. 

Oleh karena itu, penulis mengambil judul ”MANAJEMEN KURIKULUM 

TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP) PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 

(Studi Kasus di Kelas VII SMP Negeri 3 Sukoharjo Tahun Pelajaran 

2010/2011)”.  

 

B. Penegasan Istilah 

Ada beberapa istilah yang terdapat dalam judul yang perlu dipahami agar 

tidak terjadi salah penafsiran. Beberapa istilah tersebut yaitu: 
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1. Manajemen  

Manajemen adalah ”penggunaan sumber daya secara efektif untuk 

mencapai  sasaran” (Depdiknas, 2005: 708). Dalam pandangan lain, 

dikemukakan bahwa manajemen merupakan kemampuan dan ketrampilan 

khusus untuk melakukan suatu kegiatan, baik bersama orang lain ataupun 

melalui orang lain dalam mencapai tujuan organisasi (Sudjana, 2004: 16-17). 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah 

kegiatan yang dilakukan dengan kemampuan khusus dalam penggunaan 

sumber daya yang dimiliki, untuk mencapai tujuan organisasi yang dilakukan 

bersama-sama.  

2. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)  

Menurut Mulyasa (2007: 12), Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP) adalah kurikulum operasional yang disusun, dikembangkan, dan 

dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan yang sudah siap dan mampu 

mengembangkannya dengan memperhatikan UU Nomor 20 tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam penelitian ini, yang dimaksud 

KTSP merupakan kurikulum yang diberlakukan, dikembangkan dan 

dilaksanakan oleh sekolah-sekolah di Indonesia mulai tahun pelajaran 

2006/2007 sampai sekarang. 

3. Pendidikan Agama Islam  

Menurut Ahmad D. Marimba (1989: 19), Pendidikan Agama Islam 

(PAI) adalah suatu bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan hukum-hukum 
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agama Islam menuju terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran 

Islam. Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan PAI adalah sebagai nama 

dari sebuah mata pelajaran untuk satuan pendidikan SMP. 

4. SMP Negeri 3 Sukoharjo 

SMP Negeri 3 Sukoharjo adalah lembaga pendidikan di bawah 

pengawasan pemerintah daerah Kabupaten Sukoharjo. Sekolah ini berlokasi di 

jalan dr Sutomo No. 1 Gayam Sukoharjo, 57514. Sekolah tersebut merupakan 

lembaga pendidikan unggulan di kota Sukoharjo, yang telah ditunjuk dan 

dipercaya sebagai Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI), dengan 

visi: ”Unggul dalam prestasi saing internasional berdasarkan budaya bangsa, 

iman, taqwa dan akhlak mulia”. Sedangkan misinya: ”terwujudnya prestasi 

akademik dan non akademik bertaraf internasional, menerapkan nilai-nilai 

budaya sebagai jati diri bangsa, dan melaksanakan ajaran agama yang dianut”. 

Berdasarkan penegasan istilah di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

maksud dari penelitian yang berjudul ”MANAJEMEN KURIKULUM TINGKAT 

SATUAN PENDIDIKAN (KTSP) PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (Studi 

Kasus di Kelas VII SMP Negeri 3 Sukoharjo Tahun Pelajaran 2010/2011)” adalah 

dalam rangka meneliti kegiatan pengelolaan KTSP dalam hal ini difokuskan pada 

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasinya pada mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam kelas VII di SMP Negeri 3 Sukoharjo pada tahun pelajaran 

2010/2011. 
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C. Rumusan Masalah 

Perumusan masalah merupakan pembatasan terhadap masalah agar 

penulisan lebih terfokus pada masalah yang akan diteliti. Setelah melihat latar 

belakang masalah tersebut, maka rumusan masalahnya adalah:  

1. Bagaimana proses perencanaan KTSP pada mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam kelas VII di SMP Negeri 3 Sukoharjo? 

2. Bagaimana proses pelaksanaan KTSP pada mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam kelas VII di SMP Negeri 3 Sukoharjo? 

