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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan sarana strategis untuk meningkatkan kualitas 

suatu  bangsa,  oleh  karenanya   kemajuan  suatu  bangsa   dan  kemajuan 

pendidikan adalah suatu determinasi. Belajar dari negara besar di dunia, 

kemajuan mereka salah satunya adalah perhatian yang besar dalam mengelola 

sektor  pendidikan.  Itulah  sebabnya   begitu  Indonesia   berdaulat  dan 

membentuk  sebuah  negara modern,  prioritas  utama yang harus  dilakukan 

adalah melakukan investasi human skill dengan cara mengatur sektor 

pendidikan secara sistematis dan terus meningkatkannya.1

Pendidikan merupakan kebutuhan penting bagi setiap manusia,

negara, maupun pemerintah pada era ini. Oleh karena itu, pendidikan harus

selalu dikembangkan secara sistematis oleh para pengambil kebijakan yang 

berwenang di republik ini. Pembaruan harus selalu diupayakan agar

pendidikan benar-benar dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam

usaha untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana telah diamanatkan

oleh para pendiri republik yang dituangkan dalam pembukaan UUD 1945.2

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional menyebutkan bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana 

                                                          
1. Winarno Surakhmad, dkk, 2003, Mengurai Benang Kusut Pendidikan, Pustaka Pelajar,

Yogyakarta,hlm. 8
2. Suyanto dan Djihad Hisyam,2000,Refleksi dan Reformasi Pendidikan di Indonesia

Memasuki   Milenium III, Adicita Karya Nusa, Yogyakarta,hlm. 17.
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untuk mewujudkan suasana  belajar  dan proses pembelajaran agar  peserta 

didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak

mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan 

negara (pasal 1, butir 1). Tujuan yang hendak dicapai oleh pendidikan adalah 

lahirnya manusia yang utuh, akal dan hatinya, rohani dan jasmaninya, akhlak

dan keterampilannya; kognitif, afektif, dan psikomotoriknya,karena 

pendidikan adalah merupakan cermin karakter bangsa.3

Kurikulum merupakan salah satu komponen pendidikan yang turut

terlibat dalam proses interaksi fungsional dalam dunia pendidikan. Kurikulum

merupakan wahana belajar mengajar yang dinamis sehingga perlu dinilai dan

dikembangkan secara terus menerus dan berkelanjutan sesuai dengan 

perkembangan yang ada dalam masyarakat.4 Maka dapat dipahami bahwa

kurikulum sebagai alat yang begitu vital bagi perkembangan bangsa

dipegang oleh pemerintah suatu negara. Dapat pula dipahami betapa

pentingnya usaha mengembangkan kurikulum itu.5 Dengan kata lain,

kurikulum sebagai suatu rancangan dalam pendidikan memiliki posisi yang

strategis, karena seluruh kegiatan pendidikan bermuara kepada kurikulum.

Begitu pentingnya kurikulum sebagaimana sentra kegiatan pendidikan, maka 

di dalam penyusunannya memerlukan landasan atau pondasi yang kuat, 

melalui pemikiran dan penelitian secara mendalam.6 Sebagai  alat  yang   

penting   untuk  mencapai  tujuan  pendidikan, kurikulum hendaknya

                                                          
3. Abdullah Idi, 2016, Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek, Ar Ruz Media,

Yogjakarta,hlm. 55.
4.  Dimyati dan Mudjiono,1999,Belajar dan Pembelajaran, Rineka Cipta, Jakarta,hlm. 268.
5.  S. Nasution,2003,Asas-Asas Kurikulum, Bumi Aksara, Jakarta,hlm. 1.
6.  Sulistyorini dkk.,2014, Esensi Manajemen Pendidikan Islam, Teras, Yogyakarta,hlm. 73.
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berperan dan bersifat anticipatory dan adapftive terhadap perubahan dan

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengembangan   kurikulum   

dianggap   penting   untuk   menjamin   bahwa kurikulum pendidikan  yang

berlaku tetap dapat  menjawab kebutuhan  dan tantangan zaman. 7

Kurikulum harus terus dikembangkan. Agar selalu dinamis serta 

mampu menjawab tantangan dan perubahan zaman. Pengembangan tersebut 

harus didasari dengan kerja keras semua pihak yang terkait dalam pendidikan 

untuk  melakukan  perubahan.Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur’an 

surat Ar-Ra’ad ayat 11 :

َ َال  َّ ِۗ إِنَّ ٱ َّ ۢن بَۡیِن یََدۡیِھ َوِمۡن َخۡلفِھِۦ یَۡحفَظُونَھُۥ ِمۡن أَۡمرِ ٱ ٞت مِّ لَھُۥ ُمَعقِّبَٰ
ُ بِقَۡوٖم ُسٓوٗءا فََال  َّ یَُغیُِّر َما بِقَۡوٍم َحتَّٰى یَُغیُِّروْا َما بِأَنفُِسِھۡمۗ َوإَِذآ أََرادَ ٱ

ن دُ    ونِھِۦ ِمن َواٍل  َمَردَّ لَھُۥۚ َوَما لَھُم مِّ

“Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya 
bergiliran,dari depan dan belakangnya, mereka menjaganya atas 
perintah Allah,Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah Keadaan
suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka 
sendiri.Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu
kaum,Maka tak ada yang dapat menolaknya,dan tak ada pelindung
bagi mereka selain Dia.”(QS Al-Ra’ad 11:13)8

Ayat diatas memberi penjelalasan bahwa Siapapun,baik yang 

bersembunyi dimalam hari atau berjalan terang-terangan disiang hari masing-

masing ada baginya pengikut-pengikut,yakni malaikat-malaikat atau mahluk 

yang selalu mengikutinya secara bergiliran,dihadapannya dan juga 

dibelakangnya.Mereka,yakni para malaikat itu menjaganya atas perintah 

Allah,sesungguhnya Allah tidak mengubah suatu kaum dari positif ke negatif 

atau sebaliknya dari negatif ke positif sehingga mereka mengubah apa yang 

                                                          
7.  Oemar hamalik, Proses Belajar Mengajar, Bumi Aksara, Jakarta, 2003, hlm. 5.
8. Kemenag RI, Alqur’an dan Terjemahnya, Pustaka Agung Harapan, Surabaya, 2006, hlm.

