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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Diskripsi Data Penelitian

1.   Gambaran Umum MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jkl Kudus

Sejarah dan perkembangan madrasah hampir tidak bisa 

dipisahkan dengan pondok pesantren, termasuk dalam hal ini MTs NU 

Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus.1

Keberadaaan pondok pesantren telah diakui sebagai sistem dan

lembaga pendidikan yang memiliki akar sejarah dengan ciri-cirinya yang

khas.

Keberadaan Madrasah sampai sekarang masih berdiri kokoh di

tengah komunitas masyarakat dengan menampilkan keaslian, kebinekaan, 

dan kemandiriannya. Meskipun usianya sudah setua proses Islamisasi di 

negeri ini, akan tetapi pada kenyataannya kondisi objektif menunjukkan

bahwa dalam beberapa dekade terakhir ini mulai dirasakan ada 

pergeseran peran dan fungsi pesantren.

Peran dan fungsi pesantren sebagai kawah candradimuka bagi

orang yang "tafaqquh fi addin"
2

(ahli dalam agama) terutama yang terkait 

dengan norma-norma praktis (fikih) semakin memudar. Penyebabnya 

antara lain karena desakan gelombang modernisasi, globalisasi, teknologi

informasi yang berdampak kuat pada pergeseran orientasi hidup
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masyarakat. Hal ini berpengaruh pada minat masyarakat untuk

mempelajari ilmu agama di pondok pesantren yang semakin mengendor.

Penurunan kualitas, peran,  serta fungsi pesantren ini segera

diatasi dan dicarikan jalan keluar. Sebagai buktinya, para ulama akhirnya 

mendirikan   madrasah  bahkan   sekolah-sekolah  umum   di   

lingkungan pondok pesantren.

Proses kelahiran MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomuly Jekulo 

Kudus juga tidak lepas dari kenyataan di atas, sehingga visi dan misi

yang dicanangkan oleh lembaga/pengurus MTs NU Raudlatut Tholibin 

Sidomulyo Jekulo Kudus pun tidak lepas dari identitasnya yang spesifik.

2. Kajian Historis

Madarasah Tsanawiyah NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo

Kudus lahir pada zaman Orde Baru. Lokasinya berada di lingkungan

masyarakat muslim yang sangat memegang  teguh tradisi juga sangat 

kuat memegang ajaran Islam yaitu tidak jauh dari pusat penyebaran

Islam pertama di Kudus yang dilakukan  oleh  salah  seorang walisongo  

Syekh Ja'far Shodiq yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan 

Sunan Kudus.

Pada tanggal 30 Mei 1985 M, Madrasah Tsanawiyah NU 

Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus berdiri. Ide untuk 

mendirikan madrasah sebagai lembaga pendidikan yang bermisi Ahlus 

Sunnah wa al-Jama’ah pada  saat itu datang dari KH.Abdur Rahman 

seorang Ulama’ dan Pengasuh Pondok Pesantren di Desa Sidomulyo 

tersebut. Gagasan ini dimaksudkan agar umat Islam ikut serta 
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berpartisipasi dalam pembangunan pendidikan. Disamping untuk 

mencetak kader- kader Islam yang alim, cerdas, terampil, berwawasan

kebangsaan, dan ber-akhlaqul karimah gagasan ini ternyata mendapat

sambutan dari para ulama dan tokoh masyarakat di Desa Sidomulyo dan 

sekitarnya.

Sebagai tindak lanjut untuk mewujudkan gagasan kemudian 

diadakan musyawarah yang dipimpin langsung oleh KH.Abdur Rahman

dengan mengundang para ulama serta tokoh masyarakat. Dari 

musyawarah ini terbentuk suatu kepengurusan yang akan mengelola dan

mengurus madrasah dengan anggota sebagai berikut: KH.Abdur 

Rahman,KH.Halimi, KH.Abdul Hannan,KH.Abdul Halim,  Suparman, 

Drs.Rumadi,Ngarsimin,BA,Mariyun,Sulasmin,Jasmani,Karyono,Surawi,s

undoyo dan Paidi.

Sebelum MTs NU Raudlatut Tholibin berdiri, di Desa Sidomulyo 

Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus telah berdiri Madrasah Diniyah 

Miftahul Huda. Akan tetapi madrasah itu tidak dapat bertahan 

lama,Madrasah ini hanya mampu bertahan empat tahun saja, hal ini 

disebabkan karena dalam masa itu pimpinan madrasah selalu silih 

berganti, sehingga dalam menjalankan progam pengajaran selalu 

mengalami hambatan atau boleh dibilang tidak lancar.
3

Materi yang 

diajarkan di madrasah tersebut adalah mata pelajaran agama islam 
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khususnya adalah kitab kuning, dan waktu pembelajarannya adalah 

malam hari, yaitu mulai pukul 19.00 sampai 22.00 WIB.

Proses pembelajaran Madrasah Diniyah Miftahul Huda Desa 

Sidomulyo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus banyak mengalami 

hambatan, diantaranya adalah :

1. Tempat pembelajaran yang tidak layak,hanya bertempat di 

rumah salah satu warga Desa Sidomulyo, yaitu di rumah 

bapak KH. Abdul Hanan.

2. Cara belajarnya dengan sistem lesehan, yaitu duduk di lantai 

dengan menghadap pada guru-gurunya.

3. Karena pada masa itu listrik belum masuk desa Sidomulyo, 

maka sistem pembelajarannya memakai penerangan lampu 

petromak, yaitu lampu satu yang digunakan untuk semua 

kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung.

4. Karena semua Pengajar di Madrasah Diniyah Miftahul Huda 

bersifat pengabdian tidak menerima honorarium maka ketika 

ada agenda yang bersamaan dengan kegiatan mengajar, para 

guru terbiasa meninggalkan tugas mengajarnya dan lebih 

mementingkan urusan kemasyarakatan. Kondisi ini 

menyebabkan banyak progam pembelajaran di Madrasah 

Miftahul Huda Sidomulyo tidak berjalan stabil.
4
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Pada tahun ke empat dari berdirinya,Madrasah Diniyah Miftahul Huda 

Sidomulyo Jekulo Kudus sudah tidak ada aktifitas Belajar mengajar dan 

dinyatakan bubar.

Selama kurang lebih satu tahun dari berhentinya Madrasah Diniyah 

Miftahul Huda, yaitu tepatnya pada tangga 30 Mei 1985 para tokoh 

masyarakat dan tokoh agama Islam di Desa Sidomulyo berkumpul dalam 

majlis musyawarah untuk menentukan nasib pendidikan anak-anak desa 

tersebut di masa-masa mendatang. Mereka yang berkumpul adalah :

1. KH. Abdur Rahman : Ulama’/ Pengasuh Pondok Pesantren

2. KH. Halimi : Ulama’

3. KH. Abdul Hanan : Ulama’

4. KH. Abdul Halim : Ulama’

5. Suparman : Kepala Desa Sidomulyo

6. Drs. Rumadi : Ilmuwan Muslim

7. Ngarsimin, BA : Ilmuwan Muslim

8. Mariyun : Ilmuwan Muslim

9. Sulasmin : Tokoh masyarakat

10. Jasmani : Tokoh masyarakat

11. Karyono : Tokoh masyarakat

12. Surawi : Perangkat Desa

13. Paidi : Pemuda

14. Sundoyo : Pemuda

Mereka berkumpul di rumah bapak KH. Abdul Hanan untuk 

membahas Pendidikan Islam di Desa Sidomulyo Kecamatan Jekulo 
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Kabupaten Kudus. Dan dari musyawarah berbagai tokoh tersebut 

menghasilkan kesepakatan, yaitu mendirikan kembali madrasah tersebut 

dengan nama dan sistem pembelajaran yang berbeda dengan sistem madrasah 

sebelumnya. Mulai saat itu diputuskan mendirikan kembali madrasah dengan

nama MTs Raudlatut Tholibin.
5

Adapun Pimpinan MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo 

Kudus Mulai berdiri hingga sekarang adalah sebagai berikut :

1. Drs. Rumadi menjadi Kepala MTs NU Raudlatut Tholibin mulai 

tahun 1985 sampai 1987.

2. Zuhdi, BS menjadi Kepala MTs NU Raudlatut Tholibin mulai 

tahun1987 sampai 1990.

3. Drs. Mustadjab, HS menjadi Kepala MTs NU Raudlatut Tholibin 

mulai tahun 1990 sampai 1997.

4. Moh. Yazid, S.Ag menjadi Kepala MTs NU Raudlatut Tholibin 

mulai tahun 1998 sampai 2006.

5. Arif Burhansyah, S.Pd menjadi Kepala MTs NU Raudlatut 

Tholibin mulai tahun 2006 sampai sekarang.

Semoga MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus selalu 

dapat memberikan kontribusi pengetahuan baik pengetahun umum maupun 

pengetahuan agama Islam kepada masyarakat setempat dan masyarakat desa 

sekitar.6

                                                          
5. Dokumen MTs NU Raudlatut Tholibin sidomulyo Jekulo Kudus Profil Madrasah Raudlatut 

Thalibin Sidomulyo Jekulo Kudus, dikutip pada tanggal 9 Mei 2019
6. Dokumen MTs NU Raudlatut Tholibin sidomulyo Jekulo Kudus Sejarah berdiri MTs 

Raudlatut Thalibin Sidomulyo Jekulo Kudus, dikutip pada tanggal 9 Mei 2019



68

Keberadaan MTs NU Raudlatut Tholibin menjadi semakin diakui oleh 

masyarakat maupun pemerintah setelah mendapat pengakuan melalui

penilaian/akreditasi madrasah. Sesuai dengan Keputusan Kakanwil Depag

No. Wk/5  C/PR00.5/1390/-93  tanggal  30  Juni  1993 meningkat dari 

berstatus “TERDAFTAR” menjadi “DIAKUI”. Dengan status ini, maka  

sejak tahun 1993 MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus 

berhak menyelenggarakan ujian   negara sendiri.   

Sekarang ini MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus

termasuk dalam pembinaan LP Ma'arif NU Kudus, sehingga secara

kelembagaan madrasah ini mempunyai hubungan koordinasi dengan Jam'iyah 

Nahdhatul Ulama. Oleh karena itu, diantara mata pelajaran yang

disampaikan kepada para siswa selain ilmu agama dan ilmu umum, juga

diberikan muatan ke NU-an dan Pelajaran Ahlussunnah wal-jama’ah ( 

Aswaja )7.

3. Letak Geografis MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus

Letak MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus di

Desa Sidomulyo  RT :  01/02  Kecamatan Jekulo Kabupaten  Kudus Jateng

dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Desa Terban.Sebelah timur : Desa Gondo Harum.

Sebelah selatan : Desa Bulung Kulon.Sebelah barat : Desa Pladen.

MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus terletak ± 15

km dari pusat Kota Kudus. Maka jika ditinjau dari letak geografisnya sangat 

                                                          
7. Dokumen MTs NU Raudlatut Tholibin sidomulyo Jekulo Kudus Sejarah berdiri MTs
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tidak strategis, karena dikelilingi oleh sawah dan rawa-rawa.8

4.  Visi, Misi dan Tujuan MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Kudus

a). Visi MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Kudus

Madrasah Tsanawiyah NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Kudus 

sebagai lembaga pendidikan dasar  berciri khas Islam Ahlussunnah

Waljama’ah perlu mempertimbangkan harapan murid, orang tua murid, 

lembaga pengguna lulusan madrasah, dan masyarakat dalam merumuskan  

visinya. Madrasah Tsanawiyah NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo 

Kudus juga diharapkan merespon perkembangan dan tantangan masa 

depan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi di era informasi dan 

globalisasi  yang sangat cepat. Untuk mewujudkan hal tersebut 

Madrasah Tsanawiyah NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo jekulo Kudus 

memiliki visi yakni;

      “ Maju dalam Prestasi dan Santun dalam Pekerti ”

b) Misi MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Kudus

Dari deskripsi di atas, maka MTs NU Raudlatut Tholibin 

Sidomulyo Kudus merumuskan misinya sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dalam 

pencapaian prestasi akademik dan non akademik.

2. Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif 

untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki peserta didik.

                                                          
8. Dokumen MTs NU Raudlatut Tholibin sidomulyo Jekulo Kudus Sejarah berdiri MTs

Raudlatut Thalibin Sidomulyo Jekulo Kudus, dikutip pada tanggal 9 Mei 2019



70

3. Mengembangkan budaya kompetitif bagi peserta didik dalam 

upaya meningkatkan prestasi.

4. Mengembangkan pribadi yang cinta tanah air.

5. Menumbuhkembangkan penghayatan dan pengamalan terhadap 

agama yang dianut untuk membentuk budi pekerti yang baik.

6. Menciptakan suasana yang kondusif untuk mengefektifkan 

seluruh kegiatan sekolah.

7. Mengutamakan kerjasama dalam menyelesaikan tugas 

kependidikan dan keguruan.

8. Melestarikan dan mengembangkan olah raga, seni dan budaya.

9. Mengembangkan pembelajaran dengan menggunakan teknologi 

informasi dan komunikasi untuk mencetak peserta didik yang 

berwawasan global.9

c) Tujuan MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Kudus

Seiring dengan tantangan  kehidupan dalam era globalisasi 

dengan persaingan yang ketat dan dinamika yang tinggi, maka MTs NU 

Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus pada abad ke-21

berorientasi pada mutu, kebenaran, dan kebaikan bagi kepentingan 

bangsa dan negara sebagai   konsekuensi   bahwa  Islam  adalah  

sebagai   agama rahmatan lil alamin.

Sejalan dengan Tujuan   Pendidikan    Nasional   yakni 

berkembangnya  potensi  peserta  didik agar menjadi manusia yang: 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,berakhlak  

                                                          
9. Dokumen MTs NU Raudlatut Tholibin sidomulyo Jekulo Kudus Profil Pendidikan MTs

Raudlatut Thalibin Sidomulyo Jekulo Kudus, dikutip pada tanggal 9 Mei 2019
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mulia,  sehat,  berilmu,  cakap,   kreatif,  mandiri, dan   menjadi warga

negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Maka tujuan

pendidikan Madrasah Tsanawiyah NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo 

Kudus adalah meletakkan dasar: kecerdasan, pengetahuan, kepribadian,  

akhlak  mulia,  serta   keterampilan  untuk  hidup mandiri dan 

mempersiapkan pendidikan lebih lanjut.

Bertolak dari tujuan pendidikan dasar tersebut, Madrasah 

Tsanawiyah NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Kudus mempunyai tujuan

khusus sebagai berikut:

1. Membentuk ilmuwan muslim yang akrom serta saleh.

2. Mengamalkan ilmunya yang berhaluan Ahlus Sunnah Wal-

jama’ah10

5. Struktur Organisasi Madrasah NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Kudus

Untuk menjalankan kegiatan  pembelajaran  di  MTs  NU Raudlatut 

Tholibin Sidomulyo Kudus agar dapat berjalan dengan lancar dan tertib,

maka disusunlah struktur organisasi MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo 

Kudus. Struktur organisasi MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Kudus 

tahun pelajaran 2018/2019 adalah sebagai berikut :

Ketua Yayasan : K.H.Abdurrahman Al-Hafidh

Kepala MTs : Arif Burhansyah,S.Pd.

Waka Urusan Kurikulum : M.Nuryanto,S.Pd.

Waka Urusan Kesiswaan : Paidi,S.Pd.I.

                                                          
10. Dokumen Kurikulum MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Profil Pendidikan 
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Waka Urusan Sarpras : Yusuf,S.Pd.I.

Waka Humas : Sulismah,S.Pd.I.

Ka. Tata Usaha : M.Asyrofil Huda

BK : Durrotun M.,S.Kom.I.11

6. Kondisi Pendidik,Peserta Didik,Tenaga Kependidikan dan Karyawan

a)  Data Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Karyawan

Data Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Karyawan MTs NU Raudlatut 

Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus tahun pelajaran 2018/2019 berjumlah

20 orang. Yang meliputi: Pendidik PNS 2 orang,pendidik tetap yayasan

13 orang,dan tenaga kependidikan serta karyawan tetap 4 orang, tenaga 

kependidikan tidak tetap 1 orang.12  

b)   Peserta Didik

Peserta didik MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus 

pada tahun pelajaran 2018/2019 berjumlah 166 dan semua berjenis

kelamin laki-laki dan perempuan. Sebagian besar peserta didik

merupakan penduduk asli Kabupaten Kudus yang berasal dari Desa 

Sidomulyo dan Desa sekitarnya seperti Desa Terban,Desa Gondo 

Harum,Desa Pladen,dan Desa Bulung kulon.Selebihnya merupakan

penduduk luar desa tersebut bahkan luar kota dan luar propinsi. Peserta

didik yang berasal dari luar daerah,kebanyakan bertempat tinggal di

pondok pesantren yang  berada di sekitar Madarasah Tsanawiyah 

                                                          
11. Dokumen MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus Profil Pendidikan MTs
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Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus.Sedangkan peserta didik 

yang  berasal dari dalam kota sendiri kebanyakan tinggal di rumah dan 

sebagian memilih tinggal di  pondok  pesantren. Mata pencaharian  

orang  tua peserta didik mayoritas petani dan buruh. Namun saat

ini,latar belakang mata pencaharian orang tua semakin variatif ada 

yang pedagang, pegawai, politikus, aparat pemerintah dan lain-lain.

Banyaknya peserta didik yang ingin belajar di MTs NU Raudlatut 

Tholibin Sidomulyo Kudus seimbang dengan jumlah ruang kelas yang 

dimiliki sehingga kelasnya termasuk kelas sedang. Adapun rincian

jumlah peserta didik tiap kelas terangkum dalam tabel berikut.13

Tabel 4.1

Jumlah Peserta didik Tahun 2018/2019 MTs NU Raudlatut Tholibin 

Sidomulyo Jekulo Kudus 14

No Kelas Jumlah siswa

1 Kelas VII-A 37

2 Kelas VII-B 35

3 Kelas VIII-A 24

4 Kelas VIII-B 24

5 Kelas IX-A 23

6 Kelas IX-B 23

JUMLAH 166

7.  Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang proses pembelajaran agar efektif dan efisien, maka 

pihak madrasah melengkapi sarana dan prasarana pembelajaran. Berikut

                                                          
13. Dokumen MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Kudus,Profil MTs NU Raudlatut Tholibin 

Sidomulyo Kudus, dikutip pada tanggal 9 Mei 2019.
14. Dokumen MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Kudus,Profil MTs NU Raudlatut Tholibin 

Sidomulyo Kudus, dikutip pada tanggal 9 Mei 2019
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adalah sarana dan prasarana di MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo 

Jekulo Kudus.15

Tabel 4.2

Data Sarana dan Prasarana Tahun 2018/2019 MTs NU Raudlatut 

Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus16

No. Jenis Bangunan

Jumlah Ruangan Menurut Kondisi
Total Luas
Bangunan 

(m2)Baik
Rusak
Ringan

Rusak
Sedang

Rusak
Berat

1. Ruang Kelas 2 2 2 336

2. Ruang Kepala Madrasah 1 10

3. Ruang Guru 1 56

4. Ruang Tata Usaha 1 6

5. Laboratorium IPA (Sains) 

6. Laboratorium Komputer 1 42

7. Ruang Perpustakaan 1 20

8. Ruang UKS 1 20

9. Ruang Keterampilan 

10. Ruang Kesenian 

11. Toilet Guru 2

12. Toilet Siswa 2

13.
Ruang Bimbingan 

Konseling (BK) 1 20

14.
Gedung Serba Guna 

(Aula) 

15. Ruang OSIS 1 20

                                                          
15. Dokumen Sarpras MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Kudus,Profil MTs NU 

Raudlatut Tholibin Sidomulyo Kudus, dikutip pada tanggal 9 Mei 2019.
16. Dokumen MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Kudus,Profil MTs NU Raudlatut 

Tholibin Sidomulyo Kudus, dikutip pada tanggal 9 Mei 2019
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8.   Kurikulum MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus

Setiap kegiatan ilmiah memerlukan suatu  perencanaan dan 

organisasi yang dilaksanakan secara sistematis dan terstruktur. Demikian pula 

dalam pendidikan, diperlukan adanya program yang terencana  dan dapat 

menghantar proses pendidikan sampai pada tujuan yang diinginkan.

Proses, pelaksanaan, sampai penilaian dalam pendidikan lebih dikenal

dengan istilah “Kurikulum Pendidikan”.

Kurikulum di MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus 

merupakan perpaduan antara kurikulum  salafiyyah  khas  pondok   

pesantren   dan   kurikulum pemerintah seperti sekolah pada umumnya.

Kurikulum pondok pesantren yang dimaksudkan adalah kurikulum pondok

pesantren salafiyah yang menggunakan kitab kuning sebagai sarana 

dalam pembelajarannya.17

Mata pelajaran di MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo

Kudus 40% merupakan muatan lokal dan 60% kurikulum Depag. Seiring 

dengan perubahan dan perkembangan zaman, kurikulum muatan lokal

MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus sedikit demi sedikit

dikurangi, hal ini dikarenakan beberapa alasan, antara lain:

a.  Usia para siswa MTs Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus

saat ini sudah sesuai dengan usia anak MTs pada umumnya (13 s/d

15 tahun). Zaman dahulu siswa yang menuntut ilmu di Madrasah

NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus tidak dibatasi 

                                                          
17. M.Nuryanto, Waka Kurikulum MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus,

Wawancara Pribadi, pada tanggal 19 mei 2019
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usia. Alasannya karena orang mencari ilmu tidak boleh dihalangi 

dan mencari ilmu merupakan ibadah kepada Allah, sehingga pada 

awal tahun 90-an masih ada peserta didik MTs NU Raudlatut 

Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus yang usianya di atas 15 tahun.

b. Adanya dorongan dari luar yang  mengharuskan MTs NU 

Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo menerima   kenyataan  

bahwa   kurikulum  muatan  lokal  harus dikurangi kuantitas 

pembelajarannya.