3. Bagaimana proses evaluasi KTSP pada mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam kelas VII di SMP Negeri 3 Sukoharjo? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mendeskripsikan proses perencanaan KTSP pada mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam kelas VII di SMP Negeri 3 Sukoharjo. 

2. Untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan KTSP pada mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam kelas VII  di SMP Negeri 3 Sukoharjo. 

3. Untuk mendeskripsikan proses evaluasi KTSP pada mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam kelas VII di SMP Negeri 3 Sukoharjo.  
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Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis 

Sebagai pengembangan disiplin ilmu berupa penyajian informasi ilmiah untuk 

menyempurnakan pelaksanaan manajemen KTSP pada mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi 

pembelajaran. 

2. Manfaat praktis  

a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam 

menjalankan tugas kependidikan khususnya di bidang kurikulum bila telah 

terjun dalam lembaga pendidikan di masa akan datang, dan upaya untuk 

mengetahui pelaksanaan manajemen KTSP pada mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam yang menjadi perhatian peneliti. 

b. Bagi sekolah, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan 

dan pertimbangan dalam pelaksanaan manajemen KTSP pada mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam. 

c. Bagi pembaca umumnya, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk 

menambah wawasan mengenai pelaksanaan manajemen KTSP pada mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam. 

 

E. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka merupakan hasil dari kajian penelitian yang relevan 

dengan permasalahan. Kajian di sini berisi uraian singkat hasil-hasil penelitian 
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terdahulu tentang masalah sejenis. Dalam kajian pustaka ini penulis berusaha 

menampilkan hasil-hasil penelitian yang telah diselesaikan para peneliti 

sebelumnya. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, maka ada beberapa 

penelitian yang berhubungan atau berkaitan dengan penelitian yang akan penulis 

angkat, antara lain: 

1. Ika Setyani (UMS, 2009) dalam skripsinya yang berjudul Manajemen 

Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini (Studi Kasus Pengelolaan Materi dan 

Penggunaan Metode Pembelajaran pada Kelompok B di TKIT Al Ausath 

Pabelan, Kartasura, Sukoharjo Tahun Pelajaran 2008/2009), menyimpulkan 

bahwa pengelolaan materi di TKIT Al Ausath dilakukan dengan cara 

pembuatan buku pedoman kurikulum yang dijabarkan dalam bentuk Satuan 

Kegiatan Harian (SKH) dan Satuan Kegiatan Pekanan (SKP) sebagai 

pedoman ustadzah dalam mengajar. Dalam pelaksanaan pembelajaran juga 

dibuat pedoman agar pembelajaran berjalan dengan terarah. Metode 

pembelajaran yang digunakan TKIT Al Ausath adalah metode pemberian 

tugas, metode proyek, metode demonstrasi, metode bercerita dan metode 

bercakap-cakap.  

2. Prihanto (UMS, 2010) dalam skripsinya yang berjudul Manajemen Kurikulum 

MTs Muhammadiyah Blimbing Polokarto Sukoharjo Tahun 2009, 

menyimpulkan bahwa penyusunan kurikulum di MTs Muhammadiyah 

Blimbing Polokarto Sukoharjo meliputi: penyusunan visi dan misi, 

penyusunan tujuan pendidikan satuan pendidikan, penyusunan standar isi, 
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penyusunan struktur muatan kurikulum, penyusunan silabus dan penyusunan 

RPP. Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan MTs Muhammadiyah 

Blimbing Polokarto Sukoharjo, maka perlu dilakukan perbaikan secara terus 

menerus di berbagai bidang, terutama peningkatan SDM terkait dengan 

pelaksanaan penyusunan kurikulum yang sesuai harapan pemerintah dan 

masyarakat. 

3. Tri Agus Santoso (UMS, 2010) dalam skripsinya yang berjudul Penyusunan 

Kurikulum SD Muhammadiyah Program Khusus (PK) Surakarta Tahun 2009, 

menyimpulkan bahwa penyusunan kurikulum di SD Muhammadiyah Program 

Khusus melibatkan: a) tenaga ahli, b) komite sekolah, c) guru bagian 

kurikulum, d) koordinator guru mata pelajaran, dan e) guru mata pelajaran. 

