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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang  

Pendidikan merupakan suatu faktor yang dapat mengubah tatanan 

kehidupan, dari kehidupan yang tidak beradab menuju kehidupan yang 

berkeadaban. Al-Attas (1980) melalui Lubis dkk (2009) menyebutkan 

pendidikan sebagai proses menanamkan sesuatu dalam diri manusia. Karena 

pendidikan merupakan proses yang dinamis, maka dapat mendorong dan 

mengarahkan seseorang menjadi manusia yang lebih baik.1 Jadi, pendidikan 

adalah sebuah sistem yang dapat membentuk manusia mencapai kualitas 

terbaiknya melalui proses penempaan dalam sebuah lembaga pendidikan 

tertentu.  

Bentuk pendidikan dapat dikembangkan menjadi beberapa 

bentuk/model, antara lain: pendidikan formal, informal dan non formal2.  

Adapun untuk menunjang model ketiga bentuk pendidikan tersebut perlu 

adanya manajemen yang bagus serta kurikulum pendidikan yang terintegrasi 

antara satu dengan lainnya. 

Kurikulum yang terintegrasi tentu sangat berpengaruh terhadap 

keberhasilan pendidikan. Sebab kurikulum  merupakan salah satu komponen 

yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan sekolah yang 

                                                           
1 Anas, Norazmi dkk,  The Integration of Knowlegde in Islam: Concept and Challenges. 

(Global Journals of Human Social Science, 2013) Vol. XII Issue 10 Version 1.  
2 Umar Tirtarahardja,  S. L. La Sulo,  Pengantar Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2010), hlm. 76 
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bermutu/berkualitas3. Pendidikan alternatif atau terpadu (memadukan 

kurikulum agama dan umum) merupakan salah satu terobosan untuk  

menghasilkan generasi yang utuh.  

Perpaduan dua kurikulum antara kurikulum agama dan formal  adalah 

sebuah ikhtiar untuk menghasilkan generasi yang sempurna tersebut.  Sekolah 

Islam terpadu juga ingin memperlihatkan, anak-anak diajarkan dan berhasil 

menghafal Alquran juga bisa juara olympiade, rangkingnya baik, 

keterampilan seninya pun bagus. ''Jadi yang awalnya hanya ingin 

menyelamatkan generasi, justru bisa lebih,  menghasilkan generasi  anak-anak 

yang hafal Alquran juga baik akademiknya''. 

Pemaduan ilmu agama dan ilmu umum sebenarnya merupakan 

keniscayaan bagi masyarakat Islam. Hubungan pengetahuan umum dan 

agama selalu akan menghadap pada kita untuk memilih sekulerisme, 

pemisahan keduanya, atau integrasi (pemaduan kedua ilmu tersebut). 

Masyarakat Islam tidak akan mau menganut yang pertama, karena 

sekulerisme  sudah terbukti melahirkan efek yang sangat berbahaya bagi 

peradaban Islam. Satu hal yang seharusnya menjadi konsep mendasar bagi 

peradaban Islam adalah penyatuan ilmu modern dengan agama – kesatuan 

ilmu dan agama yang tidak dapat dipisahkan lagi4 

Bukti  Sejarah Pendidikan Islam terpadu; Awal Perkembangan Islam, 

telah muncul ilmuwan-ilmuwan terkenal yang multidisipliner. Al-

Khawarizmi (hidup antara 164 H (780 M) hingga 232 H (850 M), merupakan 
                                                           

3  Rustam.  Manajemen Kurikulum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009),  hlm. 1  
4   Anas, Norazmi dkk,  The Integration of Knowlegde in Islam: Concept and Challenges. 

(Global Journals of Human Social Science, 2013) Vol. XII Issue 10 Version 1. 
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ahli di bidang matematika (menghitung, aljabar dan geometri), astronomi, dan 

sekaligus ahli geografi. Al-Kindi (801-873 M), misalnya, merupakan seorang 

filsuf sekaligus agamawan. Al Kindi merupakan ilmuwan besar yang setara 

dengan Ibnul Haitsam dan Al- Biruni Al Kindi merupakan ilmuwan yang 

bidang astronomi, ahli fisika (penemuannya warna biru bukan warna langit 

namun pantulan cahaya lain yang berasal dari uap air dan butir-butir debu), 

juga ahli kimia menjadi dasar pembuatan parfum, aroma kimia, kimia untuk 

membuat kaca , warna dan besi, serta ilmu kedokteran5. Ulama terdahulu 

telah membuktikan kesatuan-keterpaduan ilmu yang wajib dipelajari.   

