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  BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kurikulum merupakan program pendidikan tentang pengalaman belajar dan 

materi ajar yang disusun secara sistematik dan terencana sesuai dengan aturan yang 

berlaku dan dijadikan sebagai pedoman oleh guru dan siswa dalam proses kegiatan 

belajar mengajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kurikulum juga sebagai dasar 

dalam penjaminan mutu pendidikan di sekolah, karena sebagai pedoman pokok dalam 

proses pembelajaran. Oleh karena itu, kurikulum harus melakukan perbaikan, evaluasi 

dan pengembangan secara kontinyu agar tidak tertinggal oleh zaman yang semakin maju 

dan perkembang dari segi ilmu pengetahuan dan teknologi serta sesuai dengan yang 

dibutuhkan oleh masyarakat. Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2015 menjelaskan 

bahwa Kurikulum adalah seperangkat rencana mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran 

serta cara yang digunakan sebagai pedoman pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pendidikan yang telah ditetapkan.2 Berdasarkan bentuk kurikulum tersebut, maka 

pengorganisasian kurikulum diperlukan pada seluruh komponen-komponennya.  

Proses pengorganisasian kurikulum tidak lepas dari perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum. Sedangkan manajemen 

merupakan ilmu untuk menerapkan proses-prose tersebut. Oleh karena itu seorang 

pengelola satuan pendidikan harus memiliki ilmu dan menguasai manajemen sehingga 

dapat mengatur dan menjalankan manajemen kurikulum dengan baik dan benar. 

Manajemen Kurikulum adalah usaha sungguh-sungguh yang dilakukan bersama-

sama untuk memperlancar tercapainya tujuan pengajaran di sekolah. Manajemen 
                                                           

2 Mohamad Ali dan Istanto, Manajemen Sekolah Islam, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 
2018) hlm 195 
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Kurikulum merupakan sistem berbagai aktivitas pembelajaran di sekolah sebagai upaya 

memberikan pengalaman belajar terbaik bagi siswa yang dilakukan dengan kooperatif, 

berkesinambungan, komperhensif dan sistematik guna mencapai tujuan yang telah di 

tentukan sebelumnya. 3 

Dari beberapa pengertian di atas dapat dikemukakan bahwa manajemen 

kurikulum merupakan seperangkat sistem (SOP) yang digunakan untuk menata, 

mengatur, mengkoordinasikan dan dilakukan secara kontinyu dalam rangka mencapai 

tujuan sekolah maupun memberikan jaminan mutu sekolah.4 

Di era modern ini pendidikan yang sudah dijalankan tidak terlepas dari 

keikutsertaan kurikulum. Karena dalam kurikulum terdapat segala sesuatu untuk 

dijadikan pedoman dalam melaksanakan pendidikan. Kurikulum ini diibaratkan sebagai 

sebuah lembaga pendidikan karena kurikulum menentukan kualitas pendidikan serta 

pengalaman belajar untuk peserta didik dan lulusannya memiliki wawasan yang luas. 

Dan pengembangan kurikulum merupakan proses yang tidak henti-hentinya untuk terus 

dilakukan. Jika suatu lembaga pendidikan tidak melakukan pengembangan kurikulum 

maka akan tertinggal dan termakan oleh zaman yang semakin maju dan berkembang. 

Oleh sebab itu perubahan-perubahan yang cepat terjadi di masyarakat memerlukan juga 

kurikulum yang sesuai dengan zaman.5 

Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 36 

                                                           
3 Ramayulis, Manajemen dan Kepemimpinan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2017) hlm.84 
4 Mohamad Ali dan Istanto, Manajemen Sekolah Islam, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 

2018) hlm 195 
5 S. Nasution, Asas-asas Kurikulum, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994) hlm 3 
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Nasional Pendidikan [SNP] untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.6

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, (memiliki nilai dan sikap), sehat berilmu, cakap, kreatif 

(berilmu pengetahuan), mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan 

bertanggungjawab (kecakapan psikomotorik).7 

Sekolah SMP Muhammadiyah Plus Salatiga merupakan salah satu sekolah 

Swasta berbasis Muhammadiyah yang sudah terakreditasi A. SMP Muhammadiyah Plus 

Salatiga yang terletak di JL.Suropati No. 14 Togaten Salatiga sebagai sekolah yang 

sudah distandarkan dan diakui keberadaanya oleh pemerintah, tentu harus mengikuti 

ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Sekolah ini baru saja berdiri pada 

tahun 2018. Meskipun tergolong sekolah baru di wilayah Salatiga, sekolah ini sudah 

memiliki mutu yang baik. Hal ini terbukti dari prestasi-prestasi yang didapat oleh siswa-

siswa SMP Muhammadiyah Plus Salatiga .  