Penyusunan visi, misi dan tujuan sekolah dengan menggunakan kalimat yang 

jelas dan mencakup seluruh aspirasi pihak yang terkait. Dalam mewujudkan 

visi, misi dan tujuan sekolah, setiap guru wajib membuat silabus dan RPP.  

Standar isi kurikulum memuat kurikulum nasional dan kurikulum tambahan.  

4. Marlina Wulansari (UMS, 2009) dalam skripsinya yang berjudul 

Problematika Pembelajaran Berbasis KTSP pada Pelajaran Aqidah (Studi 

Kasus di SMA Muhammadiyah 2 Surakarta Tahun Ajaran 2008/2009), 

menyimpulkan bahwa bentuk perencanaan pembelajaran melalui silabus dan 

RPP. Permasalahan yang muncul adalah: a) guru belum mampu 

mengembangkan standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator; dan b) 

penentuan metode, sumber belajar, dan bentuk penilaian yang masih terkesan 
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kuno. Pelaksanaan pembelajaran dibagi dalam kegiatan awal, inti, dan akhir. 

Permasalahan yang muncul adalah: a) kurang maksimalnya guru dalam 

mengelola kelas, b) penggunaan metode pembelajaran yang masih 

konvensional, dan c) kurang maksimalnya pemanfaatan sumber belajar. 

Evaluasi yang dilakukan melalui tes dan non tes. Tes dilakukan melalui tes 

lisan dan tulis, tes tulis meliputi ulangan harian, ulangan tengah semester, 

ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas. Permasalahan yang 

muncul dari evaluasi pembelajaran adalah: a) bentuk evaluasi yang masih 

menekankan pada ranah kognitif saja, dan b) evaluasi yang dilakukan hanya 

terkesan melalui hasil belajar saja tanpa memperhatikan proses belajar siswa. 

5. Krisdiana Hidayati (UMS, 2008) dalam skripsinya yang berjudul 

Perencanaan Pembelajaran Matematika Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan SMA Muhammadiyah Kota Surakarta (Studi Multi Kasus di SMA 

Muhammadiyah 1, 2 dan 3 Surakarta), menyimpulkan bahwa prinsip-prinsip 

perencanaan pembelajaran Matematika di ketiga tempat penelitian tersebut 

adalah memadai, aktual dan kontekstual dan menyeluruh. Langkah-langkah 

perencanaan meliputi mengkaji SK dan KD, mengidentifikasi materi pokok, 

merumuskan indikator pencapaian kompetensi, menentukan jenis penilaian, 

alokasi waktu dan sumber belajar. Faktor pendukung perencanaan matematika 

adalah karakteristik guru matematika dan MGMP, sedangkan faktor 

penghambat perencanaan pembelajaran yaitu keadaan perpustakaan yang 

kurang memadai.  
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Berdasarkan kajian pustaka yang telah penulis kemukakan, sebenarnya 

sudah banyak penelitian tentang manajemen kurikulum. Namun ketika penulis 

mencoba mengkaji, tampaknya penelitian yang dilakukan tentang manajemen 

kurikulum masih bersifat umum, belum ada yang secara khusus meneliti tentang 

manajemen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Pendidikan Agama 

Islam yang fokus pada proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi 

pembelajaran. Dengan demikian masalah yang diangkat dalam penelitian ini 

merupakan penelitian yang memenuhi unsur kebaruan.  

 

F. Metode Penelitian 

Dalam memecahkan suatu masalah, peneliti harus menggunakan cara atau 

metode tertentu yang sesuai dengan pokok masalah yang akan dibahas. Di 

samping itu metode-metode tertentu dipilih agar penelitian dapat menghasilkan 

data-data yang positif dan dipercaya kebenarannya.  

