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PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

  Pendidikan pada dasarnya merupakan suatu rangkaian proses kegiatan yang 

dilakukan secara sadar, berencana, sistematik, berkesinambungan, terpola, dan 

terstruktur terhadap anak didik  dalam rangka membentuk para peserta didik 

menjadi seorang insan yang berkualitas baik sacara intelek maupun moral 

spiritual. Pendidikan adalah aspek kehidupan yang harus dan pasti dijalani oleh 

semua manusia di muka bumi sejak kelahiran, selama masa pertumbuhan dan 

kedewasaannya  (M. Joko Susilo 2007 : 24).  

  Perkembangan pendidikan menunjukan perkembangan yang sangat pesat, 

indikatornya adalah munculnya sekolah-sekolah baru yang menawarkan berbagai 

kelebihan dalam membekali peserta didik. Untuk itu, maka perlu adanya 

pembenahan disetiap lini atau perkembangan lembaga pendidikan tersebut, jika 

tidak maka harus bersiap tertinggal dan tidak diminati lagi oleh para calon peserta 

didik. 

  Sesuai dengan salah satu tujuan Negara Indonesia yang tercantum dalam 

pembukaan UUD 1945 yaitu ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, maka dalam 

UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 diamanatkan adanya kenaikan anggaran 

pendidikan menjadi 20 % dari APBN. Anggaran pendidikan lebih tinggi dari 

anggaran kesehatan, karena program ini bertujuan mewujudkan manusia yang 

sejahtera lahir dan batin, serta menguasai sains dan teknologi dengan tetap 

memprespektifkan etis dan panduan moral. Seperti terlihat di negara-negara maju, 

kemajuan dan penguasaan sains dan teknologi yang berlangsung tanpa perspektif 
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etis dan bimbingan moral akan menimbulkan berbagai dampak negatif. Hal ini, 

pada gilirannya akan  menciptakan masalah-masalah kemanusiaan yang cukup 

berat, diantaranya krisis nilai-nilai moral, sosial dan kekosongan nilai-nilai 

kerohanian dan sebagainya.  

  Mempertimbangkan kenyataan ini, pengembangan dan penguasaan sains 

dan teknologi di Indonesia, seyogyanya berlandaskan pada wawasan moral dan 

etis. Indonesia mempunyai sejumlah modal besar yang memadai. Untuk 

mewujudkan cita-cita ini, di antara modal dasar yang terpenting adalah kenyataan 

bahwa rakyat dan masyarakat Indonesia adalah umat religius yang sangat 

menghormati ajaran-ajaran agama. 

  Melihat kondisi masyarakat Indonesia yang seperti ini, banyak para orang 

tua peserta didik memasukkan anak-anak mereka ke dalam pondok pesantren 

dengan nuansa keagamaan yang masih sangat kental. Mereka ingin mendidik 

anak-anak mereka dalam suasana keagamaan sebanyak mungkin agar dapat 

menjadi pondasi yang kokoh dalam menghadapi dampak negatif perkembangan 

zaman. Usaha ini menghadapi problem yang serius, yaitu tertinggalnya anak-anak 

mereka dari kehidupan modern selepas mereka dari pendidikan tradisional 

tersebut. Lulusan sekolah-sekolah keagamaan tradisional ini pada umumnya 

menjadi gagap dan tidak mampu untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan 

modern. 

  Realita inilah yang membuat para orang tua berfikir untuk membuat 

alternatif lain sebagai ganti dari sekolah-sekolah keagamaan tradisional tersebut. 

Mereka sadar bahwa meski pendidikan dan kultur keagamaan diperlukan bagi 
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masa depan anak-anak tetapi modernisasi juga perlu diakomodir agar anak-anak 

mereka juga dapat menjadi pemenang dalam kehidupan dunia. Sekolah haruslah 

mampu memberi bekal dasar-dasar keagamaan yang cukup sekaligus mampu 

membuat anak-anak mereka tampil cakap di dunia modern,  hal ini senada dengan 

Abdul Wahid mengutip Mucthar Bukhori bahwa tuntunan dalam pendidikan 

mencakup  kemampuan untuk mengetahui pola perubahan dan kecenderungan 

yang sedang berjalan (Abdul Wahid, 2002 : 264), kesadaran inilah yang kemudian 

menumbuh suburkan sekolah-sekolah yang berbasis keagamaan yang mengusung 

ilmu pengetahuan dan teknologi modern dalam kurikulum mereka sebagai upaya 

untuk menghadapi dan menanggapi tuntutan yang berkembang pada masa ini. 