337-338.
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ada pada diri mereka yakni sikap mental dan pikiran mereka sendiri,dan 

apabila Allah menghendaki keburukan suatu kaum,tetapi ingat bahwa Allah 

tidak menghendakinya kecuali jika manusia mengubah sikapnya terlebih 

dahulu.Jika Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum,maka ketika 

itu berlakulah ketentuan yang berdasarkan sunnatullah atau hukum-hukum 

kemasyarakatan yang ditetapkannya,bila itu terjadi maka tak ada yang dapat 

menolaknya dan pastilah sunnatullah menimpanya,dan sekali-kali tidak ada 

pelindung bagi mereka yang jatuh atasnya ketentuan tersebut selain Dia.9

Pengembangan kurikulum merupakan pekerjaan dan usaha

bersama- sama yang melibatkan banyak kelompok agensi dan individu,

baik dalam sekolah maupun di luar sekolah. Guru yang akan

melaksanakan kurikulum akan lebih besar menentukan sukses dan tidaknya 

pengembangan kurikulum. Demikian pula dengan orang tua, kelompok

masyarakat yang harus mendukung   perubahan-perubahan  dan  

pengembangan  kurikulum  harus terlibat dalam pengembangan kurikulum 

tersebut sejak dari awal.10

Perubahan dan penyempurnaan kurikulum merupakan hal yang

biasa terjadi di negara manapun di dunia, sebagai wujud responsifnya sebuah 

kurikulum dengan adanya perubahan dan perkembangan dapat berpengaruh 

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa,   dan bernegara. Perubahan 

tersebut menjadi alasan utama yang digunakan oleh perancang kurikulum 

                                                          
9 . M. Quraish Shihab, 2002, Tafsir Al-Misbah pesan,kesan dan keserasian Al-Qur’an,vol.11, 

Jakarta: Lentera Hati , hal. 554.
10. Dede Rosyada, 2004, Paradigma Pendidikan Demokratis Sebuah Model Pelibatan

Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan, Prenada Media, Jakarta, hlm. 74.



5

untuk melakukan perubahan kurikulum.11

Keberadaan kurikulum sebagai rencana pendidikan, pedoman, 

danpegangan tentang jenis, lingkup, urutan isi, dan proses pendidikan 

mengharuskan kurikulum bersifat dinamis sesuai perkembangan era. Hal ini 

dibuktikan oleh pemerintah dalam menyusun kurikulum yang selalu berubah 

dari tahun 1968, 1975, 1984, 1994, dan 2002 yang diaplikasikan pada tahun 

ajaran 2004/2005 dan sebelumnya telah diuji cobakan pada sekolah tertentu.12

Pembaruan dan pengembangan kurikulum berlanjut dengan

kebijakan kurikulum 2004 atau KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi).

Namun selang dua tahun kemudian, KBK pun telah mengalami pembaruan

kembali menjadi KTSP atau kurikulum 2006,kemudian berubah lagi menjadi 

kurikulum 2013.

Menurut Zainuddin fungsi-fungsi yang dapat didesentralisasikan ke

sekolah diantaranya perencanaan dan evaluasi program sekolah, evaluasi

internal atau evaluasi diri, serta pengelolaan kurikulum Sekolah. Sekolah

dapat mengembangkan kurikulum, namun tidak boleh mengurangi isi 

kurikulum yang berlaku secara nasional yang dikembangkan oleh pemerintah

pusat. Selain pengelolaan kurikulum, sekolah juga memperoleh wewenang 

dalam pengelolaan: (a) proses belajar mengajar, (b) ketenagaan, (c) peralatan

dan perlengkapan, (d) keuangan,   (e) siswa,   (f)   hubungan   sekolah   

dengan masyarakat, dan (g) iklim sekolah.13

                                                          
11. Sam M. Chan dan Tuti S. Sam, 2005, Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah, PT.

Raja Grafindo Persada, Jakarta,hlm. 99.
12. Moh. Rosyid, 2004, Ilmu Pendidikan (Sebuah Pengantar) Menuju Hidup Perspektif,

UNNES Press, Semarang,hlm. 153.
13. Zainuddin, 2008, Reformasi Pendidikan: Kritik Kurikulum dan Manajemen Berbasis

Sekolah, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 60 - 63
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Kaitannya dengan pengembangan kurikulum ini, organisasi besar 

Nahdlatul Ulama memiliki kepentingan dan peran yang signifikan. Sebagai 

organisasi terbesar di Indonesia Nahdlatul Ulama telah  berperan  serta dalam  

bidang pendidikan, bahkan  sejak kelahirannya pada tahun 1926 organisasi

NU sangat memperhatikan masalah pendidikan terutama keberadaan pondok 

pesantren. Dalam anggaran dasarnya maupun dalam statutent Nahdloetul

Oelama 1927 dinyatakan bahwa bidang garapan NU untuk mencerdaskan

sumber daya manusia dengan membantu pembangunan pondok pesantren.14

NU menganggap pendidikan merupakan suatu hal yang penting dalam 

kehidupan untuk membentuk manusia yang berkualitas. Pendidikan bagi NU 

adalah:

“Upaya mengembangkan  individu  manusia  untuk  menjadi 
manusia yang aktual, yang mampu mengemban fungsi “Khalifah”  
di bumi, Bukan sebagai alat produksi yang siap pakai. Sistem
pendidikan yang menekankan transfer pengetahuan dan teknologi
hanya merendah- kan derajat manusia, karena anak didik dipandang 
sebagai tabungan pengetahuan dan teknologi, yang kelak nanti dapat 
digunakan untuk hidupnya, sedang fungsi guru menurun, hanya
sebagai alat pemindah pengetahuan dengan target yang telah 
ditentukan pihak lain, bukan sebagai pendidik anak.”15

NU tidak hanya memiliki pondok pesantren dan madrasah, tetapi

ia juga memiliki sekolah-sekolah hingga perguruan tinggi.Sampai masa-

masa akhir dekade 1960-an, pendidikan di kalangan tradisional (NU)

berpusat pada Pesantren dan Madrasah.Namun hal ini tidak lagi terjadi pada 

masa-masa berikutnya karena mobilisasi kaum muslimin dalam bidang 

                                                          
14. Mohammad Subhan , 2007, Antologi NU, Khalista, Surabaya, hlm. 133.
15. Jamal Syarif, 2004, Dinamika Lembaga pendidikan Ma’arif NU dalam sistem 

pendidikan nasional, Antasari Pers, Jogjakarta, hlm. 2
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pendidikan terarah pada sistem pendidikan yang tidak lagi dikotomis.16 Guna

mewujudkan hal ini, NU membentuk satu lembaga yang khusus menangani

bidang pendidikan dan pengajaran, yaitu  Lembaga Pendidikan Ma’arif, di

mana tugasnya melaksanakan kebijakan NU di bidang pendidikan dan 

pengajaran, baik formal maupun non formal, selain pondok pesantren.LP

Ma’arif Pusat dibentuk pada tanggal 21 Sya’ban 1380 H/7 Februari 1961

M.17 Dengan kata lain,Organisasi Nahdlatul Ulama’ merupakan mitra

sejajar pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan nasional yang 

mempunyai kesempatan yang luas untuk berperanserta dalam mewujudkan

tujuan pendidikan sebagaimana disebut dalam UU No 2 tahun 2003 

tentang Pendidikan Nasional.18

Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama’ selanjutnya disebut

LP Ma’arif   NU merupakan salah satu badan otonom di lingkungan

organisasi kemasyarakatan Nahdlatul Ulama’ (NU) yang berfungsi sebagai

pelaksana kebijakan-kebijakan pendidikan NU,  yang ada di tingkat

Pengurus Besar, Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang, dan Pengurus

Majelis Wakil Cabang. LP Ma’arif NU dalam perjalanannya selama ini

telah secara aktif melibatkan diri dalam proses-proses pengembangan 

pendidikan di Indonesia.19 Dalam konteks Kabupaten Kudus, peran dan 

signifikansi LP Ma’arif terhadap sekolah dan madrasah begitu terasa. LP

                                                          
16. M. Dawam Rahardjo, 1993, Intelektual, Intelegensia, dan Perilaku Politik Bangsa,

Bandung, Mizan, hlm 23-41
17. Jamal Syarif, 2004, Dinamika Lembaga pendidikan Ma’arif NU dalam sistem 

pendidikan nasional, Antasari Pers, Jogjakarta, hlm. 4
18. Ali Rohim, “Nahdlotul Ulama’ Peranan dan system pendidikannya”, Jurnal Alhikmah

IAIN Pontianak, Vol XIV Nomor 2/2013.
19. Buku Materi Rakerdin Kepala MI/SD, MTs/SMP, MA/SMA/SMK LP Ma’arif NU Jawa

tengah, 2014, hlm. 77.
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Ma’arif NU Cabang Kudus mengelola sekolah dan madrasah sebanyak 119 

di tingkat dasar/ibtidaiyyah. Di tingkat menengah, Lembaga Pendidikan

Ma’arif NU Cabang Kudus mengelola sebanyak 44 SMP/MTs, sedangkan di 

tingkat menengah atas,LP Maarif NU Cabang Kudus mengelola 

sebanyak 36 SMA/SMK/MA.

Madrasah  Tsanawiyyah  NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo

Kudus merupakan salah satu Madrasah Tsanawiyyah yang dikelola di bawah

naungan Lembaga Pendidikan Ma’arif NU Cabang Kudus. Dari sisi usia, 

MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus telah berdiri di kota

ini sejak tahun 1985 dan hingga kini terus eksis keberadaannya. Dari sisi 

jumlah Peserta didik,MTs ini menerapkan kebijakan menerima Peserta didik 

laki-laki dan perempuan,Adapun Peserta didik yang ada di sekolah ini adalah

sejumlah 166 dengan rombel kelas sebanyak 6 kelas20

Sebagai madrasah yang dikelola di bawah naungan Lembaga 

Pendidikan Ma’arif NU Cabang Kudus,prestasi yang diperoleh MTs NU 

Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus tentunya tidak terlepas dari

keberhasilan Lembaga Pendidikan Ma’arif tersebut dalam melakukan

pembinaan serta pengawasan,terlebih dalam hal pengembangan 

kurikulum.Namun jika kita telisik lebih jauh,ternyata tidak semua madrasah 

dibawah naungan Lembaga Pendidikan Ma’arif NU Kudus memiliki Prestasi 

serupa. Hal tersebut tentunya menarik untuk diteliti lebih lanjut,sejauh mana 

peran Lembaga Pendidikan Ma’arif NU Cabang Kudus dalam pengembangan

kurikulum di MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus.