Kurikulum yang diterapkan di SMP Muhammadiyah Plus Salatiga lebih dari satu 

kurikulum, yaitu kurikulum dari kemendikbud dan kurikulum dari yayasan 

Muhammadiyah. Diantaranya ada Kurikulum 2013, Kurikulum Kementrian Agama, dan 

Kurikulum Pesantren. 

Berangkat dari maksud kurikulum di atas, maka dalam implementasi kurikulum 

diperlukan manajemen pada seluruh komponen kurikulum. Oleh karena itu dalam 

pelaksanaan kurikulum seorang pengelola lembaga pendidikan harus menguasai ilmu 

manajemen, sehingga dapat merencanakan dan menjalankan pendidikan. 

                                                           
6 Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, (Jakarta: Republika Indonesia, 2003) hlm 4 
7 Ibid, hlm 4 
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Berdasarkan pemaparan di atas penulis akan mendalami atau mengkaji mengenai 

manajemen kurikulum. Dengan judul P 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan, maka peneliti dapat merumuskan 

masalahnya sebagai berikut:  

1. Bagaimana Implementasi Manajemen Kurikulum di SMP Muhammadiyah Plus 

Salatiga pada aspek Intrakurikuler? 

2. Bagaimana Implementasi Pengembangan Kurikulum di SMP Muhammadiyah Plus 

Salatiga pada aspek  Kokurikuler dan Ekstrakurikuler? 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitiannya adalah: 

1. Mendeskripsikan Implementasi Manajemen Kurikulum di SMP Muhammadiyah 

Plus Salatiga pada aspek Intrakulikuler 

2. Mendeskripsikan Implementasi Pengembangan Kurikulum di SMP 

Muhammadiyah Plus Salatiga pada aspek Kokurikuler dan Ekstrakurikuler 

D. Manfaat Penelitian  

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat mengenai implementasi 

manajemen kurikulum di SMP Muhammadiyah Plus Salatiga. Idealnya memberi manfaat 

teoritik dan praktis.  
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1. Manfaat Teoritik 

1) Menambah khazana keilmuan mengenai implementasi manajemen Kurikulum di 

SMP Muhammadiyah Plus Salatiga pada aspek Intrakurikuler 

2) Menambah khazana keilmuan mengenai implementasi Kurikulum di SMP 

Muhammadiyah Plus Salatiga pada aspek Kokurikuler dan Ekstrakurikuler 

2. Manfaat Praktis 

1) Bagi sekolah, penelitian ini dapat dijadikan acuan dan evaluasi Manajemen 

Kurikulum terhadap implementasi manajemen kurikulum di SMP Muhammadiyah 

Plus Salatiga. 

2) Bagi peneliti lain, dapat memperluas wawasan mengenai implementasi manajemen 

kurikulum di SMP Muhammadiyah Plus Salatiga. 

3) Bagi peneliti, dapat memberikan wawasan, informasi, dan referensi, mengenai 

implementasi manajemen kurikulum di SMP Muhammadiyah Plus Salatiga. 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan metode penelitian 

deskriftif kualitatif. Adapun tujuan penelitian deskriftif kualitatif yaitu untuk 

mengangkat dan membuat gambaran secara sistematis mengenai fakta-fakta, 

keadaan, variable dan fenomena-fenomena yang terjadi tentang manajemen 

kurikulum di SMP Muhammadiyah Plus Salatiga.  Metode kualitatif adalah metode 

penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, di mana 

peneliti adalah instrument kunci, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan 

makna daripada generalisasi.8 

                                                           
8 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2010) hlm 15 
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Pada penelitian ini penulis menggunakan penelitian lapangan (Field 

Research).9 Yaitu penelitian yang datanya digali melalui pengamatan-pengamatan 

dan sumber data di lapangan dan bukan berasal dari sumber-sumber kepustakaan.10 

2. Pendekatan penelitian 

Pendekatan dalam  penelitian ini adalah pendekatan fenomenalogis.11 

Pendekatan fenomenologis merupakan salah satu jenis metode penelitian kualitatif 

yang diaplikasikan untuk menangungkap kesamaan makna yang menjadi esensi dari 

suatu konsep yang dialami langsung oleh sekelompok individual dalam hidupnya. 

Yaitu peneliti dengan melihat seperti apa fenomena tentang bagaimana implementasi 

Manajemen Kurikulum di SMP Muhammadiyaah Plus Salatiga.  

3. Sumber data 

Data dalam penulisan ini penulis peroleh langsung dari kepala sekolah SMP 

Muhammadiyah Plus Salatiga, Wakasek Kurikulum, Kabag Kurikulum Agama, 

Guru Mata Pelajaran Agama, dan Guru Mata Pelajaran Umum SMP 

Muhammadiyah Plus Salatiga. 