Komposisi mata pelajaran memang sama dengan madrasah pada 

umumnya, akan tetapi penekanan pada mata pelajaran agama tetap menjadi 

prioritas, tanpa mengurangi esensi dari isi  mata pelajaran yang ada

Caranya adalah dengan memadatkan jam mata pelajaran umum, khususnya

ilmu-ilmu sosial. Misalnya yang semestinya empat jam per minggu

dipadatkan menjadi dua jam, sehingga sisa waktu dapat dipakai untuk 

menambah pelajaran agama. Kebijakan seperti ini masih dilaksanakan sampai

saat ini. Kendatipun secara formal kurikulum yang diterapkan sesuai dengan

Kurikulum Nasional namun pelajaran agama tetap menjadi prioritas utama.18

Adapun rincian mata pelajaran kurikulum muatan lokal yang 

diajarkan di Madrasah Tsanawiyah Nahdlotul Ulama’ Raudlatut Tholibin 

Sidomulyo Jekulo Kudus sebagaimana tabel berikut  :19

                                                          
18. Dokumen MTs NU Raudlatut Tolibin Ssidomulyo Kudus, Profil MTs Raudlatut Tolibin 

Sidomulyo jekulo Kudus, dikutip pada tanggal 9 Mei 2019.
19. Dokumen K-13 MTs Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus, Data dikutip pada

tanggal 9 Mei 2019.
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Tabel 4.3

Daftar Mulok LP Ma’arif NU dan Mulok Salaf di MTs NU Raudlatut 

Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus20

Mulok Salaf MTs NU Raudlatul Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus

No Kelas VII Kelas VII Kelas IX

Mata

Pelajaran

Jumlah

Jam

Mata

Pelajaran

Jumlah

Jam

Mata

Pelajaran

Jumlah

Jam1 Tafsir 2 Tafsir 2 Tafsir 2

2 Hadis 1 Hadis 1 Hadis 1

3 Fiqh 4 Fiqh 4 Fiqh 4

4 Nahwu 2 Nahwu 2 Nahwu 2

5 Sharaf 2 Sharaf 2 Sharaf 2

6 Tauhid 2 Tauhid 2 Tauhid 2

7 Tarih 2 Tarih 2 Tarih 1

Mulok wajib dari Ma’arif

8 Adab 1 Adab 1 Ta’lim 
Muta’alim

2

9 Ke-Nu-an 1 Ke-Nu-an 1 Ke-Nu-an 1

Jumlah 9 17 9 17 9 17

Muatan lokal di MTs Raudlatut Tholibin terdiri dari Muatan lokal 

wajib dari Lembaga Pendidikan Ma’arif Cabang Kudus yang terdiri dari 

mata pelajaran Ta’lim Muta’allim dan Ke-NU-an dan Muatan lokal salaf dari 

MTs Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus sendiri.

Sedangkan rincian mata pelajaran kurikulum dari Kemenag maupun

Kemendiknas yang diajarkan di MTs NU Raudlatu Tholibin Sidomulyo 

Jekulo Kudus sebagaimana tabel berikut :
                                                          

20. 
Dokumen K-13 MTs Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus, Data dikutip pada

tanggal 9 Mei 2019.
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Tabel 4.4

Daftar Mapel di MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus 21

Mata

Pelajaran

Jumlah

Jam

Mata

Pelajaran

Jumlah

Jam

Mata

Pelajaran

Jumlah

Jam

1 Al-Qur’an

Hadis

2 Al-Qur’an

Hadis

2 Al-Qur’an

Hadis

2

2 Akidah

Akhlak

2 Akidah

Akhlak

2 Akidah

Akhlak

2

3 Fikih 2 Fikih 2 Fikih 2

4 SKI 2 SKI 2 SKI 2

5 PKN 2 PKN 2 PKN 2

6 Bahasa

Indonesia

4 Bahasa

Indonesia

4 Bahasa

Indonesia

4

7 Bahasa Arab 3 Bahasa

Arab

3 Bahasa

Arab

3

8 Bahasa

Inggris

4 Bahasa

Inggris

4 Bahasa

Inggris

4

9 Matematika 4 Matemati

ka

4 Matemati

ka

4

10 IPA 4 IPA 4 IPA 4

11 IPS 4 IPS 4 IPS 4

12
Seni Budaya 2 Seni

Budaya

2 Seni

Budaya

2

13 PJK 2 PJK 2 PJK 2

14 TIK 2 TIK 2 TIK 2

                                                          
21. Dokumen K-13 MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus, Data dikutip pada

tanggal 9 Mei 2019.
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Muatan     kurikulum     MTs     meliputi     sejumlah      mata 

pelajaran   yang   keluasan   dan kedalamannya merupakan beban belajar  

bagi peserta  didik dan materi muatan lokal. Mata pelajaran yang

diselenggarakan di MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus

sesuai dalam standar isi yang ditetapkan oleh kementerian agama (kemenag),

terdiri atas mata-mata pelajaran sebagai berikut :

1)   Pendidikan Agama Islam

Pendidikan Agama Islam di Madrasah Tsanawiyah NU Raudlatut 

Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus terdiri atas  empat  mata   pelajaran,      

yaitu:  Al-Qur'an Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, dan Sejarah 

Kebudayaan Islam.22

a.   Al-Qur’an-Hadis

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

1.   Meningkatkan kecintaan peserta didik terhadap Al-Qur’an dan 

Hadis.

2.   Membekali peserta didik dengan dalil-dalil yang terdapat 

dalam   Al-Qur’an   dan  Hadis   sebagai   pedoman   dalam 

menyikapi dan menghadapi kehidupan.

3.   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.

                                                          
22. Dokumen K-13 MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus, Data dikutip pada

tanggal 9 Mei 2019.
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Pendidikan Al-Qur'an hadis di MTs NU Raudlatut Tholibin 

Sidomulyo Jekulo Kudus   tersebut   memiliki   karakteristik   

menekankan   pada kemampuan baca tulis yang baik dan benar,

memahami makna secara tekstual dan kontekstual, serta  

mengamalkan kandungannya dalam kehidupan sehari-hari.23

b. Akidah Akhlak

Tujuan mata pelajaran Akidah-Akhlak adalah:

1. 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.

Mewujudkan  manusia Indonesia yang berakhlak  mulia dan 

menghindari akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari,

2. Baik dalam kehidupan individu maupun sosial,sebagai manifestasi 

dari ajaran dan nilai-nilai akidah Islam.

Pendidikan Al-Qur'an Hadis di Madrasah Tsanawiyah NU

Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus tersebut memiliki

karakteristik menekankan pada kemampuan peserta didik

memahami rukun iman, iman  kepada Allah, kitab-kitab Allah,

rasul-rasul Allah, hari akhir serta qada dan  qadar  yang   

dibuktikan  dengan  dalil  aqli  dan  naqli. Penghayatan al-

Asma’ al-Husna dengan menunjukkan ciri-ciri perilaku seseorang 

                                                          
23. Dokumen K-13 MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus, Data dikutip pada tanggal  

9 Mei 2019
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dalam realitas kehidupan individu dan sosial. Pengamalan   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. Menghindari akhlak tercela meliputi kufur,  

syirik,  riya,  nifaq, ananiah, putus asa, 

gadab,tamak,takabur,hasad,dendam, gibah, fitnah, dan

namimah24

c.  Fikih

Tujuan mata pelajaran fikih adalah :

1. Mengetahui  dan  memahami   pokok-pokok   hukum   Islam 

dalam   mengatur ketentuan dan tata cara menjalankan hubungan

manusia dengan Allah yang diatur dalam fikih ibadah dan

hubungan manusia dengan sesama yang diatur dalam fikih

muamalah.

2. Melaksanakan    dan    mengamalkan    ketentuan    hukum 

Islam dengan benar dalam melaksanakan ibadah kepada Allah dan 

ibadah sosial. Pengalaman tersebut diharapkan menumbuhkan 

ketaatan menjalankan hukum Islam, disiplin, dan tanggung jawab

sosial yang tinggi dalam kehidupan pribadi maupun sosial.

Pendidikan Fikih  di  Madrasah Tsanawiyah NU Raudlatut 

Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus tersebut memiliki karakteristik

mengantarkan peserta didik agar dapat memahami pokok –
                                                          

24. Dokumen K-13 MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus, Data dikutip pada tanggal 
9 Mei 2019
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pokok hukum Islam dan tata cara pelaksanaannya untuk

diaplikasikan dalam kehidupan sehingga menjadi muslim yang 

selalu  taat menjalankan  syari’at Islam secara kâffah.25

d. Sejarah kebudayaan Islam (SKI)

Tujuan mata pelajaran SKI adalah :

1. 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.

2. Membangun       kesadaran       peserta       didik       tentang 

pentingnya waktu dan tempat yang merupakan sebuah proses

dari masa lampau, masa kini, dan masa depan.

3. Melatih   daya   kritis peserta   didik   untuk   memahami fakta 

sejarah secara benar dengan didasarkan pada pendekatan ilmiah.

4. Menumbuhkan     apresiasi     dan     penghargaan     peserta 

didik terhadap peninggalan sejarah Islam sebagai bukti peradaban 

umat Islam di masa lampau.

5. Mengembangkan    kemampuan    peserta    didik    dalam 

mengambil ibrah dari peristiwa-peristiwa bersejarah (Islam), 

meneladani tokoh-tokoh berprestasi, dan  mengaitkannya 

dengan fenomena sosial, budaya, politik, ekonomi, iptek, dan 

seni, dan lain-lain untuk mengembangkan kebudayaan dan 

peradaban Islam.

                                                          
25.  Dokumen K-13 MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus,Data dikutip  9 Mei 2019
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Pendidikan  SKI di Madrasah Tsanawiyah NU Raudlatut 

Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus tersebut memiliki karakteristik

memberikan wawasan kepada peserta didik tentang asal-usul,

perkembangan, peranan kebudayaan/peradaban Islam dan para tokoh

berprestasi dalam sejarah Islam dimasa lampau mulai dari masa Nabi

Muhammad, Khulafa’urrasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyyah, Bani 

Ayyubiyyah sampai perkembangan Islam di Indonesia.

Penyusunan Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) 

mata pelajaran  Pendidikan  Agama  Islam  (PAI)  dan Bahasa     

Arab    yang diajarkan di Madrasah Tsanawiyah NU Raudlatut 

Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus dilakukan dengan cara  

mempertimbangkan dan me-review Keputusan Menteri Agama  

(KMA)  Republik Indonesia   Nomor   103  Tahun 2015 tanggal 25 

Mei 2015 tentang Pedoman Kurikulum Madrasah 2013 mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab, serta memperhatikan Surat      

Edaran Dirjen Pendidikan Islam Nomor: SE/DJ.1/PP.00.6/1/2015,tanggal

2 Januari 2015.26

2)  Muatan Lokal

Kurikulum Muatan lokal di MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo 

Jekulo Kudus meliputi:

a . Bahasa Jawa. 

Mata pelajaran ini bertujuan untuk mengembangkan   apresiasi

terhadap bahasa dan budaya Jawa Tengah, mengenalkan identitas
                                                          

26. Dokumen K-13 MTs NU Raudlatut Tholibin Sdomulyo Jekulo Kudus,Data dikutip pada 
tanggal 9 Mei 2019.
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masyarakat Jawa Tengah dan menanamkan kecintaan pada bahasa

dan budaya Jawa Tengah. Tujuannya memberikan pengetahuan  

tentang budaya leluhur dan mengembangkannya sebagai bekal hidup

yang sopan, santun dan bermartabat serta mandiri.

b.   Mata pelajaran Aswaja (Ke–Nu-an), bertujuan untuk membekali

peserta didik tentang amaliyah-amaliyah, cara pandang, bersikap dan

tingkah laku para sahabat, para Tabi’in dan para Salafish Sholih 

sehingga mereka dapat mengamalkan, memanfaatkan serta  

melestarikan ajaran-ajaran Ahli Sunnah Wal Jama’ah     yang  

bersumber pada Al-Quran Al-Karim, Hadis Nabi, Ijma’       

(kesepakatan salafush sholih tentang hukum agama Islam), dan

Qiyas. Bekal ilmu tersebut untuk bermasyarakat,   berinteraksi  

dengan   umat   di     lingkungan tempat mereka berdomisili di 

dalam hidup dan kehidupan.27

c. Mata pelajaran Tafsir (Tafsir Al-Ibriz),bertujuan untuk membekali

peserta didik di dalam memahami ayat-ayat suci Al-Qur’an 

melalui metode menerjemahkan menggunakan tradisi pesantren yang 

kental dengan utawi iki iku, menjelaskan makna-makna ayat Al-

Qur’an dengan cara memberi muradan secara  detail sehingga  

siswa  terbiasa menerjemahkan ayat Al-Quran dan melatih peserta 

didik untuk menjabarkan isi kandungan Al-Qur’an dengan benar.28

d.  Mata Pelajaran Tauhid (Kitab Aqidatul Awwam,dan Khomsatun 

                                                          
27.  Dokumen K-13 MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus, Data dikutip pada 

tanggal   9 Mei 2019.
28. Dokumen K-13 Mts NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus, Data dikutip

tanggal  9 Mei 2019
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Mutun). Tujuan mata pelajaran Tauhid  untuk  memperluas 

jangkauan keimanan yang sudah ada di dalam sanubari dengan 

harapan keimanan tersebut bisa jadi pendorong untuk tumbuh 

kembang  jiwa yang peka terhadap amal–amal kebaikan sehingga

bisa berperilaku yang aktif   sesuai dengan pancaran keimanannya

masing-masing, sekaligus juga diharapkan agar keimanan itu bisa 

menjadi pencegah   terhadap perbuatan- perbuatan   yang negatif. 

Alhasil dengan pelajaran tauhid ini diharapkan para siswa 

memiliki kecerdasan berpikir dan beramal yang saleh berhaluan

ala ahlissunah wal jama’ah.29

e.   Mata Pelajaran Hadis (Kitab Arbain Nawawi dan Abi 

Jamrah). Tujuan mata pelajaran  Hadis      adalah  untuk 

membekali peserta  didik agar  senantiasa  dalam melakukan 

kegiatan, baik yang bersifat duniawi maupun ukhrowi dapat terarah 

dan terbimbing untuk menuju sebuah jalan yang  di ridhoi oleh

Allah SWT. Didasarkan dengan wahyu Allah dan Sunah Nabi

Muhammad SAW. Karena hadis nabi merupakan penerjemah atau  

penjabaran  dari ayat-ayat  Al-Qur’an Al- Karim yang masih

global.   Maka dengan hadis hal-hal yang masih belum jelas akan

dijelaskan secara detail dan gamblang sehingga tidak 

membingungkan umat Islam.30

                                                          
29.  Dokumen K-13 Mts NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus, Data dikutip 

tanggal  9 Mei 2019
30.  Dokumen K-13 Mts NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus, Data dikutip 

tanggal  9 Mei 2019
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f. Mata pelajaran Adab (Kitab Ahlak lil-Banin dan Ta’limul

Muta’allim).Tujuan mata pelajaran Adab adalah memberi penjelasan

terhadap Tholibul ilmi tentang koridor-koridor mencari ilmu agar 

mendapat ridlo Allah, mendapat ilmu yang bermanfaat fiddiini 

waddun yaa wal akhirot dan dapat mengaplikasikan ilmu yang 

diperolehnya. Karena dalam Kitab Ta’limul Muta’alim tersebut 

dijelaskan secara gamblang bagaimana posisi sebagai seorang yang 

baru mencari ilmu, bagaimana cara berniat, bagaimana cara mencari   

teman  yang baik,   bagaimana cara mencari guru yang  

profesional,yang uswatun hasanah, dan bagaimana cara mendapat

pemahaman  yang kuat, serta bagaimana cara memperoleh ilmu

yang barakah.31

g.   Mata  pelajaran  Fikih  (Kitab Taqrib),di Madrasah  Tsanawiyah

bertujuan  untuk  membekali  peserta didik  agar  dapat:  (1)  

mengetahui  dan memahami pokok- pokok hukum Islam secara

terperinci dan menyeluruh, baik berupa  dalil naqli dan aqli. 

Pengetahuan dan   pemahaman tersebut   diharapkan  menjadi 

pedoman hidup dalam kehidupan dan  sosial.  (2) Melaksanakan  

dan mengamalkan ketentuan hukum Islam dengan benar. 

Pengalaman tersebut diharapkan  menumbuhkan   ketaatan  

menjalankan   hukum Islam, disiplin,dan tanggung jawab sosial

yang tinggi dalam kehidupan pribadi maupun sosial.32

                                                          
31 . Dokumen K-13 Mts NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus, Data dikutip

tanggal  9 Mei 2019
32. Dokumen K-13 Mts NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus, Data dikutip

tanggal  9 Mei 2019
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h.    Mata Pelajaran Praktik Ibadah (Praktikum Ibadah), merupakan 

mata  pelajaran  praktik  ibadah  yang lebih menekankan

pengamalan ilmu yang telah dipelajari dari kitab fikih melalui buku

pegangan yang telah  disusun oleh guru MTs NU Raudlatut 

Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus.33

i.    Mata Pelajaran Tarih (Kitab Albarjanji) Tujuan mata pelajaran 

tarih adalah membangun kesadaran peserta didik tentang 

pentingnya mempelajari sejarah Islam,nilai-nilai dan norma-norma 

yang telah dibangun Rosulullah SAW.dalam rangka 

mengembangkan kebudayaan dan peradapan Islam agar supaya 

peserta didik bisa mengambil i’tibar dari peristiwa-peristiwa yang 

terjadi dimasa lalu34.

j.   Mata pelajaran Nahwu (Kitab Nahwu Wadhih dan Jurumiyah).

Tujuan mata pelajaran ilmu Nahwu adalah untuk membekali peserta 

didik agar dapat menjaga dari kesalahan di dalam memahami 

maksud pembicaraan atau penulisan, dan dapat    menyusun 

kalimat  yang   baik  sesuai  kaedah-kaedah  orang   arab. 

Disamping itu pula bahwa peserta didik diharapkan dapat membaca, 

mempelajari kitab-kitab salaf (Kitab kuning) sehingga wawasan

keilmuan serta pengetahuan mereka tidak dangkal.35

k.  Mata Pelajaran Shorof (Kitab Amtsilatut Tasrif dan Nadhom 

Maqsud). Tujuan mata    pelajaran Shorof adalah membekali santri

                                                          
33. Dokumen K-13 MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus,Data dikutip  9 Mei 2019
34. Dokumen K-13 MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus,Data dikutip  9 Mei 2019
35. Dokumen K-13 MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus,Data dikutip  9 Mei 2019
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dalam memahami   perubahan    kata  dasar,     perubahan   bentuk 

kalimat,  dan perubahan kalimat, karena Ilmu Shorof merupakan 

basic  dari semua  ilmu kalam. Apabila  peserta didik memiliki

bekal Ilmu Shorof, mereka tidak akan gamang dalam mempelajari

kitab-kitab kuning.36

B.   Materi Data Penelitian

1.   Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan Kurikulum Madrasah 

Tsanawiyah

a. Pengertian 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.
37

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.
38

Kata kurikulum berasal dari bahasa Yunani yang semula dalam 

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

                                                          
36. Dokumen K-13 MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus,Data dikutip  9 Mei 2019
37. Nana Syaodih Sukmadinata, 2004, Pengembangan Kurikulum,Teori dan Praktek, Remaja

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

Bandung, hlm. 53
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yang  harus ditempuh dalam kegiatan berlari mulai dari start sampai 

finish.39 Dalam bukunya, Ramayulis mengutip dari Langgulung yang 

menyatakan bahwa kurikulum berasal dari kata curir yang berarati

pelari dan curare yang berarti tempat berpacu.40  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.41 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.42

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

                                                          
39. Samsul Nizar,2002, Filsafat Pendidikan Islam: Pendekatan Historis, Teoritis dan

Praktis,Ciputat Pres, Jakarta, hlm. 55.
40. Ramayulis,2006, Ilmu Pendidikan Islam, Kalam Mulia, Jakarta, hlm. 150.
41. Nasution,2003, Asas-asas Kurikulum, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 1-2.
42. Sulistyorini dkk, 2014, Esensi Manajemen Pendidikan Islam: Pengelolaan Lembaga 

untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan Islam, Teras, Yogyakarta, hlm. 74.
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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.
43

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 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

Dasar pengembangan kurikulum ditingkat sekolah atau

madrasah yakni sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia 

                                                          
43. Murrary Print, 1993, Curriculum Design and Development, Allen & Unwin , Australia, 

hlm. 23
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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.
44

Urutan tingkat itu, sebagaimana dikemukakan oleh Hamalik,

adalah sebagai berikut:

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

2006, hlm. 117
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    1.  Pengembangan kurikulum oleh guru kelas.

2. Pengembangan kurikulum oleh sekelompok guru dalam  

suatu sekolah.

   3.  Pengembangan kurikulum melaluii tingkat daerah.

                        4. Pengembangan kurikulum dalam/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, 
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dan (5) Perkembangan bentuk kurikulum yang digunakan.
45

Pengembangan  kurikulum  juga  bisa  melibatkan  peran  

serta masyarakat,  mengingat  dalam  pendidikan  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 

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

hlm. 117
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dalam pemerintahan dan bersifat umum. Pencapaiannya relatif dalam 

jangka panjang, sejalan dengan visi dan misi pendidikan nasional.

b. 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. 46

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.
47

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.48 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 

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

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

Bandung, hlm. 8.
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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.

c. 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:

1.  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).

2. Prinsip fleksibilitas; dalam pengembangan kurikulum

mengusahakan agar yang dihasilkan memiliki sifat luwes,
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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.

3. 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.

4. 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.

5.  Prinsip efektivitas; yakni mengusahakan agar kegiatan

pengembangan kurikulum mencapai tujuan tanpa kegiatan

yang mubazir, baik secara kualitas maupun kuantitas.
49

d.   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:

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

hlm. 70.
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1.  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.

2.   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.

3.  Beauchamp’s System

Model ini dikembangkan oleh seorang ahli kurikulum bernama 

Beauchamp.Beauchamp mengemukakan lima langkah

a) Menentukan area

b)  Menentukan personalian terdiri spesialis kurikulum,perwakilan

kelompok orang professional, staf pengajar, tokoh-tokoh 

masyarakat, orang awam
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c) Pengorganisasian danpenentuan prosedur perencanaan kurikulum 

meliputi penentuan tujuan, materi kegiatan belajar, dan evaluasi.

d) Mengimplementasikan kurikulum secara sistematis

e) Penyelenggaraan evaluasi kurikulum.
50

4.   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.

5.  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 :

a) 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 

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

pembelajaran, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 86
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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.

b) Menguji unit eksperimen.Langkah ini dimaksudkan untuk 

mengetahui validitas dan kepraktisannya untuk kelas-kelas atau 

tempat lain.

c) Mengdakan revisi dan konsolidasi terhadap hasil unit eksperimen.

d) 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.

e) Menyusun kurikulum, yang  dikembangkan secara menyeluruh 

dan mendiseminasikan (menerapkan kurikulum pada daerah atau 

sekolah yang lebih luas).
51

e. 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

                                                          
51. Nik Haryati, 2011, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam, Alfabeta,

Bandung, hlm 91.
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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
52

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 :

1. Perencanaan,tahap ini merupakan tahapan mengumpulkan informasi, 

kepustakaan, referensi yang sesuai untuk pengembangan materi.

2. Pelaksanaan,pengembang perlu memahami semua perangkat yang 

                                                          
52. Muhaimin, 2014, Pengembangan kurikulum pendidikan Agama Islam : di Sekolah,

Madrasah, dan Perguruan Tinggi , Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 13.
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berhubungan dengan administrasipembelajaran, standar isi yang 

berhubungan dengan mata pelajaran yang bersangkutan.

3.  Perbaikan, apa yang telah disusun guru perlu dikaji ulang sebelum 

digunakan dalam kegiatan pembelajaran.

