
13

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengembangan Kurikulum

1. Pengertian, Dasar dan Tujuan pengembangan Kurikulum

Istilah kurikulum sering dimaknai plan for learning (rencana 

pendidikan). Sebagai rencana pendidikan kurikulum memberikan

pedoman dan pegangan tentang jenis, lingkup, urutan isi dan proses

pendidikan.
1

Secara historis, istilah kurikulum pertama kalinya diketahui dalam

kamus Webster (Webster Dictionary) tahun 1856. Pada mulanya istilah 

kurikulum digunakan dalam dunia olah raga, yakni suatu alat yang 

membawa orang dari start sampai ke finish. Kemudian pada tahun 1955, 

istilah kurikulum dipakai dalam bidang pendidikan, dengan arti

sejumlah mata pelajaran disuatu perguruan.
2

Kata kurikulum berasal dari bahasa Yunani yang semula dalam 

bidang olah raga, yaitu curere yang berarti jarak terjauh lari yakni jarak 

yang  harus ditempuh dalam kegiatan berlari mulai dari start sampai 

finish. 3 Dalam bukunya, Ramayulis mengutip dari Langgulung yang 

menyatakan bahwa kurikulum berasal dari kata curir yang berarati

                                                          
1 . Nana Syaodih Sukmadinata, 2004, Pengembangan Kurikulum,Teori dan Praktek,Remaja

Rosdakarya, Bandung, hlm. 4
2 . Ahmad Tafsir, 2004, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam, Remaja Rosdakarya,

Bandung, hlm. 53
3 . Samsul Nizar, 2002, Filsafat Pendidikan Islam: Pendekatan Historis, Teoritis dan

Praktis,Ciputat Pres, Jakart, hlm. 55.
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pelari dan curare yang berarti tempat berpacu.4  Istilah curere belum

terdapat dalam kamus Webster tahun 1812 dan baru timbul untuk 

pertama kalinya dalam kamus tahun 1856. Kurikulum juga berarti

chariot, semacam kereta pacu pada zaman dahulu, yakni suatu alat yang

membawa seseorang dari start sampai finish. 5 jika dalam sebuah 

pendidikan konteksnya berubah,yakni suatu hal yang harus dilalui oleh

peserta didik dan pendidik yang sedang melakukan kegiatan

pembelajaran. Dalam kosa kata Arab, istilah kurikulum dikenal dengan 

istilah manhaj, yakni jalan terang, atau jalan terang yang dilalui manusia

dalam bidang kehidupannya. Dalam konteks pendidikan, kurikulum

berarti jalan terang yang dilalui oleh pendidikan/guru juga peserta didik

untuk menggabungkan pengetahuan,ketrampilan, dan sikap, serta nilai-

nilai.6

Pengertian pengembangan menunjukkan kepada  suatu kegiatan 

yang menghasilkan suatu cara yang “baru”, di mana selama kegiatan 

tersebut, penilaian dan penyempurnaan terhadap cara tersebut terus 

dilakukan. Pengertian pengembangan ini berlaku juga bagi kurikulum 

pendidikan. Karena pengembangan kurikulum juga terkait penyusunan 

kurikulum itu sendiri dan pelaksanaannya pada satuan pendidikan

disertai dengan evaluasi dengan intensif.  

                                                          
4. Ramayulis, 2006, Ilmu Pendidikan Islam, Kalam Mulia, Jakarta, hlm. 150.
5. Nasution, 2003, Asas-asas Kurikulum, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 1-2. 
6 Sulistyorini dkk, 2014, Esensi Manajemen Pendidikan Islam: Pengelolaan Lembaga 

untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan Islam, Teras, Yogyakarta, hlm. 74.
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Murrary Print mengatakan bahwa pengembangan kurikulum

adalah “curriculum development is defined as the process of planning,

constructing, implementing and evaluating learning opportunities 

intended to produce desired changes in leaner’s”. Maksudnya bahwa 

pengembangan kurikulum adalah, sebagai proses perencanaan,  

membangun,  menerapkan,  dan  mengevaluasi  peluang pembelajaran 

diharapkan menghasilkan perubahan dalam belajar.
7

Zaenal Arifin dalam bukunya Konsep dan Model Pengembangan 

Kurikulum menjelaskan bahwa Pengembangan kurikulum ialah 

mengarahkan kurikulum sekarang ke tujuan pendidikan yang diharapkan 

karena adanya berbagai pengaruh positif yang datangnya dari luar

ataupun dari dalam dengan harapan agar peserta didik mampu untuk

menghadapi masa depannya atau adanya perubahan/merevisi atau

peralihan total dari suatu kurikulum ke kurikulum lain
8

Pengembangan kurikulum (Curriculum Development) merupakan 

komponen yang sangat esensial dalam keseluruhan kegiatan pendidikan. 

Para ahli kurikulum memandang bahwa pengembangan kurikulum 

merupakan suatu siklus dari adanya keterjalinan, hubungan antara 

komponen kurikulum, yaitu antara komponen tujuan, bahan, kegiatan

dan evaluasi.9

                                                          
7.  Murrary Print,1 9 9 3 ,  Curriculum Design and Development, Allen & Unwin , Australia,

hlm. 23
8 . Zaenal Arifin, 2012, Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum, Remaja Rosdakarya,

Bandung, hlm. 31
9.  Nana syaodih, 2000,  Pengembangan kurikulum teori dan praktek,, Bandung, hlm. 88.
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Dasar pengembangan kurikulum ditingkat sekolah atau madrasah 

yakni sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

20 Tahun 2003 (UU 20/2003) tentang Sistem Pendidikan Nasional 

dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 

2005 (PP 19/2005) tentang Standar Nasional Pendidikan mengamanatkan

kurikulum pada K-13 jenjang pendidikan dasar dan menengah disusun

oleh satuan pendidikan dengan mengacu kepada SI dan SKL serta

berpedoman pada panduan yang disusun oleh Badan Standar Nasional

Pendidikan (BSNP). 

Perencanaan dan pengembangan kurikulum pendidikan pada 

umumnya telah  dilakukan  oleh  Departemen  Pendidikan  Nasional  

pada tingkat pusat dan Kemenag. Karena level sekolah yang penting 

ialah bagaimana mensinkronkan, merealisasikan, mengimplementasikan,

dan menyesuaikan kurikulum tersebut dengan kegiatan pembelajaran. Di 

samping itu sekolah juga bertugas dan berwenang untuk

mengembangkan kurikulum  muatan  lokal  sesuai  dengan  kebutuhan  

masyarakat  dan lingkungan setempat. Dalam Pengembangan 

kurikulum tingkat satuan pendidikan sekolah maupun madrasah harus

mengacu pada Standart Isi (SI) dan Standart Kelulusan (SKL) serta 

berpedoman pada panduan penyusunan kurikulum yang disusun oleh

BSNP. Pengembangan   kurikulum   tersebut   dapat   dilaksanakan   pada 

berbagai tingkat, mulai dari tingkat kelas sampai tingkat nasional.
10

                                                          
10. Hamalik, 2006, Manajemen Pengembangan kurikulum, Remaja Rosdakarya, Bandung, 

hlm.117



17

Urutan tingkat itu, sebagaimana dikemukakan oleh Hamalik,

adalah sebagai berikut:

a.  Pengembangan kurikulum oleh guru kelas.

b. Pengembangan kurikulum oleh sekelompok guru dalam suatu 

sekolah.

c.  Pengembangan kurikulum melaluii tingkat daerah.

d.   Pengembangan kurikulum melalui proyek nasional.

Hal ini menunjukkan bahwa guru sebagai ujung tombak

pendidikan yakni ujung tombak dalam pembelajaran di kelas dituntut

harus mampu mengembangkan kurikulum yang didasarkan pada teori-

teori pengembangan kurikulum dan pengalaman mengajar di kelas

selama ini sebagai pelaksana kurikulum. Guru merupakan pelaku 

pendidikan yang paling tahu tentang kondisi para siswa yang diajar di

dalam kelas, dibandingkan dengan pelaku-pelaku pendidikan lainnya, 

baik mengenai karakter siswa, perilakunya, kemampuannya maupun

kecenderungannya. Semua dapat dikenali oleh guru ketika menghadapi

siswa ketika menghadapi siswa secara langsung dalam kehidupan

sekolah sehari-hari. Pengalaman ini menjadi sangat penting sebagai

pijakan bagi para guru untuk memformulasikan pengembangan 

kurikulum baik pada  tingkat kelas, kelompok maupun pusat guru

(teacher’s center).

Selanjutnya Hamalik menyatakan bahwa pengembangan

kurikulum harus  dikaitkan  dengan  perkembangan  komponen  yang  

mendasari perencanaan dan pengembangan kurikulum adalah: 
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(1) Perkembangan tujuan pendidikan, (2) Perkembangan teori 

belajar teori belajar, (3) Perkembangan siswa, (4) perkembangan kultur, 

dan (5) Perkembangan bentuk kurikulum yang digunakan.
11

Pengembangan  kurikulum  juga  bisa  melibatkan  peran  

serta masyarakat,  mengingat dalam  UU  No.20/2005 Sisdiknas pasal 

54 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan menyebutkan:  (1)  

Peran  serta masyarakat dalam  pendidikan meliputi peran serta 

perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan 

organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian 

mutu pelayanan pendidikan. (2) Masyarakat dapat berperan serta sebagai

sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan. (3) Ketentuan 

mengenai peran serta  masyarakat sebagaimana  dimaksud dalam ayat

(1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Sedangkan terkait tujuan pengembangan kurikulum, oemar 

hamalik dalam bukunya menjelaskan bahwa Tujuan pengembangan

kurikulum adalah goals dan objectives. Tujuan sebagai goals 

dinyatakan dalam rumusan yang lebih abstrak dan bersifat umum, dan

pencapaiannya relatif dalam jangka panjang. Adapun tujuan sebagai

objectives lebih bersifat khusus, operasional, dan pencapaiannya dalam 

jangka pendek.

Oemar Hamalik lebih lanjut menjelaskan bahwa pengembangan 

kurikulum itu bertujuan untuk merumuskan suatu proses dinamika yang 

                                                          
11. Hamalik, 2006, Manajemen Pengembangan kurikulum, Remaja Rosdakarya, Bandung,  

hlm. 117
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dapat menjawab tantangan terhadap tuntutan perubahan yang  terjadi 

dalam pemerintahan dan bersifat umum. Pencapaiannya relatif dalam 

jangka panjang, sejalan dengan visi dan misi pendidikan nasional.

2. Komponen Kurikulum.

Kurikulum sebagai suatu sistem memiliki komponen-komponen

atau bagian-bagian yang saling mendukung dan membentuk satu 

kesatuan. yang tak terpisahkan. Komponen kurikulum tersebut menurut

Nana Sudjana seperti halnya dikutip Dr. Sukiman dalam bukunya 

meliputi tujuan, materi, strategi, serta evaluasi. 12

Muhammad Zaini menyebutkan beberapa komponen kurikulum 

menurut pendapat beberapa tokoh seperti halnya Ralph W. Tyler yang 

menyatakan  bahwa   komponen  kurikulum  meliputi  tujan,  materi, 

organisasi, serta evaluasi. Senada dengan pendapat tersebut adalah Hilda 

Taba dan Robert Zais yang menyatakan bahwa komponen kurikulum 

meliputi tujuan, materi pelajaran, metode, dan organisasi, serta evaluasi.
13

Nana Syaodih Sukmadinata dalam bukunya pengembangan 

kurikulum teori dan praktik   menegaskan komponen kurikulum adalah 

tujuan, isi atau materi, proses atau sistem penyampaian dan media,serta 

evaluasi pembelajaran.14 Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa

komponen kurikulum meliputi tujuan kurikulum yakni tujuan dari setiap 

program pendidikan, materi atau isi yang diberikan kepada anak didik 

                                                          
12 . Sukiman, 2015, Pengembangan Kurikulum Perguruan Tinggi, Remaja Rosdakarya,

Bandung, hlm. 8.
13. Muhammad Zaini, 2009, Pengembangan Kurikulum, Teras, Yogyakarta, hlm. 80.
14. Nana Syaodih, 2000, Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek, Remaja Rosdakarya, 

Bandung, hlm. 8.
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dalam meliputi tujuan kurikulum yakni tujuan dari setiap program 

pendidikan, materi atau isi yang diberikan kepada anak didik dalam 

proses belajar mengajar, strategi pelaksanaan kurikulum, evaluasi baik 

evaluasi hasil belajar maupun evaluasi keseluruhan sistem kurikulum.

3. Prinsip Pengembangan Kurikulum

Nana  Syaodih  Sukmadinata  mengetengahkan  prinsip-

prinsip pengembangan kurikulum yang dibagi ke dalam dua 

kelompok: (1) prinsip-prinsip umum: relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, 

praktis, dan efektivitas; (2) prinsip-prinsip khusus: prinsip berkenaan 

dengan tujuan pendidikan, prinsip berkenaan dengan pemilihan isi 

pendidikan, prinsip berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar, 

prinsip berkenaan dengan pemilihan media dan alat pelajaran, dan

prinsip berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian.Sedangkan

Asep Herry Hernawan dkk.mengemukakan lima prinsip dalam 

pengembangan kurikulum, yaitu:

a. Prinsip relevansi; secara internal bahwa kurikulum memiliki relevansi 

di antara komponen-komponen kurikulum (tujuan, bahan, strategi, 

organisasi, dan evaluasi). Sedangkan secara eksternal bahwa 

komponen-komponen tersebut memiliki relevansi dengan  tuntutan 

ilmu pengetahuan dan teknologi (relevansi epistomologis),

tuntutan dan potensi peserta didik (relevansi psikologis) serta tuntutan

dan kebutuhan perkembangan masyarakat (relevansi sosilogis).
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b.  Prinsip fleksibilitas; dalam pengembangan kurikulum mengusahakan 

agar yang dihasilkan memiliki sifat luwes, lentur, dan fleksibel dalam 

pelaksanaannya, memungkinkan terjadinya penyesuaian-penyesuaian 

berdasarkan situasi dan kondisi tempat dan waktu yang selalu 

berkembang, serta kemampuan dan latar belakang peserta didik.

c. Prinsip kontinuitas; yakni adanya kesinambungan dalam kurikulum, 

baik secara vertikal, maupun secara horizontal. Pengalaman-

pengalaman belajar yang disediakan kurikulum harus memperhatikan 

kesinambungan, baik yang di dalam tingkat kelas, antar jenjang 

pendidikan,  maupun  antara  jenjang   pendidikan  dengan  jenis 

pekerjaan.

d. Prinsip efisiensi; yakni mengusahakan agar dalam pengembangan 

kurikulum dapat mendayagunakan waktu, biaya, dan sumber-sumber 

lain  yang ada secara optimal, cermat, dan tepat sehingga hasilnya 

memadai.

e.  Prinsip efektivitas; yakni mengusahakan agar kegiatan pengembangan 

kurikulum mencapai tujuan tanpa kegiatan yang mubazir, baik secara 

kualitas maupun kuantitas.
15

4.   Model-Model Pengembangan Kurikulum

Banyak model yang digunakan dalam pengembangan kurikulum

yang didasarkan atas kelebihan dan kebaikannya serta kemungkinan

pencapaian hasil yang optimal.