Sejarah mencatat eksistensi ulama-ulama saat itu, merupakan ulama 

yang mampu memadukan antara ilmu agama dan umum dari berbagai 

belahan dunia Islam, lintas generasi dan kurun seperti diatas, serta bisa 

dipastikan tidak ada dikotomi ilmu pengetahuan pada sistem pendidikan saat 

itu. Sebaliknya, mereka hidup dan besar dalam atmosfer pendidikan Islam 

yang terpadu. Tidak heran, peradaban Islam saat-saat itu begitu jaya disaat 

dunia Barat masih terbelakang diselimuti oleh masa yang disebutnya sebagai 

abad kegelapan.  

Era dunia modern sekarang sekolah yang memadukan antara ilmu 

agama dan umum belum banyak keberadaannya, salah satu sekolah yang 

mencoba untuk memadukan kedua konsep pendidikan tersebut adalah 

Madrasah Aliyah Tahfizhul Qur’an Isy Karima Pakel Gerdu Karangpandan, 

Karanganyar, yang mulai berkiprah sejak tahun 2000. Madrasah Aliyah 

                                                           
5 M.Gharib Jaudah. 147 Ilmuwan Terkemuka Dalam Sejarah Islam edisi Indonesia., 

(Jakarta : Pustaka Al Kautsar, 2007),  hlm 89 – 91  
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Tahfizhul Qur’an Isy Karima merupakan pelopor sekolah yang memadukan 

kurikulum formal dan tahfizh Al Qur’an, sebelum maraknya sekolah formal 

dipadukan dengan tahfizh Al Qur’an seperti yang sekarang berkembang 

dengan pesat. Alasan inilah yang mendasari peneliti memilih sekolah ini 

sebagai tempat penelitian  

Sisi yang lain, Sekolah Tahfizh/Madrasah Aliyah Tahfizhul Qur’an 

Isy Karima juga melaksanakan pendidikan formal dengan mengacu kepada 

Kurikulum Kemenag setingkat Madrasah Aliyah.  Harapannya dengan 

memadukan dua konsep ini diperoleh output yang ideal yaitu anak didik 

selama 4 tahun pendidikan bisa hafal Al Qur’an serta sekaligus memiliki 

kemampuan akademis yang baik.  

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut:  

1. Bagaimana perencanaan kurikulum sekolah tahfizh dengan memadukan 

kurikulum formal dan kurikulum tahfizh  di Madrasah Aliyah Tahfizhul 

Qur’an Isy Karima? 

2. Bagaimana pelaksanaan kurikulum formal dan kurikulum tahfizh pada 

Madrasah Aliyah Tahfizhul Qur’an Isy Karima ? 

3. Bagaimana Evaluasi yang dilakukan terhadap implementasi manajemen 

kurikulum formal dan kurikulum tahfizh pada Madrasah Aliyah Tahfizhul 

Qur’an Isy Karima? 
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C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah  di atas dapat ditentukan tujuan 

penelitian sebagai berikut:  

a) Mendeskripsikan perencanaan kurikulum sekolah tahfizh dengan 

memadukan kurikulum formal dan kurikulum tahfizh di Madrasah Aliyah 

Tahfizhul Qur’an Isy Karima? 

b) Mendeskripsikan pelaksanaan/implementasi kurikulum formal dan 

kurikulum tahfizh pada Madrasah Aliyah Tahfizhul Qur’an Isy Karima? 

c) Mendeskripsikan evaluasi yang dilakukan terhadap implementasi 

manajemen kurikulum formal dan kurikulum tahfizh pada Madrasah Aliyah 

Tahfizhul Qur’an Isy Karima? 