                                                          
20. Dokumen MTs.Roudlotut Tholibin,Profil MTs NU Roudlotut Tholibin Sidomulyo Jekulo 

Kudus,Dikutip PadaTanggal 16 februari 2019
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Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian  dengan  judul “Peran Lembaga Pendidikan Ma’arif NU

Cabang  Kudus dalam Pengembangan Kurikulum di MTs NU 

Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus Tahun 2018 / 2019”.

B. Fokus Penelitian

Pada dasarnya penelitian  kualitatif tidak  dimulai  dari  sesuatu 

yang kosong tetapi dilakukan berdasarkan persepsi seorang terhadap adanya

suatu masalah dan masalah dalam penelitian kualitatif disebut fokus.

Maka untuk memudahkan dalam penelitian, peneliti perlu membatasi 

masalah yang  diteliti sehingga penelitian difokuskan pada permasalahan 

proses dan hasil Pengembangan Kurikulum PAI dan Muatan Lokal.Hal   

tersebut mengingat kurikulum PAI dan Mulok merupakan ciri khas 

unggulan di MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini meliputi :

1. Bagaimana Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan 

Kurikulum Madrasah Tsanawiyah ?

2. Bagaimana Pengembangan Kurikulum di MTs NU Raudlatut 

Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus Tahun Pelajaran 2018 / 2019 ?

3. Bagaimana Peran Lembaga Pendidikan Ma’arif NU Cabang

Kudus dalam Pengembangan Kurikulum di MTs NU Raudlatut 

Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus Tahun Pelajaran 2018 / 2019 ?
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D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas,maka penelitian ini 

bertujuan untuk :

1. Mendiskripsikan Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan 

Kurikulum  Madrasah Tsanawiyah.

2. Mendiskripsikan pelaksanaan pengembangan kurikulum di MTs 

NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus Tahun Pelajaran 

2018/2019.

3. Mendiskripsikan dan menganalisis Peran LP Ma’arif NU cabang 

Kudus dalam Pengembangan Kurikulum di MTs NU Raudlatut

Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus Tahun Pelajaran 2018/2019.

E.   Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk memberikan sumbangsih 

terhadap pengembangan ilmu pendidikan islam, utamanya manajemen 

pendidikan Islam khususnya manajemen pengembangan kurikulum.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis dari penelitian ini akan diperoleh temuan yang bermanfaat 

bagi pendidik, sekolah /madrasah, dan lembaga pendidikan terkait proses 

dan hasil pengembangan kurikulum, serta dapat dijadikan acuan untuk 

dapat merumuskan dan  menemukan model pengembangan kurikulum 

yang tepat dan mudah diaplikasikan.
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F.  Sistematika Penulisan Tesis

Untuk  mempermudah penelaahan dan pemahaman serta agar tidak 

terjadi penyimpangan dari permasalahan, maka dibuat sistematika kerangka 

tesis sebagai berikut :

Bab I  Pendahuluan. Dalam bab ini berisi Latar Belakang 

Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat 

Penelitian, dan Sistematika Penulisan Tesis.

Bab II Landasan  Teori.  Bab  ini merupakan  landasan  teori yang 

berkaitan dengan teori-teori yang terdapat di dalam berbagai literatur. Dalam 

bab ini terdapat dua sub bab.Sub bab pertama tentang pengembangan

kurikulum, meliputi: pengertian, dasar dan tujuan pengembangan kurikulum, 

komponen kurikulum, prinsip pengembangan kurikulum, model-model

pengembangan kurikulum, langkah-langkah pengembangan kurikulum, dan

kurikulum Madrasah Tsanawiyyah (MTs).Sub bab kedua tentang Lembaga 

Pendidikan Ma’arif,meliputi: Pengertian Lembaga Pendidikan Ma’arif NU,

Visi, misi, dan tujuan Lembaga Pendidikan Ma’arif NU, strategi Lembaga 

Pendidikan Ma’arif NU dalam pengelolaan pendidikan, pola hubungan

organisasi Lembaga Pendidikan Ma’arif NU dan upaya Lembaga Pendidikan

Ma’arif NU dalam pengembangan kurikulum.

Bab III Metode  Penelitian.  Dalam  bab  ini  diuraikan  Jenis  

dan Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, 

Sumber Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Pengujian Keabsahan Data, 

dan Teknik  Analisis Data
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Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini merupakan 

hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini terdapat tiga sub bab. Sub 

bab pertama Hasil Penelitian, meliputi: Gambaran umum MTs NU Raudlotut 

Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus., Pengembangan kurikulum di MTs NU

Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus, Peran Lembaga Pendidikan

Ma’arif NU Cabang Kudus. Sub bab kedua Analisis, meliputi: analisis

Lembaga Pendidikan Ma’arif NU Cabang Kudus dalam pegembangan

kurikulum sekolah / madrasah NU, analisis pengembangan kurikulum di

MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus tahun Pelajaran

2018/2019,analisis peran Lembaga Pendidikan Ma’arif NU Cabang Kudus 

dalam pengembangan kurikulum di MTs NU Raudlotut Tholibin Sidomulyo 

Jekulo Kudus tahun 2018/2019.Sub Bab Ketiga Temuan Penelitian.