                                                          
15. Hamdani Hamid, 2012, Pengembangan Kurikulum Pendidikan, Pustaka Setia, Bandung, 

hlm. 70.
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Diantara model tersebut adalah:

a.  The Administrative Model

Model ini dikenal dengan adanya garis staf atau model lain dari atas 

ke bawah (top down). Kerja  model ini adalah inisiatif dan 

gagasan pengembangan datang dari para administrator pendidikan 

yang kemudian membentuk tim terdiri, pengawas pendidikan, kepala 

sekolah, dan staf pengajar inti yang bertugas merencanakan memberi 

pengarahan tentang garis besar kebijakan, menyiapkan 

rumusan falsafah, dan tujuan umum pendidikan.

b.   The Grass roots model (dari bawah)

Model ini bersifat desentralisasi kegiatan pengembangan kurikulum

cara ini sangat memperhatikan kerjasama dengan orang tua.

Peserta didik dan masyarakat. Inisiatif dan upaya pengembangan 

kurikulum, bukan datang dari atas tetapi dari bawah, yaitu guru-guru 

atau sekolah. Sehingga guru mempunyai wewenang dalam

kurikulum karena guru paling tahu kebutuhan kelasnya. Oleh

karena itu dialah yang paling kompeten menyusun kurikulum bagi

kelasnya.

c.  Beauchamp’s System

Model ini dikembangkan oleh seorang ahli kurikulum bernama 

Beauchamp.Beauchamp mengemukakan lima langkah

1) Menentukan area

2)  Menentukan personalian terdiri spesialis kurikulum, perwakilan 

kelompok orang professional, staf pengajar, tokoh-tokoh 
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masyarakat, orang awam

3) Pengorganisasian danpenentuan prosedur perencanaan kurikulum

meliputi penentuan tujuan, materi kegiatan belajar, dan evaluasi.

4) Mengimplementasikan kurikulum secara sistematis

5) Penyelenggaraan evaluasi kurikulum.
16

d.   The Demonstration Model

Model ini bersifat  grass roots, datang dari bawah. Model ini 

diprakarsai oleh sekelompok guru. Dalam pengembangan model ini 

terdapat dua  bentuk pengembangan. Pertama, kelompok guru 

dari satu sekolah atau beberapa sekolah yang diorganisasi dan

ditunjuk untuk melakukan uji coba. Kedua, beberapa pihak yang  

merasa kurang  puas  terhadap  kurikulum  yang  sudah  ada  

kemudian melakukan eksperimen, uji coba dan pengembangan 

secara mandiri.

e.  Taba’s Inverted Model

Model pengembangan kurikulum yang dikemukakan oleh Taba 

berbeda dengan cara lazim yang bersifat deduktif karena caranya

yang bersifat induktif. Itulah sebabnya model ini disebut “model 

terbalik”. Ada lima langkah pengembangan kurikulum model taba

ini, yaitu :

1) Mengadakan unit-unit eksperimen kerjasama guru-guru. Di dalam 

unit  eksperimen  ini  diadakan  studi  yang   seksama  tentang 

hubungan antara teori dan praktik. Ada delapan langkah kegiatan 

                                                          
16 . Tim pengembang MKDP Kurikulum dan Pembelajaran, 2015, Kurikulum dan

pembelajaran, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 86
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dalam unit eksperimen ini: (1) mendiagnosis kebutuhan, (2) 

merumuskan tujuan khusus, (3) memilih isi, (4) mengorganisasi

isi, (5)  memilih  pengalaman  belajar,  (6)  mengorganisasi

pengalaman belajar, (7) mengevaluasi, (8) melihat sekuens dan 

keseimbangan.

2) Menguji unit eksperimen.Langkah ini dimaksudkan untuk 

mengetahui validitas dan kepraktisannya untuk kelas-kelas atau 

tempat lain.

3) Mengdakan revisi dan konsolidasi terhadap hasil unit eksperimen.

4) Menyusun kerangka kerja teoritis. Perkembangan  yang 

dipergunakan untuk melakukan kegiatan yang berdasarkan pada 

pertanyaan-pertanyaan apa isi unit-unit yang disusun secara 

berurutan itu telah berimbang ke dalamnya dan keluasannya, dan 

apakah pengalaman belajar telah memungkinkan belajarnya 

kemampuan intelektual dan emosional.

5) Menyusun kurikulum, yang  dikembangkan secara menyeluruh 

dan mendiseminasikan (menerapkan kurikulum pada daerah atau 

sekolah yang lebih luas).
17

5. Langkah-Langkah Pengembangan Kurikulum

Proses  pengembangan  kurikulum   menurut  Hamid  Hasan  

haruslah meliputi tiga dimensi kurikulum yaitu kurikulum sebagai ide,

kurikulum sebagai dokumen, dan kurikulum sebagai proses. Keseluruhan proses

atau langkah dalam pengembangan kurikulum dimulai dari perencanaan yang 

                                                          
17 . Nik Haryati, 2 0 11 ,  Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam, Alfabeta,

Bandung, hlm 91.
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didahului oleh ide yang kemudian dituangkan dan dikembangkan dalam 

program. Ide tersebut berkenaan dengan penentuan filosofi kurikulum, model

kurikulum, pendekatan teori belajar yang digunakan, dan model evaluasi

pembelajaran yang dipilih.

Kurikulum sebagai ide harus memperhatikan cita – cita atau

harapan yang dicanangkan oleh suatu lembaga pendidikan, 

kebutuhan siswa maupun    masyarakat   pengguna  lulusan,    hasil    

evaluasi    kurikulum sebelumnya, pandangan para ahli, 

perkembangan social politik, serta ekonomi dan budaya
18

Langkah pengembangan kurikulum selanjutnya yakni meramu ide 

tersebut kedalam sebuah dokumen yang antara lain berisi informasi dan 

jenis dokumen yang akan dihasilkan, bentuk atau format silabus dan 

komponen kurikulum yang harus dikembangkan. Segala  sesuatu 

yang yang tertuang dalam dokumen tersebut kemudian dikembangkan

dan disosialisasikan dalam proses implementasinya serta dilakukan

evaluasi sehingga diketahui tingkat efektifitas dan efisiensinya.

Saekan Muchit dalam bukunya Pengembangan Kurikulum PAI 

menjelaskan bahwa pengembangan kurikulum secara formal dapat 

dilakukan dengan beberapa tahap sebagai berikut :

a. Perencanaan,tahap ini merupakan tahapan mengumpulkan

informasi, kepustakaan, referensi yang sesuai untuk 

pengembangan materi.

b. Pelaksanaan, pengembang perlu memahami semua perangkat
                                                          

18 . Muhaimin, 2014, Pengembangan kurikulum pendidikan Agama Islam : di Sekolah,
Madrasah, dan Perguruan Tinggi , Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 13.
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yang berhubungan dengan administrasipembelajaran , standar

isi yang berhubungan dengan mata pelajaran yang

bersangkutan.

c. Perbaikan, apa yang telah disusun guru perlu dikaji ulang

sebelum digunakan dalam kegiatan pembelajaran.

d. Pemantapan, masukan dari pengkajian ulang dapat dijadikan 

pertimbangan untuk memperbaiki materi yang telah disusun.

e. Penilaian pengembangan materi dengan menggunakan model-

model penilaian kurikulum.
19

6.   Kurikulum Madrasah Tsanawiyyah (MTs)

a.   Kurikulum Pendidikan Agama Islam

Menurut Zakiyah Darajat, Pendidikan Agama Islam 

adalah suatu usaha sadar untuk membina dan mengasuh peserta

didik agar senantiasa dapat memahami ajaran agama Islam secara 

menyeluruh, lalu menghayati tujuannya yang pada akhirnya dapat

mengamalkan serta menjadikan Islam sebagai pedoman hidup.

Pendidikan Agama Islam merupakan rumpun mata  

pelajaran yang dikembangkan dari ajaran-ajaran pokok (dasar) yang 

terdapat dalam agama Islam, karena itulah pendidikan agama Islam

merupakan mata pelajaran pokok yang menjadi salah satu

komponen dan tidak dapat  dipisahkan  dari  moral  dan  

kepribadian  peserta  didik.

                                                          
19. Saekan Muchith, 2011, Pengembangan Kurikulum PAI, Nora Enterprise, Kudus, hlm. 75.
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Sedangkan muatan PAI pada tingkat Madrasah Tsanawiyyah

sesuai keputusan Menteri Agama Nomor 165 Tahun 2014 yaitu

meliputi Al- Qur’an Hadits, Fikih, Akidah Akhlak dan Sejarah

Kebudayaan Islam.Dalam keputusan Menteri Agama Nomor 165

Tahun 2014 dijelaskan bahwa standar isi serta struktur kelompok

mata pelajaran PAI dan Bahasa Arab di Madrasah Tsanawiyah 

meliputi :

1) Al-Qur’an-Hadis

Tujuan mata pelajaran Al-Qur’an-Hadis adalah:

a) Meningkatkan kecintaan peserta didik terhadap Al-Qur’an 

dan Hadis.

b) Membekali peserta didik dengan dalil-dalil yang  terdapat 

dalam   Al-Qur’an   dan  Hadis   sebagai   pedoman   dalam 

menyikapi dan menghadapi kehidupan.

c) Meningkatkan     kekhusyukan     peserta      didik     dalam 

beribadah terlebih salat, dengan menerapkan hukum bacaan 

tajwid  serta   isi  kandungan  surah/ayat  dalam  surat-

surat pendek yang mereka baca.

Ruang lingkup mata pelajaran Al-Qur’an-Hadis adalah :

a) Membaca  dan  menulis yang  merupakan unsur  penerapan 

ilmu tajwid.

b) Menerjemahkan makna (tafsiran) yang merupakan 

pemahaman,interpretasi ayat,dan hadis dalam memperkaya

hazanah intelektual.
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c) Menerapkan isi kandungan ayat/hadis yang merupakan unsur 

pengamalan nyata dalam kehidupan sehari-hari.

2) Akidah-Akhlak

Tujuan mata pelajaran Akidah-Akhlak adalah:

a) Menumbuhkembangkan    akidah    melalui    pemberian, 

pemupukan, dan pengembangan pengetahuan, penghayatan, 

pengamalan, pembiasaan, serta pengalaman peserta didik 

tentang akidah Islam sehingga menjadi manusia muslim yang 

terus berkembang keimanan dan ketakwaannya kepada Allah 

SWT.

b)  Mewujudkan  manusia  Indonesia  yang   berakhlak  mulia 

dan menghindari akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari, 

baik dalam kehidupan individu maupun sosial, sebagai 

manifestasi dari ajaran dan nilai-nilai akidah Islam.

Ruang lingkup mata pelajaran Akidah-Akhlak adalah :

a) Aspek akidah terdiri atas dasar dan tujuan akidah Islam, sifat-

sifat Allah,  al-Asma’ al-Husna ,  iman  kepada Allah,  

kitab- kitab Allah, rasul-rasul Allah, hari akhir serta qada dan 

qadar.

b) Aspek akhlak terpuji yang terdiri atas ber-tauhid, ikhlas,taat, 

khauf,  tobat,  tawakal,  ikhtiar,   sabar,  syukur,   qanaa’ah, 

tawadu’, husnuz-zan, tasamuh dan ta‘awun, berilmu, kreatif, 

produktif, dan pergaulan remaja.
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c) Aspek akhlak tercela meliputi kufur,syirik,riya,nifaq, 

ananiah,gadab,tamak,takabur,hasad,ghibah,namimah,sum’ah,

rakus,dendam dan putus asa.

d) Aspek  adab  meliputi:       Adab  beribadah:      adab  salat, 

membaca Al-Qur’an dan adab berdoa, adab kepada kepada 

orang tua dan guru, adab kepada kepada, saudara, 

teman, dan   tetangga, adab   terhadap   lingkungan,   yaitu:   

pada binatang dan tumbuhan, di tempat umum, dan di jalan

e) Aspek kisah teladan meliputi: Nabi Sulaiman a.s. dan umatnya, 

Ashabul Kahfi,Nabi Yunus a.s. dan Nabi Ayyub a.s.,Kisah  

Sahabat: Abu Bakar r.a.,Umar bin Khattab r.a,Usman bin 

Affan r.a.,dan Ali bin Abi Talib

3) Fikih

Tujuan mata pelajaran fikih adalah

a) Mengetahui  dan  memahami   pokok-pokok   hukum   Islam 

dalam   mengatur ketentuan dan tata cara menjalankan 

hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia 

dengan sesama.

b) Melaksanakan    dan    mengamalkan    ketentuan   

hukumIslam dengan benar.

Ruang lingkup mata pelajaran Fikih adalah:

a) Aspek  fikih  ibadah    meliputi:  ketentuan  dan

tatacara taharah, salat fardu, salat sunnah, dan  salat dalam

keadaan darurat, sujud,  azan  dan  iqamah,  berzikir   dan  
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berdoa setelah salat, puasa, zakat, haji dan umrah, kurban

b) Aspek   fikih  muamalah  meliputi:  ketentuan   dan   hukum 

jual  beli, qirad, riba, pinjam-   meminjam, utang 

piutang, gadai, dan agunan, serta upah.

4) Sejarah Kebudayaan Islam ( SKI )

Tujuan mata pelajaran SKI adalah :

a)   Membangun       kesadaran       peserta       didik       tentang 

pentingnya mempelajari  landasan  ajaran,  nilai-nilai  

dan norma-norma Islam   yang  telah dibangun oleh 

Rasulullah Saw. dalam rangka mengembangkan kebudayaan 

dan peradaban Islam.

b) Membangun        kesadaran       peserta       didik       tentang 

pentingnya waktu dan tempat yang merupakan sebuah

proses dari masa lampau, masa kini, dan masa depan.

c)   Melatih   daya   kritis   peserta   didik   untuk   memahami 

fakta sejarah secara benar dengan didasarkan pada 

pendekatan ilmiah.

d) Menumbuhkan     apresiasi     dan      penghargaan     peserta 

didik terhadap peninggalan sejarah Islam sebagai bukti 

peradaban umat Islam di masa lampau.

Ruang lingkup mata pelajaran SKI adalah:

1) Memahami sejarah Nabi Muhammad Saw. periode Makkah.

2) Memahami sejarah Nabi Muhammad Saw. periode Madinah.
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3) Memahami Perkembangan  masyarakat  Islam  pada  masa 

Khulafaurrasyidin, Dinasti Bani Umaiyah, Dinasti   Bani 

Abbasiyah.