4. Pemantapan,masukan dari pengkajian ulang dapat dijadikan 

pertimbangan untuk memperbaiki materi yang telah disusun.

5.   Penilaiain pengembangan materi dengan menggunakan model-model 

penilaian kurikulum.
53

f.   Kurikulum Madrasah Tsanawiyyah (MTs)

1.   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

                                                          
53. Saekan Muchith, 2011, Pengembangan Kurikulum PAI, Nora Enterprise, Kudus, hlm. 75.
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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.



103

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.
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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 tata cara 

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.
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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:

a) Memahami sejarah Nabi Muhammad Saw. periode Makkah.

b) Memahami sejarah Nabi Muhammad Saw. periode Madinah.

c) Memahami Perkembangan  masyarakat  Islam  pada  masa 

Khulafaurrasyidin,Dinasti Bani Umaiyah,Bani Abbasiyah.
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d) Memahami perkembangan Islam di Indonesia.

2. 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.
54

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.
55

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.
56

Berdasarkan SK 

Gubernur Jawa Tengah Nomor 895.5/01/2005 Tanggal 23 

Februari 2005 Tentang Kurikulum Mata Pelajaran Bahasa Jawa Tahun

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

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

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

Jakarta, hlm. 288
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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.

2.  Pengembangan Kurikulum di MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo 

Jekulo Kudus

Kurikulum merupakan pedoman dan landasan operasional bagi 

implementasi proses belajar mengajar di sekolah yang merupakan alat dan 

sarana untuk mencapai tujuan yang telah digariskan. Dalam pelaksanaan 

kurikulum diharapkan melalui proses belajar mengajar akan terjadi perubahan

tingkah laku para peserta didik ke arah yang lebih baik. Di dalam proses

belajar mengajar ini mencakup beberapa   hal yang sangat penting yaitu  

antara lain:  strategi,  metode,  dan media yang digunakan dalam proses

belajar mengajar, ketiganya saling terkait dan mempengaruhi dalam 

mencapai keberhasilan pendidikan, karena  keberhasilan pelaksanaan proses

belajar mengajar merupakan indikator keberhasilan pelaksanaan kurikulum. 

Oleh karena itu, kurikulum ini mencakup sejumlah kompetensi, seperangkat
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tujuan, dan proses pembelajaran yang dinyatakan sedemikian rupa sehingga 

pencapaiannya dapat diamati dalam bentuk perilaku atau keterampilan peserta

didik sebagai suatu kriteria keberhasilan.

Pengembangan kurikulum difokuskan dan karakter peserta didik,di 

MTs Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus diawali dengan 

pembentukan tim pengembangan kurikulum berupa panduan pengetahuan,

keterampilan, dan sikap pada pembentukan kompetensi yang dapat 

didemontrasikan peserta didik sebagai wujud pemahaman terhadap 

konsep yang harus dipelajari secara kontekstual.

Pengembangan kurikulum memungkinkan para guru menilai hasil

belajar peserta didik dalam proses pencapaian sasaran belajar yang 

mencerminkan penguasaan dan pemahaman terhadap apa yang dipelajari.

Oleh karena itu, peserta didik perlu mengetahui kriteria  penguasaan 

kompetensi dan karakter yang akan dijadikan sebagai standar penilaian hasil 

belajar, sehingga para peserta didik dapat mempersiapkan dirinya melalui 

penguasaan terhadap sejumlah kompetensi dan karakter tertentu, sebagai 

prasyarat untuk melanjutkan ke tingkat penguasaan kompetensi dan karakter

berikutnya.

Arif Burhansyah selaku Kepala MTs NU Raudlatut Tholibin 

Sidomulyo Jekulo Kudus mengatakan bahwa :

“Pengembangan kurikulum di MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo 
Jekulo telah berjalan dengan baik. Kepala Madrasah membentuk tim
pengembangan kurikulum yang   terdiri  dari  Kepala  Madrasah,  
Wakil  Kepala  Bidang Kurikulum, Wakil Kepala Bidang Kesiswaan,
Wakil Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Humas, Koordinator BK,
serta Komite Madrasah dan Koordinator Guru. Tim tersebut dibentuk 
setiap tahunnya untuk mengevaluasi kurikulum yang sedang berjalan 
sebagai bahan untuk penyusunan pengembangan kurikulum di tahun 
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yang  akan  datang.  Dari  kerja   tim  tersebutlah  nantinya  lahir 
kurikulum madrasah yang dijadikan acuan bersama”.57

Hal senada diungkapkan M.Nuryanto selaku Waka Kurikulum MTs 

NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus. Beliau menjelaskan bahwa

dalam pengembangan kurikulum dengan persetujuan kepala madrasah untuk 

mengkaji menelaah masukan dari guru, komite sebagai wakil dari wali murid 

serta masyarakat.

Tim tersebut mengembangkan kurikulum berpegangan pada dokumen 

Standar Isi  (SI)  serta Standar Kelulusan  (SKL) yang dikeluarkan  oleh 

pemerintah.  Hasil kajian tersebut kemudian dikaji bersama dalam rapat 

tim pengembangan kurikulum sehingga menghasilkan dokumen kurikulum 

madrasah.

Selain pengembangan kurikulum dalam tingkat madrasah tersebut, 

MTs Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus juga memberikan

kewenangan kepada guru untuk mengembangkan  kurikulum di tingkat 

kelas  melalui pengembangan silabus, RPP, serta inovasi dalam 

pembelajaran. 58

Dari uraian tersebut dapat kita pahami bersama bahwa pengembangan 

kurikulum di MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus secara

umum meliputi hal sebagai berikut:

a. Pengembangan kurikulum tingkat lembaga di MTs NU

Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus.

Pengembangan kurikulum tingkat lembaga di MTs NU Raudlatut 

                                                          
57. Arif Burhansyah, Kepala MTs NU Raudlatut Tholibin sidomulyo jekulo Kudus,

Wawancara Pribadi, pada tanggal 14 Mei 2019
58. Arif Burhansyah, Kepala MTs NU Raudlatut Tholibin sidomulyo jekulo Kudus,

Wawancara Pribadi, pada tanggal 14 Mei 2019
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Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus melalui tahapan sebagai berikut :

1) Perencanaan

Tahap perencanaan pengembangan kurikulum di MTs NU

Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus  ditandai  dengan  

pembentukan  tim  pengembangan kurikulum. Tim yang 

beranggotakan Kepala Madrasah, Wakil Kepala Bidang  Kurikulum, 

Wakil  Kepala Bidang  Kesiswaan, Wakil Kepala Bidang Sarana

Prasarana dan Humas, Koordinator BK, serta Komite  Madrasah 

dan Koordinator  Guru tersebut ditunjuk atas persetujuan kepala

madrasah.

Tim pengembangan kurikulum tersebut selanjutnya mengkaji 

masukan dari anggota tim, guru, serta  berbagai pihak terkait 

tentang potensi serta karakteristik MTs NU Raudlatut Tholibin 

Sidomulyo Jekulo Kudus. Diantara potensi yang dijadikan

pertimbangan yakni potensi peserta didik, pendidik, sarana 

prasarana, pembiayaan, serta program unggulan yang ingin dicapai 

oleh MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus. Tim 

pengembangan kurikulum juga  menjadikan Standar Isi serta  

Standar kelulusan yang   dikeluarkan   oleh   pemerintah   sebagai   

acuan   dalam pengembangan kurikulum.59

Tim pengembangan kurikulum menyadari bahwa  

madrasah juga sebagai pusat pengembangan budaya yang tidak bisa 

terlepas dari nilai-nilai budaya yang dianut oleh suatu bangsa. Oleh

                                                          
59. Dokumen K-13 MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus,Data dikutip  9 Mei 2019
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karena itu, kondisi  sosial budaya masyarakat sekitar madrasah 

serta kondisi orang tua siswa yang menginginkan kehidupan agamis 

menjadi   modal   serta  landasan  untuk   tetap   mepertahankan 

kombinasi  kurikulum  salafiyah  serta  mapel  umum  dalam 

pengembangan struktur kurikulum.60

Dengan berpijak pada landasan filosofis serta landasan yuridis 

seperti halnya UU tentang Sisdiknas, Permendiknas, Keputusan 

Menteri Agama tentang Pedoman Kurikulum serta Panduan 

Pengembangan Kurikulum yang diterbitkan Badan Standarisasi 

Nasional Pendidikan (BSNP) selanjutnya tim pengembang 

kurikulum MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus 

mengevaluasi kurikulum yang sedang berjalan untuk dijadikan

sebagai salah satu pertimbangan dalam pengembangan kurikulum 

tingkat madrasah / lembaga. 61

Hasil evaluasi dan kajian tersebut kemudian dibahas bersama 

dalam sebuah rapat kerja bersama. Rapat tersebut membahas serta 

mengkaji tentang tujuan, materi pelajaran, strategi pelaksanaan 

kurikulum, serta merumuskan evaluasi yang akan diberlakukan di 

MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus. Hasil akhir

dari kerja tim tersebut nantinya akan menghasilkan sebuah dokumen

kurikulum madrasah. Kurikulum madrasah tersebut secara garis

besar memuat tentang tujuan pendidikan yang meliputi visi, misi,

serta tujuan pendidikan MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo 
                                                          

60. Dokumen K-13 MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus,Data dikutip  9 Mei 2019
61. Dokumen K-13 MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus,Data dikutip  9 Mei 2019
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Jekulo Kudus serta memuat tentang struktur dan muatan kurikulum

di MTs Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus dan juga

memuat tentang kalender pendidikan.

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa perencanaan 

kurikulum di MTs N Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus

dimulai dengan merumuskan tujuan, menentukan bahan 

pengajaran, merumuskan bentuk /strategi belajar mengajar, dan 

penilaian.

a.  Merumuskan tujuan

Tujuan Pendidikan Nasional adalah berkembangnya potensi 

peserta  didik  agar  menjadi  manusia  yang   beriman  dan 

bertakwa  kepada  Tuhan, berakhak mulia, sehat, berilmu, 

cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis dan bertanggung jawab.

Berangkat dari tujuan pendidikan nasional tersebut MTs

Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus merumuskan

tujuan pendidikan yang ingin dicapai madrasah yakni

membentuk ilmuwan muslim yang akrom serta solih dan 

mengamalkan ilmunya yang berhaluan Aswaja.62

b.   Menentukan bahan pengajaran (isi)

Isi program kurikulum adalah segala sesuatu yang diberikan 

kepada anak dalam kegiatan belajar mengajar dalam rangka 

mencapai tujuan. Isi kurikulum meliputi jenis-jenis bidang 

                                                          
62 . Dokumen K-13 MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus,Data dikutip  9 Mei 2019
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studi.63  Dalam penentuan bahan pengajaran MTs  NU

Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus sangat

memperhatikan kesesuaiannya dengan perkembangan dan  

kebutuhan peserta didik, sesuai  dengan visi madrasah yaitu  

berakhlakul  karimah  dan berkualitas dalam ilmu pengetahuan

dan teknologi. Serta tetap mempertahankan kurikulum muatan 

lokal salafiyyah64

c.  Merumuskan strategi pelaksanaan

Pelaksanaan kurikulum memerlukan sebuah persiapan  yang 

matang,termasuk dalam hal strategi pelaksanaan.Berangkat dari

hal tesebut tim pengembangan kurikulum di MTs NU

Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus juga menyusun 

strategi pelaksanaan dengan mempertimbangkan berbagai 

potensi yang ada serta memprediksi hambatan yang akan 

dihadapi dikemudian hari.

d.   Perumusan penilaian

Penilaian dalam kurikulum merupakan suatu hal yang sangat 

penting, hal tersebut terkait dengan tolok ukur dalam menilai 

perkembangan peserta didik.Penilaian kurikulum di MTs NU

Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus dirumuskan tidak

jauh berbeda dengan penilaian pada umumnya. Dalam  hal  ini   

penilaiannya dirumuskan dengan bentuk ulangan harian,

                                                          
63. Madrasah Development Center Jateng, 2007, KTSP konsep dan Implementasinya di

Madrasah, Nuansa Aksara, Jogjakarta, hlm. 85
64. M.Nuryanto, Waka Kurikulum MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus,

Wawancara Pribadi, pada tanggal 19 Mei 2019
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penugasan, dan ujian akhir semester.Alat penilaiannya berupa

tes tertulis dan lisan serta tindakan atau praktik.65

2) Implementasi

Dalam tahap implementasi tim pengembangan kurikulum MTs 

NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus mensosialisasikan 

dokumen kurikulum madrasah yang dihasilkan oleh tim

pengembangan kurikulum. Dokumen tersebut  disosialisasikan  

kepada masing-masing  guru  mata pelajaran   dengan   harapan   

dokumen   tersebut  dapat   dijadikan sebagai acuan dalam proses 

kegiatan belajar mengajar yang dilakukan guru.

Lebih lanjut dokumen kurikulum tersebut diharapkan bisa 

dikembangkan lebih lanjut oleh guru mata pelajaran dalam kegiatan 

pembelajaran.Guru didorong untuk melakukan pengembangan 

bahan/materi pengajaran,pendekatan,metode mengajar,media/alat 

bantu pengajaran, dan penilaian . Hal tersebut bertujuan agar guru

bisa lebih kreatif dan inovatif dalam kegiatan pembelajaran. Serta 

mampu melakukan pengembangan evaluasi pembelajaran agar

evaluasi yang dilakukan bisa dilakukan dengan tepat dan akurat.66

3) Evaluasi

Dalam tahap evaluasi tim pengembangan kurikulum di MTs 

NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus melakukan evaluasi

di akhir tahun pelajaran. Evaluasi tersebut meliputi evaluasi 

                                                          
65. M.Nuryanto,Waka Kurikulum MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus,

Wawancara Pribadi,pada tanggal 19 Mei 2019.
66. M.Nuryanto,Waka Kurikulum MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus,

Wawancara Pribadi,pada tanggal 19 Mei 2019.
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dokumen kurikulum, evaluasi implementasi kurikulum, serta

evaluasi pembelajaran. Evaluasi tersebut dilakukan untuk

mengetahui sejauh mana efektifitas kurikulum serta  menganalisa  

kelemahan kurikulum yang diterapkan.

Hasil  akhir evaluasi  kurikulum  di  MTs Raudlatut Tholibin 

Sidomulyo Jekulo Kudus tersebut nantinya dijadikan sebagai salah 

satu pertimbangan dalam pengembangan  kurikulum  yang   akan  

diberlakukan  ditahun pelajaran yang akan datang. 67

b. Pengembangan kurikulum tingkat kelas di MTs Raudlatut Tholibin 

Sidomulyo Jekulo Kudus

Menyadari pentingnya peran guru dalam kegiatan pembelajaran, 

maka dalam tahapan selanjutnya guru di MTs NU Raudlatut Tholibin 

Sidomulyo Jekulo Kudus didorong untuk  dapat  berinovasi  sebagai  

langkah  lanjutan  dalam mengembangkan dan implementasi kurikulum 

ditingkat kelas. Guru diharapkan mampu meningkatkan kualitas 

pembelajarannya dengan aktif, kreatif, dan berinovasi dalam mengajar.

Juniar Latif menjelaskan bahwa setiap guru di MTs NU Raudlatut 

Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus diwajibkan untuk merancang serta

menyusun rencana pembelajaran di setiap tahun. Terkait mapel IPA yang 

diajarkannya beliau merancang rencana pembelajaran dengan mengacu

pada dokumen kurikulum madrasah yang disediakan oleh madrasah.

Dokumen kurikulum tersebut dikembangkan untuk menyesuaikan dengan

keadaan peserta didik di masing-masing  kelas.  Penyusunan  RPP  

                                                          
67. Arif Burhansyah,Kepala MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus, Wawancara

Pribadi, pada tanggal 19 Mei 2019
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tersebut  diawali  dengan mengidentifikasi standar kompetensi yang

ingin dicapai, menentukan alokasi  waktu,  mengidentifikasi  materi  

standar  serta  merumukan langkah-langkah pembelajaran dan menyusun 

kriteria penilaian.68

Roiq Nadhmi guru mata pelajaran Ke-NU-an  di MTs NU

Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus  mengatakan  bahwa   

penyusunan  RPP  mapel  Ke-NU-an dilakukan setiap tahun dengan

mengacu pada dokumen kurikulum madrasah serta memperhatikan acuan

kurikulum aswaja yang dikeluarkan oleh LP Ma’arif NU. Dalam mata

pelajaran Ke-NU-an standar kompetensi, kompetensi dasar serta buku ajar

yang kami gunakan sudah disusun oleh LP Ma’arif NU, sehingga guru

mata pelajaran  Ke-NU-an  tinggal  mengembangkannya  dalam  

kegiatan pembelajaran sesuai dengan keadaan riil madrasah.69

Dalam pengembangan kurikulum tingkat kelas mata pelajaran PAI 

dijelaskan oleh Abdus Shomad selaku guru Al-qur’an Hadis bahwa 

pengembangan kurikulum di tingkat kelas melalui penyusunan rencana 

metode pembelajaran, rencana penilaian, sumber belajar, serta 

pengembangan materi pokok pembelajaran, strategi pembelajaran agar 

pembelajaran bisa lebih efektif serta inovatif.70

Dari penjelasan tersebut dapat kita pahami bahwa pengembangan 

kurikulum tingkat kelas di MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo 

                                                          
68. M.Nuryanto,S.Pd.,Guru Mapel IPA MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo 

Kudus, Wawancara Pribadi, pada tanggal 19 Mei 2019.
69 . Sundoyo,S.Pd.I., Guru Mapel ke NU an MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo 

Kudus, Wawancara Pribadi, pada tanggal 19 Mei 2019.
70 . Yusuf,S.Pd.I., Guru Mapel PAI MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus,

Wawancara Pribadi, pada tanggal 19 Mei 2019.
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Kudus meliputi:

1.   Penyusunan RPP dan silabus

Penyusunan RPP dilakukan oleh guru mata pelajaran di MTs

NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo kudus dengan tujuan 

untuk mendeskripsikan proses pembelajaran  secara lengkap 

dalam tiap  pertemuan  mulai  dari awal sampai dengan

penutup. Langkah yang dilakukan dalam penyusunan  RPP  

tersebut  diawali  dengan  mengidentifikasi standar 

kompetensi yang ingin dicapai, menentukan alokasi 

waktu,mengidentifikasi materi standar serta merumukan

langkah- langkah pembelajaran dan menyusun kriteria penilaian.

2.   Pengembangan materi dan sumber bahan pengajaran.

Guru di MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus

diberikan kewenangan oleh madrasah untuk mengembangkan

bahan pengajaran atau materi pelajaran. Pengembangan tersebut 

tentunya dengan memperhatikan acuan kurikulum madrasah 

serta kondisi peserta didik.

3.   Pengembangan metode dan strategi pembelajaran.

Kondisi siswa yang berbeda mengharuskan guru untuk memilih 

metode serta strategi pembelajaran yang tepat. Penggunaan 

metode serta strategi pembelajaran yang tepat akan menunjang 

keberhasilan proses belajar mengajar. Untuk itulah guru di MTs 

NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo melakukan

pengembangan metode serta strategi pembelajaran untuk
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memaksimalkan proses pembelajaran  yang dilakukan.

4.   Pengembangan evaluasi pembelajaran

Guru di MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus 

mengembangkan evaluasi pembelajaran dengan menggunakan 

beberapa teknik evaluasi. pengembangan tersebut untuk

menjamin bahwa evaluasi yang digunakan sudah tepat serta

dapat dijadikan sebagai alat ukur yang valid.

3.   Peran LP Ma’arif NU

Lembaga Pendidikan Ma’arif merupakan salah satu perangkat atau 

depertementasi  dalam  struktur   organisasi  NU.   Sebagai  salah   satu 

perangkat organisasi NU, lembaga pendidikan dan pengajaran, baik formal 

maupun non formal, selain pondok pesantren. Dengan demikian Lembaga 

Pendidikan Ma’arif berfungsi melaksanakan kebijakan NU di bidang 

pendidikan dan pengajaran baik di lembaga pendidikan formal, seperti di 

madrasah, sekolah dan perguruan tinggi, maupun di lembaga pendidikan

non non formal, seperti kursus-kursus atau pelatihan-pelatihan. Salah satu 

kebijakan NU tersebut adalah mengupayakan terselenggaranya 

pentransformasian ajaran ahlu al-sunnah wa al-jama’ah di lembaga- lembaga

pendidikan tersebut.71

Selain itu, Lembaga Pendidikan Ma’arif NU dimaknai sebagai 

instrumen organisasi yang memiliki makna dan fungsi keseimbangan 

(equilibrium) disaat PBNU mulai bergeser ke dunia politik. Di sinilah fungsi

Lembaga Pendidikan Ma’arif menjaga keseimbangan agar NU tetap menjadi 

                                                          
71. Choirul Anam, 2010, Pertumbuhan dan perkembangan NU, Duta Aksara Mulia,

Surabaya, hlm.109
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organisasi sosial keagamaan.72

Selanjutnya  perhatian  Lembaga  Pendidikan  Ma’arif  NU  juga 

memperhatikan unsur-unsur dalam program pendidikan Islam diantaranya 

adalah: kurikulum, materi, dan metode dalam proses belajar mengajar. 