Perkembangan selanjutnya di tanah air, banyak muncul lembaga-lembaga formal 

berbasis keagamaan. Sekolah dengan label SDIT (Sekolah Dasar Islam Terpadu), 

SMPIT (Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu), SMAIT (Sekolah Menengah 

Atas Islam Terpadu) marak didirikan dimana-mana.  

  Seiring diundanngkannya UU No. 22 tahun 1999 pasal 11 tentang otonomi 

daerah dalam bidang pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, 

pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, 

lingkunngan hidup, koperasi serta tenaga kerja. Dengan demikian jelaslah bahwa 

pendidikan berada di bawah kewenangan daerah kabupaten dan kota (E. Mulyasa, 

2006 : 5) 

  Ketentuan otonomi daerah sebagaimana diuraikan diatas, telah membawa 

perubahan dalam penyelenggaraan pendidikan. Bila sebelumnya manajemen 

pendidikan merupakan wewenang pusat, dengan berlakunya undang-undang 



 4 

tersebut, kewenangan tersebut dialihkan ke pemerintah kota dan kabupaten. 

Pemerintah daerah untuk selalu senantiasa meningkatkan kemampuannya dalam 

berbagai tahap pembangunan pendidikan, sejak tahap perumusan, perencanaan, 

pelaksanaan dan monitoring di daerah masing-masing sejalan dengan kebijakan 

pendidikan nasional yang digariskan pemerintah. Sekolah sebagai ujung tombak 

dari kebijakan pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakannya dalam dunia 

pendidikan, diharapkan mampu mengembangkan kurikulum sendiri yang sesuai 

dengan keadaan demografis, perkembangan sosial, ekonomi, budaya dan 

teknologi yang sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat sekitarnya.  

  Seiring dengan diterapkannya kurikulum tingkat satuan pendudikan 

(KTSP) yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing sehingga 

menjamin lulusannya dapat berkompetensi dan memperoleh peluang besar untuk 

mengisi kebutuhan sumberdaya manusia (SDM) yang dibutuhkan masyarakat. 

Tentu saja kurikulum yang hanya mengandung unsur duniawi tidaklah cukup 

untuk memecahkan masalah-masalah yang terjadi pada masyarakat atas efek 

globalisasi dan modernisasi yang diiringi oleh dampak westernisasi yang diikuti 

oleh para remaja saat ini. Para orang tua menginginkan anak-anak mereka 

mempunyai pondasi keagamaan yang kokoh serta dapat menguasai ilmu-ilmu 

sains dan teknologi yang handal.  

  Dalam proses pendidikan, sekolah dasar menempati posisi yang sangat 

vital dan strategis. Kekeliruan dan ketidak tepatan dalam melakukan pendidikan 

ditingkat dasar akan berakibat fatal untuk pendidikan ditingkat selanjutnya 

(Zamroni, 2000 : 105). Maka pendidikan dasar dan menengah juga terkait dengan 
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pendidikan tinggi yang mendukung pencapaian tujuan akademik (M. Adnan latif, 

1994 : 91). Kurikulum adalah program pembelajaran yang disediakan untuk 

membelajarkan siswa dalam sebuah lembaga pendidikan sehingga akan 

menghasilkan output sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Untuk itu perlu 

diadakannya manajemen kurikulum yang baik sehingga dapat menghasilkan 

output yang diharapkan. Banyak definisi kurikulum yang saling berbeda antara 

satu dan lainnya, disebabkan karena perbedaan landasan filsafat yang dianut oleh 

para penulis berbeda-beda, akan tetapi adanya kesamaan fungsi, yaitu bahwa 

kurikulum adalah alat untuk mencapai tujuan pendidikan ( H.Dakir, 2004:1).  