Bab V Penutup.Dalam bab ini mencakup tentang Simpulan, Saran dan 

Penutup.

Bagian akhir penulisan tesis ini, dilampirkan pula Daftar Pustaka, 

Lampiran-lampiran dan Biodata Penulis.
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BAB I

PENDAHULUAN





A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan sarana strategis untuk meningkatkan kualitas suatu   bangsa,   oleh   karenanya   kemajuan   suatu   bangsa   dan   kemajuan pendidikan adalah suatu determinasi. Belajar dari negara besar di dunia, kemajuan mereka salah satunya adalah perhatian yang besar dalam mengelola sektor   pendidikan.   Itulah   sebabnya   begitu   Indonesia   berdaulat   dan membentuk  sebuah  negara modern,  prioritas  utama  yang  harus  dilakukan adalah  melakukan  investasi  human  skill  dengan  cara  mengatur  sektor pendidikan secara sistematis dan terus meningkatkannya.[footnoteRef:1] [1: . Winarno Surakhmad, dkk, 2003, Mengurai Benang Kusut Pendidikan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,hlm. 8] 


Pendidikan merupakan kebutuhan penting bagi setiap manusia, negara, maupun pemerintah pada era ini. Oleh karena itu, pendidikan harus selalu  dikembangkan secara sistematis oleh para pengambil kebijakan yang berwenang di republik ini. Pembaruan harus  selalu diupayakan agar pendidikan benar-benar dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam usaha untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana telah diamanatkan oleh para pendiri republik yang dituangkan dalam pembukaan UUD 1945.[footnoteRef:2] [2: . Suyanto dan Djihad Hisyam,2000,Refleksi dan Reformasi Pendidikan di Indonesia Memasuki   Milenium III, Adicita Karya Nusa, Yogyakarta,hlm. 17.
] 


Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk  mewujudkan  suasana  belajar  dan  proses  pembelajaran  agar  peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual  keagamaan,  pengendalian  diri,  kepribadian,  kecerdasan,  akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara (pasal 1, butir 1). Tujuan yang hendak dicapai oleh pendidikan adalah lahirnya manusia yang utuh, akal dan hatinya, rohani dan jasmaninya, akhlak dan keterampilannya; kognitif, afektif, dan psikomotoriknya,karena pendidikan adalah merupakan cermin karakter bangsa.[footnoteRef:3] [3: . Abdullah Idi, 2016, Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek, Ar Ruz Media, Yogjakarta,hlm. 55.] 
1



Kurikulum merupakan salah satu komponen pendidikan yang turut terlibat dalam proses interaksi fungsional dalam dunia pendidikan. Kurikulum merupakan wahana belajar mengajar yang dinamis sehingga perlu dinilai dan dikembangkan secara terus menerus dan berkelanjutan sesuai  dengan  perkembangan  yang  ada  dalam  masyarakat.[footnoteRef:4] Maka dapat dipahami bahwa kurikulum sebagai alat yang begitu vital bagi perkembangan bangsa dipegang oleh pemerintah suatu negara. Dapat pula dipahami betapa pentingnya usaha mengembangkan kurikulum itu.[footnoteRef:5] Dengan kata lain, kurikulum sebagai suatu rancangan dalam pendidikan memiliki posisi yang strategis, karena seluruh kegiatan pendidikan bermuara kepada kurikulum. Begitu pentingnya kurikulum sebagaimana sentra kegiatan pendidikan,  maka  di  dalam  penyusunannya  memerlukan  landasan  atau pondasi yang kuat, melalui pemikiran dan penelitian secara mendalam.[footnoteRef:6] Sebagai   alat   yang   penting   untuk   mencapai   tujuan   pendidikan, kurikulum hendaknya berperan dan bersifat anticipatory dan adapftive terhadap perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengembangan   kurikulum   dianggap   penting   untuk   menjamin   bahwa kurikulum pendidikan  yang berlaku tetap dapat  menjawab kebutuhan  dan tantangan zaman. [footnoteRef:7] [4: .  Dimyati dan Mudjiono,1999,Belajar dan Pembelajaran, Rineka Cipta, Jakarta,hlm. 268.]  [5: .  S. Nasution,2003,Asas-Asas Kurikulum, Bumi Aksara, Jakarta,hlm. 1.]  [6: .  Sulistyorini dkk.,2014,Esensi Manajemen Pendidikan Islam, Teras, Yogyakarta,hlm. 73.]  [7: .  Oemar hamalik, Proses Belajar Mengajar, Bumi Aksara, Jakarta, 2003, hlm. 5.] 


Kurikulum harus terus dikembangkan. Agar selalu dinamis serta mampu menjawab tantangan dan perubahan zaman. Pengembangan tersebut harus didasari dengan kerja keras semua pihak yang terkait dalam pendidikan untuk  melakukan  perubahan.Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur’an  surat Ar-Ra’ad ayat 11 :

لَهُۥ مُعَقِّبَٰتٞ مِّنۢ بَيۡنِ يَدَيۡهِ وَمِنۡ خَلۡفِهِۦ يَحۡفَظُونَهُۥ مِنۡ أَمۡرِ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوۡمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمۡۗ وَإِذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوۡمٖ سُوٓءٗا فَلَا مَرَدَّ لَهُۥۚ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِۦ مِن وَالٍ  



“Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran,dari depan dan belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah,Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah Keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum,Maka tak ada yang dapat menolaknya,dan tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.”(QS Al-Ra’ad 11:13)[footnoteRef:8] [8: . Kemenag RI, Alqur’an dan Terjemahnya, Pustaka Agung Harapan, Surabaya, 2006, hlm. 337-338.] 