Ketiga-tiganya masuk dalam komponen pendidikan yang sangat 

mempengaruhi dalam proses pembajaran di lembaga pendidikan karena 

ketiganya ini sangat urgent dalam mempengaruhi pendidikan.73

Hasil  wawancara dengan  Didik  hartoko  selaku Pengurus Lembaga 

Pendidikan Ma’arif Kabupaten Kudus tentang peran Lembaga Pendidikan 

Ma’arif NU khususnya terkait pengembangan kurikulum madrasah di MTs 

NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus beliau mengatakan bahwa:

“Secara umum hampir sama dengan madrasah NU yang lain, jadi 
kita   tetap  melakukan  pengawasan  baik  itu  terhadap komite 
madrasah, serta tim pengembangan kurikulum di MTs NU Raudlatut 
Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus, meskipun disana sudah gudangnya
kiai, yang hampir bisa dipastikan berhaluan aswaja. Jadi dalam
pengembangan kurikulum di MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo 
Jekulo Kudus, kami melakuakan pengawasan untuk memastikan 
pengembangan kurikulum di MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo 
Jekulo Kudus telah dilaksanakan sesuai prosedur  yang   ada,  sesuai  
dengan  panduan  pengembangan kurikulum dari BNSP,
Permendiknas, pedoman kurikulum kemenag, serta kurikulum standar 
Ma’arif. Jadi kami tetap mewajibkan pengajaran Ke-NU-an dan
Ta’limul Muta’allim di MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo 
Kudus, kami juga melakukan evaluasi berkala terkait pemberlakuan 
kurikulum di MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus,
dalam hal evaluasi kami juga ikut berperan serta  baik evaluasi 
mapel melalui penyelenggaraan PAS dll. maupun evaluasi 
kurikulum.74

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

hlm. 175.
73. Alfin Mustikawan,2015, Pengembangan Madrasah Ma’arif Menyongsong Masyarakat

Ekonomi , UIN Maliki Press, Malang, hlm. 151.
74. Didik hartoko, MM., Ketua LP. Ma’arif Kabupaten Kudus, Wawancara Pribadi, pada 

tanggal 17 April 2019.
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Arif Burhansyah selaku Kepala MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo 

Jekulo Kudus menjelaskan bahwa peran LP Ma’arif NU dalam

pengembangan kurikulum di MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo 

Kudus lebih banyak dalam mata pelajaran ke-NU-an, PAI, serta Muatan 

Lokal Ta’limul Muta’allim. Dalam tahap implementasi kurikulum kurikulum

LP Ma’arif NU juga melakukan monitoring berkala, serta mengadakan rapat 

evaluasi implementasi kurikulum bersama  kepala- kepala madrasah

sebagai bahan acuan untuk pemberlakuan kurikulum di tahun ajaran baru 

nantinya: 75

M.Nuryanto selaku Waka Kurikulum MTs NU Raudlatut Tholibin 

Sidomulyo Jekulo Kudus menguraikan beberapa peran LP Ma’arif NU terkait

pengembangan kurikulum  di  MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo 

Jekulo Kudus  meliputi pelatihan  dan  pendidikan kepada guru sebagai

pelaksana utama dalam pembelajaran melalui MGMP workshop dan pelatihan 

lainnya agar guru mampu melakukan pengembangan kurikulum di tingkat

kelas. LP Ma’arif NU juga menerbitkan silabus dan RPP standar Ma’arif

yang didistribusikan kepada semua lembaga pendidikan di bawah 

naungannya. 76

Dengan demikian peran Lembaga Pendidikan Ma’arif NU dalam 

pengembangan kurikulum di MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo 

Kudus dapat dikelompokkan sebagai berikut :

                                                          
75. Arif Burhansyah, Kepala MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus,

Wawancara Pribadi, pada tanggal 19 Mei 2019
76. M.Nuryanto,Wakakur MTs NU Raudlatut  Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus,

Wawancara Pribadi, pada tanggal 19 Mei 2019
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a.    Peran LP Ma’arif NU dalam pengembangan kurikulum tingkat 

lembaga di MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus

Dalam pengembangan kurikulum tingkat lembaga peran LP 

Ma’arif NU meliputi pengawasan secara kelembagaan terhadap Komite 

madrasah dan semua Pengurus madrasah.LP Ma’arif NU ingin

memastikan bahwa semua pengurus serta komite madrasah memiliki

visi misi yang sejalan dengan visi misi LP Ma’arif NU sehingga 

pengembangan kurikulum tingkat lembaga di MTs NU Raudlatut 

Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus yang melibatkan komite madrasah

dan pengurus madrasah hasilnya akan sejalan dengan  standar

kurikulum Ma‘arif. Pengawasan tersebut juga untuk memastikan agar 

pengembangan kurikulum di MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo 

Jekulo Kudus telah dilaksanakan sesuai prosedur yang ada, sesuai 

dengan panduan pengembangan kurikulum dari BNSP, Permendiknas, 

pedoman kurikulum Kemenag.

LP Ma’arif NU juga memberikan sebuah acuan kurikulum standar   

Ma’arif,  acuan  kurikulum  tersebut  diantaranya   memuat tentang

struktur mata pelajaran yang wajib  diajarkan  di  sekolah – sekolah 

Ma’arif, silabus standar Ma‘arif serta RPP standar Ma’arif.

Dalam tahap implementasi LP Ma’arif NU menyediakan beberapa

buku ajar yakni buku ajar ke-NU-an, LKS mata pelajaran PAI serta

buku ajar Bahasa Jawa yang bisa dijadikan bahan ajar dalam 

implementasi kurikulum di MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo 

Jekulo Kudus.



122

Dalam tahap evaluasi LP Ma’arif NU melalui BPPMNU ikut 

terlibat dalam kegiatan evaluasi kurikulum yang dilakukan pada setiap 

akhir tahun pelajaran di MTs NU Sidomulyo Kudus. LP Ma’arif NU 

juga mengadakan rapat bersama kepala-kepala madrasah binaannya 

untuk mengevaluasi kurikulum yang sedang berjalan untuk dijadikan

bahan pengembangan kurikulum berikutnya77

b.   Peran LP Ma’arif NU dalam pengembangan kurikulum tingkat 

kelas di MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus

Dalam hal pengembangan kurikulum di tingkat kelas di MTs 

NU Sidomulyo Kudus, LP Ma’arif NU mengadakan pelatihan bagi guru

di MTs NU Sidomulyo Kudus, pelatihan tersebut diantaranya yakni

pelatihan penyusunan silabus RPP, diklat Kurikulum 2013 dan lain

sebagainya. Pelatihan tersebut sebagai suatu upaya agar guru di MTs

NU Sidomulyo Kudus mampu mengembangkan kurikulum di tingkat 

kelas.

LP Ma’arif NU juga mengadakan kegiatan MGMP rutin setiap 3 

bulan yang diikuti oleh guru rumpun mata pelajaran di sekolah di 

bawah naungannya. Kegiatan MGMP tersebut memiliki beberapa 

agenda penting seperti halnya pemetaan materi, bedah SKL, 

penyusunan Silabus, penyusunan RPP, penyusunan soal ulangan 

semester, ujian madrasah.78

                                                          
77. Didik hartoko, MM., Ketua LP. Ma’arif Kabupaten Kudus, Wawancara Pribadi, pada 

tanggal 17 April 2019.
78. Noor sa’id, Tim penyusun modul ajar LP Ma’arif NU Kudus, Wawancara Pribadi, pada 

tanggal 17 April 2019.
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C. Analisis

1. Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan Kurikulum di Madrasah 

Tsanawiyah.

a. Perencanaan

Perencanaan dalam 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.
79

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.

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

hlm. 117
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c.  Pengembangan kurikulum melaluii tingkat daerah.

d.   Pengembangan kurikulum dalam/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.

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

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 
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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). 

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.
80

Pengembangan  kurikulum  juga  bisa  melibatkan  peran  

serta masyarakat,  mengingat  dalam  pendidikan  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 

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

hlm. 117
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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.

1. 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. 81

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 

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

Bandung, hlm. 8.
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Taba dan Robert Zais yang menyatakan bahwa komponen kurikulum 

meliputi tujuan, materi pelajaran, metode, dan organisasi, serta evaluasi.
82

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.83 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.

2. 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

                                                          
82. Muhammad Zaini, 2009, Pengembangan Kurikulum, Teras, Yogyakarta, hlm. 80.
83. Nana Syaodih, 2000, Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek, Remaja 

Rosdakarya, Bandung, hlm. 8.
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dkk.mengemukakan lima prinsip dalam pengembangan kurikulum,

yaitu:

a. Prinsip relevansi ini 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 ini 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-
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sumber lain  yang ada secara optimal, cermat, dan tepat

sehingga hasilnya memadai.

e. Prinsip efektivitas ini mengusahakan agar kegiatan pengembangan 

kurikulum mencapai tujuan tanpa kegiatan yang mubazir, baik

secara kualitas maupun kuantitas.
84

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 

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

hlm. 70.
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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.
85

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, pihak yang  kurang  

puas  terhadap  kurikulum  yang  sudah  ada  kemudian

melakukan eksperimen, uji coba dan pengembangan secara mandiri.

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

pembelajaran, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 86
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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.
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5) Menyusun kurikulum, yang  dikembangkan secara menyeluruh 

dan mendiseminasikan (menerapkan kurikulum pada daerah atau 

sekolah yang lebih luas).
86

b. Implementasi 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
87

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 

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

Bandung, hlm. 91.
87. Muhaimin, 2014, Pengembangan kurikulum pendidikan Agama Islam : di Sekolah,

Madrasah, dan Perguruan Tinggi , Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 13.
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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.   Penilaiain pengembangan materi dengan menggunakan model-

model penilaian kurikulum.
88

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 

                                                          
88. Saekan Muchith, 2011, Pengembangan Kurikulum PAI, Nora Enterprise, Kudus, hlm. 75.
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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 
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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-
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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 
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    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 
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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:

a) Memahami sejarah Nabi Muhammad Saw. periode Makkah.

b) Memahami sejarah Nabi Muhammad Saw. periode Madinah.

c) Memahami Perkembangan  masyarakat  Islam  pada  masa 

Khulafaurrasyidin, Dinasti Bani Umaiyah, Dinasti   Bani 

Abbasiyah sampai dengan 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.
89

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.
90

Dari definisi di atas dapat dijelaskan bahwa kurikulum 

muatan lokal  adalah suatu program  pendidikan yang 

dikembangkan atau disusun sendiri oleh daerah ataupun suatu

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

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

Perguruan Tinggi Agama Islam, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 72.
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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.
91

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.

c. Evaluasi

Tahap evaluasi merupakan tahap ahir dalam proses 

pengembangan kurikulum di Madrasah/Sekolah,Dalam tahap

evaluasi tim pengembangan kurikulum di Madrasah Tsanawiyah

melakukan evaluasi di akhir tahun pelajaran. Evaluasi tersebut 

meliputi evaluasi dokumen kurikulum, evaluasi implementasi 

kurikulum, serta evaluasi pembelajaran. Evaluasi tersebut dilakukan

untuk mengetahui sejauh mana efektifitas kurikulum serta  

menganalisa  kelemahan kurikulum yang diterapkan.

                                                          
91. Abdullah Idi, 1999, Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek, Media Pratama,

Jakarta, hlm. 288
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Hasil  akhir evaluasi  kurikulum  di  Madrasah Tsanawiyah 

tersebut nantinya dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam 

pengembangan  kurikulum  yang   akan  diberlakukan  ditahun 

pelajaran yang akan datang.

2. Bagaimana Pengembangan Kurikulum di MTs NU Raudlatut Tholibin 

Sidomulyo Jekulo Kudus TahunPelajaran 2018 / 2019

Kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan, tanpa

kurikulum yang sesuai dan tepat akan sulit untuk mencapai  tujuan dan  

sasaran pendidikan yang  diinginkan. Pendidikan tidak akan berjalan dengan

lancar apabila tidak ada yang mengendalikan jalannya proses pendidikan ini,

yang mengendalikan jalannya proses pendidikan adalah kurikulum92

Kurikulum sebagai suatu rancangan dalam pendidikan memiliki posisi 

yang strategis, karena seluruh kegiatan pendidikan bermuara kepada 

kurikulum. begitu pentingnya kurikulum sebagaimana sentra kegiatan 

pendidikan maka didalam penyusunannya memerlukan landasan atau fondasi

yang kuat melalui pemikiran dan penelitian secara mendalam.93

Sebagai alat yang penting untuk mencapai tujuan pendidikan, 

kurikulum hendaknya berperan dan bersifat anticipatory dan adapftive 

terhadap perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.94

Pengembangan kurikulum dianggap penting untuk menjamin bahwa

kurikulum pendidikan yang berlaku tetap dapat menjawab kebutuhan dan 

tantangan zaman.

                                                          
92 . Hasibuan, 2010, Manajemen sumber daya manusia, bumi aksara, Jakarta, hlm. 20
93 . Sulistiyorini, 2014, Esensi manajemen pendidikan islam, Teras Yogyakarta, hal 73
94 . Oemar hamalik,2003, Proses Belajar Mengajar, Bumi Aksara , Jakarta , hlm. 5.
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Sebagai madrasah  unggulan  di Kabupaten  Kudus  MTs  NU

Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus terus berusaha untuk

meningkatkan kualitas serta mutu pendidikan yang dijalankan, salah satunya

yakni melalui pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum menjadi

hal yang penting untuk dilaksanakan agar kurikulum yang dipakai bisa eksis 

menjawab tantangan zaman.

Dari  hasil  wawancara dan observasi, pengembangan  kurikulum  di 

MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus secara umum telah

berjalan dengan baik, proses pengembangan kurikulum  di  MTs  NU

Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus  dapat dijelaskan sebagai 

berikut:

a. Model pengembangan kurikulum di MTs NU Raudlatut Tholibin 

Sidomulyo Jekulo Kudus

Dalam pengembangan kurikulum MTs Raudlatut Tholibin 

Sidomulyo Jekulo Kudus   membentuk sebuah tim   pengembangan

kurikulum setiap tahun yang terdiri dari Kepala Sekolah, Wakil Kepala

Bidang Kurikulum, Komite, Pengurus Serta Koordinator Guru. Semua 

bertugas sesuai kompetensi dan tugas masing-masing  untuk menyusun 

sebuah dokumen kurikulum madrasah. Dokumen tersebut yang nantinya

menjadi acuan guru untuk pengembangan kurikulum di tingkat kelas.

Berdasarkan fakta tersebut dapat dipahami bahwa model 

pengembangan kurikulum yang digunakan di MTs NU Raudlatut 

Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus yakni Administrative Model. Model

ini dikenal dengan adanya garis staf atau model lain dari atas ke bawah
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(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.95

b.  Prinsip Pengembangan Kurikulum di MTs NU Raudlatut Tholibin 

Sidomulyo Jekulo Kudus

Asep   Herry Hernawan.   mengemukakan   lima  prinsip   dalam 

pengembangan kurikulum, yaitu:

1) Prinsip relevansi; secara internal bahwa kurikulum memiliki relevansi  

diantara   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).

2) 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

                                                          
95. Subandijah, 1996, Pengembangan dan Inovasi Kurikulum, Raja Grafindo Persada, Jakarta,  

hlm.70
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peserta didik.

3) 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.

4) 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.

5) Prinsip efektivitas; yakni mengusahakan agar kegiatan pengembangan

kurikulum mencapai tujuan tanpa kegiatan yang mubazir, baik secara

kualitas maupun kuantitas.96

Pengembangan kurikulum di MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo 

Jekulo Kudus menurut pengamatan peneliti juga telah memenuhi prinsip

tersebut. Terkait prinsip relevansi tim pengembangan kurikulum berusaha

agar dalam pengembangan kurikulum di MTs NU Raudlatut Tholibin 

Sidomulyo Jekulo Kudus komponen- komponen kurikulum yang meliputi

tujuan, bahan, strategi, organisasi, dan evaluasi memiliki relevansi. Serta

dapat selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta 

memperhatikan kebutuhan peserta didik serta kondisi terkini masyarakat

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

hlm.70.
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Terkait Prinsip  fleksibilitas pengembangan  kurikulum  di  MTs NU

Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo bersifat luwes, hal tersebut dibuktikan 

dengan wewenang yang diberikan terhadap guru untuk dapat

mengembangkan kurikulum di tingkat   kelas.   Pengembangan   kurikulum   

di   MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo juga berlangsung secara

berkesinambungan, yakni setiap tahun dengan memperhatikan kebutuhan

peserta didik untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Hal tersebut

sesuai dengan prinsip-prinsip kontinuitas.

Pengembangan kurikulum yang dilakukan juga sudah diupayakan 

untuk memenuhi prinsip-prinsip efektivitas serta 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  serta diupayakan

mencapai tujuan tanpa kegiatan yang mubazir, baik secara kualitas maupun 

kuantitas. Dalam praktiknya tim yang dibentuk hanya melibatkan tim kecil 

dan hanya melibatkan perwakilan guru serta dibatasi oleh waktu. Hal

tersebut tentunya terkait efektifitas serta efisiensi waktu juga terkait

dengan sumber pendanaan yang sering menjadi masalah Madrasah swasta 

termasuk MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus.

c.   Langkah pengembangan kurikulum di MTs NU Raudlatut Tholibin 

Sidomulyo Jekulo Kudus

Untuk mendukung keberhasilan dalam pengembangan kurikulum MTs 

NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo telah melakukan tahapan 

langkah-langkah dalam pengembangan kurikulum sebagai berikut:
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1) Perencanaan

Tahap perencanaan dimulai dengan pembentukan tim pengembangan 

kurikulum di MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus, tim  

tersebut bertugas untuk menentukan tujuan, struktur kurikulum, model 

kurikulum, materi bahan ajar, menentukan pendekatan teori belajar yang 

digunakan, serta model evaluasi pembelajaran yang dipilih dengan

merujuk pada visi misi madrasah, kebutuhan siswa, serta hasil evaluasi

kurikulum sebelumnya dan masukan dari berbagai pihak terkait. Hasil

kerja tim pengembang kurikulum tersebut selanjutnya menghasilkan 

sebuah kurikulum sebagai dokumen.

2) Implementasi.

Dalam tahapan implementasi dokumen kurikulum yang dihasilkan

oleh tim pengembang kemudian disosialisasikan kepada guru serta 

berbagai pihak terkait. Dalam tahapan ini MTs NU Raudlatut Tholibin 

Sidomulyo Jekulo Kudus   memberikan   wewenang   guru   untuk  

mengembangkan kembali dokumen kurikulum tersebut dalam bentuk 

pengembangan kurikulum di tingkat kelas.

Untuk mendukung proses implementasi kurikulum MTS NU

Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus mengadakan pelatihan guru 

terkait kurikulum serta mengirimkan delegasi guru untuk mengikuti 

kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) yang 

diselenggarakan oleh Kelompok Kerja Mts (KKMTs) dan MGMP LP

Ma’arif NU, serta menganjurkan guru untuk berdiskusi bertukar 

pengalaman dengan rekan sejawat serta guru yang lebih senior. Semua
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itu tidak lain sebagai upaya agar implementasi kurikulum nantinya dapat 

berjalan dengan lancar.

3) Evaluasi

Tahapan pengembangan kurikulum selanjutnya yakni evaluasi. 

Evaluasi yang dilakukan yakni meliputi evaluasi proses pengembangan,

evaluasi dokumen kurikulum secara menyeluruh, serta evaluasi hasil 

pembelajaran. Evaluasi tersebut dilakukan berkala dan dijadikan acuan

untuk pengembangan atau penyempurnaan kurikulum berikutnya.

Evaluasi dokumen kurikulum secara menyeluruh dimulai dari 

evaluasi perencanaan (planning) dan evaluasi pelaksanaan. Kepala sekolah

beserta beberapa pihak terkait melakukan evaluasi diakhir tahun pelajaran.   

Hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai salah satu acuan untuk

pengembangan kurikulum di tahun berikutnya. MTs NU Raudlatut 

Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus juga mengadakan evaluasi hasil

pembelajaran, Evaluasi hasil pembelajaran tersebut menjadi penting 

karena untuk mengetahui  keberhasilan  implementasi  kurikulum  

diantaranya adalah dengan mengevaluasi hasil belajar.97

Dari uraian tersebut dapat kita simpulkan bahwa proses 

pengembangan kurikulum  di  MTs  NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo 

Jekulo Kudus  sudah  berjalan sesuai dengan aturan serta sesuai dengan

teori pengembangan kurikulum yang dijelaskan oleh para ahli pendidikan.

Proses pengembangan kurikulum di MTs NU Raudlatut Tholibin 

Sidomulyo Jekulo Kudus tersebut sejalan dengan pendapat Hamid Hasan,

                                                          
97. M.Nuryanto, Waka Kurikulum MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus,

Wawancara Pribadi, pada tanggal 19 Mei 2019.
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menurut Hamid Hasan proses pengembangan kurikulum 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,pendekatan teori belajar yang digunakan,dan model evaluasi 

pembelajaran yang dipilih.98

Langkah pengembangan kurikulum selanjutnya yakni meramu ide 

tersebut ke dalam 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 

tertuang dalam dokumen tersebut kemudian dikembangkan dan 

disosialisasikan  dalam  proses  implementasinya  serta  dilakukan 

evaluasi sehingga diketahui tingkat efektifitas dan efisiensinya.99

Sejalan dengan Hamid Hasan, Saekan Muchith dalam bukunya 

Pengembangan Kurikulum PAI menjelaskan bahwa pengembangan 

kurikulum secara formal dapat dilakukan dengan beberapa tahap sebagai 

berikut: 100

1) Perencanaan, tahap ini merupakan tahapan mengumpulkan 

informasi, kepustakaan, referensi yang sesuai untuk pengembangan 

materi.

                                                          
98. Muhammad Zaini, 2009, Pengembangan Kurikulum, Teras, Yogyakarta, hlm. 16
99 . Muhammad Zaini, 2009, Pengembangan Kurikulum, Teras, Yogyakarta, hlm. 19.
100 . Saekan Muchith, 2001, Pengembangan Kurikulum PAI, Nora Enterprise, Kudus, hlm. 75.



148

2) Pelaksanaan, pengembang  perlu memahami semua perangkat yang

berhubungan dengan administrasi pembelajaran , standar isi yang

berhubungan dengan mata pelajaran yang bersangkutan.

3) Perbaikan, apa yang telah disusun guru perlu dikaji ulang sebelum 

digunakan dalam kegiatan pembelajaran.

4) Pemantapan,  masukan dari pengkajian  ulang  dapat dijadikan 

pertimbangan untuk memperbaiki materi yang telah disusun.

5) Penilaiain pengembangan materi dengan menggunakan model- model 

penilaian kurikulum.

Bila dilihat dari teori tersebut pengembangan kurikulum di MTs

NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus telah melalui langkah

perencanaan, pelaksanaan serta penilaian,hanya saja pengembangan 

kurikulum di MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus tidak

melewati proses perbaikan dan pemantapan. Mengingat dokumen 

kurikulum yang dihasilkan oleh tim selanjutnya diimplementasikan tanpa 

proses perbaikan serta pemantapan sebelum digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran.

Selain   melaksanakan  pengembangan   kurikulum   di   tingkat 

lembaga MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus juga 

mendorong guru mata pelajaran untuk melakukan pengembangan 

kurikulum di tingkat kelas. Hal tersebut sesuai dengan  pendapat 

Hamalik  terkait tingkat pengembangan kurikulum yang meliputi

pengembangan kurikulum tingkat nasional, pengembangan kurikulum 

tingkat daerah, pengembangan   kurikulum   tingkat   kelas,   serta   
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pengembangan kurikulum tingkat sekolah.101

Pengembangan kurikulum tingkat kelas di MTs NU Raudlatut 

Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus meliputi:

1) Penyusunan RPP dan silabus

Penyusunan RPP dilakukan oleh guru mata pelajaran di MTs 

NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus dengan tujuan untuk 

mendeskripsikan proses pembelajaran  secara lengkap dalam tiap  

pertemuan  mulai  dari awal sampai dengan penutup. Langkah yang 

dilakukan dalam penyusunan   RPP  tersebut   diawali   dengan  

mengidentifikasi standar kompetensi yang  ingin dicapai, 

menentukan alokasi waktu, mengidentifikasi materi standar serta

merumukan langkah-langkah pembelajaran dan menyusun kriteria

penilaian.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Nik Haryati yang 

menjelaskan bahwa Pengembangan kurikulum di tingkat kelas 

diantaranya dengan pengembangan silabus, serta rencana 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru secara mandiri maupun 

melalui kelompok kerja guru, atau melalui musyawarah guru

mata pelajaran.Penyusunan silabus oleh Guru kelas tersebut harus 

memperhatikan karakteristik peserta didik,serta kondisi madrasah dan 

lingkungannya.102

2) Pengembangan materi dan sumber bahan pengajaran.
                                                          

101 . Hamalik, 2006, Manajemen Pengembangan kurikulum, Remaja Rosdakarya, Bandung, 
hlm.117.