4) Memahami perkembangan Islam di Indonesia.

b. Kurikulum Muatan lokal

Kurikulum muatan lokal adalah program pendidikan yang isi

dan media  penyampaiannya  dikaitkan dengan lingkungan alam, 

lingkungan sosial, dan lingkungan budaya, serta kebutuhan daerah dan 

wajib dipelajari oleh murid di daerah itu.
20

Kurikulum   muatan   lokal   juga   disebut   dengan   

istilah kurikulum institusional  yaitu  kurikulum  yang  

dikembangkan  oleh masing-masing sekolah   sesuai dengan visi,  

misi, dan kebutuhan pemakai jasa pendidikan.
21

Dari definisi di atas

dapat dijelaskan bahwa kurikulum muatan lokal  adalah suatu 

program  pendidikan yang dikembangkan atau disusun sendiri oleh

daerah ataupun suatu lembaga pendidikan yang sesuai dengan visi,

misi, dan kebutuhan pemakai jasa sebagai program unggulan atau ciri

khas suatu lembaga pendidikan / madrasah.

Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk 

mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan 

potensi daerah, termasuk keunggulan daerah.
22

Berdasarkan SK 

                                                          
20. Subandijah, 1996, Pengembangan dan inovasi kurikulum, Raja Grafindo persada, 

Jakarta, hlm. 48
21 . Arief Furchan, dkk, 2005, Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi di 

Perguruan Tinggi Agama Islam, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 72.
22 . Abdullah Idi, 1999,  Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek, Media Pratama,

Jakarta, hlm. 288
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Gubernur Jawa Tengah Nomor 895.5/01/2005 Tanggal 23 

Februari 2005 Tentang Kurikulum Mata Pelajaran Bahasa Jawa Tahun

2004 untuk jenjang pendidikan SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs dan 

SMA/SMALB /SMK/MA Negeri dan Swasta sebagai Mulok Wajib di 

Provinsi Jawa Tengah adalah Bahasa Jawa. Namun pada dasarnya 

sekolah diberi keleluasaan untuk menambah mulok lain selama tidak 

melebihi beban belajar maksimal.

Selanjutnya berdasarkan keputusan LP Ma’arif NU cabang 

kudus ada beberapa muatan lokal yang harus diajarkan di sekolah

maupun di madrasah dibawah naungan  LP Ma’arif NU cabang

Kudus. Muatan lokal wajib tersebut yakni muatan lokal ke-NU-an

serta muatan lokal adab (Ta’limul Muta’allim),kedua muatan lokal 

tersebut wajib diajarkan disamping muatan lokal salafiyah lainnya.

B. LP Ma’arif NU

1. Pengertian, Visi Misi dan Tujuan LP Ma’arif NU

Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama (LP Ma'arif NU) 

merupakan salah satu aparat departementasi di lingkungan organisasi 

Nahdlatul Ulama (NU). Didirikannya lembaga ini bertujuan untuk 

mewujudkan cita-cita pendidikan NU. Bagi NU, pendidikan menjadi

pilar utama yang harus ditegakkan.Gagasan  dan gerakan pendidikan  

ini  telah  dimulai  sejak  perintisan pendirian NU di Indonesia. Dimulai 

dari gerakan ekonomi kerakyatan melalui Nadlatut Tujjar (1918), disusul

dengan Tashwirul Afkar (1922) sebagai gerakan keilmuan dan 
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kebudayaan, hingga Nahdlatul Wathan (1924) yang merupakan gerakan

politik di bidang pendidikan, maka ditemukanlah tiga pilar penting bagi

Nadhlatul Ulama yang berdiri pada tanggal 31 Januari 1926 M/16 Rajab 

1334 H, yaitu: (1) wawasan ekonomi kerakyatan; (2) wawasan 

keilmuan, sosial, budaya; dan (3) wawasan kebangsaan.
23

Berdirnya LP Ma’arif NU murni dilatarbelakangi oleh keadaan 

pendidikan umat Islam, utamanya keadaan pendidikan umat Islam 

tradisional yang berbasis pesantren dan tidak terkoordinasi dengan baik. 

Suatu hal yang amat mendesak untuk segera direspon setelah adanya NU 

adalah mendirikan divisi pendidikan yang terorganisir dengan baik tetapi 

tetap berada dalam naungan NU. Hal seperti itu, di samping menandingi 

dan menanggapi pendirian lembaga pendidikan yang mengusung paham 

pembaruan sebagaimana dimotori para kaum muslim modernis, 

yang sudah melenceng dari haluan Aswaja dan tidak lagi 

berpatokan pada madzhab  yang   empat.  Ditambah   lagi,   untuk   

merespon   pendirian pendidikan missi zending yang disubsidi oleh

kolonial Belanda. Juga hal pendorong utama LP Ma’arif didirikan adalah

untuk memberikan pengajaran  yang   bersifat  modern  dengan  

memasukkan  ilmu-ilmu keduniaan (fardhu kifayah) kepada generasi 

muda NU dengan tetap mempertahankan paham Aswaja.
24

Para tokoh NU memandang bahwa untuk menyeimbangkan 

                                                          
23. Andre Feillard, 1999, NU Vis-a-Vis Negara; Pencarian Isi, Bentuk dan Makna, Terj.

Lesmana, LkiS, Yogyakarta, hlm. 10-12.
24. Choirul Anam, 2010, Pertumbuhan dan perkembangan NU, Duta Aksara Mulia, Surabaya,

hlm. 110.
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pemahaman  generasi  penerus  NU   terhadap  kehidupan  ini  sangat 

dibutuhkan penguasaan akan ilmu-ilmu, yang dikatakan sebagian orang 

dengan  sebutan ilmu  sekuler. Jika untuk  kemaslahatan  umat,  

mengapa ilmu-ilmu itu harus dijauhi. Tentu, jika ilmu-ilmu itu tidak

dipelajari maka umat Islam, khususnya generasi NU, semakain jauh 

tertinggal. Sementara umat-umat yang lain berada di garis depan 

menguasai berbagai segi kehidupan.Secara lebih konkrit latar 

belakang berdirinya LP Ma’arif dapat dilihat dari dua sisi:

a.  Kondisi Makro

Kondisi ini meliputi:

1) Respon  terhadap  lembaga  pendidikan Islam  para  modernis.

2) Respon terhadap lembaga pendidikan para missionaris Kristen.

3) Respon  terhadap  lembaga pendidikan  milik  pemerintah  kolonial

belanda yang sekuler.

b.  Kondisi Mikro

Kondisi ini meliputi:

1) Menata lembaga pendidikan milik NU agar terorganisir dan 

terkoordinasi dengan baik, efektif, dan efesien

2) Mengembangkan ilmu pengetahuan di lingkungan NU secara 

integral agar selaras dengan perkembangan IPTEK.

3) Mementingkan  paham  Aswaja  pada  generasi  muda  muslim

Indonesia.

Secara khusus LP Maa’rif lahir pada saat Muktamar ke-13,di

Menes, Banten pada tanggal 11-16 Juni 1938. Pada saat itu, hal penting 



35

dari muktamar itu adalah didirikannya divisi khusus yang mengurusi

masalah pendidikan dan diberi nama Lembaga Pendidikan Ma’arif (LP

Ma’arif) NU, dengan ketuanya K.H. Abdul Wahid Hasyim. Sebenarnya

sebelum muktamar tersebut, pada 12 Februari 1938 telah diadakan 

konferensi khusus pendidikan NU di Singosari, Malang. Konferensi itu 

adalah cikal bakal berdiri Ma’arif yang secara resmi disahkan 

dalam muktamar tersebut.
25

Signifikansi LP Ma’arif  NU didirikan merupakan cita-cita  

para ulama NU yang melihat kondisi umat Islam selama di bawah

penjajahan Belanda sangat terpuruk. Utamanya kondisi dalam

pendidikan, umat Islam pada masa LP Ma’arif didirikan, atau kebelakang 

dari masa itu, dalam keadaan amat tertinggal dari lembaga pendidikan

yang dikelola oleh Belanda, ataupun yang dikelola oleh organisasi-

organisasi keagamaan lainnya.

LP Ma’arif didirikan merupakan wujud amanah dari Anggaran

Dasar (AD) NU. Sebagaimana berbunyi: ”Di bidang pendidikan dan

pengajaran, mengusahakan terwujudnya penyelenggaraan pendidikan dan

pengajaran untuk membina manusia muslim yang bertakwa, berbudi

luhur, berpengetahuan luas dan terampil, berkepribadian, serta berguna

bagi Agama, Bangsa, dan Negara”. AD di atas diputuskan dalam

muktamar ke-13,kemudian diperbarui dalam muktamar ke-27 tahun 1984 

di Situbondo.

                                                          
25 . Abdul Malik Karim Amrullah, 2015,  NU di Tengah Globalisasi: Kritik, Solusi dan

Aksi, UIN Maliki Press, Malang, hlm. 142-144.
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Dimasukkannya K.H. Abdul Wahid Hasyim sebagai ketua divisi

LP Ma’arif NU yang pertama memang sangat tepat. Beliau adalah 

alumni ponpes Tebuireng yang didirikan oleh ayahnya, Hasyim Asy’ari

(w 1947), di mana sejak 1935 ponpes tersebut telah memasukkan ilmu-

ilmu umum sebagai kurikulum wajib di pondok tersebut. Ini semakin 

nyata, bahwa LP Ma’arif  hadir  ingin  memberikan  solusi bagaimana  

umat Islam yang berbasis tradisionalis ini, karena K.H. Abdul Wahid

Hasyim telah juga memberikan kebijakan pada LP Ma’rif sebagaimana

yang ia tempuh dalam membina ponpes Tebuireng  di Jombang  

sebelum menjadi ketua LP Ma’arif, tujuannya adalah agar mempunyai

bekal dalam mengarungi kehidupan dunia kelak   yang ternyata hal 

itu sangat membutuhkan penguasaan akan ilmu-ilmu keduniaan.

Hal  demikian   tersebut  sangat  mempengaruhi  petumbuhan  

LP Ma’arif NU ke depan.  Maka sangat masuk  akal jika kemudian

desain kurikulum LP Ma’arif, di samping  memantapkan epistemologi 

pada Aswaja yang tetap dengan ketat berpatokan pada madzhab yang

empat, juga kemudian memasukkan ilmu-ilmu, sebagaimana pendapat

Al-Ghazali yang dikutip oleh Syed Al-Atas disebut dengan ilmu fardhu

kifayah, tak ayal lagi, NU melalui LP Ma’arif menampung ilmu-ilmu

umum itu kedalam kurikulumnya.6
26

Sebagai lembaga pendidikan di bawah organisasi Nahdlatul

Ulama’ LP Maarif  NU. memiliki visi misi serta tujuan sebagai berikut :

                                                          
26.  Mohammad Mahpur, 2015, NU dan Pendidikan Islam Ramah, UIN Maliki Press, Malang, 

hlm. 175.
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a.  Visi LP Ma’arif NU

1) Dengan mengembangkan sistem pendidikan dan terus berupaya 

mewujudkan pendidikan yang mandiri dan membudayakan 

(civilitize), LP  Ma'arif NU akan  menjadi  pusat pengembangan 

pendidikan bagi masyarakat,baik melalui sekolah, madrasah,

perguruan tinggi,maupun pendidikan masyarakat.

2)  Merepresentasikan perjuangan pendidikan NU yang  meliputi 

seluruh aspeknya, kognitif, afektif, maupun psikomotorik.

3) Menciptakan komunitas intitusional yang mampu menjadi agent of 

educational reformation dalam upaya mencerdaskan kehidupan 

bangsa dan pembangunan masyarakat beradab.

b.   Misi LP Ma’arif NU

1) Menciptakan  tradisi  pendidikan  melalui  pemberdayaan 

manajemen pendidikan yang demokratis, efektif dan efisien, baik 

melalui pendidikan formal maupun non-formal.

2) Menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pendidikan, terutama pada  

masyarakat akar rumput (grass root), sehingga  terjalin sinergi

antar kelompok masyarakat dalam memajukan tingkat pendidikan.

3) Memperhatikan dengan sungguh-sungguh kualitas tenaga 

kependidikan, baik kepala sekolah, guru dan tenaga administrasi 

melalui penyetaraan dan pelatihan serta penempatan yang 

proporsional, dengan dukungan moral dan material.

4) Mengembangkan sistem informasi lembaga pendidikan sebagai 

wahana penyelenggaraan komunikasi, informasi dan edukasi serta 



38

penyebarluasan gagasan, pengalaman dan hasil-hasil kajian maupun

penelitian di bidang ilmu, sains dan teknologi lewat berbagai media.

5) Memperkuat jaringan kerja sama dengan instansi pemerintah, 

lembaga/institusi masyarakat dan swasta untuk pemberdayaan 

lembaga pendidikan guna meningkatkan kualitas pendidikan maupuh 

subyek-subyek yang terlibat, langsung maupun tidak langsung 

dalam proses-proses pendidikan.

c.  Tujuan LP Ma’arif NU

1) Menanamkan nilai-nilai paham Ahlussunnah Waljama’ah melalui 

jalur pendidikan dasar dan menengah formal;

2) Menyediakan  pendidikan  yang   bermutu  yang  dapat diakses 

oleh seluruh lapisan masyarakat;

3) Mendorong    terwujudnya    penyelenggaraan    dan pengelolaan 

pendidikan  di  lingkungan yang  menghasilkan lulusan  bermutu 

dan berakhlakul karimah;

4) Menyelenggarakan, memberikan bimbingan, pembinaan dan 

pelayanan dalam pengelolaan satuan dan kegiatan pendidikan;

5) Mensinergikan elemen-elemen masyarakat dan pemerintah untuk 

penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan yang mandiri.

2. Strategi LP Ma’arif NU Dalam Pengelolaan Pendidikan

Untuk mewujudkan kinerja serta visi misi LP Ma’arif, organisasi ini 

memiliki beberapa strategi dan kebijakan. Kebijakan-kebijakan tersebut 

adalah:

a.  Menata dan mensosialisasikan kepengurusan LP Maarif NU.
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b.  Melanjutkan penyusunan database satuan pendidikan di lingkungan

NU.

c. Mempertegas identitas pendidikan (sekolah, madrasah, dan perguruan 

tinggi) Ma'arif NU.

d.  Mempertegas identitas pendidikan (sekolah, madrasah, dan perguruan 

tinggi) Ma'arif NU.

e.  Meningkatkan madrasah/sekolah unggul dan perguruan tinggi di 

masing-masing wilayah.

f.  Meningkatkan hubungan dan jaringan (networking) kerja sama dengan

lembaga Internasional.27

Selain memiliki kebijakan-kebijakan tersebut, LP ma’arif juga mengatur 

startegi untuk mewujudkan cita-cita besar dalam mengawal dan memetakan

potensi pendidikan warga nahdliyyin. Strategi-strategi yang dimaksud adalah:

a. Menguatkan soliditas dan komitmen Pengurus Ma'arif NU di semua 

tingkatannya.

b.  Menggalang kekuatan struktural dan kultural warga NU (nahdliyin) dalam 

pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan Ma'arif NU.

c.  Mendirikan badan-badan usaha di bawah naungan PP LP Ma'arif NU untuk 

mencukupi kebutuhan pendanaan.

d.  Meningkatkan partisipasi pendidikan warga NU (nahdliyin)melalui berbagai 

bentuk kerja sama yang saling menguntungkan.

e.  Membuka dan memperluas jaringan kerja sama dengan berbagai instansi 

dalam dan luar negeri, baik pemerintah maupun swasta.