Ayat diatas memberi penjelalasan bahwa Siapapun,baik yang bersembunyi dimalam hari atau berjalan terang-terangan disiang hari masing-masing ada baginya pengikut-pengikut,yakni malaikat-malaikat atau mahluk yang selalu mengikutinya secara bergiliran,dihadapannya dan juga dibelakangnya.Mereka,yakni para malaikat itu menjaganya atas perintah Allah,sesungguhnya Allah tidak mengubah suatu kaum dari positif ke negatif atau sebaliknya dari negatif ke positif sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka yakni sikap mental dan pikiran mereka sendiri,dan apabila Allah menghendaki keburukan suatu kaum,tetapi ingat bahwa Allah tidak menghendakinya kecuali jika manusia mengubah sikapnya terlebih dahulu.Jika Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum,maka ketika itu berlakulah ketentuan yang berdasarkan sunnatullah atau hukum-hukum kemasyarakatan yang ditetapkannya,bila itu terjadi maka tak ada yang dapat menolaknya dan pastilah sunnatullah menimpanya,dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka yang jatuh atasnya ketentuan tersebut selain Dia.[footnoteRef:9] [9:  . M. Quraish Shihab, 2002, Tafsir Al-Misbah pesan,kesan dan keserasian Al-Qur’an,vol.11, Jakarta: Lentera Hati , hal. 554.] 


Pengembangan kurikulum merupakan pekerjaan  dan usaha bersama- sama yang melibatkan banyak kelompok agensi dan individu, baik dalam sekolah maupun di luar sekolah. Guru yang akan melaksanakan kurikulum akan lebih besar menentukan sukses dan tidaknya pengembangan kurikulum. Demikian pula dengan orang tua, kelompok masyarakat yang harus mendukung   perubahan-perubahan   dan   pengembangan   kurikulum   harus terlibat dalam pengembangan kurikulum tersebut sejak dari awal.[footnoteRef:10] [10: . Dede Rosyada, 2004, Paradigma Pendidikan Demokratis Sebuah Model Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan, Prenada Media, Jakarta, hlm. 74.] 


Perubahan dan penyempurnaan kurikulum merupakan hal yang biasa terjadi di negara manapun di dunia, sebagai wujud responsifnya sebuah kurikulum dengan adanya perubahan dan perkembangan dapat berpengaruh dalam  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa,   dan  bernegara.  Perubahan tersebut menjadi alasan utama yang digunakan oleh perancang kurikulum untuk melakukan perubahan kurikulum.[footnoteRef:11] [11: . Sam M. Chan dan Tuti S. Sam, 2005, Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,hlm. 99.] 


Keberadaan  kurikulum  sebagai  rencana  pendidikan,  pedoman,  danpegangan tentang jenis, lingkup, urutan isi, dan proses pendidikan mengharuskan kurikulum bersifat dinamis sesuai perkembangan era. Hal ini dibuktikan oleh pemerintah dalam menyusun kurikulum yang selalu berubah dari tahun 1968, 1975, 1984, 1994, dan 2002 yang diaplikasikan pada tahun ajaran 2004/2005 dan sebelumnya telah diuji cobakan pada sekolah tertentu.[footnoteRef:12]  [12: . Moh. Rosyid, 2004, Ilmu Pendidikan (Sebuah Pengantar) Menuju Hidup Perspektif, UNNES Press, Semarang,hlm. 153.] 


Pembaruan dan pengembangan kurikulum berlanjut dengan kebijakan kurikulum 2004 atau KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi). Namun selang dua tahun kemudian,  KBK pun telah mengalami pembaruan kembali menjadi KTSP atau kurikulum 2006,kemudian berubah lagi menjadi kurikulum 2013.

Menurut Zainuddin fungsi-fungsi yang dapat didesentralisasikan ke sekolah diantaranya perencanaan dan evaluasi program sekolah, evaluasi internal atau evaluasi diri, serta pengelolaan kurikulum Sekolah. Sekolah dapat mengembangkan kurikulum, namun tidak boleh mengurangi isi kurikulum yang berlaku secara nasional yang dikembangkan oleh pemerintah pusat. Selain pengelolaan kurikulum, sekolah juga memperoleh wewenang dalam pengelolaan: (a) proses belajar mengajar, (b) ketenagaan, (c) peralatan dan perlengkapan,  (d)  keuangan,   (e)  siswa,   (f)   hubungan   sekolah   dengan masyarakat, dan (g) iklim sekolah.[footnoteRef:13] [13: . Zainuddin, 2008, Reformasi Pendidikan: Kritik Kurikulum dan Manajemen Berbasis Sekolah, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 60 - 63] 


Kaitannya dengan pengembangan kurikulum ini, organisasi besar Nahdlatul Ulama memiliki kepentingan dan peran yang signifikan. Sebagai organisasi terbesar di Indonesia Nahdlatul Ulama telah  berperan  serta dalam  bidang pendidikan,  bahkan  sejak  kelahirannya pada tahun 1926 organisasi NU sangat memperhatikan masalah pendidikan terutama keberadaan pondok pesantren. Dalam anggaran dasarnya maupun dalam statutent  Nahdloetul Oelama 1927 dinyatakan bahwa bidang garapan NU untuk mencerdaskan sumber daya manusia dengan membantu pembangunan pondok pesantren.[footnoteRef:14] [14: . Mohammad Subhan , 2007, Antologi NU, Khalista, Surabaya, hlm. 133.] 