102. Nik Haryati, 2011, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam, Alfabeta, 
Bandung, hlm.150.
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Guru di MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus

diberikan kewenangan oleh madrasah untuk mengembangkan bahan

pengajaran atau materi pelajaran. Pengembangan tersebut dengan

memperhatikan acuan kurikulum madrasah serta kondisi peserta

didik.

Pengembangan materi pembelajaran di MTs NU Raudlatut 

Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus sudah memperhatikan posisi

materi pelajaran dalam suatu kurikulum. Materi pelajaran dalam  

suatu kurikulum adalah segala  sesuatu yang diberikan kepada  

anak dalam kegiatan belajar mengajar dalam rangka mencapai

tujuan. Untuk itu materi pembelajaran harus disesuaikan dengan 

tingkat dan jenjang pendidikan, perkembangan masyarakat ,

perkembangan ilmu pengetahuan,  serta  kondisi   peserta  didik  di  

setiap  jenjang pendidikan.103

3) Pengembangan metode, strategi pembelajaran.

Metode mengajar adalah suatu pengetahuan tentang cara – cara   

mengajar  yang  digunakan  oleh  seorang  guru  atau instruktur.104

Kondisi siswa yang berbeda mengharuskan guru untuk memilih 

metode serta strategi pembelajaran yang  tepat. Penggunaan metode 

serta strategi pembelajaran yang tepat akan menunjang keberhasilan

proses belajar mengajar. Untuk itulah guru di MTs NU Raudlatut 

Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus melakukan pengembangan metode

yang bervariatif serta memilih strategi pembelajaran yang tepat untuk 

                                                          
103 . Hamalik, 2003, Kurikulum dan pembelajaran, Bumi Aksara, bandung, hlm. 24
104 . Hamalik, 2003, Kurikulum dan pembelajaran, Bumi Aksara, bandung, hlm. 67
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memaksimalkan proses  pembelajaran.  Hal  tersebut  sejalan 

dengan pendapat winarno yang mengatakan bahwa semakin baik 

metode yang digunakan maka semakin efektif pula pencapaian 

tujuan.105

4) Pengembangan evaluasi pembelajaran

Guru di MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus

diharuskan mengembangkan evaluasi pembelajaran dengan 

menggunakan beberapa teknik evaluasi,karena evaluasi berusaha

menentukan apakah tujuan pendidikan tercapai atau tidak106

3.   Bagaimana   Peran   LP   Ma’arif   NU   Cabang   Kudus   Dalam

Pengembangan Kurikulum di MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo 

Jekulo Kudus Tahun 2018 / 2019

Lembaga Pendidikan Ma’arif merupakan salah satu perangkat atau 

depertementasi  dalam  struktur   organisasi  NU.  Sebagai  salah  satu 

perangkat organisasi NU, lembaga pendidikan dan pengajaran, baik formal 

maupun  non  formal,   selain  pondok  pesantren.107  Dengan  demikian 

Lembaga Pendidikan Ma’arif befungsi melaksanakan kebijakan NU di bidang

pendidikan dan pengajaran baik di lembaga pendidikan formal, seperti di 

madrasah, sekolah dan perguruan tinggi, maupun di lembaga pendidikan non 

formal, seperti kursus-kursus atau pelatihan-pelatihan.Salah satu kebijakan 

                                                          
105. Madrasah Development Center Jateng, 2007, KTSP konsep dan Implementasinya di

Madrasah, Nuansa Aksara, Jogjakarta, hlm. 35
106. Nik Haryati,2011, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam, Alfabeta,

Bandung, hlm. 74
107. Choirul Anam, 2010, Pertumbuhan dan perkembangan NU, Duta Aksara Mulia, 

Surabaya, hlm.110
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NU tersebut adalah mengupayakan terselenggaranya pentransformasian

ajaran ahlu al-sunnah wa al-jama’ah di lembaga- lembaga pendidikan 

tersebut.

Selanjutnya  perhatian  Lembaga  Pendidikan  Ma’arif  NU  

jugamemperhatikan unsur-unsur dalam program pendidikan Islam

diantaranya adalah: kurikulum, materi, dan metode dalam proses belajar

mengajar. Ketiga-tiganya masuk dalam komponen pendidikan yang sangat 

mempengaruhi dalam proses pembajaran di lembaga pendidikan karena 

ketiganya ini sangat urgent dalam mempengaruhi pendidikan. Ketika 

pendidikan menjadi maju dan berkembang maka yang perlu diperhatikan 

adalah ketiga hal tersebut. Karena kurikulum adalah seperangkat perencanaan

dan media untuk mengantar lembaga pendidikan  dalam mewujudkan tujuan

pendidikan yang hendak diinginkan. Materi adalah suatu mata pelajaran yang 

diajarkan di sebuah lembaga pendidikan sesuai dengan target yang 

ditentukan, materi ini harus disesuaikan dengan materi lokal dan nasional

sehingga dalam penyajiannya tidak hanya monoton materi lokal saja. Dan

Metode mengajar adalah salah satu cara yang harus dilalui   untuk   

menyajikan   bahan  pengajaran  agar  tercapai   tujuan pengajaran.

Sebagai salah satu lembaga pendidikan di bawah LP Ma’arif NU 

mengharuskan MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus untuk

mengikuti tata aturan  yang telah  ditetapkan  oleh LP  Ma’arif NU.  Hal 

tersebut  terkait  dengan hubungan koordinatif-konsolidatif yang harus

dilakukan Pimpinan LP Ma'arif NU dengan sekolah, madrasah, maupun
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perguruan tinggi yang menjadi binaannya.108

Hasil  wawancara dengan  Didik  hartoko  selaku Pengurus Lembaga 

Pendidikan Ma’arif Kabupaten Kudus tentang peran Lembaga Pendidika 

Ma’arif NU terhadap pengembangan kurikulum  madrasah di  MTs  NU 

Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus beliau mengatakan bahwa:

“Secara umum hampir sama dengan madrasah NU yang lain, jadi
kita tetap melakukan pengawasan baik itu terhadap komite 
madrasah,ataupun terhadap tim pengembangan kurikulum di MTs NU 
Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus, meskipun disana sudah 
gudangnya kiai, yang hampir bisa dipastikan berhaluan aswaja. Jadi 
dalam pengembangan kurikulum di MTs NU Raudlatut Tholibin 
Sidomulyo Jekulo Kudus, kami melakukan  pengawasan  untuk  
memastikan  pengembangan kurikulum di MTs NU Raudlatut 
Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus telah dilaksanakan sesuai
prosedur  yang   ada,  sesuai  dengan  panduan  pengembangan 
kurikulum  dari  BNSP,  Permendiknas,  pedoman  kurikulum 
Kemenag, serta kurikulum standar Ma’arif. Jadi kami tetap mewajibkan
pengajaran Ke-NU-an dan Ta’limul Muta’allim di MTs NU Raudlatut 
Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus, kami juga melakukan evaluasi
berkala terkait pemberlakuan kurikulum di MTs NU Raudlatut 
Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus, dalam hal evaluasi kami juga ikut 
berperan serta baik evaluasi mapel melalui penyelenggaraan PAS dll. 
maupun evaluasi kurikulum.”109

Sebagaimana hasil wawancara dengan Arif Burhansyah,S.Pd. selaku

Kepala MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus tentang 

peran LP Ma’arif NU Cabang  Kudus terhadap pengembangan kurikulum

di MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus beliau mengatakan 

bahwa LP Ma’arif NU Cabang Kudus memiliki beberapa kriteria dalam

menjalankan kurikulum di madrasah. Dalam struktur kurikulum  LP  Ma’arif 

NU Cabang Kudus mengharuskan  adanya mata pelajaran Ke-NU-an dan
                                                          

108 . PP LP Ma’arif NU, 2013, Peraturan dan Pedoman Kerja LP Ma’arif NU, Jakarta , hlm. 21
109 . Didik Hartoko,ketua LP.Ma’arif Kabupaten Kudus,Wawancara Pribadi,pada tanggal 17 

April 2019.
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Ta’limul Muta’allim.Dalam implementasi kurikulum LP Ma’arif NU Cabang 

Kudus melakukan monitoring berkala setiap satu semester, montoring 

tersebut untuk memastikan bahwa implementasi kurikulum serta pelaksanaan 

pembelajaran di MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus

telah sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Sedangkan dalam tahap 

evaluasi peran LP Ma’arif NU Cabang Kudus diantaranya dengan 

mengadakan rapat bersama kepala madrasah untuk mengevaluasi kurikulum

yang sedang berjalan sebagai bahan pengembangan kurikulum di tahun ajaran

berikutnya serta melakukan evaluasi ulangan akhir semester, ulangan 

kenaikan kelas dengan menggunakan soal dari Ma’arif.110

Arif Burhansyah,S.Pd. selaku Kepala MTs. NU Raudlatut Tholibin 

Sidomulyo Jekulo Kudus juga menjelaskan bahwa peran dari LP Ma’arif

Cabang Kudus yakni dengan adanya pengawasan dan peraturan dasar yang

diberikan kepada madrasah sebagai  suatu  pegangan  bagi  madrasah  

untuk  menjalankan  dan mengembangkan kurikulumnya sendiri. Selain itu, 

dari LP Ma’arif Cabang Kudus juga memberikan kontribusi penting dalam

pengembangan kurikulum dalam hal memberi pelatihan dan pendidikan 

kepada guru sebagai pelaksana utama dalam pembelajaran melalui MGMP, 

workshop dan pelatihan lainnya agar guru mampu melakukan pengembangan 

kurikulum   yang   telah   ditetapkan   oleh   madrasah   tersebut   saat 

implementasinya di kelas.111

Dengan demikian  peran Lembaga  Pendidikan Ma’arif  NU Cabang 

                                                          
110 . Arif Burhansyah,S.Pd., Kepala MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo 

Kudus, Wawancara Pribadi, pada tanggal 19 Mei 2019.
111. Arif Burhansyah,S.Pd.,Kepala MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus,

Wawancara Pribadi, pada tanggal 19 Mei 2019.
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Kudus dalam tahapan pengembangan kurikulum di MTs NU Raudlatut 

Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus yakni :

a. Peran LP Ma’arif NU Cabang Kudus dalam Pengembangan 

kurikulum tingkat lembaga di MTs NU Raudlatut Tholibin 

Sidomulyo Jekulo Kudus

Dalam pengembangan kurikulum tingkat lembaga di MTs NU

Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus peran LP Ma’arif NU

Cabang Kudus yakni sebagai berikut :

1) Perencanaan

Tahap perencanaan pengembangan kurikulum di MTs NU

Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus  ditandai  dengan  

pembentukan  tim  pengembangan kurikulum. Tim tersebut

beranggotakan Kepala Madrasah, Wakil Kepala Bidang  Kurikulum, 

Wakil  Kepala Bidang  Kesiswaan, Wakil Kepala Bidang Sarana

Prasarana dan Humas, Koordinator BK, serta Komite Madrasah dan 

Koordinator Guru.112

Dalam tahapan perencanaan pengembangan kurikulum di 

MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus tersebut LP

Ma’arif NU Cabang Kudus tidak termasuk dalam keanggotaan tim

pengembangan kurikulum. Akan tetapi LP Ma’arif NU Cabang 

Kudus berperan melalui komite madrasah yang terlibat dalam tim 

pengembangan kurikulum.113

                                                          
112. Arif Burhansyah,Kepala MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus,

Wawancara Pribadi, pada tanggal 19 Mei 2019
113. Didik Hartoko, ketua LP. Ma’arif Kabupaten Kudus, Wawancara Pribadi, pada tanggal 
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Peran tersebut dibuktikan dengan adanya kriteria yang telah 

ditentukan LP Ma’arif NU Cabang Kudus dalam pengangkatan 

anggota komite madrasah di MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo 

Jekulo. Ketua komite yang berada di MTs NU Raudlatut Tholibin 

Sidomulyo Jekulo harus dijabat oleh Wali Murid yang terpilih oleh 

musyawarah Paguyuban wali murid,sedangkan wakil dan

anggotanya harus dijabat oleh tokoh NU / masyarakat. Hal tersebut

untuk mengawal eksistensi faham ahlus sunnah wal jama’ah di 

MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus.

Peran LP Ma’arif Cabang Kudus melalui komite madrasah 

tersebut sejalan dengan mekanisme penyusunan KTSP yang 

dikeluarkan oleh Badan Nasional Standarisasi Pendidikan (BNSP) 

yang menyebutkan bahwa Tim penyusun KTSP MI, MTs, MA 

terdiri atas guru, konselor, kepala madrasah, komite 

madrasah,narasumber serta pihak lain yang terkait114

Tim pengembangan kurikulum MTs NU Raudlatut Tholibin 

Sidomulyo Jekulo Kudus tersebut selanjutnya mengkaji masukan  

dari anggota tim,  guru,  serta berbagai pihak terkait untuk

merumuskan tentang tujuan, materi pelajaran, strategi pelaksanaan

kurikulum, serta merumuskan evaluasi yang akan diberlakukan di

MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus dengan 

mengacu pada Standar Isi dan Standar kelulusan yang dikeluarkan 

                                                                                                                                                              
17 April 2019

114. Madrasah Development Center, 2007, KTSP Konsep dan Implementasinya di Madrasah, 
Nuansa Aksara, Jogjakarta, hlm 93.
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kemenag. 115

Dalam tahapan ini LP Ma‘arif NU Cabang  Kudus melalui 

badan pelaksana pendidikan Ma’arif NU (BPPMNU) serta komite 

madrasah melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa 

pengembangan kurikulum di MTs N U Raudlatut Tholibin 

Sidomulyo Jekulo Kudus telah dilaksanakan sesuai prosedur yang

ada, sesuai dengan panduan pengembangan kurikulum  dari  

BSNP,  Permendiknas,  pedoman  kurikulum Kemenag, serta

telah memasukkan kurikulum standar Ma’arif.116

Hasil akhir dari kerja tim pengembangan kurikulum tersebut 

nantinya akan menghasilkan sebuah dokumen kurikulum madrasah. 

Kurikulum madrasah tersebut secara garis besar memuat tentang 

tujuan pendidikan yang meliputi visi, misi, serta tujuan pendidikan 

MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus serta memuat

tentang struktur dan muatan kurikulum di MTs NU Raudlatut 

Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus dan juga memuat tentang 

kalender pendidikan.

LP Ma’arif NU Cabang Kudus harus memastikan bahwa hasil 

dokumen madrasah yang berisi visi, misi, tujuan serta struktur dan 

muatan kurikulum yang digunakan di MTs NU Raudlatut Tholibin 

Sidomulyo Jekulo Kudus tersebut harus sejalan dengan acuan

                                                          
115. M.Nuryanto,Waka Kurikulum MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus,

Wawancara Pribadi, pada tanggal 19 Mei 2019.
116. Didik Hartoko, ketua LP. Ma’arif Kabupaten Kudus, Wawancara Pribadi, pada tanggal

17 April 2019.
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kurikulum standar Ma’arif. Visi misi dan tujuan madrasah harus 

sesuai faham ahlus sunnah wal jama’ah, sedangkan struktur dan

muatan kurikulum di MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo

harus memuat materi ke-NU-an dan Ta’limu Al Muta’allim

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa peran LP Ma’arif 

NU Cabang Kudus dalam tahap perencanaan pengembangan 

kurikulum belum maksimal karena LP ma’arif NU Cabang Kudus 

tidak ikut terlibat langsung dalam keanggotaan tim pengembangan 

kurikulum di MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus.

Minimnya peran LP Ma’arif NU Cabang Kudus dalam tahap 

perencanaan   tersebut  tentunya  sangat   merugikan   dari   sisi 

organisasi, mengingat tahapan perencanaan merupakan saat yang 

tepat bagi pimpinan dalam menggunakan pengaruh dan 

kewenangannya  untuk  dapat  merubah  kegiatan  dan  tujuan 

organisasi 117

2) Implementasi

Tim pengembangan kurikulum MTs NU Raudlatut Tholibin 

Sidomulyo Jekulo Kudus dalam tahap implementasi kemudian 

mensosialisasikan dokumen kurikulum madrasah yang dihasilkan

oleh tim pengembangan kurikulum. Dokumen tersebut

disosialisasikan kepada masing- masing guru mata pelajaran dengan

harapan dokumen tersebut dapat dijadikan sebagai acuan dalam 

                                                          
117 . Hamdani Hamid, 2012, Pengembangan kurikulum pendidikan, Pustaka setia, Bandung, 

hlm.54
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proses kegiatan belajar mengajar yang dilakukan guru di kelas. 118

Dalam tahap implementasi kurikulum di MTs NU Raudlatut 

Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus, LP  Ma’arif NU Cabang Kudus 

terkendala dalam  implementasi atau pelaksanaan pembelajaran

Ta’limul Muta’allim, pembelajaran Ta’limul Muta’allim di MTs NU

Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus dilaksanakan 2 jam 

pelajaran berbeda dengan standar Ma’arif yang hanya 

mengalokasikan 1 jam untuk mapel tersebut. Hal tersebut tentunya 

berpengaruh pada pemetaan materi, pengembangan RPP, serta 

pelaksanaan evaluasi pembelajaran.

Dalam tahap implementasi tersebut LP Ma’arif NU Cabang 

Kudus juga menyediakan beberapa buku ajar yakni buku ajar ke-

NU-an, LKS mata pelajaran Al Qur’an Hadis, Akidah Akhlak, 

SKI, Fikih, serta buku ajar Bahasa Jawa yang  bisa dijadikan 

sebagai salah satu bahan ajar dalam implementasi kurikulum di 

MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus.119

LP  Ma’arif NU Cabang  Kudus juga melakukan monitoring 

berkala setiap akhir semester untuk memastikan bahwa implementasi

kurikulum khususnya terkait kegiatan pembelajaran di MTs NU 

Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus telah berjalan dengan 

baik. 

Dari uraian tersebut LP Ma’arif NU Cabang Kudus memiliki 

                                                          
118. M.Nuryanto, Wakil kepala bidang Kurikulum MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo 

Jekulo Kudus, Wawancara Pribadi, pada tanggal 19 Mei 2019.
119. Ridlwan,S.Pd.I,koordinator Bidang MTS/SMP LP Ma’arif NU kudus,Wawancara Pribadi, 

pada tanggal 17 April 2019.
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peran penting dalam implementasi kurikulum di MTs NU Raudlatut 

Tholibin Sidomulyo Jekulo, urgensi tersebut dapat dilihat dari 

penyediaan buku ajar, LKS serta monitoring yang dilakukan LP

Ma’arif NU Cabang Kudus dalam tahapan implementasi kurikulum 

di MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus.

Penyediaan bahan ajar menjadi penting dalam kaitannya untuk 

mencapai tujuan khusus organisasi. Sesuai dengan pendapat Hamalik  

bahwa   bahan  ajar   merupakan  bahan  kajian  untuk mencapai 

tujuan penyelenggaraan satuan pendidikan120 Melihat tujuan utama

LP Ma’arif NU Cabang Kudus yakni yakni membentuk manusia

yang unggul dalam ilmu pengetahuan tekhnologi, keimanan,

ketaqwaan serta berpaham Aswaja. Maka penyediaan buku ajar

tersebut sangatlah penting.

3) Evaluasi

Dalam tahap evaluasi tim  pengembangan kurikulum 

melakukan evaluasi di akhir tahun pelajaran. Evaluasi tersebut 

meliputi evaluasi dokumen kurikulum, evaluasi implementasi 

kurikulum, serta  evaluasi pembelajaran. Evaluasi tersebut 

dilakukan untuk mengetahui sejauh mana  efektifitas kurikulum 

serta menganalisa kelemahan kurikulum yang diterapkan. Hasil akhir 

evaluasi tersebut nantinya dijadikan sebagai salah satu acuan dalam 

pengembangan kurikulum di tahun ajaran mendatang.

                                                          
120. Muhammad Zaini, 2009, Pengembangan Kurikulum, Teras, Jogjakarta, hlm.84



161

Dalam tahapan  evaluasi  ini  LP  Ma‘arif NU Cabang Kudus 

melalui badan pelaksana pendidikan Ma’arif NU (BPPMNU) serta 

komite madrasah melakukan evaluasi kurikulum bersama anggota 

tim pengembangan kurikulum di MTs NU Raudlatut Tholibin 

Sidomulyo Jekulo Kudus untuk mengetahui sejauh mana efektifitas

kurikulum serta menganalisa kelemahan  kurikulum  yang  sedang  

berjalan  untuk  dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam 

pengembangan kurikulum yang akan digunakan di MTs NU

Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus ditahun ajaran yang 

akan datang.

LP Ma’arif NU Cabang Kudus juga berperan dalam evaluasi

hasil pembelajaran, evaluasi pembelajaran menjadi penting sebagai

salah satu cara untuk mengetahui keberhasilan dalam implementasi 

kurikulum. Evaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh Madrasah 

Tsanawiyah NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus

bekerjasama dengan Lembaga Pendidikan Ma’arif NU Cabang 

Kudus yakni meliputi ulangan akhir semester, ulangan kenaikan

kelas, serta ujian madrasah. Lembaga Pendidikan Ma’arif NU 

Cabang Kudus merasa  berkepentingan untuk mengoordinasikan

hal itu agar evaluasi hasil pembelajaran di semua sekolah atau 

madrasah di bawah naungan Lembaga Pendidikan Ma’arif NU 

Cabang Kudus bisa terstandarisasi dengan baik.121

Dari uraian tersebut dapat dipahami Lembaga Pendidikan

                                                          
121. Drs.Chudlori,Sekretaris LP Ma’arif NU kudus,Wawancara Pribadi,pada tanggal 17 April 

2019
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Ma’arif  NU Cabang Kudus memiliki peran yang sangta penting

dalam tahapan evaluasi kurikulum. hal tersebut dapat dilihat dari 

peran Lembaga Pendidikan Ma’arif  NU Cabang Kudus dalam

evaluasi pembelajaran, serta evaluasi dokumen kurikulum   bersama 

kepala madrasah   dibawah   naungannya.  Hal tersebut senada 

dengan pendapat Zainal Arifin yang  menyatakan bahwa evaluasi 

kurikulum dilakukan secara menyeluruh meliputi evaluasi  dimensi   

kurikulum   (dimensi   rencana,   kegiatan,   hasil), evaluasi 

komponen kurikulum (tujuan, isi, proses, evaluasi), serta evaluasi 

tahapan     pengembangan kurikulum (perencanaaan, implementasi, 

implementasi,evaluasi).122

b.  Peran LP Ma’arif NU Cabang Kudus dalam Pengembangan 

kurikulum tingkat kelas di MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo 

Jekulo Kudus

Menyadari pentingnya peran guru dalam kegiatan pembelajaran, 

maka guru di MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus

didorong untuk dapat berinovasi sebagai langkah lanjutan dalam 

mengembangkan dan implementasi kurikulum di tingkat kelas. Guru

diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembelajarannya dengan

aktif, kreatif, dan berinovasi dalam mengajar.123

Secara umum pengembangan kurikulum tingkat kelas di MTs

Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus meliputi:
                                                          

122. Zainal arifin, 2014, Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum, Remaja Rosdakarya, 
Bandung, hlm.271

123. Nik Haryati, 2011, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam, Alfabeta, 
Bandung, hlm.105.
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1) Pengembangan RPP dan Silabus

Dalam  pengembangan  kurikulum  di tingkat kelas di  MTs  NU 

Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus, guru sebagai ujung  

tombak pendidikan dituntut untuk mampu mengembangkan RPP 

dan Silabus. Langkah yang dilakukan dalam penyusunan RPP 

tersebut diawali dengan mengidentifikasi standar kompetensi yang 

ingin dicapai, menentukan alokasi waktu, mengidentifikasi materi 

standar serta merumukan langkah – langkah pembelajaran dan 

menyusun kriteria penilaian.