                                                          
27 .  PP LP Ma’arif NU, 2013, Peraturan dan Pedoman Kerja LP Ma’arif NU, Jakarta, hlm. 16
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3.  Pola hubungan organisasi LP Ma’arif

Untuk mewujudkan cita-cita besar NU dalam pengembangan mutu 

pendidikan  maka LP ma’arif NU  menjalin  hubungan organisasi baik 

dengan madrasah binaannya maupun dengan pihak terkait lainnya. Hubungan 

organisasi tersebut yakni :

a. Konsultatif

Hubungan kelembagaan yang bersifat konsultatif adalah hubungan

antara Pimpinan LP Ma'arif NU dengan Dewan Penasehat pada masing-

masing  tingkatannya. Selain itu hubungan konsultatif juga dibangun antara

LP Ma'arif dengan para ulama, tokoh, dan sesepuh   di   kalangan  Nahdlatul   

Ulama.  Hubungan  seperti   ini diperlukan untuk meminta pertimbangan-

pertimbangan yang bersifat moral di luar kebijakan dasar konstitusional

organisasi dalam rangka mengembangkan program-program LP Ma'arif NU.

b.  Koordinatif-Konsolidatif

Hubungan koordinatif-konsolidatif adalah hubungan antar Pimpinan LP

Ma'arif NU yang secara bertingkat dapat diurutkan dari Pimpinan Pusat, 

Pimpinan Wilayah, Pimpinan Cabang, dan Pimpinan Wakil Cabang. Hubungan

koordinatif-konsolidatif juga dilakukan antara Pimpinan LP Ma'arif NU 

dengan sekolah, madrasah, maupun perguruan tinggi yang menjadi binaannya.

c.  Instruktif

Hubungan instruktif adalah hubungan antar Pengurus NU dan Pimpinan

LP Ma'arif NU yang secara bertingkat dapat diurutkan dari Pengurus Besar

Nahdlatul Ulama kepada Pimpinan Pusat LP Ma'arif, Pengurus Wilayah NU

kepada Pimpinan Wilayah LP Ma'arif, Pengurus Cabang NU kepada Pimpinan 
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Cabang LP Ma'arif.

4.  Upaya LP Maarif NU dalam Pengembangan Kurikulum.

Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama (LP Ma'arif NU) 

merupakan aparat departementasi Nahdlatul Ulama (NU) yang berfungsi 

sebagai pelaksana kebijakan-kebijakan pendidikan Nahdlatul Ulama, yang ada 

di tingkat Pengurus Besar, Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang, dan Pengurus 

Majelis Wakil Cabang.

Pada awal berdirinya, tujuan pendidikan NU adalah untuk :

a.  Membangun  dan  mengembangkan  insan  dan  masyarakat  

yang bertakwa kepada Allah SWT.

b. Membangun  dan  mengembangkan  insan  dan  masyarakat  

yang cerdas, terampil, berakhlak mulia, tenteram, adil, dan

sejahtera.

c.  Mewujudkan cita-cita melalui serangkaian ikhtiyar yang didasari

oleh dasar-dasar faham keagamaan yang membentuk 

kepribadian khas NU.

d. Menjadikan    pendidikan    agama   sebagai   wadah   

perjuangan para  ulama mencerdaskan para pengikutnya.
28

Pada rapat Ma’arif tahun 1978,tujuan pendidikan NU berubah menjadi :

a. Menumbuhkan jiwa pemikiran dan gagasan-gagasan yang dapat 

membentuk pandangan hidup bagi anak didik sesuai dengan

ajaran Ahlussunnah Waljam’ah.

                                                          
28 . Abdul Muchith Muzadi,20117, NU dalam Perspektif Sejarah dan Ajaran, Khalista,

Surabaya, hlm. 24.
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b. Menanamkan  sikap terbuka, watak mandiri, kemampuan  

bekerja sama dengan berbagai pihak untuk lebih baik,

keterampilan menggunkan ilmu dan  teknologi, yang 

kesemuanya adalah perwujudan pengabdian diri kepada Allah.

c.  Menciptakan  sikap  hidup  yang   berorientasi  kepada  

kehidupan duniawi dan ukhrawi sebagai sebuah kesatuan.

d. Menanamkan penghayatan terhadap nilai-nilai ajaran agama Islam 

sebagai ajaran yang dinamis.

Perubahan tersebut merupakan sebuah bukti bahwa NU melalui LP 

Ma’arif NU selalu menerima perubahan dan melakukan pengembangan dalam 

upaya peningkatan mutu pendidikan. Orientasi kehidupan duniawi dan

ukhrowi mau tidak mau mengubah struktur kurikulum yang dipakai LP

Ma’arif. Jika sebelumnya materi agama merupakan satu-satunya materi yang 

diajarkan, maka hal tersebut berkembang dengan ditambahkannya materi 

umum dalam kurikulum yang diberlakukan.

Lebih lanjut LP Ma’arif NU terus berupaya untuk memainkan peran 

dan fungsinya dalam mengawal pendidikan NU, dijelaskan bahwa diantara 

fungsi LP Ma’arif NU seperti halnya disebutkan Dalam Bab IV pasal 7 

peraturan dan pedoman LP.Ma’arif NU meliputi :

a. Pembinaan paham Aswaja dan ke NU an di lingkungan 

satuan pendidikan NU.

b. Pendirian,penyelenggaraan,pengelolaan,pembinaanpendidikan 

dasar dan menengah formal di lingkungan NU.

c. Perencanaan,  pengorganisasian,  pembimbingan,  koordinasi,  
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dan pengawasan atas pengelolaan pendidikan.

d. Peningkatan kualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga

kependidikan.

e. Pengembangan kualitas dan kuantitas pendidikan

f. Penelitian  dan  pengembangan  dibidang  pendidikan  dasar  

dan menengah formal.

LP Ma'arif NU dalam perjalannya telah secara aktif melibatkan diri 

dalam proses-proses pengembangan kualitas pendidikan di Indonesia. Secara 

institusional, LP Ma'arif NU juga mendirikan satuan-satuan pendidikan mulai

dari tingkat dasar, menangah hingga perguruan tinggi; yang tersebar di seluruh

pelosok tanah air bernaung di bawahnya, mulai dari TK, SD, SLTP,

SMU/SMK, MI, MTs, MA, dan beberapa perguruan tinggi

Terkait dengan kurikulum, LP Ma’arif NU  melakukan Perencanaan,

pengorganisasian, pembimbingan, koordinasi, dan pengawasan atas 

pengelolaan pelaksanaan pendidikan pada sekolah dibawah naungannya. 

Kurikulum yang dipakai di sekolah dibawah naungan Ma’arif pada dasarnya

mengacu pada kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah serta

disempurnakan dengan standart pendidikan Ma’arif. Hal tersebut dianggap

penting untuk menciptakan situasi kondusif bagi aktualisasi nilai Islam

Ahlussunnah Wal jamaah serta terwujudnya sekolah yang mampu bersaing dan 

bermutu. LP Ma’arif NU dalam program kerjanya juga secara spesifik 

memperhatikan tentang pengembangan kurikulum, hal tersebut dibuktikan 

dengan adanya update kurikulum sesuai kebutuhan madrasah sebagai

salah satu program terkait dengan pemetaan standar pendidikan ma’arif.
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C. Penelitian Terdahulu

Kajian tentang pengembangan kurikulum memang sudah banyak

diulas. Namun dalam penelitian ini peneletian difokuskan oleh peneliti dalam

hal Urgensi LP Ma’arif NU dalam pengembangan kurikulum.

Beberapa contoh hasil penelitian yang punya kesamaan atau ada 

kemiripan objek kajian dengan judul tesis ini, antara lain :

1. “Manajemen Sumber Daya Guru PAI  Di Lembaga Pendidikan 

Ma’arif NU Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen” yang 

ditulis oleh Muhammad Ghozali di Program Pascasarjana UIN 

Sunan Kalijaga Yogjakarta 2016.Tesis tersebut mengulas tentang 

Peran Guru PAI di Lembaga Pendidikan Ma’arif NU 

Kutowinangun Kebumen  dalam menentukan keberhasilan 

pendidikan agama Islam dalam mengatasi dekadensi moral peserta 

didik di Indonesia. Dalam Penelitian tersebut diperoleh kesimpulan 

bahwa manajemen sumberdaya Guru PAI  di lembaga Pendidikan 

Ma’arif NU Kutowinangun Kabupaten Kebumen sudah melalui 

tahapan-tahapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Lebih lanjut 

menurut analisa penulis Peran Guru PAI di LP Ma’arif NU sangat 

Dominan sekali dalam menekan dekadensi moral peserta didik di

Indonesia.29

2. “Peranan  LP  Ma’arif  NU bidang  pendidikan  ; Perspektif  ilmu 

kesejahteraan social” yang ditulis oleh Muhammad Kholis Hamdi.

di Fakultas  dakwah  dan  komunikasi  Universitas Islam  Negeri  

                                                          
29. Muhammad Ghozali, 2016, Manajemen Sumber Daya Guru PAI Lembaga Pendidikan 

Ma’arif NU Kecamatan Kutowinangn Kabupaten Kebumen,Tesis UIN Sunan Kalijaga, Yogjakarta



45

(UIN) Syarif Hidayatullah  Jakarta 2009.  Skripsi  tersebut  

mengulas  tentang peran LP Ma’arif NU dalam usaha usaha 

kesejahteraan sosial di Indonesia. Dalam penelitian tersebut 

diperoleh kesimpulan bahwa LP Ma’arif NU mempunyai beban

yang sangat berat mengingat banyaknya lembaga pendidikan

dibawah naungannya, peran LP Ma’arif NU dilihat dari perspektif 

ilmu kesosialan sudah mencakup hampir semua peran dalam ilmu

kesosialan. Lebih lanjut menurut analisa penulis hanya ada dua

peran yang belum dijalankan secara maksimal yakni peran aktifis 

dan advokat.30

3. “Nahdlotul Ulama’ Peranan dan system pendidikannya” yang

ditulis oleh Ali Rohim dosen STAI DDI Pirang. Jurnal ini meneliti

tentang kontribusi NU  dalam mengembangkan pendidikan di 

Indonesia. . Dalam penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa

NU melaui LP Ma’arif NU dan Robithoh Ma’ahid Islamiyyah

(RMI) memiliki kontribusi dalam pengembangan pendidikan di

Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya lembaga 

pendidikan formal maupun Pesantren yang telah didirikan serta 

dibina.31

Dari sekian banyak penelitian  atau  kajian  terdahulu  yang  sudah

dipaparkan di atas belum ada yang secara spesifik meneliti tentang Urgensi

LP Ma’arif NU dalam pengembangan kurikulum di MTs NU Raudlatut 

                                                          
30. Kholis  Hamdi, 2009, Peranan  LP  Ma’arif  NU  Bidang  Pendidikan;  Perspektif   

Ilmu Kesejahteraan Sosial, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
31. Ali Rohim, 2013, “Nahdlatul Ulama’ Peranan dan Sistem Pendidikannya”, Jurnal Al-

Hikmah IAIN Pontianak, Vol XIV Nomor 2/2013.



46

Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus. Oleh karena itu, dalam tulisan ini penulis

akan memfokuskan pada kajian mengenai Urgensi LP Ma’arif NU dalam

pengembangan kurikulum di MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo 

Jekulo Kudus Kudus.

D.   Kerangka Berfikir

Kurikulum  merupakan  komponen  yang   amat  penting   di  dunia 

pendidikan, Kurikulum merupakan sarana atau alat untuk mencapai tujuan 

pendidikan. Kebutuhan akan adanya aktifitas pendidikan selalu berarti 

kebutuhan akan adanya kurikulum. Segala sesuatu yang harus dijadikan 

pedoman   pelaksanan pendidikan ada  pada  kurikulum. Tujuan 

pendidikan yang ingin dicapai, akan terlaksana jika kurikulum berisi nilai-

nilai atau cita- cita yang sesuai dengan pandangan hidup bangsa.

Sebagai alat yang penting untuk mencapai tujuan pendidikan,

kurikulum hendaknya berperan dan bersifat anticipatory dan adaptif terhadap

perubahan dan  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi. Untuk  itu 

pengembangan kurikulum mutlak harus selalu dilakukan agar kurikulum yang 

ada selalu bisa mengimbangi tuntutan serta kebutuhan masyarakat.

Kurikulum  dapat   diumpamakan   sebagai   suatu   organisasi   

manusia ataupun binatang yang memiliki susunan anatomi meliputi suatu 

tertentu. Untuk itu pengembangan kurikulum harus mencakup semua unsur

atau komponen dari anatomi tubuh kurikulum yakni meliputi tujuan, 

isi/bahan belajaran, media belajar, strategi, dan evaluasi.

Dalam pengembangan suatu kurikulum banyak pihak yang turut 

berpartisipasi di dalamnya antara lain Administrator Pendidikan, Para Ahli 
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Pendidikan, Guru, serta orang tua murid.

Orang tua serta masyarakat baik secara individu maupun melalui 

organisasi kemasyarakatan diperlukan. Masyarakat berhak ikut andil dalam 

penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan seperti halnya 

disebutkan dalam UU Sisdiknas No.22 Tahun 2003 pasal III bab 4.selain itu 

orang tua maupun kelompok masyarakat harus ikut mendukung perubahan-

perubahan  dan  pengembangan  kurikulum  serta  harus  terlibat  dalam 

pengembangan kurikulum tersebut sejak dari awal.32

Di sinilah letak pentingnya peran LP Ma’arif NU, sebagai lembaga 

pendidikan  yang merupakan perangkat  departemensi organisasi 

kemasyarakatan NU.   LP Ma’arif NU mempunyai peran untuk menjalankan 

kebijakan dan program pendidikan formal terlebih di sekolah atau madrasah 

yang berada di bawah naungannya, termasuk dalam hal pengembangan 

kurikulum.

Seperti halnya disebutkan dalam buku pedoman penyelenggaraan

Ma’arif NU, dalam pengembangan kurikulum LP Ma’arif mengacu pada pada 

kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah serta disempurnakan dengan 

standar pendidikan ma’arif. Hal tersebut dimaksudkan untuk menciptakan 

situasi  kondusif  bagi  aktualisasi  nilai-nilai  Islam  Ahlus  Sunnah  Wal

Jama’ah.

LP Ma’arif NU terus berusaha melakukan pengembangan dalam 

kurikulum melalui workshop kurikulum bagi pendidik, membentuk tim 

                                                          
32 . Dede Rosyada, 2004, Paradigma Pendidikan Demokratis Sebuah Model Pelibatan

Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan, Prenada Media, Jakarta, hlm. 74.
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pengembang kurikulum disetiap satuan pendidikan ma’arif, mendorong 

diterbitkannya dokumen kurikulum pada setiap jenjang satuan pendidikan 

Ma’arif, serta mereview kurikulum ke NU an yang digunakan disemua jenjang 

pendidikan ma’arif.33

Sebagai lembaga pendidikan di bawah naungan LP Ma’arif NU sudah 

seharusnya MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus juga 

mengikuti instruksi serta arahan dari LP Ma’arif  NU terkait dalam 

pengelolaan pendidikan, termasuk didalamnya dalam hal kurikulum yang 

diberlakukan serta dalam hal pelaksanaan pengembangan kurikulum yang 

dilakukan.