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penelitian ini yang berkaitan 

dengan metode penelitian adalah: 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian yang penulis lakukan ini berupa penelitian lapangan (field 

research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yakni ”berupa 

penelitian yang prosedurnya menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati” (Bogdan dan 

Taylor yang dikutip Moleong, 2007:  4). 
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2. Subjek Penelitian 

Azwar (2010: 34), memberikan pengertian bahwa subjek penelitian 

adalah “sumber utama data penelitian, yaitu pihak yang memiliki data 

mengenai hal-hal yang akan diteliti”. Menurut Sukandarrumidi (2006: 47) 

populasi adalah “keseluruhan obyek penelitian baik terdiri dari benda nyata, 

abstrak, peristiwa ataupun gejala yang merupakan sumber data dan memiliki 

karakter tertentu dan sama”. Sedangkan sampel adalah “bagian dari populasi 

yang memiliki sifat-sifat yang sama dari subjek yang merupakan sumber data” 

(Sukandarrumidi, 2006: 47). Oleh karenanya pengambilan sampel harus 

dilakukan dengan cara sedemikian rupa sehingga dapat diperoleh sampel yang 

benar-benar mampu menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya, 

dengan kata lain sampel harus representatif.  

Cara pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan sampel bertujuan atau purposive sampling. Menurut Sutopo 

(2006: 64), “sampel bertujuan dilakukan dengan kecenderungan peneliti untuk 

memilih sampelnya berdasarkan posisi dengan akses tertentu yang dianggap 

memiliki informasi yang berkaitan dengan permasalahan secara mendalam 

dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data”. Dalam pelaksanaan 

pengumpulan data, pilihan sampel dan jumlahnya dapat berkembang sesuai 

dengan kebutuhan dan kemantapan peneliti dalam memperoleh data.  

Terkait dengan penelitian ini, maka yang menjadi sampel adalah 

kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, kepala tata usaha, dan 
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guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam untuk kelas VII dan siswa kelas 

VII. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian 

ini adalah: 

a. Metode wawancara  

Moleong (2007: 186) menyatakan bahwa metode wawancara 

adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh 2 (dua) 

pihak yaitu, pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara 

yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. 

Jenis wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara 

terstruktur, yaitu wawancara yang dalam pelaksanaannya pewawancara 

menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan 

diajukan (Moleong, 2007: 190).  

Metode ini dipakai penulis untuk mengambil data dan informasi 

tentang proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi KTSP pada mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam yang ada di SMP Negeri 3 Sukoharjo. 

Wawancara dilakukan kepada beberapa pihak, di antaranya: 

1) Kepala Sekolah, untuk mengumpulkan data tentang kegiatan 

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi KTSP pada mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam 
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2) Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum, untuk mengumpulkan data 

tentang kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi KTSP pada 

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 

3) Guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas VII, untuk 

mengumpulkan data tentang proses perencanaan, pelaksanaan dan 

evaluasi KTSP pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 

4) Peserta didik kelas VII, untuk mengumpulkan data tentang proses 

pelaksanaan KTSP pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. 

b. Metode dokumentasi  

Metode dokumentasi atau pengumpulan dokumen adalah tehnik 

pengumpulan data yang ditujukan kepada subjek peneliti dengan 

mempelajari dokumen. “Dokumen dapat berupa catatan pribadi, surat 

pribadi, buku harian, laporan kerja, notulen rapat, catatan kasus, rekaman 

kaset, rekaman video, foto dan lain sebagainya”  (Sukandarrumidi, 2006: 

100-101). Data yang akan digali dengan menggunakan dokumentasi ini 

adalah mengenai sejarah berdiri, letak geografis, profil sekolah, struktur 

organisasi, visi, misi, tujuan sekolah, daftar pendidik dan tenaga 

kependidikan, daftar siswa kelas VII, daftar sarana dan prasarana sekolah, 

RPP, silabus, dan pedoman mengajar guru. 

c. Metode observasi 

Metode observasi digunakan untuk menggali data dari sumber data 

yang berupa peristiwa, aktivitas, perilaku, tempat atau lokasi dan benda 
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serta rekaman gambar (Sutopo, 2006: 75). Metode observasi 

memungkinkan peneliti untuk melihat dan mengamati sendiri, kemudian 

mencatat kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya 

(Moleong, 2006: 174). Observasi langsung dilakukan untuk memperoleh 

gambaran keadaan fisik SMP Negeri 3 Sukoharjo seperti keadaan sarana 

prasarana sekolah, dan untuk memperoleh gambaran kegiatan pelaksanaan 

pembelajaran yang dilakukan guru Pendidikan Agama Islam.  