2) Pengembangan materi dan bahan pengajaran.

Guru di MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus

diberikan kewenangan oleh madrasah untuk mengembangkan bahan 

pengajaran, materi pelajaran. Pengembangan tersebut tentunya

dengan memperhatikan acuan kurikulum madrasah serta kondisi 

peserta didik.

3) Pengembangan metode, strategi pembelajaran.

Kondisi siswa yang berbeda mengharuskan guru untuk memilih 

metode serta strategi pembelajaran yang tepat. Penggunaan

metode serta strategi pembelajaran yang tepat akan menunjang

keberhasilan proses belajar mengajar. Untuk itulah guru di MTs NU 

Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo melakukan pengembangan

metode serta strategi pembelajaran untuk memaksimalkan proses

pembelajaran.
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4) Pengembangan evaluasi pembelajaran

Guru di MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus 

mengembangkan evaluasi pembelajaran dengan menggunakan 

beberapa teknik evaluasi. pengembangan tersebut untuk menjamin

bahwa evaluasi yang digunakan sudah tepat serta dapat dijadikan

sebagai alat ukur yang valid.

Sejalan dengan upaya MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo 

Jekulo dalam pengembangan kurikulum di tingkat kelas tersebut, LP

Ma’arif NU Cabang Kudus juga memiliki peran penting  dalam 

pengembangan kurikulum di tingkat kelas di MTs NU Raudlatut Tholibin 

Sidomulyo Jekulo Kudus. Peran tersebut melalui beberapa langkah konkrit

sebagai berikut:

1)   Pelaksanaan MGMP

LP Ma’arif NU Cabang Kudus mengadakan kegiatan Musyawarah 

Guru Mata Pelajaran (MGMP) setiap 3 bulan sekali. Guru rumpun

mata pelajaran di semua sekolah dibawah naungan LP Ma’arif  

NU Cabang Kudus termasuk didalamnya guru dari MTs NU 

Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus diwajibkan  mengikuti 

kegiatan tersebut.

Dalam MGMP tersebut dilaksanakan beberapa kegiatan 

diantaranya pemetaan materi, bedah SKL, penyusunan RPP dan 

silabus, penyusunan LKS mata pelajaran PAI serta sharing tentang 
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problematika dalam pembelajaran di sekolah masing –masing. 124

Pemetaan  materi  dimaksudkan  untuk  memetakan  materi 

mapel pada tiap jenjang pendidikan, menentukan batasan materi 

yang harus dicapai pada ulangan tengah semester, menentukan 

batasan materi ulangan akhir semester serta ulangan kenaikan

kelas.

Kegiatan MGMP tersebut juga mengadakan bedah Standar 

Kelulusan (SKL) untuk menganalisa standar kelulusan yang 

dikeluarkan kemenag maupun dinas pendidikan. Bedah SKL tersebut

juga untuk memastikan bahwa SKL yang ada telah sesuai dengan 

materi yang diajarkan di madrasah NU.

2) Workshop kurikulum 2013

Dalam upaya mensukseskan pengembangan kurikulum baik 

ditingkat lembaga maupun ditingkat LP ma’arif NU Cabang Kudus 

menyelenggarakan sosialisasi kurikulum 2013 bekerja sama dengan 

UNISMA malang pada bulan januari 2017. Serta bekerja sama dengan

DBE USAID Jawa Tengah pada bulan februari 2016.125 Sosialisasi

tersebut diikuti oleh kepala madrasah serta perwakilan guru  

madrasah dibawah  naungan LP  ma’arif NU cabang kudus 

termasuk kepala MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo.

3) Menyusun Silabus dan RPP Standar Ma’arif

                                                          
124. Drs. Chudlori, Sekretaris LP Ma’arif NU kudus, Wawancara Pribadi, pada tanggal 17 

April 2019
125. Ridlwan, S.Pd.I, koordinator Bidang MTS/SMP LP Ma’arif NU kudus, Wawancar

Pribadi, pada tanggal 17 April 2019.
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LP Ma’arif NU Cabang Kudus juga membentuk Tim yang 

bertugas untuk menyusun Silabus dan RPP standar ma’arif, tim 

tersebut beranggotakan  6 sampai dengan 7 guru mata pelajaran 

yang mengajar di madrasah – madrasah dibawah naungan Ma’arif. 

Tim tersebut bekerja selama 2 bulan untuk menyusun Silabus serta 

RPP standar Ma’arif yang nantiya didistribusikan ke semua madrasah 

Ma’arif termasuk ke MTS NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo 

Kudus.

4) Menyusun buku ajar atau Lembar kerja Siswa

LP Ma’arif NU Cabang Kudus juga membentuk Tim yang 

beranggotakan guru mata pelajaran untuk menyusun Lembar Kerja 

Siswa (LKS) mata pelajaran   Fikih, Alqur’an Hadis, Akidah 

Akhlak, SKI yang digunakan di Madrasah NU.telaah analisis tersebut

kemudian dijadikan sebagai bahan materi untuk penyusunan LKS

Ma’arif dengan penambahan materi dari beberapa sumber belajar

maupun dari kitab salaf. Hasil kerja tim tersebut menghasilkan

Lembar Kerja Siswa (LKS) yang muatannya telah disesuaikan dengan

paham ahlus sunnah wal jama’ah untuk dijadikan suplemen bahan

ajar di Madrasah NU termasuk di MTs NU Raudlatut Tholibin 

Sidomulyo Jekulo Kudus.126

Dari uraian tersebut diatas dapat kita simpulkan bahwa secara

umum, LP Ma’arif NU Cabang Kudus mempunyai peran penting

dalam pengembangan kurikulum di MTs NU Raudlatut Tholibin 

                                                          
126. Noor sa’id, Tim penyusun modul ajar LP Ma’arif NU Kudus, Wawancara Pribadi, pada 

tanggal 23 April 2019
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Sidomulyo Jekulo Kudus kaitannya dengan sosialisasi , internalisasi

serta usaha mengawal nilai ahlus sunnah wal jama’ah di MTs NU

Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus. Hal tersebut 

dibuktikan dengan adanya kriteria pengurus yayasan serta anggota

komite yang harus berpaham Aswaja. Dalam kaitannya dengan

tahapan pengembangan kurikulum di MTs NU Raudlatut Tholibin 

Sidomulyo Jekulo Kudus Peran LP Ma’arif NU Cabang Kudus masih

belum maksimal. Hal tersebut dibuktikan dengan beberapa hal sebagai 

berikut :

1.   Dalam tahap perencanaan LP Ma’arif NU Cabang Kudus

tidak terlibat langsung dalam perencanaan tersebut.

2.   Dalam tahapan implementasi kurikulum di MTs NU Raudlatut 

Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus LP Ma’arif NU Cabang Kudus

hanya menyediakan buku ajar PAI, sedangkan buku ajar mapel

umum standar LP Ma‘arif belum maksimal. Dalam tahapan 

implementasi terkait dengan peran controlling yang  

dijalankannya, LP Ma’arif NU Cabang  Kudus telah 

melakukan monitoring  berkala terkait implementasi kurikulum

serta mendorong adanya pengembangan kurikulum oleh guru 

ditingkat kelas.

3.  Dalam tahap evaluasi urgensi LP Ma’arif NU Cabang Kudus sudah 

dilakukan secara maksimal  dalam melakukan evaluasi dokumen 

kurikulum  secara menyeluruh  bersama dengan kepala madrasah 

serta pihak – pihak terkait. Selain itu LP ma’arif NU juga terlibat 
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dalam evaluasi pembelajaran melalui pelaksanaan PAS, UKK serta 

UM yang dikordinasikan oleh LP Ma’arif NU.

D. Temuan  Penelitian  Peran   LP   Ma’arif  NU  Cabang   Kudus  

dalam Pengembangan Kurikulum di MTs NU Raudlatut Tholibin 

Sidomulyo Jekulo Kudus

Setelah Peneliti melakukan penelitian terkait Peran LP Ma’arif NU 

Cabang Kudus dalam Pengembangan Kurikulum di MTs NU Raudlatut 

Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus maka peneliti menemukan beberapa

temuan sebagai berikut :

1. MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus telah 

melaksanakan tahapan proses pengembangan kurikulum dengan baik

meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi

2. Dalam pengembangan kurikulum PAI dan Mulok MTs NU

Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus memiliki karakter khas

yang jarang dimiliki madrasah lain.

3. Dalam pengembangan kurikulum PAI dan Mulok MTs NU

Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo berani menonjolkan mata 

pelajaran muatan lokal seperti halnya mata pelajaran Taqrib dan 

Albarjanzi.

4. Dalam pengembangan kurikulum muatan lokal wajib dari LP Ma’arif 

NU MTs Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus menambah jam 

mata pelajaran Adab (Ta’limu Al Muta’allim) menjadi dua jam 

pelajaran dari yang seharusnya berbobot satu jam pelajaran.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.  Diskripsi Data Penelitian	

1.   Gambaran Umum MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jkl Kudus

Sejarah dan perkembangan madrasah hampir tidak bisa dipisahkan dengan pondok  pesantren, termasuk dalam hal ini MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus.[footnoteRef:1] [1: . Dokumen MTs NU Raudlatut Tholibin sidomulyo Jekulo Kudus, Profil Madrasah Raudlatut Thalibin Sidomulyo Jekulo Kudus, dikutip pada tanggal 9 Mei 2019] 


Keberadaaan pondok pesantren telah diakui sebagai sistem dan lembaga pendidikan yang memiliki akar sejarah dengan ciri-cirinya yang khas.

Keberadaan Madrasah sampai sekarang masih berdiri kokoh di tengah komunitas masyarakat dengan menampilkan keaslian, kebinekaan, dan kemandiriannya. Meskipun usianya sudah setua proses Islamisasi di negeri ini, akan tetapi pada kenyataannya kondisi objektif menunjukkan bahwa dalam beberapa dekade terakhir ini mulai dirasakan ada pergeseran peran dan fungsi pesantren.

Peran dan fungsi pesantren sebagai kawah candradimuka bagi orang yang "tafaqquh fi addin" [footnoteRef:2](ahli dalam agama) terutama yang terkait dengan norma-norma praktis (fikih) semakin memudar. Penyebabnya antara lain karena desakan gelombang modernisasi, globalisasi, teknologi informasi yang berdampak kuat pada pergeseran orientasi hidup masyarakat. Hal ini berpengaruh pada minat masyarakat untuk mempelajari ilmu agama di pondok pesantren  yang semakin mengendor. [2: . Dokumen MTs NU Raudlatut Tholibin sidomulyo Jekulo Kudus, Profil Madrasah Raudlatut Thalibin Sidomulyo Jekulo Kudus, dikutip pada tanggal 9 Mei 2019] 
62



Penurunan kualitas, peran,   serta fungsi pesantren ini segera diatasi dan dicarikan jalan keluar. Sebagai buktinya, para ulama akhirnya mendirikan   madrasah   bahkan   sekolah-sekolah   umum   di   lingkungan pondok pesantren.

Proses kelahiran MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomuly Jekulo  Kudus juga tidak lepas dari kenyataan di atas, sehingga visi dan misi yang dicanangkan oleh lembaga/pengurus MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus pun tidak lepas dari identitasnya yang spesifik.

2. Kajian Historis

Madarasah Tsanawiyah NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus lahir pada zaman Orde Baru. Lokasinya berada di lingkungan masyarakat muslim yang sangat memegang  teguh  tradisi  juga  sangat  kuat  memegang  ajaran  Islam yaitu tidak jauh dari pusat penyebaran Islam pertama di Kudus yang dilakukan  oleh  salah  seorang walisongo  Syekh  Ja'far Shodiq  yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan Sunan Kudus.

Pada tanggal  30 Mei 1985 M, Madrasah Tsanawiyah NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus berdiri. Ide untuk mendirikan madrasah sebagai lembaga pendidikan yang bermisi Ahlus Sunnah  wa  al-Jama’ah  pada  saat  itu  datang  dari  KH.Abdur Rahman seorang Ulama’ dan Pengasuh Pondok Pesantren di Desa Sidomulyo tersebut. Gagasan ini dimaksudkan agar umat Islam ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan pendidikan. Disamping untuk mencetak kader- kader Islam yang alim, cerdas, terampil, berwawasan kebangsaan, dan ber-akhlaqul karimah gagasan ini ternyata mendapat sambutan dari para ulama dan tokoh masyarakat di Desa Sidomulyo dan sekitarnya.

Sebagai tindak lanjut untuk mewujudkan gagasan kemudian diadakan musyawarah yang dipimpin langsung oleh KH.Abdur Rahman dengan mengundang para ulama serta tokoh masyarakat. Dari musyawarah ini terbentuk suatu kepengurusan yang akan mengelola dan mengurus madrasah dengan anggota sebagai berikut: KH.Abdur Rahman,KH.Halimi, KH.Abdul Hannan,KH.Abdul Halim,  Suparman, Drs.Rumadi,Ngarsimin,BA,Mariyun,Sulasmin,Jasmani,Karyono,Surawi,sundoyo dan Paidi.

Sebelum MTs NU Raudlatut Tholibin berdiri, di Desa Sidomulyo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus telah berdiri Madrasah Diniyah Miftahul Huda. Akan tetapi madrasah itu tidak dapat bertahan lama,Madrasah ini hanya mampu bertahan empat tahun saja, hal ini disebabkan karena dalam masa itu pimpinan madrasah selalu silih berganti, sehingga dalam menjalankan progam pengajaran selalu mengalami hambatan atau boleh dibilang tidak lancar.[footnoteRef:3] Materi yang diajarkan di madrasah tersebut adalah mata pelajaran agama islam khususnya adalah kitab kuning, dan waktu pembelajarannya adalah malam hari, yaitu mulai pukul 19.00 sampai 22.00 WIB. [3: . Dokumen MTs NU Raudlatut Tholibin sidomulyo Jekulo Kudus Sejarah berdiri MTs Raudlatut Thalibin Sidomulyo Jekulo Kudus, dikutip pada tanggal 9 Mei 2019
] 


Proses pembelajaran Madrasah Diniyah Miftahul Huda Desa Sidomulyo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus banyak mengalami hambatan, diantaranya adalah :

1. Tempat pembelajaran yang tidak layak,hanya bertempat di rumah salah satu warga Desa Sidomulyo, yaitu di rumah bapak KH. Abdul Hanan.

2. Cara belajarnya dengan sistem lesehan, yaitu duduk di lantai dengan menghadap pada guru-gurunya. 

3. Karena pada masa itu listrik belum masuk desa Sidomulyo, maka sistem pembelajarannya memakai penerangan lampu petromak, yaitu lampu satu yang digunakan untuk semua kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung.

4. Karena semua Pengajar di Madrasah Diniyah Miftahul Huda bersifat pengabdian tidak menerima honorarium maka ketika ada agenda yang bersamaan dengan kegiatan mengajar, para guru terbiasa meninggalkan tugas mengajarnya dan lebih mementingkan urusan kemasyarakatan. Kondisi ini menyebabkan banyak progam pembelajaran di Madrasah Miftahul Huda Sidomulyo tidak berjalan stabil.[footnoteRef:4] [4: . Dokumen MTs NU Raudlatut Tholibin sidomulyo Jekulo Kudus Sejarah berdiri MTs Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus, dikutip pada tanggal 9 Mei 2019] 


Pada tahun ke empat dari berdirinya,Madrasah Diniyah Miftahul Huda Sidomulyo Jekulo Kudus sudah tidak ada aktifitas Belajar mengajar dan dinyatakan bubar.

Selama kurang lebih satu tahun dari berhentinya Madrasah Diniyah Miftahul Huda, yaitu tepatnya pada tangga 30 Mei 1985 para tokoh masyarakat dan tokoh agama Islam di Desa Sidomulyo berkumpul dalam majlis musyawarah untuk menentukan nasib pendidikan anak-anak desa tersebut di masa-masa mendatang. Mereka yang berkumpul adalah :

1. KH. Abdur Rahman	: Ulama’/ Pengasuh Pondok Pesantren

2. KH. Halimi		: Ulama’

3. KH. Abdul Hanan	: Ulama’

4. KH. Abdul Halim	: Ulama’

5. Suparman 		: Kepala Desa Sidomulyo

6. Drs. Rumadi		: Ilmuwan Muslim

7. Ngarsimin, BA	: Ilmuwan Muslim

8. Mariyun 		: Ilmuwan Muslim

9. Sulasmin		: Tokoh masyarakat

10. Jasmani		: Tokoh masyarakat

11. Karyono		: Tokoh masyarakat

12. Surawi 		: Perangkat Desa

13. Paidi			: Pemuda

14. Sundoyo		: Pemuda

Mereka berkumpul di rumah bapak KH. Abdul Hanan untuk membahas Pendidikan Islam di Desa Sidomulyo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus. Dan dari musyawarah berbagai tokoh tersebut menghasilkan kesepakatan, yaitu mendirikan kembali madrasah tersebut dengan nama dan sistem pembelajaran yang berbeda dengan sistem madrasah sebelumnya. Mulai saat itu diputuskan mendirikan kembali madrasah dengan nama MTs Raudlatut Tholibin.[footnoteRef:5] [5: . Dokumen MTs NU Raudlatut Tholibin sidomulyo Jekulo Kudus Profil Madrasah Raudlatut Thalibin Sidomulyo Jekulo Kudus, dikutip pada tanggal 9 Mei  2019] 


Adapun Pimpinan MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus Mulai berdiri hingga sekarang adalah sebagai berikut :

1. Drs. Rumadi menjadi Kepala MTs NU Raudlatut Tholibin mulai tahun 1985 sampai 1987.

2. Zuhdi, BS menjadi Kepala MTs NU Raudlatut Tholibin mulai tahun1987 sampai 1990.

3. Drs. Mustadjab, HS menjadi Kepala MTs NU Raudlatut Tholibin mulai tahun 1990 sampai 1997.

4. Moh. Yazid, S.Ag menjadi Kepala MTs NU Raudlatut Tholibin mulai tahun 1998 sampai 2006.

5. Arif Burhansyah, S.Pd menjadi Kepala MTs NU Raudlatut Tholibin mulai tahun 2006 sampai sekarang.

Semoga MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus selalu dapat memberikan kontribusi pengetahuan baik pengetahun umum maupun pengetahuan agama Islam kepada masyarakat setempat dan masyarakat desa sekitar.[footnoteRef:6] [6: . Dokumen MTs NU Raudlatut Tholibin sidomulyo Jekulo Kudus Sejarah berdiri MTs Raudlatut Thalibin Sidomulyo Jekulo Kudus, dikutip pada tanggal 9 Mei 2019 ] 




Keberadaan MTs NU Raudlatut Tholibin menjadi semakin diakui oleh masyarakat maupun pemerintah setelah mendapat pengakuan melalui penilaian/akreditasi madrasah. Sesuai dengan Keputusan Kakanwil Depag No.  Wk/5  C/PR00.5/1390/-93  tanggal  30  Juni  1993 meningkat dari berstatus “TERDAFTAR” menjadi “DIAKUI”. Dengan status ini, maka  sejak  tahun  1993  MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus berhak  menyelenggarakan ujian   negara  sendiri.   

Sekarang ini MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus termasuk dalam pembinaan LP Ma'arif NU Kudus, sehingga secara kelembagaan madrasah ini mempunyai hubungan koordinasi dengan Jam'iyah Nahdhatul Ulama. Oleh karena itu, diantara mata pelajaran yang disampaikan kepada para siswa selain ilmu agama dan ilmu umum, juga diberikan muatan ke NU-an dan Pelajaran Ahlussunnah wal-jama’ah ( Aswaja )[footnoteRef:7]. [7: . Dokumen MTs NU Raudlatut Tholibin sidomulyo Jekulo Kudus Sejarah berdiri MTs Raudlatut Thalibin Sidomulyo Jekulo Kudus, dikutip pada tanggal 9 Mei 2019
] 


3.  Letak Geografis MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus

Letak MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus di Desa Sidomulyo  RT :  01/02  Kecamatan Jekulo Kabupaten  Kudus Jateng dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Desa Terban.Sebelah timur : Desa Gondo Harum.

Sebelah selatan : Desa Bulung Kulon.Sebelah barat : Desa Pladen.

MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus terletak ± 15 km dari pusat Kota Kudus. Maka jika ditinjau dari letak geografisnya sangat tidak strategis, karena dikelilingi oleh sawah dan rawa-rawa.[footnoteRef:8] [8: . Dokumen MTs NU Raudlatut Tholibin sidomulyo Jekulo Kudus Sejarah berdiri MTs Raudlatut Thalibin Sidomulyo Jekulo Kudus, dikutip pada tanggal 9 Mei 2019
] 


4.   Visi, Misi dan Tujuan MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Kudus

a). Visi MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Kudus

Madrasah Tsanawiyah NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Kudus sebagai lembaga pendidikan  dasar  berciri khas Islam Ahlussunnah Waljama’ah perlu mempertimbangkan harapan murid, orang tua murid, lembaga pengguna lulusan madrasah, dan masyarakat dalam merumuskan  visinya.  Madrasah  Tsanawiyah  NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Kudus juga diharapkan merespon perkembangan dan tantangan masa depan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi di era informasi dan globalisasi  yang sangat cepat. Untuk mewujudkan hal tersebut Madrasah Tsanawiyah NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo jekulo Kudus memiliki visi yakni;

      “ Maju dalam Prestasi dan Santun dalam Pekerti ”

b)  Misi MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Kudus

Dari deskripsi di atas, maka MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Kudus merumuskan misinya sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dalam pencapaian prestasi akademik dan non akademik.

2. Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki peserta didik.