                                                          
33 . PW LP Ma’arif, 2014,  Peraturan Pengurus Pusat dan Wilayah LP Ma’arif NU,

Semarang, hlm. 104
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Adapun bagan alur kerangka berpikir pada penelitian ini adalah

sebagai berikut :

Kerangka Berpikir Penelitian

Faktor External
1. Masyarakat
2. Wali Murid
3. Ahli Pendidikan

Komponen
Kurikulum

1.   Tujuan
2.   Materi
3.   Strategi

Prinsip pengembangan 
kurikulum

Faktor Internal
1. Administrator

Pendidikan
2. Kepala Madrasah
3. Guru
4. Tim Pengembang

Tingkat Madrasah

Model Pengembangan 
kurikulum

Landasan Pengembangan 
kurikulum

Perencanaan

Pelaksanaan

Perbaikan

Pemantapan

Penilaian / Evalua













BAB II

 LANDASAN TEORI



A.  Pengembangan Kurikulum	

1. Pengertian, Dasar dan Tujuan pengembangan Kurikulum 

Istilah kurikulum sering dimaknai  plan for learning (rencana pendidikan). Sebagai rencana pendidikan kurikulum memberikan pedoman dan pegangan tentang jenis, lingkup, urutan isi dan proses pendidikan.[footnoteRef:1] [1:  .  Nana Syaodih Sukmadinata, 2004, Pengembangan Kurikulum,Teori dan Praktek,Remaja
Rosdakarya, Bandung,  hlm. 4] 


Secara historis, istilah kurikulum pertama kalinya diketahui dalam kamus Webster (Webster Dictionary) tahun 1856. Pada mulanya istilah kurikulum digunakan dalam dunia olah raga, yakni suatu alat yang membawa orang dari start sampai ke finish. Kemudian pada tahun 1955, istilah kurikulum dipakai dalam bidang pendidikan, dengan arti sejumlah mata pelajaran disuatu perguruan.[footnoteRef:2] [2:  . Ahmad Tafsir, 2004,  Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 53] 


Kata kurikulum berasal dari bahasa Yunani yang semula dalam bidang olah raga, yaitu curere yang berarti jarak terjauh lari yakni jarak yang  harus  ditempuh  dalam  kegiatan  berlari  mulai  dari  start  sampai finish.[footnoteRef:3] Dalam bukunya, Ramayulis mengutip dari Langgulung yang menyatakan bahwa  kurikulum berasal dari kata  curir yang berarati pelari dan curare yang berarti tempat berpacu.[footnoteRef:4]  Istilah curere belum terdapat dalam kamus  Webster tahun 1812 dan baru timbul untuk pertama kalinya dalam kamus tahun 1856. Kurikulum juga berarti chariot, semacam kereta pacu pada zaman dahulu, yakni suatu alat yang membawa seseorang dari start sampai finish.[footnoteRef:5] jika dalam sebuah pendidikan konteksnya berubah,yakni suatu hal yang harus dilalui oleh peserta didik dan pendidik yang sedang melakukan kegiatan pembelajaran. Dalam kosa kata Arab, istilah kurikulum dikenal dengan istilah manhaj, yakni jalan terang, atau jalan terang yang dilalui manusia dalam bidang kehidupannya. Dalam konteks pendidikan, kurikulum berarti jalan terang yang dilalui oleh pendidikan/guru juga peserta didik untuk menggabungkan pengetahuan,ketrampilan, dan sikap, serta nilai-nilai.[footnoteRef:6] [3: .  Samsul Nizar, 2002, Filsafat Pendidikan Islam: Pendekatan Historis, Teoritis dan Praktis,Ciputat Pres, Jakart, hlm. 55.
 ]  [4: .   Ramayulis, 2006,  Ilmu Pendidikan Islam, Kalam Mulia, Jakarta,  hlm. 150.]  [5: .   Nasution, 2003,  Asas-asas Kurikulum, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 1-2. ]  [6:   Sulistyorini  dkk, 2014, Esensi  Manajemen  Pendidikan  Islam:  Pengelolaan  Lembaga  untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan Islam, Teras, Yogyakarta,  hlm. 74.

] 
13



Pengertian  pengembangan  menunjukkan  kepada  suatu  kegiatan yang menghasilkan suatu cara yang “baru”, di mana selama kegiatan tersebut, penilaian dan penyempurnaan terhadap cara tersebut terus dilakukan. Pengertian pengembangan ini berlaku juga bagi kurikulum pendidikan. Karena pengembangan kurikulum juga terkait penyusunan kurikulum itu sendiri dan pelaksanaannya pada satuan pendidikan disertai dengan  evaluasi  dengan  intensif.  



 Murrary  Print  mengatakan  bahwa pengembangan kurikulum adalah “curriculum development is defined as the process of planning, constructing, implementing and evaluating learning opportunities intended to produce desired changes in leaner’s”. Maksudnya bahwa pengembangan kurikulum adalah, sebagai proses perencanaan,   membangun,   menerapkan,   dan   mengevaluasi   peluang pembelajaran diharapkan menghasilkan perubahan dalam belajar.[footnoteRef:7] [7: .  Murrary Print,1993, Curriculum Design and Development, Allen & Unwin , Australia,  hlm. 23] 


Zaenal Arifin dalam bukunya Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum menjelaskan bahwa Pengembangan kurikulum ialah mengarahkan kurikulum sekarang ke tujuan pendidikan yang diharapkan karena adanya berbagai pengaruh positif yang datangnya dari luar ataupun dari dalam dengan harapan agar peserta didik mampu untuk menghadapi masa depannya atau adanya perubahan/merevisi atau peralihan total dari suatu kurikulum ke kurikulum lain[footnoteRef:8] [8:  . Zaenal Arifin, 2012, Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 31] 


Pengembangan kurikulum (Curriculum Development) merupakan komponen yang sangat esensial dalam  keseluruhan kegiatan pendidikan. Para ahli kurikulum memandang bahwa pengembangan kurikulum merupakan suatu siklus dari adanya keterjalinan, hubungan antara komponen kurikulum, yaitu antara komponen tujuan, bahan, kegiatan dan evaluasi.[footnoteRef:9] [9: .  Nana syaodih, 2000,  Pengembangan kurikulum teori dan praktek,, Bandung, hlm. 88.
] 
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Dasar pengembangan kurikulum ditingkat sekolah atau madrasah yakni  sesuai  dengan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20 Tahun  2003  (UU  20/2003)  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  dan Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  19  tahun  2005 (PP 19/2005) tentang Standar Nasional Pendidikan mengamanatkan kurikulum pada K-13 jenjang pendidikan dasar dan menengah disusun oleh satuan pendidikan dengan mengacu kepada SI dan SKL serta berpedoman pada panduan yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). 

Perencanaan dan pengembangan kurikulum pendidikan pada umumnya telah  dilakukan  oleh  Departemen  Pendidikan  Nasional  pada tingkat pusat dan Kemenag. Karena level sekolah yang penting ialah bagaimana mensinkronkan, merealisasikan, mengimplementasikan, dan menyesuaikan kurikulum tersebut dengan kegiatan pembelajaran. Di samping itu sekolah juga bertugas dan berwenang untuk mengembangkan kurikulum   muatan   lokal   sesuai   dengan   kebutuhan   masyarakat   dan lingkungan  setempat.  Dalam  Pengembangan  kurikulum  tingkat  satuan pendidikan sekolah maupun madrasah harus mengacu pada Standart Isi (SI) dan Standart Kelulusan (SKL) serta berpedoman pada panduan penyusunan kurikulum yang disusun oleh BSNP. Pengembangan   kurikulum   tersebut   dapat   dilaksanakan   pada berbagai  tingkat,  mulai  dari  tingkat  kelas  sampai  tingkat nasional.[footnoteRef:10] [10: . Hamalik, 2006, Manajemen Pengembangan kurikulum, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm.117
] 


Urutan tingkat itu, sebagaimana dikemukakan oleh Hamalik, adalah sebagai berikut:

a.   Pengembangan kurikulum oleh guru kelas.

b. Pengembangan kurikulum oleh sekelompok guru dalam suatu sekolah.

c.   Pengembangan kurikulum melaluii tingkat daerah.

d.   Pengembangan kurikulum melalui proyek nasional.

Hal ini menunjukkan bahwa guru sebagai ujung tombak pendidikan yakni ujung tombak dalam pembelajaran di kelas dituntut harus mampu mengembangkan kurikulum yang didasarkan pada teori-teori pengembangan kurikulum dan pengalaman mengajar di kelas selama ini sebagai pelaksana kurikulum. Guru merupakan pelaku pendidikan yang paling tahu tentang kondisi para siswa yang diajar di dalam kelas, dibandingkan dengan pelaku-pelaku pendidikan lainnya, baik mengenai karakter siswa, perilakunya, kemampuannya maupun kecenderungannya. Semua dapat dikenali oleh guru ketika menghadapi siswa ketika menghadapi siswa secara langsung dalam kehidupan sekolah sehari-hari. Pengalaman ini menjadi sangat penting sebagai pijakan bagi para guru untuk  memformulasikan  pengembangan  kurikulum  baik  pada  tingkat kelas, kelompok maupun pusat guru (teacher’s center).

Selanjutnya Hamalik menyatakan bahwa pengembangan kurikulum harus   dikaitkan   dengan   perkembangan   komponen   yang   mendasari perencanaan  dan  pengembangan kurikulum adalah: 

(1) Perkembangan tujuan pendidikan, (2) Perkembangan teori belajar teori belajar, (3) Perkembangan siswa, (4) perkembangan kultur, dan (5) Perkembangan bentuk kurikulum yang digunakan.[footnoteRef:11] [11: . Hamalik, 2006, Manajemen Pengembangan kurikulum, Remaja Rosdakarya, Bandung,  hlm. 117
] 


Pengembangan   kurikulum   juga   bisa   melibatkan   peran   serta masyarakat,   mengingat dalam   UU   No.20/2005 Sisdiknas pasal 54 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan menyebutkan:  (1)  Peran  serta  masyarakat  dalam  pendidikan  meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. (2) Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan. (3) Ketentuan  mengenai  peran  serta  masyarakat  sebagaimana  dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Sedangkan terkait tujuan pengembangan kurikulum, oemar hamalik dalam bukunya menjelaskan bahwa Tujuan pengembangan kurikulum adalah goals dan objectives.  Tujuan  sebagai  goals  dinyatakan  dalam rumusan yang lebih abstrak dan bersifat umum, dan pencapaiannya relatif dalam jangka panjang. Adapun tujuan sebagai objectives lebih bersifat khusus, operasional, dan pencapaiannya dalam jangka pendek.

Oemar Hamalik lebih lanjut menjelaskan bahwa pengembangan kurikulum itu bertujuan untuk merumuskan suatu proses dinamika yang dapat  menjawab  tantangan  terhadap  tuntutan  perubahan  yang  terjadi dalam pemerintahan dan bersifat umum. Pencapaiannya relatif dalam jangka panjang, sejalan dengan visi dan misi pendidikan nasional.

2. Komponen Kurikulum.

Kurikulum sebagai suatu sistem memiliki komponen-komponen atau bagian-bagian yang saling mendukung dan membentuk satu kesatuan. yang tak terpisahkan. Komponen kurikulum tersebut menurut Nana Sudjana seperti halnya dikutip Dr. Sukiman dalam bukunya meliputi tujuan, materi, strategi, serta evaluasi. [footnoteRef:12] [12: . Sukiman, 2015, Pengembangan Kurikulum Perguruan Tinggi, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 8.] 


Muhammad Zaini menyebutkan beberapa komponen kurikulum menurut pendapat beberapa tokoh seperti halnya Ralph W. Tyler yang menyatakan   bahwa   komponen   kurikulum   meliputi   tujan,   materi, organisasi, serta evaluasi. Senada dengan pendapat tersebut adalah Hilda Taba dan Robert Zais yang menyatakan bahwa komponen kurikulum meliputi tujuan, materi pelajaran, metode, dan organisasi, serta evaluasi.[footnoteRef:13] [13: . Muhammad Zaini, 2009,  Pengembangan Kurikulum, Teras, Yogyakarta, hlm. 80.] 


Nana Syaodih Sukmadinata dalam bukunya pengembangan kurikulum teori dan praktik   menegaskan komponen kurikulum adalah tujuan, isi atau materi, proses atau sistem penyampaian dan media,serta evaluasi pembelajaran.[footnoteRef:14] Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa komponen kurikulum meliputi tujuan kurikulum yakni tujuan dari setiap program pendidikan, materi atau isi yang diberikan kepada anak didik dalam meliputi tujuan kurikulum yakni tujuan dari setiap program pendidikan, materi atau isi yang diberikan kepada anak didik dalam proses belajar mengajar, strategi pelaksanaan kurikulum, evaluasi baik evaluasi hasil belajar maupun evaluasi keseluruhan sistem kurikulum. [14: . Nana Syaodih, 2000, Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 8.
] 


3. Prinsip Pengembangan Kurikulum

Nana   Syaodih   Sukmadinata   mengetengahkan   prinsip-prinsip pengembangan  kurikulum  yang  dibagi  ke  dalam  dua  kelompok:  (1) prinsip-prinsip umum: relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, praktis, dan efektivitas; (2) prinsip-prinsip khusus: prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan, prinsip berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan, prinsip berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar, prinsip berkenaan dengan pemilihan media dan alat pelajaran, dan prinsip berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian.Sedangkan Asep Herry Hernawan dkk.mengemukakan lima prinsip dalam pengembangan kurikulum, yaitu:

a. Prinsip relevansi; secara internal bahwa kurikulum memiliki relevansi di antara komponen-komponen kurikulum (tujuan, bahan, strategi, organisasi, dan evaluasi). Sedangkan secara eksternal bahwa komponen-komponen  tersebut  memiliki  relevansi  dengan  tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi (relevansi epistomologis), tuntutan dan potensi peserta didik (relevansi psikologis) serta tuntutan dan kebutuhan perkembangan masyarakat (relevansi sosilogis).





b.  Prinsip fleksibilitas; dalam pengembangan kurikulum mengusahakan agar yang dihasilkan memiliki sifat luwes, lentur, dan fleksibel dalam pelaksanaannya, memungkinkan terjadinya penyesuaian-penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi tempat dan waktu yang selalu berkembang, serta kemampuan dan latar belakang peserta didik.

c. Prinsip kontinuitas; yakni adanya kesinambungan dalam kurikulum, baik secara vertikal, maupun secara horizontal. Pengalaman- pengalaman belajar yang disediakan kurikulum harus memperhatikan kesinambungan, baik yang di dalam tingkat kelas, antar jenjang pendidikan,   maupun   antara   jenjang   pendidikan   dengan   jenis pekerjaan.

d. Prinsip efisiensi; yakni mengusahakan agar dalam pengembangan kurikulum dapat mendayagunakan waktu, biaya, dan sumber-sumber lain  yang ada secara optimal, cermat, dan tepat sehingga hasilnya memadai.

e.  Prinsip efektivitas; yakni mengusahakan agar kegiatan pengembangan kurikulum mencapai tujuan tanpa kegiatan yang mubazir, baik secara kualitas maupun kuantitas.[footnoteRef:15] [15: . Hamdani Hamid, 2012, Pengembangan Kurikulum Pendidikan, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 70.
] 


4.   Model-Model Pengembangan Kurikulum

Banyak model yang digunakan dalam pengembangan kurikulum yang didasarkan atas kelebihan dan kebaikannya serta kemungkinan pencapaian hasil yang optimal.