4. Penentuan subjek 

Penelitian ini dilakukan di SMP Muhammadiyah Plus Salatiga dan Subjek 

pertama dalam penelitian ini adalah Wakasek Kurikulum SMP Muhammadiyah Plus 

Salatiga, dan untuk subjek pendukungnya adalah Kepala Sekolah , Kabag 

                                                           
9 Jenis penelitian lapangan (Field Research) jenis penelitian yang dilakukan secara langsung ke 

lapangan dan terlibat dengan masyarakat. Lihat dalam Conny R. Semiawan, Metode Penelitian Kualitatif. Jenis, 
Karakteristik, dan Keunggulannya, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana, 2010) hlm 9  

10 Syaifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogjakarta: Pustaka Pelajar, 1998) hlm 15 
11 Menurut Hegel, fenomenologi adalah ilmu yang menggambarkan mengenai pengalaman seseorang 

yang dapat di terima, dirasakan dan dapat diketahui kesadarannya secara langsung. Lihat di Clark Moustakas, 
(California: SAGE Publications, 1994) hlm 26 
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Kurikulum Agama, Guru Mata Pelajaran Agama, dan Guru Mata Pelajaran Umum 

di SMP Muhammadiyah Plus Salatiga.  

5. Teknik pengumpulan data 

Pada penelitian kualitatif peneliti melakukan teknik pengumpulan data di SMP 

Muhammadiyah Plus Salatiga melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. 

a. Observasi  

Observasi adalah kegiatan pengamatan yang dilakukan peneliti dalam 

mengumpulakan data, dengan cara peneliti langsung datang ke SMP 

Muhammadiyah Plus Salatiga untuk mengamati kegiatan sekolah mengenai 

implementasi manajemen kurikulum. Yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, 

pengorganisasian, evaluasi, dan pengembangan. Metode observasi menurut morris 

bahwa kegiatan yang melibatkan pengamatan dan mencatat suatu gejala-gejala dan 

merekamnya untuk tujuan ilmiah dan atau tujuan lain. Selain itu observasi 

merupakan aktivitas ilmiah yang didasarkan pada bukti nyata dilapangan yang 

melibatkan cita rasa, indra, sentuhan, pengelihatan, dan pendengaran. Sehingga 

dengan metode ini, peneliti bersentuhan langsung dengan objek dan subjek ketika 

kegiatan di SMP Muhammadiyah Plus Salatiga.12     

b. Wawancara  

Metode wawancara merupakan bentuk komunikasi dua arah, yang dimana ada 

pihak yang bertanya dan ada pihak yang ditanya. Komunikasi yang dilakukan 

bertujuan untuk memperoleh informasi dari satu pihak yang digunakan untuk 

kepentingan tertentu. Wawancara juga bisa disebut dengat interview dengan 

menggunakan komunikasi verbal dan dilakukan denga cara tatap muka  (vice to 

                                                           
12 Hasyim Hasanah, Teknik-Teknik Observasi, (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data 

Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial), Jurnal At-Taqaddum, Volue 8, Nomor 1, Juli 2016, 23 Diakses Pada 25 September 
2020 Pukul 19.34. 
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vice). Biasanya peneliti sebelum melakukan wawancara sudah menyiapkan naskah 

yang akan ditanyakan.13 Maka dari itu peneliti melakukan wawancara secara terbuka 

dan informal, dengan artian bahwa peneliti tidak membatasi jawaban dari informan 

sehingaa berjalan seperti komunikasi pada kehidupan sehari-hari. Dalam penelitian 

ini, Peneliti melakukan wawancara langsung kepada Wakasek kurikulum SMP 

Muhammadiyah Plus Salatiga  serta informasi pendukung dengan melakukan 

wawancara kepada Kepala Sekolah, Guru Mata Pelajaran Agama, dan Guru Mata 

Pelajaran Umum SMP Muhammadiyah Plus Salatiga.  Untuk mendapatkan 

informasi mengenai manajemen kurikulum di SMP Muhammadiyah Plus Salatiga. 

Yang meliputi kegiatan intrakulikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler. 

c. Dokumentasi  

Metode dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk 

mengumpulkan data berupa tulisan yang memberi penjelasan. Dokumentasi ini bisa 

berupa koran, majalah, buku dan hal lainnya yang berbentuk tulisan. Dokumentasi 

digunakan peneliti untuk  pengumpulan data berupa profil sekolah, letak geografis, 

sejarah, visi, misi, daftar prestasi, struktur dan muatan kurikulum PAI, silabus mata 

pelajaran PAI, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) mata pelajaran PAI. Selain 

itu dokumentasi juga digunakan untuk bukti berupa foto-foto sebagai penguat data 

penelitian. Metode ini digunakan untuk memperoleh data mengenai gambaran 

tentang kurikulum Pendidikan Agama Islam serta gambaran keadaan siswa di 

Sekolah.  