  Dari paparan di atas, penulis bermaksud meneliti manajemen kurikulum 

sebuah lembaga pendidikan berupa sekolah dasar Islam sebagai pendidikan formal 

berlatar belakang pondok pesantren. Obyek penelitian ini adalah Sekoah Dasar 

Islam Tahfidz Qur’an (SDITQ) Al-Irsyad  di Desa Butuh Tengaran Kabupaten 

Semarang. SDITQ Al-Irsyad ini didirikan dan dibawahi oleh “Yayasan Al-Irsyad 

Semarang” dan berada di dalam lingkup pondok pesantren Islam Al-Irsyad. 

  Beberapa hal yang menarik penulis untuk mengadakan penelitian ditempat 

ini antara lain diterapkannya dua model kurikulum, yang pertama adalah 

kurikulum Diknas dengan menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP) yang mencakup pelajaran-pelajaran wajib nasional, sehingga para siswa 

dapat mempunyai standar kemampuan nasional dengan lulus dalam ujian akhir 

sekolah berstandar nasional (UASBN). Yang kedua adalah kurikulum pesantren 

yang mencakup pelajaran-pelajaran keagamaan, penyaluran bakat, bimbingan, 

konseling, dan kegiatan ekstra kurikuler, dengan tahfidz Qur’an sebagai prioritas 
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utama. Dengan diterapkannya dua model kurikulum ini, SDITQ mampu 

berprestasi ditingkat kecamatan dan kabupaten dengan menjuarai beberapa 

perlombaan pelajaran umum dan keagamaan. Para siswa yang menyelesaikan 

studi di SDITQ ini diharapkan mempunyai kemampuan berstandar nasional dan 

pondasi keagamaan yang kokoh dengan Al-Qur’an sebagai landasan utamanya. 

Sebagaimana sabda Nabi SAW:  

����������	�
���������������������������������	���
������������������������ ������!�"�#�$�� %��&�' 
 “Sesungguhnya telah aku tinggalkan atas kalian dua perkara yang tidak akan 
kalian tersesat jika berpegang teguh kepada keduanya kitab Allah (Al-Qur’an) 
dan sunnah nabinya” (HR Malik) (Muwatta’ Malik juz 5 hal 371) 

 

  Pada umumnya pendidikan tahfidz Qur’an banyak diajarkan di pondok-

pondok dan lembaga-lembaga yang hanya menerapkan kurikulum tahfidz tanpa 

menggabungkan dengan kurikulum standar nasional. Dan para siswa yang 

menyelesaiakan studinya hanya mendapatkan ijasah pondok pesantren tanpa 

dibarengi ijasah nasional, maka ada beberapa hal yang sangat menarik untuk 

diungkap dari sekolah dasar ini antara lain: 

1. Manajemen kurikulum SDITQ Al-Irsyad 

2. Manajemen kurikulum pondok pesantren Islam Al-Irsyad 

3. Keterpaduan dan keterikatan antara manajemen SDITQ Al-Irsyad dan 

pondok pesantren Al-Irsyad 

4. Pelaksanaan manajemen sekolah dasar (SD) berbasis pondok pesantren 

dengan tahfidz Al-Qur’an 

 Berangkat dari realita di atas penulis ingin meneliti kurikulum sekolah dasar 

yang menggabungkan antara kurikulum Diknas dan Tahfidz Qur’an sebagai 
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pondasi keagamaan dengan judul “Manajemen Kurikulum SDITQ AL-Irsyad, 

Butuh, Tengaran, Semarang, tahun ajaran 2007/2008”. 