NU menganggap pendidikan merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan untuk membentuk manusia yang berkualitas. Pendidikan bagi NU adalah:

“Upaya  mengembangkan  individu  manusia  untuk  menjadi  manusia yang  aktual,  yang  mampu  mengemban  fungsi  “Khalifah”  di  bumi, Bukan sebagai alat produksi yang siap pakai. Sistem pendidikan yang menekankan transfer pengetahuan dan teknologi hanya merendah- kan derajat manusia, karena anak didik dipandang sebagai tabungan pengetahuan dan teknologi, yang kelak nanti dapat digunakan untuk hidupnya, sedang fungsi guru menurun, hanya sebagai alat pemindah pengetahuan dengan target yang telah ditentukan pihak lain, bukan sebagai pendidik anak.”[footnoteRef:15] [15: . Jamal  Syarif, 2004, Dinamika  Lembaga  pendidikan  Ma’arif  NU  dalam  sistem  pendidikan nasional, Antasari Pers, Jogjakarta, hlm. 2] 




NU tidak hanya memiliki pondok pesantren dan madrasah, tetapi ia juga memiliki sekolah-sekolah hingga perguruan tinggi.Sampai masa-masa akhir dekade 1960-an, pendidikan  di kalangan tradisional (NU) berpusat pada Pesantren dan Madrasah.Namun hal ini tidak lagi terjadi pada masa-masa berikutnya  karena  mobilisasi  kaum  muslimin  dalam  bidang  pendidikan terarah pada sistem pendidikan yang tidak lagi dikotomis.[footnoteRef:16] Guna mewujudkan hal ini, NU membentuk satu lembaga yang khusus menangani bidang pendidikan dan pengajaran,  yaitu  Lembaga Pendidikan Ma’arif, di mana tugasnya melaksanakan kebijakan NU di bidang pendidikan dan pengajaran, baik formal maupun non formal, selain pondok pesantren.LP Ma’arif Pusat dibentuk pada tanggal 21 Sya’ban 1380 H/7 Februari 1961 M.[footnoteRef:17]  Dengan kata lain,Organisasi Nahdlatul Ulama’ merupakan mitra sejajar pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan nasional yang mempunyai kesempatan yang luas untuk berperanserta dalam mewujudkan tujuan  pendidikan  sebagaimana  disebut  dalam  UU  No  2  tahun  2003  tentang Pendidikan Nasional.[footnoteRef:18] [16: . M. Dawam Rahardjo, 1993, Intelektual, Intelegensia, dan Perilaku Politik Bangsa, Bandung, Mizan, hlm 23-41]  [17: . Jamal  Syarif, 2004, Dinamika  Lembaga  pendidikan  Ma’arif  NU  dalam  sistem  pendidikan nasional, Antasari Pers, Jogjakarta, hlm. 4]  [18: . Ali Rohim, “Nahdlotul Ulama’ Peranan dan system pendidikannya”, Jurnal Alhikmah IAIN Pontianak, Vol XIV Nomor 2/2013.] 


Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama’ selanjutnya disebut LP Ma’arif   NU merupakan salah satu badan otonom di lingkungan organisasi kemasyarakatan Nahdlatul Ulama’ (NU) yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan-kebijakan pendidikan NU,  yang ada di tingkat Pengurus Besar, Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang, dan Pengurus Majelis Wakil Cabang. LP Ma’arif  NU dalam perjalanannya selama ini telah secara aktif melibatkan diri  dalam  proses-proses  pengembangan  pendidikan  di  Indonesia.[footnoteRef:19] Dalam konteks Kabupaten Kudus, peran dan signifikansi LP Ma’arif terhadap sekolah dan madrasah begitu terasa. LP Ma’arif NU Cabang  Kudus mengelola sekolah dan madrasah sebanyak 119 di tingkat dasar/ibtidaiyyah. Di tingkat menengah, Lembaga Pendidikan Ma’arif NU Cabang Kudus mengelola sebanyak 44 SMP/MTs, sedangkan di  tingkat  menengah  atas,LP Maarif NU Cabang  Kudus  mengelola  sebanyak  36 SMA/SMK/MA. [19: . Buku Materi Rakerdin Kepala MI/SD, MTs/SMP, MA/SMA/SMK LP Ma’arif NU Jawa tengah, 2014, hlm. 77.] 


Madrasah  Tsanawiyyah  NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus merupakan salah satu Madrasah Tsanawiyyah yang dikelola di bawah naungan Lembaga Pendidikan Ma’arif NU Cabang Kudus. Dari sisi usia, MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus telah berdiri di kota ini sejak tahun 1985 dan hingga kini terus eksis keberadaannya. Dari sisi jumlah Peserta didik,MTs ini menerapkan kebijakan menerima Peserta didik laki-laki dan perempuan,Adapun Peserta didik yang ada di sekolah ini adalah sejumlah 166 dengan rombel kelas sebanyak 6 kelas[footnoteRef:20]  [20: . Dokumen MTs.Roudlotut Tholibin,Profil MTs NU Roudlotut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus,Dikutip PadaTanggal 16 februari 2019] 


Sebagai madrasah yang dikelola di bawah naungan Lembaga Pendidikan Ma’arif NU Cabang Kudus,prestasi yang diperoleh MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus tentunya tidak terlepas dari keberhasilan Lembaga Pendidikan Ma’arif tersebut dalam melakukan pembinaan serta pengawasan,terlebih dalam hal pengembangan kurikulum.Namun jika kita telisik lebih jauh,ternyata tidak semua madrasah dibawah naungan Lembaga Pendidikan Ma’arif NU Kudus memiliki Prestasi serupa. Hal tersebut tentunya menarik untuk diteliti lebih lanjut,sejauh mana peran Lembaga Pendidikan Ma’arif NU Cabang Kudus dalam pengembangan kurikulum di MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian  dengan  judul  “Peran  Lembaga Pendidikan Ma’arif  NU Cabang  Kudus dalam Pengembangan Kurikulum di MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus Tahun 2018 / 2019”.