2. Manfaat Penelitian  

Bagi dunia pendidikan/wawasan keilmuan; sekolah dengan model 

integrated kurikulum belum banyak kehadirannya, sehingga hasil penelitian ini 

dapat memberikan sumbangan ilmu baru mengenai model pendidikan 

integrated kurikulum yang ideal.  

a) Bagi Kepala Sekolah. Untuk menentukan arah kurikulum sekolah dan 

menentukan kebijakan sekolah. 

b) Bagi Pengampu Tahfizh/Guru Tahfizh. Dapat menerapkan metode 

menghafal yang tepat dengan kualitas hafalan yang baik.  

c) Bagi Sekolah. Dapat mempercepat cita-cita dalam mencapai tujuan sekolah 

tahfizh  Al Qur’an 
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d) Bagi pemegang kebijakan. Yayasan, Kementerian Pendidikan Nasional  

dan Kementerian Agama dapat menjadi bahan masukan perubahan 

kebijakan untuk evaluasi, membuat atau meniru sekolah dengan model 

kurikulum ini.   
 

D. Telaah Pustaka 

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Siti Asniyati (UMS , 2012) dalam skripsi yang berjudul “Strategi 

Pembelajaran Tahfizh Al Qur’an di Markaz Tahfizh Al Qur’an Al Manar 

Pabelan Kartosuro Sukoharjo tahun ajaran 2011/2012”, yang 

menyimpulkan beberapa metode pembelajaran Tahfizh Al Qur’an, 

termasuk hambatan dan faktor-faktor pendukungnya. Perbedaan penelitian 

ini dengan penelitian yang akan peneliti laksanakan  adalah; penelitian ini 

mendeskripsikan pembelajaran tahfizh Al Qur’an murni sedang penelitian 

yang akan diteliti selain mengenai kurikulum pembelajaran Tahfizh Al 

Qur’an juga dipadukan dengan kurikulum sekolah formal sesuai dengan 

Kurikulum Kementerian Agama. 

2. Edi Suyanto (UMS, 2012) dalam tesis yang berjudul “Manajemen 

Pembelajaran Tahfizhul Qur’an di SMP IT Nur Hidayah Surakarta tahun 

ajaran 2011/2012” yang menyimpulkan strategi pembelajaran Tahfizhul 

Qur’an salah satu yang menonjol adalah metode murojaah klasikal. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah 

penelitian ini fokus pada metode pembelajaran tahfizhul qur’an saja, 
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walaupun pada sekolah formal (SMP IT Nur Hidayah). Sedangkan 

penelitian  yang akan diteliti selain mengenai metode pembelajaran Al 

Qur’an (kurikulum tahfizh) juga akan peneliti kurikulum formal, yaitu 

kurikulum Kementerian Agama. 

3. Diyah Maftuhah (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008) dalam skripsi 

yang berjudul “Pelaksanaan Kurikulum Terpadu di Madrasah Tsanawiyah 

Sunan Pandanaran Sleman, Yogyakarta”, yang menyimpulkan di 

Madrasah Tsanawiyah ini telah ditemukan unsur-unsur kurikulum terpadu, 

walaupun belum ideal yaitu memadukan kurikulum depag, diknas dan 

pesantren. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti 

adalah penelitian ini berkaitan dengan penelitian kurikulum terpadu, 

namun bukan perpaduan antara kurikulum formal dengan kurikulum 

tahfizh Al Qur’an. 

4. Budi Hadi (UMS, 2013) dalam tesis yang berjudul “Manajemen 

Pendidikan Islam Terpadu dalam Membentuk Siswa Berakhlak Mulia 

(Studi Kasus di SDIT Muhammadiyah Al Kautsar Gumpang Kartasuro 

Sukoharjo Tahun 2012/2013)”, yang menyimpulkan ada beberapa point 

penting yang harus dijalankan sesuai dengan fungsi-fungsi manajemen 

yaitu :(1) merumuskan dan menyusun visi SDIT Muhammadiyah Al 

Kautsar menekankan pada aspek keimanan, (2) manajemen kurikulum 

terpadu dalam membentuk siswa berakhlak mulia, dan (3) sangat vital 

diperlukan guru SDIT berkualitas tinggi (dedikatif, profesional, dan 

berkepribadian baik). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang 
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diteliti adalah penelitian ini merupakan penelitian manajemen pendidikan 

Islam terpadu namun perpaduan yang ada adalah perpaduan kurikulum 

formal dengan mengislamisasikan beberapa aspek yang ada dalam 

pendidikan sekolah, sedangkan penelitian yang akan diteliti lebih spesifik 

melakukan penelitian manajemen kurikulum dengan perpaduan kurikulum 

formal dan tafizhulqur’an.  