 

B. Penegasan Istilah 

  Agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda dari maksud penulisan judul 

serta memperjelas judul di atas, penulis perlu menjelaskan arti-arti istilah judul  

tersebut: 

1. Manajemen 

Penggunaan sumberdaya secara efektif untuk mencapai sasaran atau tujuan 

pengajaran di kelas secara efektif dan efisien ( KBBI, 2005 : 708)  

2. Kurikulum 

Suatu program pendidikan yang disediakan untuk membelajarkan siswa, 

dengan proram itu para siswa melakukan berbagai kegiatan belajar, sehingga 

terjadi perubahan dan perkembangan tingkah laku siswa, sesuai dengan tujuan 

pendidikan dan pembelajaran (Hamalik dalam M. Joko Susilo, 2007 : 78)  

3. SDITQ Al-Irsyad 

Sekolah dasar Islam tahfidz Qur’an yang berbasis pondok pesantren dengan 

menggunakan perpaduan kurikulum Diknas dan pondok pesantren dibawah 

naungan yayasan Al-Irsyad Al-Islami Semarang. Alamat Pesantren Islam Al-

Irsyad bertempat di Jalan Raya Solo-Semarang Km 45 Desa Butuh Kecamatan 

Tengaran Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah (Visi – Misi PIA : 

1989). 
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Dengan demikian maksud dari judul di atas adalah proses perencanaan, 

pengorganisasian dan pengawasan program pendidikan yang disediakan untuk 

membelajarkan siswa SDITQ sesuai dengan tujuan pendidikan dan 

pembelajaran dalam tahun ajaran 2007/2008. 

C. Rumusan Masalah 

 Sesuai dengan judul skripsi di atas, maka ada permasalahan yang penulis           

ajukan untuk mencari jawabannya. Yaitu bagaimankah manajemen kurikulum di 

SDITQ Al-Irsyad, Butuh, Tengaran, Semarang? 

D. Tujuan Penelitian 

  Sejalan dengan rumusan masalah di atas maka tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui manajemen kurikulum Sekolah 

Dasar Islam Tahfidz Qur’an (SDITQ) Al-Irsyad, Butuh, Tengaran, Semarang. 

E. Manfaat Penelitian 

  Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, 

baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu : 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran 

bagi pengembangan SDM terutama bagi masyarakat yang menggunakan 

sekolah dasar  dan pesantren sebagai alternatif pilihan dalam memperoleh 

pendidikan. 

2. Manfaat Praktis 

Sedangkan dimensi praktis dari penelitian ini adalah untuk 

menemukan sebuah pola pengelolaan dan manajemen sekolah dasar berbasis 
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pesantren sehingga dapat dijadikan sebagai kerangka acuan bagi 

pengembangan SDM sekolah dasar berbasis pondok pesantren yang lainnya. 

Serta diharapkan dengan penelitian ini akan memberikan masukan bagi 

pembuat kebijakan terutama berkaitan dengan pengembangan SDM pada 

lembaga pendidikan tersebut. 

F. Kajian Pustaka 

  Berdasarkan pengamatan penulis, penelitian yang semisal  pernah 

dilaksanakan oleh peneliti sebelumnya, diantaranya:  

1. Wiwik Setyawati (STAIN : 2003) NIM 111 99101 dalam skripsinya yang 

berjudul “Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Pengaruhnya Terhadap 

Peningkatan Kualitas Pendidikan Di MI Ma’arif, Donorojo, Magelang 

Tahun 2003”,  dalam skipsinya dia menyimpulkan bahwa: 

a. variable MBS dan pengaruhnya terhadap kualitas pendidikan di MI 

Ma’arif tergolong sedang. Hal tersebut dapat diketahui dari hasil 

keterangan 20 responden guru yang memberikan MBS pada katagori 

baik berjumlah 7 orang atau 35 %, pada katagori sedang 11 orang atau 

55% dan pada katagori rendah berjumlah 2 orang atau 10 %. 

b. Dari analisa data penelitian dengan menggunakan analisa produc 

moment diperoleh hasil 0,544 yang lebih besar dari pada taraf signifikasi 

5% (0,444) dengan demikian hipotesa yang diajikan penulis diterima 

yaitu bahwa ada pengaruh positif antara manajemen berbasis sekolah 

dan peningkatan kualitas pendidikan di MI Ma’arif. 
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c. Dengan pelaksanaan MBS ternyata berpengaruh pada kualitas 

pendidikan baik itu dari segi input, proses ataupun output. Terdapat 3 

faktor yang mempengaruhi proses MBS di MI Ma’arif, Donorojo, 

Magelang: 

1) Pengelolaan yang terbuka 

2) Proses yang bermutu dan kreatif 

3) Peran aktif masyarakat yang mencakup fasilitas fisik serta diikutkan 

dalam menetukan kebijakan-kebijakan strategi madrasah bagi 

pengembangan madrasah. 