 Diantara model tersebut adalah:

a.   The Administrative Model

Model ini dikenal dengan adanya garis staf atau model lain dari atas  ke  bawah  (top  down).  Kerja  model  ini  adalah  inisiatif  dan gagasan pengembangan datang dari para administrator pendidikan yang kemudian membentuk tim terdiri, pengawas pendidikan, kepala sekolah, dan staf pengajar inti yang bertugas merencanakan memberi pengarahan  tentang  garis  besar  kebijakan,  menyiapkan  rumusan falsafah, dan tujuan umum pendidikan.

b.   The Grass roots model (dari bawah)

Model ini bersifat desentralisasi kegiatan pengembangan kurikulum cara ini sangat memperhatikan kerjasama dengan orang tua. Peserta didik dan masyarakat. Inisiatif dan upaya pengembangan kurikulum, bukan datang dari atas tetapi dari bawah, yaitu guru-guru atau sekolah. Sehingga guru mempunyai wewenang dalam kurikulum karena guru paling tahu kebutuhan kelasnya. Oleh karena itu dialah yang paling kompeten menyusun kurikulum bagi kelasnya.

c.   Beauchamp’s System

Model ini dikembangkan oleh seorang ahli kurikulum bernama Beauchamp.Beauchamp mengemukakan lima langkah

1)  Menentukan area

2)  Menentukan personalian terdiri spesialis kurikulum, perwakilan kelompok orang professional, staf pengajar, tokoh-tokoh masyarakat, orang awam

3)  Pengorganisasian danpenentuan prosedur perencanaan kurikulum meliputi penentuan tujuan, materi kegiatan belajar, dan evaluasi.

4)  Mengimplementasikan kurikulum secara sistematis

5)  Penyelenggaraan evaluasi kurikulum.[footnoteRef:16] [16: . Tim pengembang MKDP Kurikulum dan Pembelajaran, 2015, Kurikulum dan pembelajaran, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 86] 


d.   The Demonstration Model

Model ini bersifat  grass roots, datang dari bawah. Model ini diprakarsai oleh sekelompok guru. Dalam pengembangan model ini terdapat  dua  bentuk  pengembangan.  Pertama,  kelompok  guru  dari satu sekolah atau beberapa sekolah yang diorganisasi dan ditunjuk untuk  melakukan  uji  coba.  Kedua,  beberapa  pihak  yang  merasa kurang   puas   terhadap   kurikulum   yang   sudah   ada   kemudian melakukan eksperimen, uji coba dan pengembangan secara mandiri.

e.   Taba’s Inverted Model

Model pengembangan kurikulum yang dikemukakan oleh Taba berbeda dengan cara lazim yang bersifat deduktif karena caranya yang bersifat induktif. Itulah sebabnya model ini disebut “model terbalik”. Ada lima langkah pengembangan kurikulum model taba ini, yaitu :

1) Mengadakan unit-unit eksperimen kerjasama guru-guru. Di dalam unit   eksperimen   ini   diadakan   studi   yang   seksama   tentang hubungan antara teori dan praktik. Ada delapan langkah kegiatan dalam unit eksperimen ini: (1) mendiagnosis kebutuhan, (2) merumuskan tujuan khusus, (3) memilih isi, (4) mengorganisasi isi, (5)   memilih   pengalaman   belajar,   (6)   mengorganisasi pengalaman belajar, (7) mengevaluasi, (8) melihat sekuens dan keseimbangan.

2) Menguji unit eksperimen.Langkah ini dimaksudkan untuk mengetahui validitas dan kepraktisannya untuk kelas-kelas atau tempat lain.

3) Mengdakan revisi dan konsolidasi terhadap hasil unit eksperimen.

4) Menyusun  kerangka  kerja  teoritis.  Perkembangan   yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan yang berdasarkan pada pertanyaan-pertanyaan apa isi unit-unit yang disusun secara berurutan itu telah berimbang ke dalamnya dan keluasannya, dan apakah pengalaman belajar telah memungkinkan belajarnya kemampuan intelektual dan emosional.

5) Menyusun  kurikulum,  yang  dikembangkan  secara  menyeluruh dan mendiseminasikan (menerapkan kurikulum pada daerah atau sekolah yang lebih luas).[footnoteRef:17] [17: .  Nik Haryati, 2011, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam, Alfabeta, Bandung, hlm 91.
] 


5.  Langkah-Langkah Pengembangan Kurikulum

Proses   pengembangan   kurikulum   menurut   Hamid   Hasan   haruslah meliputi tiga dimensi kurikulum yaitu kurikulum sebagai ide, kurikulum sebagai dokumen, dan kurikulum sebagai proses. Keseluruhan proses atau langkah dalam pengembangan kurikulum dimulai dari perencanaan yang didahului oleh ide yang kemudian dituangkan dan dikembangkan dalam program. Ide tersebut berkenaan dengan penentuan filosofi kurikulum, model kurikulum, pendekatan teori belajar yang digunakan, dan model evaluasi pembelajaran yang dipilih.

Kurikulum sebagai ide harus memperhatikan cita – cita atau harapan yang  dicanangkan  oleh  suatu  lembaga  pendidikan,  kebutuhan  siswa maupun    masyarakat    pengguna   lulusan,    hasil    evaluasi    kurikulum sebelumnya,  pandangan  para  ahli,  perkembangan  social  politik,  serta ekonomi dan budaya[footnoteRef:18] [18: . Muhaimin, 2014, Pengembangan kurikulum pendidikan Agama Islam : di Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi , Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 13.
] 


Langkah pengembangan kurikulum selanjutnya yakni meramu ide tersebut kedalam sebuah dokumen yang antara lain berisi informasi dan jenis dokumen yang akan dihasilkan, bentuk atau format silabus dan komponen  kurikulum  yang  harus  dikembangkan.  Segala  sesuatu  yang yang tertuang dalam dokumen tersebut kemudian dikembangkan dan disosialisasikan dalam proses implementasinya serta dilakukan evaluasi sehingga diketahui tingkat efektifitas dan efisiensinya.

Saekan Muchit dalam bukunya Pengembangan Kurikulum PAI menjelaskan bahwa pengembangan kurikulum secara formal dapat dilakukan dengan beberapa tahap sebagai berikut :

a.  Perencanaan,tahap ini merupakan tahapan mengumpulkan informasi, kepustakaan, referensi yang sesuai untuk pengembangan materi.

b.  Pelaksanaan, pengembang perlu memahami semua perangkat yang berhubungan dengan administrasipembelajaran , standar isi yang berhubungan dengan mata pelajaran yang bersangkutan.

c.  Perbaikan, apa yang telah disusun guru perlu dikaji ulang sebelum digunakan dalam kegiatan pembelajaran.

d.  Pemantapan, masukan dari pengkajian ulang dapat dijadikan pertimbangan untuk memperbaiki materi yang telah disusun.

e. Penilaian pengembangan materi dengan menggunakan model-model penilaian kurikulum.[footnoteRef:19] [19: . Saekan Muchith, 2011, Pengembangan Kurikulum PAI, Nora Enterprise, Kudus, hlm. 75.] 


6.   Kurikulum Madrasah Tsanawiyyah (MTs)

a.    Kurikulum Pendidikan Agama Islam		

Menurut  Zakiyah  Darajat,  Pendidikan  Agama  Islam  adalah suatu usaha sadar untuk membina dan mengasuh peserta didik agar senantiasa  dapat memahami ajaran agama Islam secara menyeluruh, lalu menghayati tujuannya yang pada akhirnya dapat mengamalkan serta menjadikan Islam sebagai pedoman hidup.

Pendidikan  Agama  Islam  merupakan  rumpun  mata  pelajaran yang dikembangkan dari ajaran-ajaran pokok (dasar) yang terdapat dalam agama Islam, karena itulah pendidikan agama Islam merupakan mata pelajaran pokok yang menjadi salah satu komponen dan tidak dapat   dipisahkan   dari   moral   dan   kepribadian   peserta   didik.





Sedangkan muatan PAI pada tingkat Madrasah Tsanawiyyah sesuai keputusan Menteri Agama Nomor 165 Tahun 2014 yaitu meliputi Al- Qur’an Hadits, Fikih, Akidah Akhlak dan Sejarah Kebudayaan Islam.Dalam keputusan Menteri Agama Nomor 165 Tahun 2014 dijelaskan bahwa standar isi serta struktur kelompok mata pelajaran PAI dan Bahasa Arab di Madrasah Tsanawiyah meliputi :

1) Al-Qur’an-Hadis	

Tujuan mata pelajaran Al-Qur’an-Hadis adalah:

a)  Meningkatkan  kecintaan  peserta  didik  terhadap  Al-Qur’an dan Hadis.

b)  Membekali  peserta  didik  dengan  dalil-dalil  yang  terdapat dalam   Al-Qur’an   dan   Hadis   sebagai   pedoman   dalam menyikapi dan menghadapi kehidupan.

c)  Meningkatkan      kekhusyukan      peserta      didik      dalam beribadah terlebih salat, dengan menerapkan hukum bacaan tajwid   serta   isi   kandungan   surah/ayat   dalam   surat-surat pendek yang mereka baca.

Ruang lingkup mata pelajaran Al-Qur’an-Hadis adalah :

a) Membaca  dan  menulis  yang  merupakan  unsur  penerapan ilmu tajwid.

b) Menerjemahkan makna (tafsiran) yang merupakan pemahaman,interpretasi ayat,dan hadis dalam memperkaya hazanah intelektual.

c)  Menerapkan isi kandungan ayat/hadis yang merupakan unsur pengamalan nyata dalam kehidupan sehari-hari.

2) Akidah-Akhlak

Tujuan mata pelajaran Akidah-Akhlak adalah:

a) Menumbuhkembangkan     akidah     melalui     pemberian, pemupukan, dan pengembangan pengetahuan, penghayatan, pengamalan, pembiasaan, serta pengalaman peserta didik tentang akidah Islam sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang keimanan dan ketakwaannya kepada Allah SWT.

b)   Mewujudkan   manusia   Indonesia   yang   berakhlak   mulia dan menghindari akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan individu maupun sosial, sebagai manifestasi dari ajaran dan nilai-nilai akidah Islam.

Ruang lingkup mata pelajaran Akidah-Akhlak adalah :

a) Aspek akidah terdiri atas dasar dan tujuan akidah Islam, sifat- sifat  Allah,  al-Asma’  al-Husna ,  iman  kepada  Allah,  kitab- kitab Allah, rasul-rasul Allah, hari akhir serta qada dan qadar.

b) Aspek akhlak terpuji yang terdiri atas ber-tauhid, ikhlas,taat, khauf,   tobat,   tawakal,   ikhtiar,   sabar,   syukur,   qanaa’ah, tawadu’, husnuz-zan, tasamuh dan ta‘awun, berilmu, kreatif, produktif, dan pergaulan remaja.



c) Aspek akhlak tercela meliputi kufur,syirik,riya,nifaq, ananiah,gadab,tamak,takabur,hasad,ghibah,namimah,sum’ah,rakus,dendam dan putus asa.

d) Aspek   adab   meliputi:       Adab   beribadah:       adab   salat, membaca Al-Qur’an dan adab berdoa, adab kepada kepada orang tua dan guru,  adab  kepada  kepada,  saudara,  teman, dan   tetangga, adab    terhadap    lingkungan,    yaitu:    pada binatang  dan tumbuhan, di tempat umum, dan di jalan

e) Aspek kisah teladan meliputi: Nabi Sulaiman a.s. dan umatnya, Ashabul  Kahfi,Nabi Yunus a.s. dan Nabi Ayyub a.s.,Kisah  Sahabat: Abu Bakar r.a.,Umar bin Khattab r.a,Usman bin Affan r.a.,dan Ali bin Abi Talib



3) Fikih

Tujuan mata pelajaran fikih adalah

a) Mengetahui  dan  memahami    pokok-pokok    hukum    Islam dalam    mengatur ketentuan dan tata cara menjalankan hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan sesama.

b) Melaksanakan     dan     mengamalkan     ketentuan   hukumIslam dengan benar.

Ruang lingkup mata pelajaran Fikih adalah:

a)  Aspek   fikih   ibadah    meliputi:   ketentuan   dan

tatacara taharah, salat fardu, salat  sunnah, dan  salat dalam keadaan darurat, sujud,   azan   dan   iqamah,   berzikir   dan   berdoa setelah  salat, puasa, zakat, haji dan umrah, kurban

b)  Aspek   fikih   muamalah   meliputi:   ketentuan   dan   hukum jual  beli,  qirad,  riba,  pinjam-    meminjam,  utang  piutang, gadai, dan agunan, serta upah.

4) Sejarah Kebudayaan Islam ( SKI )

Tujuan mata pelajaran SKI adalah :

a)   Membangun        kesadaran        peserta        didik        tentang pentingnya mempelajari   landasan   ajaran,   nilai-nilai   dan norma-norma  Islam    yang  telah  dibangun  oleh  Rasulullah Saw. dalam rangka mengembangkan kebudayaan dan peradaban Islam.

b)  Membangun        kesadaran        peserta        didik        tentang pentingnya waktu dan tempat yang merupakan  sebuah proses dari masa lampau, masa kini, dan masa depan.

c)   Melatih    daya    kritis    peserta    didik    untuk    memahami fakta sejarah secara benar dengan didasarkan pada pendekatan ilmiah.

d)  Menumbuhkan      apresiasi      dan      penghargaan      peserta didik terhadap peninggalan sejarah Islam sebagai bukti peradaban umat Islam di masa lampau.

Ruang lingkup mata pelajaran SKI adalah:

1) Memahami sejarah Nabi Muhammad Saw. periode Makkah.

2) Memahami sejarah Nabi Muhammad Saw. periode Madinah.



3) Memahami Perkembangan   masyarakat   Islam   pada   masa Khulafaurrasyidin, Dinasti Bani Umaiyah, Dinasti    Bani Abbasiyah.