5. Nanis Winarni (UMS, 2014) dalam tesis yang berjudul “Manajemen 

Kurikulum dan Pembelajaran Bermuatan Nilai-Nilai Karakter di Sekolah 

Dasar Sobo Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan” , yang 

menyimpulkan pendidikan karakter dapat dilaksanakan oleh semua guru 

mata pelajaran yang ada bukan hanya oleh guru PAI, walaupun 

penerapannya belum sempurna. Pentingnya pendidikan karakter bagi anak-

anak sejak usia dini, sebagai langkah antisipatif agar anak memiliki 

karakter yang baik dan terhindar dari segala perlaku yang bertentangan 

dengan norma-norma agama dan sosial. Perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian yang akan diteliti adalah penelitian ini merupakan penelitian 

manajemen kurikulum dengan penekanan pembentukan karakter.  

Sedangkan penelitian yang akan diteliti; adalah penelitian yang lebih 

spesifik terhadap penelitian manajemen kurikulum dengan perpaduan 

kurikulum formal dan kurikulum tahfizhul qur’an.  

6. Lubis. Mustapha dan Lampoh  (2009) mengkaji sejauh mana penerapan 

kurikulum Pendidikan Islam Terpadu di Brunei Darussalam. Fakta yang 

ditemukan bahwa meskipun konsep Pendidikan Islam Terpadu sangat 
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diterima oleh masyarakat, namun dalam penerapannya perlu banyak 

perbaikan para pengajar yang belum dibekali strategi yang efektif untuk 

menanamkan ruh integritas Islam dalam pengajaran di kelas. 

Secara umum dapat diringkas perbedaan penelitian yang akan 

dilaksanakan dengan kelima penelitian di atas adalah sebagai berikut :  

a. Penelitian ke 1 – 3 di atas adalah penelitian kurikulum tahfizhul 

qur’an, pembelajaran tahfizh Al Qur’an dan strateginya  termasuk di 

dalamnya faktor pendukung dan penghambat. Hanya murni tahfizh Al 

Qur’an saja tidak dipadukan dengan pendidikan formal.   

b. Penelitian ke 4 adalah penelitian manajemen pendidikan terpadu, yaitu 

memadukan kurikulum diknas, depag dan pesantren. 

c. Penelitian kelima adalah penelitian manajemen kurikulum dan 

pembelajaran bermuatan nilai-nilai pembentukan karakter.  

d. Penelitian keenam penelitian terpadu di negara tetangga yang 

memadukan formal dan agama di sekolah. 

Sedangkan penelitian yang akan disusun adalah penelitian yang 

lebih spesifik meneliti manajemen kurikulum sekolah tahfizh dengan 

memadukan kurikulum formal dan kurikulum tahfizh Al Qur’an. Secara 

khusus kelebihan output Madrasah/ sekolah ini adalah siswa/santri 

memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai Al Qur’an  

sekaligus memiliki kemampuan akademis yang baik. 
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E. Kerangka Teoritik   

Dalam tulisan ini peneliti menyajikan beberapa kerangka teori yang 

digunakan untuk menyusun penelitian ini, yaitu sebagai berikut:  

Menurut Rusman dalam buku Manajemen Kurikulum , Manajemen 

kurikulum adalah sebagai suatu sistem pengelolaan kurikulum yang 

kooperatif (kerjasama), komprehensif (menyeluruh), sistemik (tersistem) , dan 

sistematik (teratur/berurutan) dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan 

kurikulum. Dalam pelaksanaannya, manajemen kurikulum harus 

dikembangkan sesuai dengan konteks Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) 

dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Oleh karena itu, otonomi 

yang diberikan pada lembaga pendidikan atau sekolah dalam mengelola 

kurikulum secara mandiri dengan memprioritaskan kebutuhan dan 

ketercapaian sasaran dalam visi dan misi lembaga pendidikan atau sekolah 

tidak mengabaikan kebijaksanaan nasional yang telah ditetapkan.6 

Secara konteks Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), Tita 

Lestari (2006) dalam Buku Manajemen Kurikulum , Dr. H Dinn Wahyudin, 

MA  mengemukakan tentang siklus manajemen kurikulum yang terdiri dari 

empat tahap berikut , (1) tahap perencanaan, (2) tahap pengembangan, (3) 

tahapan Implementasi dan (4) tahapan penilaian7 

Manajemen yang baik akan memudahkan terwujudnya  tujuan 

perusahaan, karyawan dan masyarakat. Dalam studi manajemen terdapat 

                                                           
6 Rusman, Manajemen Kurikulum Seri Manajemen Sekolah Bermutu, (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2008), hlm. 3  
7 Din Wahyudin,  Manajemen Kurikulum,  (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 