B. Fokus Penelitian

Pada dasarnya penelitian  kualitatif tidak  dimulai  dari  sesuatu  yang kosong tetapi dilakukan berdasarkan persepsi seorang terhadap adanya suatu masalah dan masalah dalam penelitian kualitatif disebut fokus.

Maka untuk memudahkan dalam penelitian, peneliti perlu membatasi masalah  yang  diteliti  sehingga  penelitian  difokuskan  pada  permasalahan proses dan hasil Pengembangan Kurikulum PAI dan Muatan Lokal.Hal   tersebut  mengingat  kurikulum  PAI  dan  Mulok merupakan ciri khas unggulan di MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi	:

1. Bagaimana Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan Kurikulum Madrasah Tsanawiyah ?

2. Bagaimana Pengembangan Kurikulum di MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus Tahun Pelajaran 2018 / 2019 ?

3. Bagaimana Peran Lembaga Pendidikan Ma’arif NU Cabang Kudus dalam Pengembangan Kurikulum di MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus Tahun Pelajaran 2018 / 2019 ?



D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas,maka penelitian ini bertujuan untuk	:

1. Mendiskripsikan Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan Kurikulum  Madrasah Tsanawiyah.

2. Mendiskripsikan pelaksanaan pengembangan kurikulum di MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus Tahun Pelajaran 2018/2019.

3. Mendiskripsikan dan menganalisis Peran LP Ma’arif NU cabang Kudus dalam Pengembangan Kurikulum di MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus Tahun Pelajaran 2018/2019.

E.   Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis	

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk memberikan sumbangsih terhadap pengembangan ilmu pendidikan islam, utamanya manajemen pendidikan Islam khususnya manajemen pengembangan kurikulum.

2. Manfaat Praktis	

Secara praktis dari penelitian ini akan diperoleh temuan yang bermanfaat bagi pendidik, sekolah /madrasah, dan lembaga pendidikan terkait proses dan hasil pengembangan kurikulum, serta dapat dijadikan acuan untuk dapat merumuskan dan  menemukan model pengembangan kurikulum yang tepat dan mudah diaplikasikan.





F.  Sistematika Penulisan Tesis

Untuk  mempermudah  penelaahan  dan  pemahaman  serta  agar  tidak terjadi penyimpangan dari permasalahan, maka dibuat sistematika kerangka tesis sebagai berikut :

Bab I  Pendahuluan.  Dalam  bab  ini  berisi  Latar  Belakang  Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan Tesis.

Bab  II  Landasan  Teori.  Bab  ini  merupakan  landasan  teori  yang berkaitan dengan teori-teori yang terdapat di dalam berbagai literatur. Dalam bab ini terdapat dua sub bab.Sub bab pertama tentang pengembangan kurikulum, meliputi: pengertian, dasar dan tujuan pengembangan kurikulum, komponen kurikulum, prinsip pengembangan kurikulum, model-model pengembangan kurikulum, langkah-langkah pengembangan kurikulum, dan kurikulum Madrasah Tsanawiyyah (MTs).Sub bab kedua tentang Lembaga Pendidikan Ma’arif,meliputi: Pengertian Lembaga Pendidikan Ma’arif  NU, Visi, misi, dan tujuan Lembaga Pendidikan Ma’arif NU, strategi Lembaga Pendidikan Ma’arif NU dalam pengelolaan pendidikan, pola hubungan organisasi Lembaga Pendidikan Ma’arif NU dan upaya Lembaga Pendidikan Ma’arif NU dalam pengembangan kurikulum.

Bab III Metode   Penelitian.   Dalam   bab   ini   diuraikan   Jenis   dan Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, Sumber Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Pengujian Keabsahan  Data, dan Teknik  Analisis Data



Bab IV Hasil  Penelitian  dan  Pembahasan.  Bab  ini  merupakan  hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini terdapat tiga sub bab. Sub bab pertama Hasil Penelitian, meliputi: Gambaran umum MTs NU Raudlotut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus., Pengembangan kurikulum di MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus, Peran Lembaga Pendidikan Ma’arif NU Cabang Kudus. Sub bab kedua Analisis, meliputi: analisis Lembaga Pendidikan Ma’arif NU Cabang Kudus dalam pegembangan kurikulum sekolah / madrasah NU, analisis pengembangan kurikulum di MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo  Kudus tahun Pelajaran 2018/2019,analisis peran Lembaga Pendidikan Ma’arif NU Cabang Kudus  dalam pengembangan kurikulum di MTs NU Raudlotut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus tahun 2018/2019.Sub Bab Ketiga Temuan Penelitian.

Bab V Penutup.Dalam bab ini mencakup tentang Simpulan, Saran dan Penutup.

Bagian akhir penulisan tesis ini, dilampirkan pula Daftar Pustaka, Lampiran-lampiran dan Biodata Penulis.
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