4) Memahami perkembangan Islam di Indonesia.

b. Kurikulum Muatan lokal

Kurikulum muatan lokal adalah program pendidikan yang isi dan media  penyampaiannya  dikaitkan  dengan  lingkungan  alam, lingkungan sosial, dan lingkungan budaya, serta kebutuhan daerah dan wajib dipelajari oleh murid di daerah itu.[footnoteRef:20] [20: . Subandijah, 1996, Pengembangan  dan  inovasi  kurikulum,  Raja  Grafindo  persada,  Jakarta, hlm. 48] 


Kurikulum    muatan    lokal    juga    disebut    dengan    istilah kurikulum institusional   yaitu   kurikulum   yang   dikembangkan  oleh masing-masing  sekolah   sesuai  dengan  visi,   misi,  dan  kebutuhan pemakai jasa pendidikan.[footnoteRef:21]Dari definisi di atas dapat dijelaskan bahwa kurikulum muatan lokal  adalah  suatu  program  pendidikan  yang  dikembangkan  atau disusun sendiri oleh daerah ataupun suatu lembaga pendidikan yang sesuai dengan visi, misi, dan kebutuhan pemakai jasa sebagai program unggulan atau ciri khas suatu lembaga pendidikan / madrasah. [21: . Arief  Furchan,  dkk, 2005, Pengembangan  Kurikulum  Berbasis  Kompetensi  di  Perguruan Tinggi Agama Islam, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 72.] 


Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah.[footnoteRef:22] Berdasarkan SK Gubernur  Jawa  Tengah  Nomor  895.5/01/2005  Tanggal  23  Februari 2005 Tentang Kurikulum Mata Pelajaran Bahasa Jawa Tahun 2004 untuk jenjang pendidikan SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs dan SMA/SMALB /SMK/MA Negeri dan Swasta sebagai Mulok Wajib di Provinsi Jawa Tengah adalah Bahasa Jawa. Namun pada dasarnya sekolah diberi keleluasaan untuk menambah mulok lain selama tidak melebihi beban belajar maksimal. [22: . Abdullah Idi, 1999, Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek, Media Pratama, Jakarta, hlm. 288
] 


Selanjutnya berdasarkan keputusan LP Ma’arif NU cabang kudus ada beberapa muatan lokal yang harus diajarkan di sekolah maupun di madrasah dibawah naungan  LP Ma’arif NU cabang Kudus. Muatan lokal wajib tersebut yakni muatan lokal ke-NU-an serta muatan lokal adab  (Ta’limul  Muta’allim),kedua muatan lokal tersebut wajib diajarkan disamping muatan lokal salafiyah lainnya.

B.  LP Ma’arif NU

1.  Pengertian, Visi Misi dan Tujuan LP Ma’arif NU

Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama (LP Ma'arif NU) merupakan salah satu aparat departementasi di lingkungan organisasi Nahdlatul Ulama (NU). Didirikannya lembaga ini bertujuan untuk mewujudkan cita-cita pendidikan NU. Bagi NU, pendidikan menjadi pilar utama yang harus ditegakkan.Gagasan  dan  gerakan  pendidikan  ini  telah  dimulai  sejak  perintisan pendirian NU di Indonesia. Dimulai dari gerakan ekonomi kerakyatan melalui Nadlatut Tujjar (1918), disusul dengan Tashwirul Afkar (1922) sebagai gerakan keilmuan dan kebudayaan, hingga Nahdlatul Wathan (1924) yang merupakan gerakan politik di bidang pendidikan, maka ditemukanlah tiga pilar penting bagi Nadhlatul Ulama yang berdiri pada tanggal 31 Januari 1926 M/16 Rajab 1334 H, yaitu: (1) wawasan ekonomi kerakyatan;  (2)  wawasan  keilmuan,  sosial,  budaya;  dan  (3)  wawasan kebangsaan.[footnoteRef:23] [23: . Andre Feillard, 1999, NU Vis-a-Vis Negara; Pencarian Isi, Bentuk dan Makna, Terj. Lesmana, LkiS, Yogyakarta, hlm. 10-12.] 


Berdirnya LP Ma’arif NU murni dilatarbelakangi oleh keadaan pendidikan umat Islam, utamanya keadaan pendidikan umat Islam tradisional yang berbasis pesantren dan tidak terkoordinasi dengan baik. Suatu hal yang amat mendesak untuk segera direspon setelah adanya NU adalah mendirikan divisi pendidikan yang terorganisir dengan baik tetapi tetap berada dalam naungan NU. Hal seperti itu, di samping menandingi dan menanggapi pendirian lembaga pendidikan yang mengusung paham pembaruan  sebagaimana  dimotori  para  kaum  muslim  modernis,  yang sudah  melenceng  dari  haluan  Aswaja  dan  tidak  lagi  berpatokan pada madzhab   yang   empat.   Ditambah   lagi,   untuk   merespon   pendirian pendidikan missi zending yang disubsidi oleh kolonial Belanda. Juga hal pendorong utama LP Ma’arif didirikan adalah untuk memberikan pengajaran   yang   bersifat   modern   dengan   memasukkan   ilmu-ilmu keduniaan  (fardhu  kifayah)  kepada  generasi  muda  NU  dengan  tetap mempertahankan paham Aswaja.[footnoteRef:24] [24: . Choirul Anam, 2010, Pertumbuhan dan perkembangan NU, Duta Aksara Mulia, Surabaya, hlm. 110.

] 


Para tokoh NU memandang bahwa untuk menyeimbangkan pemahaman   generasi   penerus   NU   terhadap   kehidupan   ini   sangat dibutuhkan penguasaan akan ilmu-ilmu, yang dikatakan sebagian orang dengan  sebutan  ilmu  sekuler.  Jika untuk  kemaslahatan  umat,  mengapa ilmu-ilmu itu harus dijauhi. Tentu, jika ilmu-ilmu itu tidak dipelajari maka umat Islam, khususnya generasi NU, semakain jauh tertinggal. Sementara umat-umat  yang  lain  berada  di  garis  depan  menguasai  berbagai  segi kehidupan.Secara  lebih  konkrit  latar  belakang  berdirinya  LP  Ma’arif  dapat dilihat dari dua sisi:

a.  Kondisi Makro

Kondisi ini meliputi:

1)  Respon   terhadap   lembaga   pendidikan Islam   para   modernis.

2)  Respon  terhadap  lembaga  pendidikan  para  missionaris  Kristen.

3)  Respon  terhadap  lembaga pendidikan  milik  pemerintah  kolonial belanda yang sekuler.

b.  Kondisi Mikro

Kondisi ini meliputi:

1) Menata  lembaga  pendidikan  milik  NU  agar  terorganisir  dan terkoordinasi dengan baik, efektif, dan efesien

2) Mengembangkan  ilmu  pengetahuan  di  lingkungan  NU  secara integral agar selaras dengan perkembangan IPTEK.

3) Mementingkan   paham   Aswaja   pada   generasi   muda   muslim Indonesia.

Secara khusus LP Maa’rif lahir pada saat Muktamar ke-13,di Menes, Banten pada tanggal 11-16 Juni 1938. Pada saat itu, hal penting dari muktamar itu adalah didirikannya divisi khusus yang mengurusi masalah pendidikan dan diberi nama Lembaga Pendidikan Ma’arif (LP Ma’arif) NU, dengan ketuanya K.H. Abdul Wahid Hasyim. Sebenarnya sebelum muktamar tersebut, pada 12 Februari 1938 telah diadakan konferensi khusus pendidikan NU di Singosari, Malang. Konferensi  itu  adalah  cikal  bakal  berdiri  Ma’arif  yang  secara  resmi disahkan dalam muktamar tersebut.[footnoteRef:25] [25: . Abdul Malik Karim Amrullah, 2015, NU di Tengah Globalisasi: Kritik, Solusi dan Aksi, UIN Maliki Press, Malang,  hlm. 142-144.
 ] 


Signifikansi  LP  Ma’arif  NU  didirikan  merupakan  cita-cita  para ulama NU yang melihat kondisi umat Islam selama di bawah penjajahan Belanda sangat terpuruk. Utamanya kondisi dalam pendidikan, umat Islam pada masa LP Ma’arif didirikan, atau kebelakang dari masa itu, dalam keadaan amat tertinggal dari lembaga pendidikan yang dikelola oleh Belanda, ataupun yang dikelola oleh organisasi-organisasi keagamaan lainnya.

LP Ma’arif didirikan merupakan wujud amanah dari Anggaran Dasar (AD) NU. Sebagaimana berbunyi: ”Di bidang pendidikan dan pengajaran, mengusahakan terwujudnya penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran untuk membina manusia muslim yang bertakwa, berbudi luhur, berpengetahuan luas dan terampil, berkepribadian, serta berguna bagi Agama, Bangsa, dan Negara”. AD di atas diputuskan dalam muktamar ke-13,kemudian diperbarui dalam muktamar ke-27 tahun 1984 di Situbondo.

Dimasukkannya K.H. Abdul Wahid Hasyim sebagai ketua divisi LP Ma’arif NU yang pertama memang sangat tepat. Beliau adalah alumni ponpes Tebuireng yang didirikan oleh ayahnya, Hasyim Asy’ari (w 1947), di mana sejak 1935 ponpes tersebut telah memasukkan ilmu-ilmu umum sebagai kurikulum wajib di pondok tersebut. Ini semakin nyata, bahwa LP Ma’arif  hadir  ingin  memberikan  solusi  bagaimana  umat  Islam  yang berbasis tradisionalis ini, karena K.H. Abdul Wahid Hasyim telah juga memberikan kebijakan pada LP Ma’rif sebagaimana yang ia tempuh dalam membina  ponpes  Tebuireng  di  Jombang  sebelum  menjadi  ketua  LP Ma’arif, tujuannya adalah agar mempunyai bekal dalam mengarungi kehidupan  dunia  kelak   yang  ternyata  hal  itu  sangat  membutuhkan penguasaan akan ilmu-ilmu keduniaan.

Hal   demikian   tersebut   sangat   mempengaruhi   petumbuhan   LP Ma’arif NU ke depan.  Maka sangat masuk  akal jika kemudian desain kurikulum  LP  Ma’arif,  di  samping  memantapkan  epistemologi  pada Aswaja yang tetap dengan ketat berpatokan pada madzhab yang empat, juga kemudian memasukkan ilmu-ilmu, sebagaimana pendapat Al-Ghazali yang dikutip oleh Syed Al-Atas disebut dengan ilmu fardhu kifayah, tak ayal lagi, NU melalui LP Ma’arif menampung ilmu-ilmu umum itu kedalam kurikulumnya.6[footnoteRef:26] [26: .  Mohammad Mahpur, 2015, NU dan Pendidikan Islam Ramah, UIN Maliki Press, Malang, hlm. 175.
] 


Sebagai lembaga pendidikan di bawah organisasi Nahdlatul Ulama’ LP Maarif  NU. memiliki visi misi serta tujuan sebagai berikut :

a.  Visi LP Ma’arif NU

1) Dengan mengembangkan sistem pendidikan dan terus berupaya mewujudkan pendidikan yang mandiri dan membudayakan (civilitize),  LP  Ma'arif NU akan  menjadi  pusat  pengembangan pendidikan bagi masyarakat,baik  melalui sekolah, madrasah, perguruan tinggi,maupun pendidikan masyarakat.	

2)  Merepresentasikan  perjuangan  pendidikan  NU  yang  meliputi seluruh aspeknya, kognitif, afektif, maupun psikomotorik.

3)  Menciptakan komunitas intitusional yang mampu menjadi agent of educational reformation dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan pembangunan masyarakat beradab.

b.    Misi LP Ma’arif NU

1) Menciptakan   tradisi   pendidikan   melalui   pemberdayaan manajemen pendidikan yang demokratis, efektif dan efisien, baik melalui pendidikan formal maupun non-formal.

2)  Menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pendidikan, terutama pada  masyarakat  akar  rumput  (grass  root),  sehingga  terjalin sinergi antar kelompok masyarakat dalam memajukan tingkat pendidikan.

3) Memperhatikan  dengan  sungguh-sungguh  kualitas  tenaga kependidikan, baik kepala sekolah, guru dan tenaga administrasi melalui penyetaraan dan pelatihan serta penempatan yang proporsional, dengan dukungan moral dan material.

4) Mengembangkan sistem informasi lembaga pendidikan sebagai wahana penyelenggaraan komunikasi, informasi dan edukasi serta penyebarluasan gagasan, pengalaman dan hasil-hasil kajian maupun penelitian di bidang ilmu, sains dan teknologi lewat berbagai media.

5) Memperkuat jaringan kerja sama dengan instansi pemerintah, lembaga/institusi masyarakat dan swasta untuk pemberdayaan lembaga pendidikan guna meningkatkan kualitas pendidikan maupuh  subyek-subyek  yang  terlibat,  langsung  maupun  tidak langsung dalam proses-proses pendidikan.

c.  Tujuan LP Ma’arif NU

1)  Menanamkan nilai-nilai paham Ahlussunnah Waljama’ah melalui jalur pendidikan dasar dan menengah formal;

2)  Menyediakan   pendidikan   yang   bermutu   yang   dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat;

3)  Mendorong    terwujudnya     penyelenggaraan     dan pengelolaan pendidikan  di  lingkungan  yang  menghasilkan  lulusan  bermutu dan berakhlakul karimah;

4) Menyelenggarakan, memberikan bimbingan, pembinaan dan pelayanan dalam pengelolaan satuan dan kegiatan pendidikan;

5) Mensinergikan elemen-elemen masyarakat dan pemerintah untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan yang mandiri.

2.  Strategi LP Ma’arif NU Dalam Pengelolaan Pendidikan

Untuk mewujudkan kinerja serta visi misi LP Ma’arif, organisasi ini memiliki beberapa strategi dan kebijakan. Kebijakan-kebijakan tersebut adalah:

a.   Menata dan mensosialisasikan kepengurusan LP Maarif NU.

b.  Melanjutkan penyusunan database satuan pendidikan di lingkungan NU.

c.  Mempertegas identitas pendidikan (sekolah, madrasah, dan perguruan tinggi) Ma'arif NU.

d.  Mempertegas identitas pendidikan (sekolah, madrasah, dan perguruan tinggi) Ma'arif NU.

e.   Meningkatkan  madrasah/sekolah  unggul  dan  perguruan  tinggi  di masing-masing wilayah.

f.  Meningkatkan hubungan dan jaringan (networking) kerja sama dengan lembaga Internasional.[footnoteRef:27] [27:  .  PP LP Ma’arif NU, 2013, Peraturan dan Pedoman Kerja LP Ma’arif NU, Jakarta, hlm. 16
] 


Selain memiliki kebijakan-kebijakan tersebut, LP ma’arif juga mengatur startegi untuk mewujudkan cita-cita besar dalam mengawal dan memetakan potensi pendidikan warga nahdliyyin. Strategi-strategi yang dimaksud adalah:

a. Menguatkan soliditas dan komitmen Pengurus Ma'arif NU di semua tingkatannya.

b.  Menggalang kekuatan struktural dan kultural warga NU (nahdliyin) dalam pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan Ma'arif NU.

c.   Mendirikan badan-badan usaha di bawah naungan PP LP Ma'arif NU untuk mencukupi kebutuhan pendanaan.

d.  Meningkatkan partisipasi pendidikan warga NU (nahdliyin)melalui berbagai bentuk kerja sama yang saling menguntungkan.

e.  Membuka  dan  memperluas  jaringan  kerja  sama  dengan  berbagai instansi dalam dan luar negeri, baik pemerintah maupun swasta.