13 



11 
 

 
 

berbagai pandangan yang mencoba merumuskan definisi manajemen  dengan 

titik tekanan yang berbeda-beda. Salah satu rumusan operasional tersebut 

bahwa “Manajemen adalah proses sosial yang berkenaan dengan keseluruhan 

usaha manusia dengan bantuan manusia serta sumber-sumber lainnya 

menggunakan metode yang efisian  dan efektif untuk mencapai tujuan yang 

telah ditentukan sebelumnya”8.  

Bertitik tolak dari rumusan di atas, maka ada beberapa hal yang perlu 

dijelaskan  lebih lanjut.  

1. Manajemen merupakan suatu proses sosial yang merupakan proses kerja 

sama antar dua orang atau lebih secara formal.  

2. Manajemen dilaksanakan dengan bantuan sumber-sumber, yakni sumber 

daya manusia, sumber material, sumber biaya, dan sumber informasi.  

3. Manajemen dilaksanakan dengan metode yang efesien  dan efektif, dari 

segi tenaga, dana, waktu dan sebagainya.  

4. Manajemen mengacu ke pencapaian tujuan tertentu, yang telah ditentukan 

sebelumnya 9 

Muslich (2007:4), Kurikulum merupakan alat penting bagi 

keberhasilan suatu pendidikan. Tanpa kurikulum yang sesuai dan tepat akan 

sulit untuk mencapai tujuan dan sasaran pendidikan yang diinginkan. Dalam 

sejarah pendidikan di Indonesia sudah beberapa kali diadakan perubahan dan 

perbaikan kurikulum yang tujuannya sudah tentu untuk menyesuaikan dengan 

perkembangan zaman. Dengan kurikulun yang sesuai dan tepat, maka dapat 
                                                           

8 Oemar Hamalik, Manajemen Pengembangan Kurikulum, (Bandung: Remaja 
Rosdakarya, 2010), hlm. 28 

9 Ibid, hlm. 29 
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diharapkan sasaran dan tujuan pendidikan akan dapat tercapai secara 

maksimal.10  

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah kurikulum 

yang disusun dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. KTSP 

terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur, dan muatan 

kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabus11. Sedangkan Kurikulum 13 

lebih ditekankan pada pendidikan karakter, terutama pada tingkat dasar, yang 

akan menjadi fondasi bagi tingkat berikutnya.  

Melalui pengembangan kurikulum 2013 yang berbasis karakter dan 

berbasis kompetensi, kita berharap bangsa ini menjadi bangsa yang 

bermartabat, dan masyarakatnya memiliki nilai tambah (added value) dan 

nilai jual yang bisa ditawarkan kepada orang lain dan bangsa lain di dunia, 

sehingga kita bisa bersaing, bersanding, bahkan bertanding dengan bangsa-

bangsa lain dalam percaturan global. Hal ini dimungkinkan kalau 

implementasi Kurikulum 2013 betul-betul dapat menghasilkan insan yang 

produktif, kreatif, inovatif dan berkarakter12.  

Pendidikan Islam terutama sejak kebangkitan Islam pada akhir 1960-

an dan awal 70-an, telah berkembang begitu pesat. Muncullah berbagai 

lembaga pendidikan Islam hampir di semua jenjang. Pada tingkat pendidikan 

                                                           
10 Muslich, Masnur. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, Dasar Pemahaman dan 

Pengembangan, Pedoman Bagi Pengelola Lebaga Pendidikan, Pengawas Sekolah, Kepala 
Sekolah, Komite Sekolah, Dewan Sekolah dan Guru ,(Jakarta: Bumi Aksara, 2007) hlm 4. 