2. Sopyan (STAIN : 2007) NIM 111 0246 dalam skripsinya yang berjudul 

“Manajemen Pendidikan Madrasah Aliyah Berbasis Pondok Pesantren 

(Studi Kasus Di Madrasah Aliyah Yajri Payaman Secang, Magelang Tahun 

2006/2007)”. Pada penelitian ini di dia menyimpulkan dalam skripsinya 

bahwa: 

a. Madrasah Aliyah Yajri adalah sebuah madrasah formal yang 

memadukan pendidikan umum dengan pendidikan agama. Sedangkan 

pesantren Sirojul Mukhlisin II dalam hal-hal ini menjadi pendukung 

dalam pelaksanaan nilai-nilai keagamaan. Hal-hal yang tidak diperoleh 

dimadrasah bisa didapatkan di pesantren seperti pengajaran ilmu agama 

dari kitab klasik islam serta suasana religius dan moral sepiritual yang 

tidak mampu dipenuhi sekolah-sekolah umum. Sedangkan pesantren 

dengan adanya madrasah terbantu dalam menyikapi ketertinggalan akan 

ilmu pengetahuan dan teknologi. 



 11 

b. Manajemen yang diterapkan di MA Yajri adalah manajemen multifungsi 

dengan berbagai variasi pengajaran seperti pengajaran moving class 

diujicobakan untuk memberi variasi pembelajaran pada siswa.  

c. Dalam pencapaian tujuan MA Yajri memadukan antara tujuan madrasah 

dan pesantren sehingga diharapkan dapat menciptakan generasi IMTEK 

(iman dan teknologi). Ini membuat daya tarik tersendiri bagi para orang 

tua siswa untuk menyekolahkan anaknya dengan semboyan “sekolah 

karo ngaji”.  

Berdasarkan penelitian di atas tampak bahwa belum ada yang meneliti 

tentang hal-hal atau aspek-aspek  yang menyangkut manajemen 

kurikulum sekolah dasar berbasiskan pondok pesantren yang 

menggabungkan kurikulum diknas dengan kurikulum tingkat satuan 

pendidikan ( KTSP ) dan kurikulum pondok pesantren dengan tahfidz 

Qur’an dan pendidikan diniyahnya. 

3. Anik Sufyarani ( STAIN : 2006 ) dalam skipsinya yang berjudul 

“Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi Pada Proses Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam (Studi Kasus Pada Siswa Kls XI SMA Negri 2 

Boyolali Tahun Ajaran 2005/2006)”. Pada penelitian ini di dia 

menyimpulkan dalam skripsinya bahwa: 

1. Impementasi kurikulum berbasis kompetensi pada proses pembelajaran 

di SMAN 2 Boyolali, sudah memenuhi kriteria indikator keberhasilan 

kurikulum berbasis kompetensi, hal ini dapat dilihat dari hasil observasi 

kegiatan belajar dan mengajar  di kelas X serta hasil wawancara dengan 
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tenaga pendidikan, mengenai sejauh mana mereka mengetahui, 

memahami dan mengimplementasikan kurikulum berbasis kompetensi 

pada kegiatan belajar dan mengajar. 

2. Kurikulum berbasis kompetensi diterapkan di SMAN 2 Boyolali karna 

kurikulum ini cukup ideal dan menekankan pencapaian pengalaman 

belajar dan life skill pada upaya pencapaiian kompetensi pada siswa. Life 

skill atau kecakapan hidup di SMAN 2 Boyolali meliputi kecakapan 

personal, kecakapan sosial, kecakapan akademik dan kecakapan 

vokasional. kecakapan ini diharapkan menjadi bekal siswa setelah lulus 

dari SMAN 2 Boyolali. 