3.  Pola hubungan organisasi LP Ma’arif

Untuk mewujudkan cita-cita besar NU dalam pengembangan mutu pendidikan  maka  LP  ma’arif  NU  menjalin  hubungan  organisasi  baik dengan madrasah binaannya maupun dengan pihak terkait lainnya. Hubungan organisasi tersebut yakni :

a. Konsultatif

Hubungan kelembagaan yang bersifat konsultatif adalah hubungan antara Pimpinan LP Ma'arif NU dengan Dewan Penasehat pada  masing-masing  tingkatannya.  Selain  itu  hubungan  konsultatif juga dibangun antara LP Ma'arif dengan para ulama, tokoh, dan sesepuh   di   kalangan   Nahdlatul   Ulama.   Hubungan   seperti   ini diperlukan untuk meminta pertimbangan-pertimbangan yang bersifat moral di luar kebijakan dasar konstitusional organisasi dalam rangka mengembangkan program-program LP Ma'arif NU.

b.  Koordinatif-Konsolidatif

Hubungan koordinatif-konsolidatif adalah hubungan antar Pimpinan LP Ma'arif NU yang secara bertingkat dapat diurutkan dari Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Cabang, dan Pimpinan Wakil Cabang. Hubungan koordinatif-konsolidatif juga dilakukan antara Pimpinan LP Ma'arif NU dengan sekolah, madrasah, maupun perguruan tinggi yang menjadi binaannya.

c.  Instruktif

Hubungan instruktif adalah hubungan antar Pengurus NU dan Pimpinan LP Ma'arif NU yang secara bertingkat dapat diurutkan dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama kepada Pimpinan Pusat LP Ma'arif, Pengurus Wilayah NU kepada Pimpinan Wilayah LP Ma'arif, Pengurus Cabang NU kepada Pimpinan Cabang LP Ma'arif.

4.  Upaya LP Maarif NU dalam Pengembangan Kurikulum.

Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama (LP Ma'arif NU) merupakan aparat departementasi Nahdlatul Ulama (NU) yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan-kebijakan pendidikan Nahdlatul Ulama, yang ada di tingkat Pengurus Besar, Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang, dan Pengurus Majelis Wakil Cabang.

Pada awal berdirinya, tujuan pendidikan NU adalah untuk :

a.  Membangun   dan   mengembangkan   insan   dan   masyarakat   yang bertakwa kepada Allah SWT.

b.  Membangun   dan   mengembangkan   insan   dan   masyarakat   yang cerdas, terampil, berakhlak mulia, tenteram, adil, dan sejahtera.

c.  Mewujudkan cita-cita melalui serangkaian ikhtiyar yang didasari oleh dasar-dasar  faham  keagamaan  yang  membentuk  kepribadian khas NU.

d. Menjadikan     pendidikan     agama    sebagai    wadah    perjuangan para   ulama mencerdaskan para pengikutnya.[footnoteRef:28] [28: . Abdul Muchith Muzadi,20117, NU dalam Perspektif Sejarah dan Ajaran, Khalista, Surabaya, hlm. 24.
 ] 


Pada rapat Ma’arif tahun 1978,tujuan pendidikan NU berubah menjadi :

a.  Menumbuhkan jiwa pemikiran dan gagasan-gagasan yang dapat membentuk pandangan hidup bagi anak didik sesuai dengan ajaran Ahlussunnah Waljam’ah.

b.  Menanamkan   sikap  terbuka,  watak  mandiri,  kemampuan   bekerja sama dengan berbagai pihak untuk lebih baik, keterampilan menggunkan  ilmu  dan  teknologi,  yang  kesemuanya  adalah perwujudan pengabdian diri kepada Allah.

c.  Menciptakan   sikap   hidup   yang   berorientasi   kepada   kehidupan duniawi  dan ukhrawi sebagai sebuah kesatuan.

d.  Menanamkan penghayatan terhadap nilai-nilai ajaran agama Islam sebagai ajaran yang dinamis.

Perubahan tersebut merupakan sebuah bukti bahwa NU melalui LP Ma’arif NU selalu menerima perubahan dan melakukan pengembangan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Orientasi kehidupan duniawi dan ukhrowi mau tidak mau mengubah struktur kurikulum yang dipakai LP Ma’arif. Jika sebelumnya materi agama merupakan satu-satunya materi yang diajarkan, maka hal tersebut berkembang dengan ditambahkannya materi umum dalam kurikulum yang diberlakukan.

Lebih lanjut LP Ma’arif NU terus berupaya untuk memainkan peran dan fungsinya dalam mengawal pendidikan NU, dijelaskan bahwa diantara fungsi LP Ma’arif NU seperti halnya disebutkan Dalam Bab IV pasal 7 peraturan dan pedoman LP.Ma’arif NU meliputi :

a. Pembinaan  paham  Aswaja  dan  ke  NU  an  di  lingkungan  satuan pendidikan NU.

b. Pendirian,penyelenggaraan,pengelolaan,pembinaanpendidikan dasar dan menengah formal di lingkungan NU.

c. Perencanaan,   pengorganisasian,   pembimbingan,   koordinasi,   dan pengawasan atas pengelolaan pendidikan.

d. Peningkatan kualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan.

e. Pengembangan kualitas dan kuantitas pendidikan

f. Penelitian   dan   pengembangan   dibidang   pendidikan   dasar   dan menengah formal.

LP Ma'arif NU dalam perjalannya telah secara aktif melibatkan diri dalam proses-proses pengembangan kualitas pendidikan di Indonesia. Secara institusional, LP Ma'arif NU juga mendirikan satuan-satuan pendidikan mulai dari tingkat dasar, menangah hingga perguruan tinggi; yang tersebar di seluruh pelosok tanah air bernaung di bawahnya, mulai dari TK, SD, SLTP, SMU/SMK, MI, MTs, MA, dan beberapa perguruan tinggi

Terkait  dengan  kurikulum,  LP  Ma’arif  NU  melakukan Perencanaan, pengorganisasian, pembimbingan, koordinasi, dan pengawasan atas pengelolaan pelaksanaan pendidikan pada sekolah dibawah  naungannya.  Kurikulum yang dipakai di sekolah  dibawah naungan Ma’arif pada dasarnya mengacu pada kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah serta disempurnakan dengan standart pendidikan Ma’arif. Hal tersebut dianggap penting untuk menciptakan situasi kondusif bagi aktualisasi nilai Islam Ahlussunnah Wal jamaah serta terwujudnya sekolah yang mampu bersaing dan bermutu. LP Ma’arif  NU  dalam  program  kerjanya  juga  secara  spesifik memperhatikan tentang pengembangan kurikulum, hal tersebut dibuktikan dengan  adanya  update  kurikulum  sesuai kebutuhan  madrasah sebagai salah satu program terkait dengan pemetaan standar pendidikan ma’arif.

C.  Penelitian Terdahulu	

Kajian tentang pengembangan kurikulum memang sudah banyak diulas. Namun dalam penelitian ini peneletian difokuskan oleh peneliti dalam hal Urgensi LP Ma’arif NU dalam pengembangan kurikulum.

Beberapa contoh hasil penelitian yang punya kesamaan atau ada kemiripan objek kajian dengan judul tesis ini, antara lain :

1. “Manajemen Sumber Daya Guru PAI  Di Lembaga Pendidikan Ma’arif NU Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen” yang ditulis oleh Muhammad Ghozali di Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogjakarta 2016.Tesis tersebut mengulas tentang Peran Guru PAI di Lembaga Pendidikan Ma’arif NU Kutowinangun Kebumen  dalam menentukan keberhasilan pendidikan agama Islam dalam mengatasi dekadensi moral peserta didik di Indonesia. Dalam Penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa manajemen sumberdaya Guru PAI  di lembaga Pendidikan Ma’arif NU Kutowinangun Kabupaten Kebumen sudah melalui tahapan-tahapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Lebih lanjut menurut analisa penulis Peran Guru PAI di LP Ma’arif NU sangat Dominan sekali dalam menekan dekadensi moral peserta didik di Indonesia.[footnoteRef:29] [29: . Muhammad Ghozali, 2016, Manajemen Sumber Daya Guru PAI Lembaga Pendidikan Ma’arif NU Kecamatan Kutowinangn Kabupaten Kebumen,Tesis UIN Sunan Kalijaga, Yogjakarta] 


2. “Peranan  LP  Ma’arif  NU bidang  pendidikan  ; Perspektif  ilmu kesejahteraan social” yang ditulis oleh Muhammad Kholis Hamdi. di Fakultas  dakwah  dan  komunikasi  Universitas  Islam  Negeri  (UIN) Syarif Hidayatullah  Jakarta 2009.  Skripsi  tersebut  mengulas  tentang peran LP Ma’arif NU dalam usaha usaha kesejahteraan sosial di Indonesia. Dalam penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa LP Ma’arif NU mempunyai beban yang sangat berat mengingat banyaknya lembaga pendidikan dibawah naungannya, peran LP Ma’arif NU dilihat dari perspektif ilmu kesosialan sudah mencakup hampir semua peran dalam ilmu kesosialan. Lebih lanjut menurut analisa penulis hanya ada dua peran yang belum dijalankan secara maksimal yakni peran aktifis dan advokat.[footnoteRef:30]  [30: . Kholis   Hamdi, 2009, Peranan   LP   Ma’arif   NU   Bidang   Pendidikan;   Perspektif   Ilmu Kesejahteraan Sosial,  Skripsi  UIN  Syarif  Hidayatullah Jakarta.] 


3. “Nahdlotul Ulama’ Peranan dan system pendidikannya” yang ditulis oleh Ali Rohim dosen STAI DDI Pirang. Jurnal ini meneliti tentang kontribusi  NU  dalam  mengembangkan  pendidikan  di  Indonesia.  . Dalam penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa NU melaui LP Ma’arif NU dan Robithoh Ma’ahid Islamiyyah (RMI) memiliki kontribusi dalam pengembangan pendidikan di Indonesia. Hal tersebut dibuktikan  dengan  banyaknya  lembaga  pendidikan  formal  maupun Pesantren yang telah didirikan serta dibina.[footnoteRef:31] [31: . Ali Rohim, 2013, “Nahdlatul Ulama’ Peranan dan Sistem Pendidikannya”, Jurnal Al-Hikmah IAIN Pontianak, Vol XIV Nomor 2/2013.
] 


Dari sekian banyak penelitian   atau   kajian   terdahulu   yang   sudah dipaparkan di atas belum ada yang secara spesifik meneliti tentang Urgensi LP Ma’arif NU dalam pengembangan kurikulum di MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus. Oleh karena itu, dalam tulisan ini penulis akan memfokuskan pada kajian mengenai Urgensi LP Ma’arif NU dalam pengembangan kurikulum di MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus Kudus.

D.   Kerangka Berfikir

Kurikulum   merupakan   komponen   yang   amat   penting   di   dunia pendidikan, Kurikulum merupakan sarana atau alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Kebutuhan akan adanya aktifitas pendidikan selalu berarti kebutuhan akan adanya kurikulum. Segala sesuatu yang harus dijadikan pedoman    pelaksanan  pendidikan  ada  pada  kurikulum.  Tujuan  pendidikan yang ingin dicapai, akan terlaksana jika kurikulum berisi nilai-nilai atau cita- cita yang sesuai dengan pandangan hidup bangsa.

Sebagai alat yang penting untuk mencapai tujuan pendidikan, kurikulum hendaknya berperan dan bersifat anticipatory dan adaptif terhadap perubahan dan  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi.  Untuk  itu pengembangan kurikulum mutlak harus selalu dilakukan agar kurikulum yang ada selalu bisa mengimbangi tuntutan serta kebutuhan masyarakat.

Kurikulum   dapat   diumpamakan   sebagai   suatu   organisasi   manusia ataupun binatang yang memiliki susunan anatomi meliputi suatu tertentu. Untuk itu pengembangan kurikulum harus mencakup semua unsur atau komponen  dari  anatomi  tubuh  kurikulum  yakni  meliputi  tujuan,  isi/bahan belajaran, media belajar, strategi, dan evaluasi.

Dalam pengembangan suatu kurikulum banyak pihak yang turut berpartisipasi di dalamnya antara lain Administrator Pendidikan, Para Ahli Pendidikan, Guru, serta orang tua murid.

Orang tua serta masyarakat baik secara individu maupun melalui organisasi kemasyarakatan diperlukan. Masyarakat berhak ikut andil dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan seperti halnya disebutkan dalam UU Sisdiknas No.22 Tahun 2003 pasal III bab 4.selain itu orang tua maupun kelompok masyarakat harus ikut mendukung perubahan-perubahan   dan   pengembangan   kurikulum   serta   harus   terlibat   dalam pengembangan kurikulum tersebut sejak dari awal.[footnoteRef:32] [32: . Dede Rosyada, 2004, Paradigma Pendidikan Demokratis Sebuah Model Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan, Prenada Media, Jakarta, hlm. 74.
] 


Di sinilah letak pentingnya peran LP Ma’arif NU, sebagai lembaga pendidikan  yang merupakan perangkat  departemensi organisasi kemasyarakatan NU.   LP Ma’arif NU mempunyai peran untuk menjalankan kebijakan dan program pendidikan formal terlebih di sekolah atau madrasah yang berada di bawah naungannya, termasuk dalam hal pengembangan kurikulum.

Seperti halnya disebutkan dalam buku pedoman penyelenggaraan Ma’arif NU, dalam pengembangan kurikulum LP Ma’arif mengacu pada pada kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah serta disempurnakan dengan standar pendidikan ma’arif. Hal tersebut dimaksudkan untuk menciptakan situasi   kondusif   bagi   aktualisasi   nilai-nilai   Islam   Ahlus   Sunnah   Wal Jama’ah.

LP Ma’arif NU terus berusaha melakukan pengembangan dalam kurikulum melalui workshop kurikulum bagi pendidik, membentuk tim pengembang kurikulum disetiap satuan pendidikan ma’arif, mendorong diterbitkannya dokumen kurikulum pada setiap jenjang satuan pendidikan Ma’arif, serta mereview kurikulum ke NU an yang digunakan disemua jenjang pendidikan ma’arif.[footnoteRef:33] [33: . PW LP Ma’arif, 2014, Peraturan Pengurus Pusat dan Wilayah LP Ma’arif NU, Semarang, hlm. 104
] 


Sebagai lembaga pendidikan di bawah naungan LP Ma’arif NU sudah seharusnya MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus juga mengikuti instruksi serta arahan dari LP Ma’arif  NU  terkait  dalam  pengelolaan  pendidikan,  termasuk  didalamnya dalam hal kurikulum yang diberlakukan serta dalam hal pelaksanaan pengembangan kurikulum yang dilakukan.
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