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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara, tak terkecuali bagi negara Indonesia. Pendidikan 

harus diperhatikan oleh pemerintah demi tercapainya salah satu tujuan 

nasional sebagaimana telah dituangkan dalam pembukaan Undang-undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu mencerdaskan 

kehidupan bangsa. Perhatian pemerintah adalah modal yang baik dalam 

mengembangkan dan memajukan penyelenggaraan pendidikan nasional.  

Di Indonesia, pendidikan diselenggarakan oleh banyak lembaga 

pendidikan, salah satunya adalah Pondok Pesantren. Ditinjau dari segi 

historis, pesantren adalah bentuk lembaga pendidikan pribumi tertua yang 

ada di Indonesia. Pesantren dalam bentuk pendidikan non formal sudah 

dikenal jauh sebelum Negara Indonesia merdeka. Bahkan pesantren 

dikenal sejak islam masuk ke Indonesia kemudian terus tumbuh dan 

berkembang hingga sekarang. Sebagai lembaga pendidikan yang sudah 

lama berkembang di Indonesia, pesantren selain telah berhasil membina 

dan mengembangkan kehidupan beragama di Indonesia, juga ikut berperan 

dalam menanamkan rasa kebangsaan ke dalam jiwa rakyat Indonesia, serta 

ikut berperan aktif dalam upaya mencerdaskan bangsa.  
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Guna memperoleh SDM yang berkualitas, diperlukan adanya tata 

kelola/manajemen yang baik, terarah, sistematis serta produktif. 

Manajemen yang baik, seringkali mengakomodasi tuntutan masyarakat 

dan perkembangan zaman. Sebaliknya, jika tidak, maka akan sulit bersaing 

dalam kompetisi global, sehingga lama kelamaan akan tergilas oleh 

perubahan zaman. Oleh sebab itu, penting bagi lembaga pendidikan untuk 

melakukan transformasi dari waktu ke waktu menuju arah yang lebih baik.  

Dewasa ini, banyak pesantren yang melakukan transformasi format 

pendidikan. Semula pesantren hanya fokus untuk mengajarkan ilmu agama 

secara tradisional, namun karena tuntutan zaman atas penguasaan ilmu 

formal, maka pesantren mulai menyelenggarakan pendidikan formal 

dengan menciptakan sekolah. Artinya, pesantren dihadapkan pada dua 

kondisi. Satu sisi pesantren dihadapkan pada kenyataan bahwa sistem 

tradisional (kekhasan dalam pembelajaran ilmu agama) terbukti mampu 

mengantarkan eksistensi pesantren hingga saat ini. Di sisi lain, pesantren 

tidak dapat membantah fakta bahwa terdapat tuntutan masyarakat yang 

kuat untuk mengubah format pendidikan dengan menyesuaikan kebutuhan 

zaman. Tarik ulur kedua hal ini, dalam perspektif positif, membuat 

pesantren harus bergerak dinamis untuk mencari bentuk ideal dan 

menemukan rumusan format pendidikan yang tidak hanya tetap khas, 

namun juga mampu menjawab kebutuhan zaman.  

Menghadapi kondisi demikian, pesantren dituntut untuk mampu 

meracik kurikulum yang tepat agar keduanya terintegrasi. Kurikulum 
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merupakan asupan pokok bagi pendidikan siswa, sehingga penyusunan 

materi dan struktur kurikulum harus digodog dengan baik. Dibutuhkan 

upaya maksimal untuk memadukan kurikulum formal yang baru diadopsi 

oleh pesantren dengan kurikulum agama/diniyyah yang sudah lama 

menjadi ciri khas pesantren. Perlu dilakukan analisis dan evaluasi 

berkelanjutan atas pelaksanaan kurikulum integrasi ini, untuk bekal 

dilakukannya perbaikan. Dengan porsi yang tepat dari keduanya, 

diharapkan visi misi sekolah akan terpenuhi.  

Penelitian ini dilakukan di SMP Walisongo Karangmalang, Sragen, 

Jawa Tengah. Sekolah ini bermula dari pesantren tradisional yang 

melakukan transformasi dengan menyediakan pendidikan formal kepada 

para santrinya. Transformasi yang dilakukan mengarah pada pendidikan 

dengan bentuk kurikulum terintegrasi. Oleh sebab itu, perlu digali lebih 

dalam bagaimana analisis pelaksanaan kurikulum terintegrasi yang 

dilakukan oleh SMP Walisongo Sragen.  

Berdasar latar belakang yang telah diuraikan, akan dilakukan 

penelitian dengan judul “Manajemen Pembelajaran Pondok Pesantren 

Walisongo Pasca Transformasi Menjadi SMP Walisongo Sragen dengan 

Kurikulum Integrasi”. Adanya penelitian ini, diharapkan SMP Walisongo 

Sraegn terbantu karena mendapat tambahan informasi yang diolah 

berdasarkan penelitian sehingga dapat membantu dalam mengevaluasi 

pelaksanaan dan menyusun kebijakan terkait kurikulum untuk kemajuan 

sekolah.  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah terkait pengelolaan 

kurikulum dan pembelajaran sekolah berbasis pesantren, dapat dijabarkan 

rumusan masalah adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana penyiapan penyusunan kurikulum integrasi di SMP 

Walisongo Sragen? 

2. Bagaimana pengorganisasian kurikulum integrasi di SMP Walisongo 

Sragen? 

3. Bagaimana pelaksanaan kurikulum integrasi di SMP Walisongo 

Sragen? 

4. Bagaimana evaluasi pelaksanaan kurikulum integrasi di SMP 

Walisongo Sragen? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berikut akan disajikan tujuan penelitian yang penulis lakukan: 

1. Untuk mendiskripsikan upaya SMP Walisongo Sragen dalam 

menyiapkan penyusunan kurikulum integrasi.  

2. Untuk mendiskripsikan upaya SMP Walisongo Sragen dalam 

mengorganisasikan kurikulum integrasi.  

3. Untuk mendiskripsikan upaya SMP Walisongo Sragen dalam 

melaksanakan kurikulum integrasi.  

4. Untuk mendiskripsikan upaya SMP Walisongo Sragen dalam 

mengevaluasi pelaksanaan kurikulum integrasi.  
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 

Manfaat penelitian secara teoritis adalah berkontribusi memberikan 

tambahan wawasan mengenai manajemen pembelajaran pada pesantren 

tradisional yang bertansformasi menjadi lembaga pendidikan modern 

dengan kurikulum terintegrasi.  

2. Secara Praktis 

Manfaat penelitian yang dilakukan antara lain sebagai berikut: 

a. Bagi sekolah/kepala sekolah, hasil dari penelitian dapat digunakan 

sebagai acuan dan tambahan referensi mengelola pembelajaran di 

SMP Walisongo Sragen dengan kurikulum terintegrasi.  

b. Bagi Yayasan, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 

tambahan referensi dalam mengambil kebijakan yang akan 

dilimpahkan kepada SMP Walisongo Sragen.  

c. Bagi peneliti yang akan datang, hasil penelitian ini diharapkan 

mampu menambah informasi dan wawasan manajemen 

pembelajaran di pesantren tradisional yang bertransformasi menjadi 

lembaga pendidikan modern.  

 

 