3. Pelaksanaan dan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi dalam 

proses pembelajaran di SMAN 2 boyolali sudah sesuai dengan metode 

dalam kurikulum berbasis kompetensi, yang dilaksanakan dalam tiga 

kegiatan awal, inti dan akhir. 

4. Evaluasi hasil belajar yang digunakan untuk mengetahui dan mengukur 

kemampuan pesrta didik yaitu berupa kuis, tugas individu, tugas 

kelompok, ulangan harian, mid semester dan ujian semester. Penilaian 

ini dilakukan untuk mengetahui nilai tutas peserta didik jika belum 

memenuhi ketentuan akan di remedial.  

Dengan itu pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi yang 

menekankan pada life skill yang diterapkan di SMAN 2 Boyolali dinilai 

cukup baik.    

G. Metode Penelitian 



 13 

1. Jenis Penelitian 

   Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian lapangan 

yang berjenis kualitatif. Penelitian kualitatif  menurut Kirk dan Miler (2003 : 

3) adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara 

fundamental bergantung pada pengamatan terhadap manusia dalam 

kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam 

bahasa dan peristilahannya.  

   Menurut S. Nasution (2003 : 18), penelitian kualitatif disebut juga 

penelitian naturalistik. Disebut kualitatif karena sifat data yang dikumpulkan 

bercorak kualitatif, bukan kuantitatif, karena tidak menggunakan alat-alat 

pengukur. Disebut naturalistik karena situasi lapangan penelitian bersifat 

“natural” atau  wajar, sebagaimana adanya, tanpa dimanipulasi, diatur dengan 

eksperimen atau test. 

   Penelitian kualitatif bersifat general teory bukan hypotesis testing 

sehingga teori yang dihasilkan berupa teori substantive dan teori-teori yang 

diangkat dari dasar (grounded theory).  

2. Obyek Penelitian 

   Adapun obyek penelitian adalah komponen kurikulum sebagai rencana 

pembelajaran dan program pendidikan yang diterapkan di SDITQ baik itu 

kurikulum yang berasal dari Diknas dengan model kurikulum tingkat satuan 

pendidikan dan kurikulum pondok pesantren dengan tahfidz Qur’an dan 

pelajaran Diniyahnya. 



 14 

  Untuk menentukan subyek penelitian untuk dijadikan informan menurut 

Molleong ada beberapa kriteria yaitu: ia harus jujur, tata pada janji, patuh pada 

peraturan, tidak termasuk salah satu kelompok yang bertentangan dalam latar  

penelitian, dan mempunyai pandangan tertentu tentang suatu hal atau 

peristiwa yang terjadi. (2003 : 90) 

3. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi Partisipan 

   Observasi partisipan menurut Bodgan adalah penelitian yang 

bercirikan interaksi sosial yang memakan waktu cukup lama antara 

penelitian dan subyek dalam lingkungan obyek, dan selama itu data dalam 

bentuk catatan lapangan dikumpulkan secara sistematis dan berlaku tanpa 

gangguan (2003:117) 

   Pendapat diatas diperkuat oleh M.Q. Patton yang menyatakan bahwa 

“agar menjadi partisipan dan sekaligus pengamat, peneliti hendaknya turut 

serta dalam berbagai peristiwa dan kegiatan” (2003:60) 

   Observasi partisipan merupakan teknik utama dalam penelitian ini, 

untuk dapat memaksimalkan hasil yang diperoleh Bodgan dan Taylor 

memberikan petunjuk sebagai berikut: (1) Jangan mengambil sesuatu dari 

lapangan secara pribadi, (2) Jangan berambisi untuk mengambil sebanyak 

mungkin informasi pada hari-hari pertama berada dilapangan, (4) 

Bertindaklah secara relative pasif, (5) Bertindaklah dengan lemah lembut 

(2003:120). Dengan petunjuk tersebut diharapkan peneliti benar-benar 

menjadi instrument dalam penelitian kualitatif. Kegunaan teknik 
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pengumpulan data berupa observasi partisipan adalah mengumpulkan data 

dalam bentuk catatan lapangan dan peristiwa kegiatan pelaksanaan 

program kurikulum yang diterapkan di SDITQ.  

b. Wawancara tak berstruktur 

   Wawancara menurut Lexy J. Molleong adalah percakapan dengan 

maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak yaitu 

pewawancara (interviewer) dan yang diwawancarai (interviewee) (2003 : 

120). Wawancara dalam penelitian kualitatif biasanya merupakan jenis 

wawancara tak bersetruktur.  