3. Mengembangkan budaya kompetitif bagi peserta didik dalam upaya meningkatkan prestasi.

4. Mengembangkan pribadi yang cinta tanah air.

5. Menumbuhkembangkan penghayatan dan pengamalan terhadap agama yang dianut untuk membentuk budi pekerti yang baik.

6. Menciptakan suasana yang kondusif untuk mengefektifkan seluruh kegiatan sekolah.

7. Mengutamakan kerjasama dalam menyelesaikan tugas kependidikan dan keguruan.

8. Melestarikan dan mengembangkan olah raga, seni dan budaya.

9. Mengembangkan pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mencetak peserta didik yang berwawasan global.[footnoteRef:9] [9: . Dokumen MTs NU Raudlatut Tholibin sidomulyo Jekulo Kudus Profil Pendidikan MTs Raudlatut Thalibin Sidomulyo Jekulo Kudus, dikutip pada tanggal 9 Mei 2019] 


c)  Tujuan MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Kudus

Seiring dengan  tantangan  kehidupan  dalam  era  globalisasi dengan persaingan yang ketat dan dinamika yang tinggi, maka MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus pada abad ke-21 berorientasi pada mutu, kebenaran, dan kebaikan bagi kepentingan bangsa dan negara sebagai   konsekuensi   bahwa   Islam   adalah   sebagai   agama rahmatan lil alamin.

Sejalan dengan Tujuan    Pendidikan     Nasional    yakni berkembangnya   potensi   peserta   didik agar menjadi  manusia yang:  beriman  dan  bertakwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,berakhlak   mulia,   sehat,   berilmu,   cakap,   kreatif,   mandiri, dan    menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Maka tujuan pendidikan Madrasah Tsanawiyah NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Kudus adalah meletakkan dasar: kecerdasan, pengetahuan, kepribadian,   akhlak   mulia,   serta   keterampilan   untuk   hidup mandiri dan mempersiapkan pendidikan lebih lanjut.

Bertolak dari tujuan pendidikan dasar tersebut, Madrasah Tsanawiyah NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Kudus mempunyai tujuan khusus sebagai berikut:

1.  Membentuk ilmuwan muslim yang akrom serta saleh.

2. Mengamalkan ilmunya yang berhaluan Ahlus Sunnah Wal-jama’ah[footnoteRef:10] [10: . Dokumen Kurikulum MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Profil Pendidikan MTs Raudlatut Thalibin Sidomulyo Jekulo Kudus, dikutip pada tanggal 9 Mei 2019
 ] 


5.  Struktur Organisasi Madrasah NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Kudus

Untuk  menjalankan  kegiatan  pembelajaran  di  MTs  NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Kudus agar dapat berjalan dengan lancar dan tertib, maka disusunlah struktur organisasi MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo  Kudus. Struktur organisasi MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Kudus  tahun  pelajaran  2018/2019 adalah sebagai berikut :

Ketua Yayasan			: K.H.Abdurrahman Al-Hafidh

Kepala MTs			: Arif Burhansyah,S.Pd.

Waka Urusan Kurikulum		: M.Nuryanto,S.Pd.

Waka Urusan Kesiswaan		: Paidi,S.Pd.I.

Waka Urusan Sarpras		: Yusuf,S.Pd.I.

Waka Humas			: Sulismah,S.Pd.I.

Ka. Tata Usaha			: M.Asyrofil Huda

BK					: Durrotun M.,S.Kom.I.[footnoteRef:11] [11: . Dokumen MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus Profil Pendidikan MTs Raudlatut Thalibin Sidomulyo Jekulo Kudus, dikutip pada tanggal 9 Mei 2019] 


6.   Kondisi Pendidik,Peserta Didik,Tenaga Kependidikan dan Karyawan

a)  Data Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Karyawan

Data Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Karyawan MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus tahun  pelajaran 2018/2019 berjumlah 20 orang. Yang meliputi: Pendidik PNS 2 orang,pendidik tetap yayasan 13 orang,dan tenaga kependidikan serta karyawan tetap 4 orang, tenaga kependidikan tidak tetap 1 orang.[footnoteRef:12]   [12: . Dokument MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus Profil Pendidikan MTs Raudlatut Thalibin Sidomulyo Jekulo Kudus, dikutip pada tanggal 9 Mei 2019
] 


b)   Peserta Didik

Peserta  didik  MTs  NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo  Kudus  pada  tahun  pelajaran 2018/2019 berjumlah 166 dan semua berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Sebagian besar peserta didik merupakan penduduk asli Kabupaten Kudus yang berasal dari Desa Sidomulyo dan Desa sekitarnya seperti Desa Terban,Desa Gondo Harum,Desa Pladen,dan Desa Bulung kulon.Selebihnya merupakan penduduk luar desa tersebut bahkan luar kota dan luar propinsi. Peserta didik yang berasal dari luar daerah,kebanyakan bertempat tinggal di pondok pesantren yang  berada  di  sekitar  Madarasah  Tsanawiyah Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus.Sedangkan  peserta  didik  yang  berasal  dari  dalam  kota sendiri kebanyakan tinggal di rumah dan sebagian memilih tinggal di  pondok  pesantren.  Mata pencaharian  orang  tua peserta  didik mayoritas petani dan buruh. Namun saat ini,latar belakang mata pencaharian orang tua semakin  variatif  ada  yang  pedagang,  pegawai,  politikus,  aparat pemerintah dan lain-lain.

Banyaknya peserta didik yang ingin belajar di MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Kudus seimbang dengan jumlah ruang kelas yang dimiliki sehingga kelasnya termasuk kelas sedang. Adapun rincian jumlah peserta didik tiap kelas terangkum dalam tabel berikut.[footnoteRef:13] [13: . Dokumen MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Kudus,Profil MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Kudus, dikutip pada tanggal 9 Mei 2019.] 


Tabel 4.1

Jumlah Peserta didik Tahun 2018/2019 MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus [footnoteRef:14] [14: . Dokumen MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Kudus,Profil MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Kudus, dikutip pada tanggal 9 Mei 2019] 


		No

		Kelas

		Jumlah siswa



		1

		Kelas VII-A

		37



		2

		Kelas VII-B

		35



		3

		Kelas VIII-A

		24



		4

		Kelas VIII-B

		24



		5

		Kelas IX-A

		23



		6

		Kelas IX-B

		23



		JUMLAH

		166

		





7.   Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang proses pembelajaran agar efektif dan efisien, maka pihak madrasah melengkapi sarana dan prasarana pembelajaran. Berikut adalah sarana dan prasarana di MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus.[footnoteRef:15] [15: . Dokumen Sarpras MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Kudus,Profil MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Kudus, dikutip pada tanggal 9 Mei 2019.] 


Tabel 4.2

Data Sarana dan Prasarana Tahun 2018/2019 MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus[footnoteRef:16] [16: . Dokumen MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Kudus,Profil MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Kudus, dikutip pada tanggal 9 Mei 2019] 


				No.

		Jenis Bangunan

		Jumlah Ruangan Menurut Kondisi

		Total Luas
Bangunan (m2)



		

		

		Baik

		Rusak
Ringan

		Rusak
Sedang

		Rusak
Berat

		



		

		

		

		

		

		

		



		1.

		 Ruang Kelas 

		 

		2

		2

		2

		336



		2.

		 Ruang Kepala Madrasah 

		 

		1

		 

		 

		10



		3.

		 Ruang Guru 

		 

		 

		1

		 

		56



		4.

		 Ruang Tata Usaha 

		1

		 

		 

		 

		6



		5.

		 Laboratorium IPA (Sains) 

		 

		 

		 

		 

		 



		6.

		 Laboratorium Komputer 

		 

		 

		 

		1

		42



		7.

		 Ruang Perpustakaan 

		1

		 

		 

		 

		20



		8.

		 Ruang UKS 

		 

		1

		 

		 

		20



		9.

		 Ruang Keterampilan 

		 

		 

		 

		 

		 



		10.

		 Ruang Kesenian 

		 

		 

		 

		 

		 



		11.

		 Toilet Guru 

		2

		 

		 

		 

		 



		12.

		 Toilet Siswa 

		2

		 

		 

		 

		 



		13.

		 Ruang Bimbingan Konseling (BK) 

		 

		1

		 

		 

		20



		14.

		 Gedung Serba Guna (Aula) 

		 

		 

		 

		 

		 



		15.

		 Ruang OSIS 

		 

		1

		 

		 

		20







		





		

		

		

		

		







8.   Kurikulum MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus

Setiap kegiatan ilmiah memerlukan suatu   perencanaan dan organisasi yang dilaksanakan secara sistematis dan terstruktur. Demikian pula dalam pendidikan, diperlukan adanya program yang terencana  dan  dapat  menghantar  proses  pendidikan  sampai  pada tujuan yang diinginkan. Proses, pelaksanaan, sampai penilaian dalam pendidikan lebih dikenal dengan istilah “Kurikulum Pendidikan”.

Kurikulum di MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus merupakan perpaduan antara kurikulum   salafiyyah   khas   pondok   pesantren   dan   kurikulum pemerintah seperti sekolah pada umumnya. Kurikulum pondok pesantren yang dimaksudkan adalah kurikulum pondok pesantren salafiyah  yang  menggunakan  kitab  kuning  sebagai  sarana  dalam pembelajarannya.[footnoteRef:17] [17: . M.Nuryanto, Waka Kurikulum MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus, Wawancara Pribadi, pada tanggal 19 mei 2019

] 


Mata pelajaran di MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus 40% merupakan muatan lokal dan 60% kurikulum Depag. Seiring dengan perubahan dan perkembangan zaman, kurikulum muatan lokal MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus sedikit demi sedikit dikurangi, hal ini dikarenakan beberapa alasan, antara lain:

a.  Usia para siswa MTs Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus saat ini sudah sesuai dengan usia anak MTs pada umumnya (13 s/d 15 tahun). Zaman dahulu siswa yang menuntut ilmu di Madrasah NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus tidak dibatasi usia. Alasannya karena orang mencari ilmu tidak boleh dihalangi dan mencari ilmu merupakan ibadah kepada Allah, sehingga pada awal tahun 90-an masih ada peserta didik MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus yang usianya di atas 15 tahun.

b. Adanya  dorongan  dari  luar  yang  mengharuskan  MTs  NU  Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo menerima   kenyataan   bahwa   kurikulum   muatan   lokal   harus dikurangi kuantitas pembelajarannya.

Komposisi mata pelajaran memang sama dengan madrasah pada umumnya, akan tetapi penekanan pada mata pelajaran agama tetap menjadi  prioritas,  tanpa  mengurangi  esensi  dari  isi  mata  pelajaran yang ada Caranya adalah dengan memadatkan jam mata pelajaran umum, khususnya ilmu-ilmu sosial. Misalnya yang semestinya empat jam per minggu dipadatkan menjadi dua jam, sehingga sisa waktu dapat dipakai untuk menambah pelajaran agama. Kebijakan seperti ini masih dilaksanakan sampai saat ini. Kendatipun secara formal kurikulum yang diterapkan sesuai dengan Kurikulum Nasional namun pelajaran agama tetap menjadi prioritas utama.[footnoteRef:18] [18: . Dokumen MTs NU Raudlatut Tolibin Ssidomulyo Kudus, Profil MTs Raudlatut Tolibin Sidomulyo jekulo Kudus, dikutip pada tanggal 9 Mei 2019.] 


Adapun  rincian  mata  pelajaran  kurikulum  muatan  lokal  yang diajarkan di Madrasah Tsanawiyah Nahdlotul Ulama’ Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus sebagaimana tabel berikut  :[footnoteRef:19] [19: . Dokumen K-13 MTs Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus, Data dikutip pada tanggal 9 Mei 2019.] 






Tabel 4.3

Daftar Mulok LP Ma’arif NU dan Mulok Salaf di MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus[footnoteRef:20] [20: . Dokumen K-13 MTs Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus, Data dikutip pada tanggal 9 Mei 2019.] 




		Mulok Salaf MTs NU Raudlatul Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus



		Noo

		Kelas VII

		Kelas VII

		Kelas IX



		

		Mata

Pelajaran

		Jumlah

Jam

		Mata

Pelajaran

		Jumlah

Jam

		Mata

Pelajaran

		Jumlah

Jam



		1

		Tafsir

		2

		Tafsir

		2

		Tafsir

		2



		2

		Hadis

		1

		Hadis

		1

		Hadis

		1



		3

		Fiqh

		4

		Fiqh

		4

		Fiqh

		4



		4

		Nahwu

		2

		Nahwu

		2

		Nahwu

		2



		5

		Sharaf

		2

		Sharaf

		2

		Sharaf

		2



		6

		Tauhid

		2

		Tauhid

		2

		Tauhid

		2



		7

		Tarih

		2

		Tarih

		2

		Tarih

		1



		Mulok wajib dari Ma’arif





		8

		Adab

		1

		Adab

		1

		Ta’lim Muta’alim

		2



		9

		Ke-Nu-an

		1

		Ke-Nu-an

		1

		Ke-Nu-an

		1



		Jumlah

		9 Tarih

		17

		9

		17

		9

		17







Muatan lokal di MTs Raudlatut Tholibin terdiri dari Muatan lokal wajib dari Lembaga Pendidikan Ma’arif Cabang Kudus yang terdiri dari mata pelajaran Ta’lim Muta’allim dan Ke-NU-an dan Muatan lokal salaf dari MTs Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus sendiri.

Sedangkan rincian mata pelajaran kurikulum dari Kemenag maupun Kemendiknas yang diajarkan di MTs NU Raudlatu Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.4

Daftar Mapel  di MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus [footnoteRef:21] [21: . Dokumen K-13 MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus, Data dikutip pada tanggal 9 Mei 2019.
] 


		

		Mata



Pelajaran

		Jumlah



Jam

		Mata



Pelajaran

		Jumlah



Jam

		Mata



Pelajaran

		Jumlah



Jam



		1

		Al-Qur’an



Hadis

		2

		Al-Qur’an



Hadis

		2

		Al-Qur’an



Hadis

		2



		2

		Akidah



Akhlak

		2

		Akidah



Akhlak

		2

		Akidah



Akhlak

		2



		3

		Fikih

		2

		Fikih

		2

		Fikih

		2



		4

		SKI

		2

		SKI

		2

		SKI

		2



		5

		PKN

		2

		PKN

		2

		PKN

		2



		6

		Bahasa



Indonesia

		4

		Bahasa



Indonesia

		4

		Bahasa



Indonesia

		4



		7

		Bahasa Arab

		3

		Bahasa



Arab

		3

		Bahasa



Arab

		3



		8

		Bahasa



Inggris

		4

		Bahasa



Inggris

		4

		Bahasa



Inggris

		4



		9

		Matematika

		4

		Matemati



ka

		4

		Matemati



ka

		4



		10

		IPA

		4

		IPA

		4

		IPA

		4



		11

		IPS

		4

		IPS

		4

		IPS

		4



		

12

		Seni Budaya

		2

		Seni



Budaya

		2

		Seni



Budaya

		2



		13

		PJK

		2

		PJK

		2

		PJK

		2



		14

		TIK

		2

		TIK

		2

		TIK

		2







Muatan      kurikulum      MTs      meliputi      sejumlah      mata pelajaran    yang    keluasan    dan kedalamannya  merupakan  beban belajar  bagi  peserta  didik  dan  materi  muatan lokal. Mata pelajaran yang diselenggarakan di MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus sesuai dalam standar isi yang ditetapkan oleh kementerian agama (kemenag), terdiri atas mata-mata pelajaran sebagai berikut :

1)    Pendidikan Agama Islam

Pendidikan Agama Islam di Madrasah Tsanawiyah NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus  terdiri  atas   empat   mata   pelajaran,       yaitu:   Al-Qur'an Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, dan Sejarah Kebudayaan Islam.[footnoteRef:22] [22: . Dokumen K-13 MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus, Data dikutip pada tanggal 9 Mei 2019.
] 


a.   Al-Qur’an-Hadis

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

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

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

3.   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.

Pendidikan Al-Qur'an hadis di MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus    tersebut    memiliki    karakteristik    menekankan    pada kemampuan baca tulis yang baik dan benar, memahami makna secara  tekstual  dan  kontekstual,  serta  mengamalkan kandungannya dalam kehidupan sehari-hari.[footnoteRef:23] [23: . Dokumen K-13 MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus, Data dikutip pada tanggal  9 Mei 2019] 


b.  Akidah Akhlak

Tujuan mata pelajaran Akidah-Akhlak adalah:

1. 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.

Mewujudkan  manusia  Indonesia  yang berakhlak  mulia dan menghindari akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari,

2. Baik dalam kehidupan individu maupun sosial,sebagai manifestasi dari ajaran dan nilai-nilai akidah Islam.

Pendidikan Al-Qur'an Hadis di Madrasah Tsanawiyah NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus tersebut memiliki karakteristik menekankan pada kemampuan peserta didik memahami rukun iman,  iman  kepada Allah, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, hari akhir serta qada dan   qadar   yang   dibuktikan   dengan   dalil   aqli   dan  naqli. Penghayatan al-Asma’ al-Husna dengan menunjukkan ciri-ciri perilaku seseorang dalam realitas kehidupan individu dan sosial. Pengamalan   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. Menghindari akhlak tercela  meliputi  kufur,  syirik,  riya,  nifaq,  ananiah, putus asa, gadab,tamak,takabur,hasad,dendam, gibah, fitnah, dan namimah[footnoteRef:24] [24: . Dokumen K-13 MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus, Data dikutip pada tanggal 9 Mei 2019
] 


c.   Fikih

Tujuan mata pelajaran fikih adalah :

1. Mengetahui  dan  memahami    pokok-pokok    hukum    Islam dalam    mengatur ketentuan dan tata cara menjalankan hubungan manusia dengan Allah yang diatur dalam fikih ibadah dan hubungan manusia dengan sesama yang diatur dalam fikih muamalah.

2. Melaksanakan     dan     mengamalkan     ketentuan     hukum Islam dengan benar dalam melaksanakan ibadah kepada Allah dan ibadah sosial. Pengalaman tersebut diharapkan menumbuhkan ketaatan menjalankan hukum Islam, disiplin, dan tanggung jawab sosial yang tinggi dalam kehidupan pribadi maupun sosial.

Pendidikan  Fikih  di  Madrasah  Tsanawiyah  NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo  Kudus tersebut memiliki karakteristik mengantarkan peserta didik agar dapat memahami pokok – pokok hukum Islam dan tata cara pelaksanaannya untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehingga menjadi  muslim  yang  selalu  taat  menjalankan  syari’at  Islam secara kâffah.[footnoteRef:25] [25: .  Dokumen K-13 MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus,Data dikutip  9 Mei 2019
] 


d.  Sejarah kebudayaan Islam (SKI)

Tujuan mata pelajaran SKI adalah :

1. 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.

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

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

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

5. Mengembangkan     kemampuan     peserta     didik     dalam mengambil ibrah dari peristiwa-peristiwa bersejarah (Islam), meneladani tokoh-tokoh  berprestasi,  dan   mengaitkannya dengan fenomena sosial, budaya, politik, ekonomi, iptek, dan seni, dan lain-lain untuk mengembangkan kebudayaan dan peradaban Islam.

Pendidikan  SKI di  Madrasah  Tsanawiyah  NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus tersebut memiliki karakteristik memberikan wawasan kepada peserta didik tentang asal-usul, perkembangan, peranan kebudayaan/peradaban Islam dan para tokoh berprestasi dalam sejarah Islam dimasa lampau mulai dari masa Nabi Muhammad, Khulafa’urrasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyyah, Bani Ayyubiyyah sampai perkembangan Islam di Indonesia.

Penyusunan Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) mata pelajaran   Pendidikan   Agama   Islam   (PAI)   dan Bahasa     Arab     yang diajarkan di Madrasah Tsanawiyah  NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus  dilakukan  dengan  cara  mempertimbangkan  dan me-review  Keputusan  Menteri  Agama  (KMA)  Republik Indonesia    Nomor    103  Tahun  2015  tanggal  25  Mei  2015 tentang Pedoman Kurikulum Madrasah 2013 mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab, serta memperhatikan Surat       Edaran Dirjen Pendidikan Islam Nomor: SE/DJ.1/PP.00.6/1/2015,tanggal 2 Januari 2015.[footnoteRef:26] [26: . Dokumen K-13 MTs NU Raudlatut Tholibin Sdomulyo Jekulo Kudus,Data dikutip pada tanggal 9 Mei 2019.
] 


2)   Muatan Lokal

Kurikulum Muatan lokal di MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus meliputi:

a. Bahasa  Jawa.  