11Khaerudin, dkk. 2007. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan(KTSP) Konsep dan 
Implementasinya di Madrasah,  (Jogyakarta: Madrasah Development Center (MDC) Jateng 
2007) hlm 79. 

12 Mulyasa. Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013. (Bandung: Remadja 
Rosdakarya, 2013), hlm 7 
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dasar terdapat sekolah-sekolah Al Qur’an (TPA) dan sekolah-sekolah masjid 

dan sebagainya. Di level menengah ada sekolah paska Al Qur’an, madrasah 

dan sekolah berbahasa Arab. Terakhir terdapat pendidikan Islam di 

pendidikan tinggi berupa kampus-kampus Islam : sekolah tinggi, institut dan 

universitas (Salleh, 2013: 2). Kajian ini menyeroti pendidikan Islam di tingkat 

menengah yang berfokus pada penyatuan ilmu agama, khususnya Tahfizhul 

Qur’an dan ilmu umum.13 

Secara konteks  pendidikan apapun,  metode adalah sarana yang 

krusial bagi tujuan pendidikan atau pembelajaran itu sendiri. Termasuk di 

dalamnya adalah pendidikan para penghafal Al-qur’an. Secara umum dikenal 

dua metode dalam konteks ini14, metode kolektif dan individu.   

a. Metode Jama’i (Kolektif) 

Sistem: Guru menetapkan jumlah ayat yang akan dihafal oleh 

seluruh siswa halaqoh. Pertama kali, guru membacakan ayat-ayat tersebut  

kepada siswa. Selanjutnya tiap-tiap siswa membaca satu per satu 

dihadapannya. Lantas mereka ditugasi menghafalnya hingga guru 

membacakan seluruh target hafalan di kemudian hari.  

b. Metode Fardi (Individu)  

Sistem: seorang guru membuka kesempatan kepada siswa untuk 

berlomba membaca dan menghafal Al-Qur’an. Semua menghafal sesuai 

dengan kemampuan yang dikaruniakan Allah SWT kepadanya serta sesuai 

                                                           
13  Salleh, dkk. Strategizing Islamic Education. (International Journal of Education and 

Research., 2013)  Vol. 1 No 6 June 2013 
14 Tim Yayasan  Al Muntada  Al-Islami, Panduan Mengelola Sekolah Tahfizh, 

(Surakarta: Al Qowan, 2012), hlm 17-22 . 
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dengan waktu dan usaha yang dia curahkan untuk merealisasikan 

hafalannya di bawah bimbingan dan saran guru.  
 

 

F. Metode Penelitian  

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), 

peneliti memilih Madrasah Aliyah Tahfizhul Qur’an Isy Karima sebagai 

tempat studi kasus  atau tempat penelitian. Pendekatan yang digunakan 

adalah pendekatan deskriptif yaitu suatu metode penelitian untuk 

mengumpulkan data-data, kata-kata dan menguraikan secara menyeluruh 

dan teliti sesuai dengan masalah yang dipecahkan.15 Data deskriptif 

biasanya dikumpulkan dengan observasi, fenomena yang diamati, 

wawancara secara lisan dan dokumentasi (Ahmad Tanzen, 2011 :50)16. 

Penggunaan metode deskriptif kualitatif ini untuk mengumpulkan 

atau mengetahui data-data, fakta-fakta, informasi dan tindakan 

(fenomena).  

2. Metode Penentuan Obyek dan Subyek 

Untuk penelitian yang bersifat kualitatif tidak diperlukan metode 

penentuan populasi atau sampe. Dalam hal ini cukup menjelaskan siapa 

atau apa yang menjadi subjek dan objek penelitian. Obyek penelitian 

adalah tempat penelitian dilakukan, misalnya sekolah, masyarakat, dan 

lembaga yang diteliti. Sedangkan subyek penelitian adalah orang atau 
                                                           

15 M Iqbal  Hasan, Pokok-pokok Materi Statistik 1: Statistik Deskriptif 1, (Jakarta: Bumi 
Aksara, 2000), hlm. 33 

16 Ahmad Tanzen,  Metode Penelitian Praktis, (Jogyakarta: Percetakan Teras, 2011), 
hlm. 50 
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masyarakat yang akan digali informasinya untuk data penelitian. Data 

penelitian kualitatif dengan pengumpulan data wawancara, maka informan 

adalah subyek (Pedoman Penulisan Tesis, 2014: 18) 