 

 

                                                           
13 Emzi, Metedologi Penenlitian Kualitatif Analisis Data, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2010) hlm 

49-50. 
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6. Metode Analisis Data 

Analisis data adalah suatu cara yang digunakan untuk mencari dan menyusun 

secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, catatan 

lapangan dan dapat diinformasikan kepada masyarakat.14 Analisis data yang 

digunakan peneliti adalah metode deduktif yaitu metode penelitian kualitatif 

berangkat dari sesuatu yang bersifat abstrak, kemudian difokuskan dengan teori 

yang telah disusun selanjutnya dirumuskan pada hipotesis dan diuji untuk 

mendapatkan kejadian- kejadian yang kongkrit.15 

Langkah-langkah yang digunakan peneliti dalam menganalisis data yaitu: 

reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.  

a. Reduksi Data 

Data yang diperoleh dari lapangan cukup banyak dan rumit sehingga harus 

dilakukan reduksi data. Reduksi data berarti meringkas untuk mencari data yang 

penting.16 Dengan demikian hasil reduksi data menghasilkan gambaran yang jelas 

mengenai implementasi manajemen kurikulum di SMP Muhammadiyah Plus 

Salatiga.  

b. Display Data  

Data display atau model data adalah suatu kumpulan informasi yang tersusun 

yang membolehkan pendeskripsian kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

Penyajian data yang digunakan penelitian ini menggunakan teks naratif.17 Sehingga 

data yang disajikan oleh peneliti masih berbentuk uraian singkat, bagan, hubungan 

                                                           
14 Eko Sugiarto, Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis, (Sleman: Suaka Media, 

2015) hlm 90  
15 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2006) hlm 22-23 
16 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2007) hlm 92 
17 Ibid, 95 
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antar kategori dan sejenisnya. Peyajian data ini dilakukan untuk mempermudah 

peneliti dalam memahami dan merencanakan atau memilih data. 

c. Penarikan Kesimpulan  

Penarikan kesimpulan ini merupakan langkah terakhir yaitu dengan 

menyimpulkan dari hasil data yang di dapat pada penelitian yang peneliti lakukan. 

Kesimpulan yang dibuat perlu diverifikasi dengan cara melihat atau 

mempertanyakan kembali sambil meninjau secara sepintas pada catatan lapangan 

untuk memperoleh pemahaman yang lebih tepat.18 

Berdasarkan teori yang dibangun dan data yang diperoleh, lalu peneliti 

melakukan analisis data untuk menarik kesimpulan dengan menggunakan metode 

deduktif.  Sehingga dapat  menjawab mengenai persoalan manajemen kurikulum di 

SMP Muhammadiyah Plus Salatiga.  

7. Keabsahan Data  

Untuk mempertanggung jawabkan hasil dari penelitian yang telah 

dilaksanakan perlu dilakukan pengecekan data supaya bisa mengetahui valid atau 

tidak, yaitu dengan menggunakan teknik keabsahan data. Dalam penelitian ini 

penulis menggunakan teknik Triangulasi. Teknik triangulasi adalah pengecekan data 

yang di peroleh dari berbagai sumber  melalui beberapa teknik pengumpulan data. 

Maka dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan 

data.19 Triangulasi sumber yaitu untuk mengecek data yang diperoleh peneliti dari 

berbagai sumber dengan menggunakan teknik yang sama. Triangulasi teknik adalah 

                                                           
18 Farouk Muhammad dan Djali, Metodologi Penelitian Sosial (Jakarta: PTIK & Restu Agung, 2005) 

hlm 97-98 
19 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2006) hlm 273 
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mengecek data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sama dengan teknik yang 

berbeda.20 Dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, kemudian 

observasi, dan dokumentasi dengan sumber yang sama dalam hal ini dapat di 

gambarkan seperti berikut: 

Tabel 1.1. Teknik Triangulasi 

 

 

 

 

 

 

Terkait dengan gambar diatas, dalam melakukan penelitian ini. Peneliti 

menggunakan teknik pengumpulan data dan sumber diantaranya dengan melakukan 

wawancara, observasi, dan juga dokumentasi yang mana teknik yang berbeda-beda 

tersebut dilakukan untuk mencari sumber data yang sama yaitu dari pustaka ataupun 

responden SMP Muhammadiyah Plus Salatiga. 

  

                                                           
20 Ibid, 274 

Sumber Data 
sama 

Wawancara  Observasi  Dokumentasi  