   Wawancara tak berstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya 

menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan 

diajukan. (Lexy J. Molleong 2003 : 120). Pada mulanya belum 

dipersiapkan pertanyaan yang spesifik, karena belum dapat diperkirakan 

keterangan yang akan diberikan oleh responden, belum jelas kearah mana 

pembicaraan akan berkembang. Metode ini dipergunakan oleh penulis 

untuk mendapatkan berbagai data diantaranya tentang sejarah 

perkembangan SDITQ, kapengurusan dan pengelolaan SDITQ, gambaran 

secara umum tentang model dan pelaksanaan kurikulum di SDITQ Al-

Irsyad, faktor pendukung dan penghambatnya. Wawancara akan dilakukan 

dengan ustadz, santri, dan pengelola pondok pesantren Al-Irsyad.  

c. Dokumentasi 

   Yaitu cara memperoleh data dengan meneliti dan mempelajari serta 

menganalisa dokumen-dokumen yang berupa data umum yang 
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berhubungan dengan pengelolaan dan manajemen kurikulum SDITQ dan 

pondok pesantren yang sedang diteliti. Metode ini dipergunakan untuk 

mendapatkan data berupa penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di 

SDITQ yang meliputi, visi dan misi, kegiatan harian di asrama, rencana 

pembelajaran guru, dan penerapan kurikulum baik kurikulum KTSP dan 

kurikulum pondok. 

4. Teknik Analisa Data 

   Proses analisa data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia 

dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah ditulis dalam 

catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan 

sebagainya. Setelah dibaca, dipelajari, dan ditelaah, maka langkah berikutnya 

adalah mereduksi data yang dilakukan dengan membuat abstraksi. Abstraksi 

merupakan usaha membuat rangkuman inti, proses, dan pernyataan-

pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada didalamnya. Langkah 

selanjutnya adalah menyusunnya dalam satuan-satuan. Satuan itu kemudian 

dikategorikan pada langkah-langkah berikutnya. Katagori-katagori itu 

dilakukan sambil membuat coding. Tahap terakhir dalam analisa data ini ialah 

mengadakan pemeriksaan keabsahan data (Lexy J. Molleong 2003 : 190)  

H. Sistematika Penulisan  

   BAB I : PENDAHULUAN, dalam bab I ini akan diuraikan tentang latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. 
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   BAB II : MANAJEMEN KURIKULUM PENDIDIKAN SEKOLAH, dalam 

bab ini akan dipaparkan tentang manajemen pada pendidikan meliputi pengertian 

manajemen berupa teori dan pendapat para ahli, pengertian kurikulum berupa 

teori dan pendapat ahli serta pengertian  manajemen kurikulum berupa bangunan 

teori dan pendapat ahli serta tujuan dan manfaat manajemen kurikulum.  

   BAB III : GAMBARAN UMUM SDITQ AL-IRSYAD, bab ini berisi 

tentang gambaran umum SDITQ Al-Irsyad berupa sejarah singkat, letak geografis, 

tujuan, kegiatan sehari-hari siswa, sarana dan fasilitas penunjang, administrasi, 

pengajar dan manajemen kurikulum di SDITQ Al-Irsyad berupa rencana 

pembelajaran dan program pendidikan tahun ajaran 2007/2008. 

   BAB IV : ANALISIS DATA TENTANG MANAJEMEN KURIKULUM 

SDITQ, dalam bab ini akan dipaparkan tentang pelaksanaan manajemen 

kurikulum SDITQ, pesantren dan keterpaduan keduanya, muatan  kurikulum, dan 

struktur kurikulum SDITQ Al-Irsyad.  

   BAB V : PENUTUP, bab ini berisi kesimpulan, saran-saran, dan penutup.     

 

 

 

 

 

 

 

 