3. Metode Pengumpulan Data 

a. Wawancara  

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan interview 

pada satu atau beberapa orang yang bersangkutan 17. Wawancara adalah 

percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua 

pihak, yaitu pewawancara itu (interviewer) yang mengajukan 

pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan 

jawaban atas pertanyaan itu.18  

Sedangkan menurut Gorden (1992) dalam Haris Herdiansyah 

mendefinisikan wawancara sebagai berikut:  

“interviewing is conversation betwen two people in which one 
person tries to direct the conversation to obtain information for 
some specific purpose”19 

 
Dari definisi menurut Gorden tersebut berarti bahwa wawancara 

merupakan percakapan antara dua orang dimana salah satunya 

bertujuan untuk menggali dan mendapatkan informasi untuk suatu 

tujuan tertentu. Adapun jenis wawancara yang digunakan adalah 

wawancara terstruktur, yaitu semua pertanyaan dirumuskan dengan 

cermat dan disiapkan secara tertulis.  

                                                           
17 Ibid,  hlm. 89 
18 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2006), hlm. 186 
19 Haris Herdiansyah, Wawancara Observasi dan Fokus Grup Sebagai Instrumen 

Penggalian Data Kualitatif,  ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 29 



16 
 

 
 

Wawancara dilakukan terhadap kepala sekolah, waka 

kurikulum, masyul tahfizh,  guru pengajar formal, guru tahfizh serta 

siswa Madrasah Aliyah Tahfizhul Qur’an Isy Karima Karanganyar. 

Metode ini digunakan untuk memperoleh gambaran umum sekolah dan 

manajemen kurikulum Madrasah Aliyah Tahfizhul Qur’an Isy Karima 

Pakel Gerdu Karangapandan Karanganyar. 

 

b. Observasi  

Observasi adalah cara untuk mengumpulkan data dengan 

mengamati atau mengobservasi objek penelitian atau fenomena, baik 

berupa manusia, benda mati, kegiatan dan alam20.   

Matthew and Ross (2010) dalam Haris Herdiansyah 

mendefinisikan observasi sebagai berikut :  

“ Observation is the collection of data through the use of human 
sense. In some natural conditions, observation is the act of 
wacthing social phenomenon in the real world and recording 
events as they happen” 

 
Dari definisi menurut Matthews and Ross di atas dinyatakan 

bahwa observasi merupakan metode pengumpulan data melalui indra 

manusia. Berdasarkan pernyataan ini, indra manusia menjadi alat utama 

dalam melakukan observasi. Tentu saja indera yang digunakan adalah 

semua indera baik penglihatan, pendengaran, penciuman, indera perasa 

dan lain sebagainya.21 Metode ini digunakan  untuk memperoleh data-

                                                           
20 Ahmad Tanzen,  Metode Penelitian Praktis, (Jogyakarta: Percetakan Teras, 2011), hlm. 

87 
21 Haris Herdiansyah, Wawancara Observasi, dan Focus Group Sebagai Instrumen 

Penggalian Data Kualitatif,  (Jakarta : RajaGrafindo Persada), 2013, hlm 129 
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data tentang pelaksanaan Manajemen Kurikulum di Madrasah Aliyah 

Tahfizhul Qur’an Isy Karima Pakel Gerdu Karangpandan Karanganyar.  

c. Dokumentasi  
Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan melihat, 

mencari, mencatat dokumen-dokumen atau hal-hal yang berupa catatan, 

film, buku dan lainnya.22 

Metode digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan 

dengan kurikulum, baik kurikulum formal ataupun kurikulum tahfizhul 

qur’an.   

 

4. Validitas Data  

Penetapan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. 

Pelaksanaan teknik pemeriksaan pada penelitian ini didasarkan atas dua 

kriteria yaitu derajat kepercayaan (credability) dan  kepastian 

(confirmability).  

a.  Derajat kepercayaan (credability) 23 

Data yang valid dan obyektif dapat diperoleh dengan 

menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan perpanjangan 

keikutsertaan, ketekunan atau keajegan pengamatan dan triangulasi.  