 

4. Metode Analisis Data 

Analisis data menurut Moleong (2006: 248), adalah “upaya yang 

dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisaikan data, 

memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, 

mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang 

dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain”. 

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif yang terdiri 

dari tiga kegiatan, yaitu pengumpulan data sekaligus reduksi data, penyajian 

data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Model analisis semacam ini 

merupakan model analisis menurut Milles dan Hubermans sebagaimana 

disunting oleh H.B Sutopo (2002: 96). 

Pertama, pengumpulan data sekaligus reduksi data. Setelah 

pengumpulan data selesai dilakukan, tahap berikutnya adalah melakukan 

reduksi data, yaitu menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak 
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diperlukan dan pengorganisasian sehingga data terpilah-pilah. Kedua, 

penyajian data. Data yang telah direduksi akan disajikan dalam bentuk narasi. 

Ketiga, penarikan kesimpulan atau verifikasi. Penarikan kesimpulan dari data 

yang telah disajikan pada tahap kedua.  

Untuk tehnik berpikir, penulis menggunakan tehnik berfikir induktif 

yaitu pola berpikir yang menarik kesimpulan yang bersifat umum dari 

berbagai kasus yang bersifat individual. Pola penalaran induktif dimulai 

dengan mengemukakan pernyataan-pernyataan yang mempunyai ruang 

lingkup yang khas dan terbatas dalam menyusun argumentasi dan diakhiri 

dengan penyimpulan yang bersifat umum (Sukandarrumidi, 2006: 38).  

 

G. Sistematika Penulisan 

Sebuah skripsi akan lebih sistematis apabila disusun dengan sistematika 

yang sesuai dengan kaidah penulisan skripsi yang baik. Oleh karena itu, dalam 

skripsi ini penulis mencantumkan sistematika penulisan skripsi sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan. Pembahasannya meliputi: latar belakang masalah, 

penegasan istilah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian 

pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.  

BAB II Manajemen KTSP Pendidikan Agama Islam. Pembahasannya 

meliputi 3 bagian. Bagian pertama membahas tentang manajemen kurikulum, 

terdiri dari pengertian manajemen kurikulum, dan ruang lingkup manajemen 

kurikulum. Bagian kedua membahas tentang konsep dasar KTSP, terdiri dari 
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pengertian, tujuan, landasan pengembangan, karakteristik dan pembelajaran 

berbasis KTSP meliputi perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi. Bagian ketiga 

membahas tentang mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, terdiri dari 

pengertian, tujuan dan ruang lingkup, dasar penyelenggaraan serta standar isi 

Pendidikan Agama Islam.  

BAB III Data Manajemen KTSP Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 

3 Sukoharjo. Pembahasannya meliputi 2 (dua) bagian. Bagian pertama membahas 

tentang gambaran umum SMP Negeri 3 Sukoharjo, terdiri dari sejarah berdiri, 

letak geografis, struktur organisasi, visi, misi, tujuan, keadaan pendidik dan 

tenaga kependidikan, keadaan siswa kelas VII, keadaan sarana dan prasarana. 

Bagian kedua membahas tentang manajemen KTSP Pendidikan Agama Islam 

kelas VII di SMP Negeri 3 Sukoharjo yang difokuskan pada kegiatan 

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. 

BAB VI Analisis data. Pembahasannya meliputi analisis data-data yang 

telah diperoleh, yang tertuang dalam Bab III tentang proses perencanaan, 

pelaksanaan, dan evaluasi. 

BAB V Penutup. Pembahasannya meliputi kesimpulan, saran dan kata 

penutup. 

 
 
 
 
 
 