Perpanjangan Keikutsertaan bertujuan untuk memungkinkan 

peneliti terbuka terhadap pengaruh ganda, yaitu faktor-faktor 

kontekstual dan pengaruh bersama pada peneliti dan subyek yang 
                                                           

22 Tanzen, Ahmad  Metode Penelitian Praktis, (Jogyakarta: Percetakan Teras, 2011), hlm. 
92 

23 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 
2006), hlm. 327-331 
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akhirnya mempengaruhi fenomena yang diteliti. Keikutsertaan peneliti 

sangat menentukan dalam pengumpulan data, karena akan 

memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang 

dikumpulkan.   

Keajegan pengamatan berarti mencari secara konsisten 

interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis 

yang konstan atau tentative.Tujuannya adalah untuk 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. 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabasahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data tersebut untuk pengecekan 

atau membandingkan derajat kepercayaan suatu informasi yang 

diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Teknik ini 

memanfaatkan berbagai sumber diluar data sebagai bahan perbandingan 

dengan jalan: 

1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil 

wawancara; 

2) Membandingkan data hasil wawancara dengan dokumen yang 

berkaitan 

b. Kepastian (confirmability) 

Langkah ini bertujuan untuk menilai hasil penelitian yang 

dilakukan dengan jalan mengecek data dan informasi serta interprestasi 

hasil penelitian melalui pelecakan audit. Untuk melakukan pelecakan 
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audit peneliti menyiapkan bahan-bahan berkenaan dengan data 

lapangan yakni (a) data/catatan lapangan dari hasil pengamatan peneliti; 

(b) wawancara dan transkip wawancara dengan para informan. Hal ini 

dilakukan dengan cara meminta berbagai pendapat untuk melakukan 

audit kesesuaian antara temuan dengan data perolehan serta data 

penelitian.  

5. Metode Analisis Data  

Dalam menganalisis data peneliti menggunakan metode deskriptif 

kualitatif yang mencakup : reduksi data, kategorisasi data, sintesisasi dan 

diakhiri dengan menyusun hipotesis kerja atau menarik kesimpulan24 

Pertama, setelah data terkumpul melalui wawancara, observasi dan 

dokumentasi, maka peneliti melakukan reduksi data, yaitu 

menggolongkan, mangarahkan, membuang yang tidak perlu dan 

pengorganisasian sehingga data terpilah-pilah dan menyusunnya secara 

narasi, Kedua, menyusun kategori data yang terpilah-pilah sesuai dengan 

satuan yang memiliki kesamaan. Ketiga, mensintesiskan berarti mencari 

kaitan data antara satu kategori dengan kategori lain. Keempat, 

merumuskan pernyataan atau menarik kesimpulan.    

 

G. Sistematika Pembahasan  

Sistematika pembahasan tesis ini akan dijelaskan bab dan sub bab 

rencana penulisan tesis, berikut penjelasannya.  

                                                           
24 Ibid, hlm. 288 - 289 
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Bagian pertama didahului dengan pendahuluan: bagian ini terdiri dari 

beberapa sub bab yang meliputi latar belakang,  rumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metodologi penelitian, 

sistematika pembahasan. 

Bagian kedua membahas tentang konsep manajemen kurikulum, 

konsep pendidikan terpadu (konsep kurikulum formal dan konsep kurikulum 

tahfizh/pengajaran tahfizh Al Qur’an). 

Bagian selanjutnya berisi tentang gambaran umum termasuk di 

dalamnya proses pendidikannya : pada bagian ini berisi dua bagian, yaitu 

pertama deskriptif mengenai Madrasah Aliyah Tahfizhul Qur’an Isy Karima, 

seperti sejarah berdirinya, letak geografisnya, visi, misi dan tujuan, struktur 

organisasi, keadaan guru, siswa, sarana dan prasarana. Pada bagian kedua : 

membahas tentang program pendidikan sekolah tahfizh, dengan memadukan 

kurikulum formal dan kurikulum tahfizh.  

Pada bagian keempat berisi analisis data yang telah diperoleh dari 

bagian sebelumnya, analisis terhadap manajemen kurikulun sekolah tahfizh 

yang memadukan kurikulum tahfizh dan kurikulum formal. Termasuk  faktor-

faktor pendukung dan faktor penghambat model manajemen kurikulum ini. 

Tesis ini ditutup dengan penutup yang terdiri dari simpulan, saran, dan 

daftar pustaka. 
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