Mata  pelajaran  ini  bertujuan  untuk mengembangkan   apresiasi terhadap bahasa dan budaya Jawa Tengah, mengenalkan identitas masyarakat Jawa Tengah dan menanamkan kecintaan pada bahasa dan budaya Jawa Tengah. Tujuannya memberikan pengetahuan  tentang budaya leluhur dan mengembangkannya sebagai bekal hidup yang sopan, santun dan bermartabat serta mandiri.

b.   Mata pelajaran Aswaja (Ke–Nu-an), bertujuan untuk membekali peserta didik tentang amaliyah-amaliyah, cara pandang, bersikap dan tingkah laku para sahabat, para Tabi’in dan para Salafish Sholih sehingga mereka dapat mengamalkan, memanfaatkan  serta  melestarikan  ajaran-ajaran  Ahli  Sunnah Wal  Jama’ah      yang  bersumber  pada  Al-Quran  Al-Karim, Hadis  Nabi,  Ijma’       (kesepakatan  salafush  sholih  tentang hukum agama Islam), dan Qiyas. Bekal ilmu tersebut untuk bermasyarakat,   berinteraksi   dengan   umat   di      lingkungan tempat mereka berdomisili di dalam hidup dan kehidupan.[footnoteRef:27] [27: .  Dokumen K-13 MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus, Data dikutip pada tanggal    9 Mei 2019.] 


c.  Mata pelajaran Tafsir (Tafsir Al-Ibriz),bertujuan untuk membekali peserta didik di dalam memahami ayat-ayat suci Al-Qur’an melalui metode menerjemahkan menggunakan tradisi pesantren yang kental dengan utawi iki iku, menjelaskan makna-makna ayat Al-Qur’an dengan cara memberi muradan secara  detail  sehingga  siswa  terbiasa menerjemahkan ayat Al-Quran dan melatih peserta didik untuk menjabarkan isi kandungan Al-Qur’an dengan benar.[footnoteRef:28] [28: . Dokumen K-13 Mts NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus, Data dikutip tanggal  9 Mei 2019] 


d.  Mata Pelajaran Tauhid (Kitab Aqidatul Awwam,dan Khomsatun Mutun).  Tujuan  mata pelajaran Tauhid  untuk  memperluas jangkauan keimanan yang sudah ada di dalam sanubari dengan harapan keimanan tersebut bisa jadi pendorong untuk tumbuh kembang   jiwa yang peka terhadap amal–amal kebaikan sehingga bisa berperilaku yang aktif   sesuai dengan pancaran keimanannya masing-masing, sekaligus juga diharapkan agar keimanan itu bisa menjadi pencegah    terhadap perbuatan- perbuatan    yang negatif. Alhasil dengan pelajaran tauhid ini diharapkan  para  siswa  memiliki  kecerdasan  berpikir  dan beramal yang saleh berhaluan ala ahlissunah wal jama’ah.[footnoteRef:29] [29: .  Dokumen K-13 Mts NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus, Data dikutip tanggal  9 Mei 2019] 


e.   Mata  Pelajaran  Hadis  (Kitab  Arbain  Nawawi  dan  Abi Jamrah). Tujuan mata pelajaran   Hadis       adalah   untuk membekali  peserta  didik  agar  senantiasa  dalam melakukan kegiatan, baik yang bersifat duniawi maupun ukhrowi dapat terarah  dan  terbimbing  untuk  menuju  sebuah  jalan  yang  di ridhoi oleh Allah SWT.  Didasarkan dengan wahyu Allah dan Sunah Nabi Muhammad SAW. Karena hadis nabi merupakan penerjemah  atau  penjabaran  dari  ayat-ayat  Al-Qur’an  Al- Karim yang masih global.   Maka dengan hadis hal-hal yang masih belum jelas akan dijelaskan secara detail dan gamblang sehingga tidak membingungkan umat Islam.[footnoteRef:30] [30: .  Dokumen K-13 Mts NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus, Data dikutip tanggal  9 Mei 2019	] 




f. Mata pelajaran Adab (Kitab Ahlak lil-Banin dan Ta’limul Muta’allim).Tujuan mata pelajaran Adab adalah memberi penjelasan terhadap Tholibul ilmi tentang koridor-koridor mencari ilmu agar mendapat ridlo Allah, mendapat ilmu yang bermanfaat fiddiini waddun yaa wal akhirot dan dapat mengaplikasikan ilmu yang diperolehnya. Karena dalam Kitab Ta’limul Muta’alim tersebut dijelaskan secara gamblang bagaimana posisi sebagai seorang yang baru mencari ilmu, bagaimana cara berniat, bagaimana cara mencari   teman   yang  baik,   bagaimana  cara  mencari guru  yang  profesional,yang uswatun hasanah, dan bagaimana cara mendapat pemahaman  yang kuat, serta bagaimana cara memperoleh ilmu yang barakah.[footnoteRef:31] [31:  . Dokumen K-13 Mts NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus, Data dikutip tanggal  9 Mei 2019] 


g.   Mata   pelajaran   Fikih   (Kitab Taqrib),di Madrasah  Tsanawiyah bertujuan   untuk   membekali   peserta didik   agar   dapat:   (1)   mengetahui   dan memahami pokok- pokok hukum Islam secara terperinci dan menyeluruh, baik berupa  dalil  naqli  dan aqli.  Pengetahuan  dan    pemahaman tersebut   diharapkan  menjadi  pedoman  hidup  dalam kehidupan  dan  sosial.  (2) Melaksanakan  dan mengamalkan ketentuan hukum Islam dengan benar. Pengalaman tersebut diharapkan   menumbuhkan   ketaatan   menjalankan   hukum Islam, disiplin,dan tanggung jawab sosial yang tinggi dalam kehidupan pribadi maupun sosial.[footnoteRef:32] [32: . Dokumen K-13 Mts NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus, Data dikutip tanggal  9 Mei 2019] 


h.    Mata Pelajaran Praktik Ibadah (Praktikum Ibadah), merupakan mata   pelajaran   praktik   ibadah   yang lebih menekankan pengamalan ilmu yang telah dipelajari dari kitab fikih melalui buku pegangan  yang telah  disusun oleh guru MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus.[footnoteRef:33] [33: . Dokumen K-13 MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus,Data dikutip  9 Mei 2019] 


i.    Mata Pelajaran Tarih (Kitab Albarjanji) Tujuan mata pelajaran tarih adalah membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya mempelajari sejarah Islam,nilai-nilai dan norma-norma yang telah dibangun Rosulullah SAW.dalam rangka mengembangkan kebudayaan dan peradapan Islam agar supaya peserta didik bisa mengambil i’tibar dari peristiwa-peristiwa yang terjadi dimasa lalu[footnoteRef:34]. [34: . Dokumen K-13 MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus,Data dikutip  9 Mei 2019] 


j.   Mata pelajaran Nahwu (Kitab Nahwu Wadhih dan Jurumiyah). Tujuan mata pelajaran ilmu Nahwu adalah untuk membekali peserta didik agar dapat menjaga dari kesalahan di dalam memahami maksud pembicaraan atau penulisan, dan dapat    menyusun kalimat   yang   baik   sesuai   kaedah-kaedah   orang   arab. Disamping itu pula bahwa peserta didik diharapkan dapat membaca, mempelajari kitab-kitab salaf (Kitab kuning) sehingga wawasan keilmuan serta pengetahuan mereka tidak dangkal.[footnoteRef:35] [35: . Dokumen K-13 MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus,Data dikutip  9 Mei 2019] 


k.  Mata  Pelajaran  Shorof  (Kitab Amtsilatut Tasrif dan Nadhom Maqsud).  Tujuan mata     pelajaran Shorof adalah membekali santri dalam memahami    perubahan    kata   dasar,      perubahan    bentuk kalimat,  dan perubahan kalimat, karena Ilmu Shorof merupakan  basic  dari  semua  ilmu  kalam.  Apabila  peserta didik memiliki bekal Ilmu Shorof, mereka tidak akan gamang dalam mempelajari kitab-kitab kuning.[footnoteRef:36] [36: . Dokumen K-13 MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus,Data dikutip  9 Mei 2019] 


B.   Materi Data Penelitian

1.   Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan Kurikulum Madrasah Tsanawiyah

a.  Pengertian 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:37] [37: . 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:38] [38: . 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:39] Dalam bukunya, Ramayulis mengutip dari Langgulung yang menyatakan bahwa  kurikulum berasal dari kata  curir yang berarati pelari dan curare yang berarti tempat berpacu.[footnoteRef:40]  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:41] 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:42] [39: .  Samsul Nizar,2002, Filsafat Pendidikan Islam: Pendekatan Historis, Teoritis dan Praktis,Ciputat Pres, Jakarta, hlm. 55.]  [40: .   Ramayulis,2006, Ilmu Pendidikan Islam, Kalam Mulia, Jakarta, hlm. 150.]  [41: .   Nasution,2003, Asas-asas Kurikulum, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 1-2. ]  [42: . Sulistyorini  dkk, 2014, Esensi  Manajemen  Pendidikan  Islam:  Pengelolaan  Lembaga  untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan Islam, Teras, Yogyakarta, hlm. 74.] 


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:43] [43: . 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 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

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:44] [44: . Hamalik, 2006, Manajemen Pengembangan kurikulum, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006, hlm. 117
] 


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

    1.   Pengembangan kurikulum oleh guru kelas.

2. Pengembangan kurikulum oleh sekelompok guru dalam   suatu sekolah.

   3.   Pengembangan kurikulum melaluii tingkat daerah.

                        4.   Pengembangan kurikulum dalam/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:45] [45: . Hamalik, 2006, Manajemen Pengembangan kurikulum, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 117
] 


Pengembangan   kurikulum   juga   bisa   melibatkan   peran   serta masyarakat,   mengingat   dalam   pendidikan   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.

b. 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:46] [46: . 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:47] [47: . 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:48] 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. [48: . Nana Syaodih, 2000, Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 8.
] 


c. 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:

1.  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).

2. 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.

3. 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.

4. 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.

5.  Prinsip efektivitas; yakni mengusahakan agar kegiatan pengembangan kurikulum mencapai tujuan tanpa kegiatan yang mubazir, baik secara kualitas maupun kuantitas.[footnoteRef:49] [49: . Hamdani Hamid, 2012, Pengembangan Kurikulum Pendidikan, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 70.
] 


d.   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:



1.   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.

2.   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.

3.   Beauchamp’s System

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

a)  Menentukan area

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

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

d)  Mengimplementasikan kurikulum secara sistematis

e)  Penyelenggaraan evaluasi kurikulum.[footnoteRef:50] [50: . Tim pengembang MKDP Kurikulum dan Pembelajaran, 2015, Kurikulum dan pembelajaran, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 86] 


4.   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.

5.   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 :

 a)  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.

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

c) Mengdakan revisi dan konsolidasi terhadap hasil unit eksperimen.

d) 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.

e) Menyusun  kurikulum,  yang  dikembangkan  secara  menyeluruh dan mendiseminasikan (menerapkan kurikulum pada daerah atau sekolah yang lebih luas).[footnoteRef:51] [51: .  Nik Haryati, 2011, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam, Alfabeta, Bandung, hlm 91.
] 


e.  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:52] [52: . 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 :

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

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

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

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

5.   Penilaiain pengembangan materi dengan menggunakan model-model penilaian kurikulum.[footnoteRef:53] [53: . Saekan Muchith, 2011, Pengembangan Kurikulum PAI, Nora Enterprise, Kudus, hlm. 75.] 


f.   Kurikulum Madrasah Tsanawiyyah (MTs)

 1.    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
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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 tata cara 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:

a)  Memahami sejarah Nabi Muhammad Saw. periode Makkah.

b)  Memahami sejarah Nabi Muhammad Saw. periode Madinah.

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

d)  Memahami perkembangan Islam di Indonesia.

2. 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:54] [54: . 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:55]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. [55: . 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:56] 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. [56: . 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.

2.  Pengembangan Kurikulum di MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus

Kurikulum merupakan pedoman dan landasan operasional bagi implementasi proses belajar mengajar di sekolah yang merupakan alat dan sarana untuk mencapai tujuan yang telah digariskan. Dalam pelaksanaan kurikulum diharapkan melalui proses belajar mengajar akan terjadi perubahan tingkah laku para peserta didik ke arah yang lebih baik. Di dalam proses belajar mengajar ini mencakup beberapa   hal yang sangat penting  yaitu  antara lain:  strategi,  metode,  dan  media  yang digunakan dalam proses belajar mengajar, ketiganya saling terkait dan mempengaruhi dalam  mencapai  keberhasilan  pendidikan,  karena  keberhasilan pelaksanaan proses belajar mengajar merupakan indikator keberhasilan pelaksanaan kurikulum. Oleh karena itu, kurikulum ini mencakup sejumlah kompetensi, seperangkat tujuan, dan proses pembelajaran yang dinyatakan sedemikian rupa sehingga pencapaiannya dapat diamati dalam bentuk perilaku atau keterampilan peserta didik sebagai suatu kriteria keberhasilan.

Pengembangan kurikulum difokuskan dan karakter peserta didik,di MTs Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus diawali dengan pembentukan tim pengembangan kurikulum berupa panduan pengetahuan, keterampilan, dan  sikap  pada pembentukan kompetensi yang  dapat  didemontrasikan  peserta  didik  sebagai  wujud pemahaman terhadap konsep yang harus dipelajari secara kontekstual.

Pengembangan kurikulum memungkinkan para guru menilai hasil belajar peserta didik dalam proses pencapaian sasaran belajar yang mencerminkan penguasaan dan pemahaman terhadap apa yang dipelajari. Oleh karena itu, peserta  didik  perlu  mengetahui  kriteria  penguasaan  kompetensi  dan karakter yang akan dijadikan sebagai standar penilaian hasil belajar, sehingga para peserta didik dapat mempersiapkan dirinya melalui penguasaan terhadap sejumlah kompetensi dan karakter tertentu, sebagai prasyarat untuk melanjutkan ke tingkat penguasaan kompetensi dan karakter berikutnya.

Arif Burhansyah selaku Kepala MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus mengatakan bahwa :

“Pengembangan kurikulum di MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo telah berjalan dengan baik. Kepala Madrasah membentuk tim pengembangan kurikulum yang   terdiri   dari   Kepala   Madrasah,   Wakil   Kepala   Bidang Kurikulum, Wakil Kepala Bidang Kesiswaan, Wakil Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Humas, Koordinator BK, serta Komite Madrasah dan Koordinator Guru. Tim tersebut dibentuk setiap tahunnya untuk mengevaluasi kurikulum yang sedang berjalan sebagai bahan untuk penyusunan pengembangan kurikulum di tahun yang   akan   datang.   Dari   kerja   tim   tersebutlah   nantinya   lahir kurikulum madrasah yang dijadikan acuan bersama”.[footnoteRef:57] [57: . Arif Burhansyah, Kepala MTs NU Raudlatut Tholibin sidomulyo jekulo Kudus, Wawancara Pribadi, pada tanggal 14 Mei 2019] 


Hal senada diungkapkan M.Nuryanto selaku Waka Kurikulum MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus. Beliau menjelaskan bahwa dalam pengembangan kurikulum dengan persetujuan kepala madrasah untuk mengkaji menelaah masukan dari guru, komite sebagai wakil dari wali murid serta masyarakat.

Tim tersebut mengembangkan kurikulum berpegangan pada dokumen Standar  Isi  (SI)  serta Standar Kelulusan  (SKL)  yang  dikeluarkan  oleh pemerintah.   Hasil kajian tersebut kemudian dikaji bersama dalam rapat tim pengembangan kurikulum sehingga menghasilkan dokumen kurikulum madrasah.

Selain pengembangan kurikulum dalam tingkat madrasah tersebut, MTs Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus juga memberikan kewenangan kepada guru untuk mengembangkan  kurikulum  di  tingkat  kelas  melalui  pengembangan silabus, RPP, serta inovasi dalam pembelajaran. [footnoteRef:58] [58: . Arif Burhansyah, Kepala MTs NU Raudlatut Tholibin sidomulyo jekulo Kudus, Wawancara Pribadi, pada tanggal 14 Mei 2019] 


Dari uraian tersebut dapat kita pahami bersama bahwa pengembangan kurikulum di MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus secara umum meliputi hal sebagai berikut:

a. Pengembangan  kurikulum  tingkat  lembaga  di  MTs  NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus.

Pengembangan kurikulum tingkat lembaga di MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus melalui tahapan sebagai berikut :

1)  Perencanaan

Tahap perencanaan pengembangan kurikulum di MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus  ditandai  dengan  pembentukan  tim  pengembangan kurikulum. Tim yang beranggotakan Kepala Madrasah, Wakil Kepala  Bidang  Kurikulum,  Wakil  Kepala  Bidang  Kesiswaan, Wakil Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Humas, Koordinator BK,  serta  Komite  Madrasah  dan  Koordinator  Guru  tersebut ditunjuk atas persetujuan kepala madrasah.

Tim pengembangan kurikulum tersebut selanjutnya mengkaji masukan  dari  anggota  tim,  guru,  serta  berbagai  pihak  terkait tentang potensi serta karakteristik MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus. Diantara potensi yang dijadikan pertimbangan yakni potensi peserta didik, pendidik, sarana prasarana, pembiayaan, serta program unggulan yang ingin dicapai oleh MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus. Tim pengembangan kurikulum  juga  menjadikan  Standar  Isi  serta  Standar  kelulusan yang    dikeluarkan    oleh    pemerintah    sebagai    acuan    dalam pengembangan kurikulum.[footnoteRef:59] [59: . Dokumen K-13 MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus,Data dikutip  9 Mei 2019] 


Tim  pengembangan  kurikulum  menyadari  bahwa  madrasah juga sebagai pusat pengembangan budaya yang tidak bisa terlepas dari nilai-nilai budaya yang dianut oleh suatu bangsa. Oleh karena itu,  kondisi  sosial  budaya  masyarakat  sekitar  madrasah  serta kondisi orang tua siswa yang menginginkan kehidupan agamis menjadi   modal   serta   landasan   untuk   tetap   mepertahankan kombinasi   kurikulum   salafiyah   serta   mapel   umum   dalam pengembangan struktur kurikulum.[footnoteRef:60] [60: . Dokumen K-13 MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus,Data dikutip  9 Mei 2019] 


Dengan berpijak pada landasan filosofis serta landasan yuridis seperti halnya UU tentang Sisdiknas, Permendiknas, Keputusan Menteri Agama tentang Pedoman Kurikulum serta Panduan Pengembangan Kurikulum yang diterbitkan Badan Standarisasi Nasional Pendidikan (BSNP) selanjutnya tim pengembang kurikulum MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus mengevaluasi kurikulum yang sedang berjalan untuk dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam pengembangan kurikulum tingkat madrasah / lembaga. [footnoteRef:61] [61: . Dokumen K-13 MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus,Data dikutip  9 Mei 2019
] 


Hasil evaluasi dan kajian tersebut kemudian dibahas bersama dalam sebuah rapat kerja bersama. Rapat tersebut membahas serta mengkaji tentang tujuan, materi pelajaran, strategi pelaksanaan kurikulum, serta merumuskan evaluasi yang akan diberlakukan di MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus. Hasil akhir dari kerja tim tersebut nantinya akan menghasilkan sebuah dokumen kurikulum madrasah. Kurikulum madrasah tersebut secara garis besar memuat tentang tujuan pendidikan yang meliputi visi, misi, serta tujuan pendidikan MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus serta memuat tentang struktur dan muatan kurikulum di MTs Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus dan juga memuat tentang kalender pendidikan.

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa perencanaan kurikulum di MTs N Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus dimulai dengan merumuskan tujuan, menentukan  bahan  pengajaran,  merumuskan  bentuk /strategi belajar mengajar, dan penilaian.

 a.   Merumuskan tujuan

Tujuan Pendidikan Nasional adalah berkembangnya potensi peserta   didik   agar   menjadi   manusia   yang   beriman   dan bertakwa  kepada  Tuhan,  berakhak  mulia,  sehat,  berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Berangkat dari tujuan pendidikan nasional tersebut MTs Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus merumuskan tujuan pendidikan yang ingin dicapai madrasah yakni membentuk ilmuwan muslim yang akrom serta solih dan mengamalkan ilmunya yang berhaluan Aswaja.[footnoteRef:62] [62:  . Dokumen K-13 MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus,Data dikutip  9 Mei 2019] 


b.   Menentukan bahan pengajaran (isi)

Isi program kurikulum adalah segala sesuatu yang diberikan kepada anak dalam kegiatan belajar mengajar dalam rangka mencapai tujuan. Isi kurikulum meliputi jenis-jenis bidang studi.[footnoteRef:63]   Dalam  penentuan  bahan  pengajaran  MTs  NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus sangat memperhatikan kesesuaiannya dengan perkembangan  dan  kebutuhan  peserta  didik,  sesuai  dengan visi  madrasah  yaitu  berakhlakul  karimah  dan  berkualitas dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Serta tetap mempertahankan kurikulum muatan lokal salafiyyah[footnoteRef:64] [63: . Madrasah Development Center Jateng, 2007, KTSP konsep dan Implementasinya di Madrasah, Nuansa Aksara, Jogjakarta, hlm. 85]  [64: . M.Nuryanto, Waka Kurikulum MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus, Wawancara Pribadi, pada tanggal 19 Mei 2019] 


c.   Merumuskan strategi pelaksanaan

Pelaksanaan kurikulum memerlukan sebuah persiapan  yang matang,termasuk dalam hal strategi pelaksanaan.Berangkat dari hal tesebut tim pengembangan kurikulum di MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus juga menyusun strategi pelaksanaan dengan mempertimbangkan berbagai potensi yang ada serta memprediksi hambatan yang akan dihadapi dikemudian hari.

d.   Perumusan penilaian

Penilaian dalam kurikulum merupakan suatu hal yang sangat penting, hal tersebut terkait dengan tolok ukur dalam menilai perkembangan peserta didik.Penilaian kurikulum di MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus dirumuskan tidak jauh berbeda dengan penilaian pada umumnya. Dalam   hal   ini   penilaiannya dirumuskan dengan bentuk ulangan harian, penugasan, dan ujian akhir semester.Alat penilaiannya berupa tes tertulis dan lisan serta tindakan atau praktik.[footnoteRef:65] [65: . M.Nuryanto,Waka Kurikulum MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus, Wawancara Pribadi,pada tanggal 19 Mei  2019. ] 


2)  Implementasi

Dalam tahap implementasi tim pengembangan kurikulum MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus mensosialisasikan dokumen kurikulum madrasah yang dihasilkan oleh tim pengembangan kurikulum. Dokumen tersebut  disosialisasikan  kepada masing-masing  guru  mata pelajaran   dengan   harapan   dokumen   tersebut   dapat   dijadikan sebagai acuan dalam proses kegiatan belajar mengajar yang dilakukan guru.

Lebih lanjut dokumen kurikulum tersebut diharapkan bisa dikembangkan lebih lanjut oleh guru mata pelajaran dalam kegiatan pembelajaran.Guru didorong untuk melakukan pengembangan bahan/materi pengajaran,pendekatan,metode mengajar,media/alat bantu pengajaran, dan penilaian . Hal tersebut bertujuan agar guru bisa lebih kreatif dan inovatif dalam kegiatan pembelajaran. Serta mampu melakukan pengembangan evaluasi pembelajaran agar evaluasi yang dilakukan bisa dilakukan dengan tepat dan akurat.[footnoteRef:66] [66: . M.Nuryanto,Waka Kurikulum MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus, Wawancara Pribadi,pada tanggal 19 Mei  2019. 
] 


3)  Evaluasi

Dalam tahap evaluasi tim pengembangan kurikulum di MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus melakukan evaluasi di akhir tahun pelajaran. Evaluasi tersebut meliputi evaluasi dokumen kurikulum, evaluasi implementasi kurikulum, serta evaluasi pembelajaran. Evaluasi tersebut dilakukan untuk mengetahui sejauh mana efektifitas kurikulum  serta  menganalisa  kelemahan  kurikulum  yang diterapkan.

Hasil  akhir  evaluasi  kurikulum  di  MTs Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus tersebut nantinya dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam pengembangan   kurikulum   yang   akan   diberlakukan   ditahun pelajaran yang akan datang. [footnoteRef:67] [67: . Arif Burhansyah,Kepala MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus, Wawancara Pribadi, pada tanggal 19 Mei 2019] 


b. Pengembangan kurikulum tingkat kelas di MTs Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus

Menyadari pentingnya peran guru dalam kegiatan pembelajaran, maka dalam tahapan selanjutnya guru di MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus didorong untuk  dapat  berinovasi  sebagai  langkah  lanjutan  dalam mengembangkan dan implementasi kurikulum ditingkat kelas. Guru diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembelajarannya dengan aktif, kreatif, dan berinovasi dalam mengajar.

Juniar Latif menjelaskan bahwa setiap guru di MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus diwajibkan untuk merancang serta menyusun rencana pembelajaran di setiap tahun. Terkait mapel IPA yang diajarkannya beliau merancang rencana pembelajaran dengan mengacu pada dokumen kurikulum madrasah yang disediakan oleh madrasah. Dokumen kurikulum tersebut dikembangkan untuk menyesuaikan dengan keadaan peserta didik di masing-masing   kelas.   Penyusunan   RPP   tersebut   diawali   dengan mengidentifikasi standar kompetensi yang ingin dicapai, menentukan alokasi   waktu,   mengidentifikasi   materi   standar   serta   merumukan langkah-langkah pembelajaran dan menyusun kriteria penilaian.[footnoteRef:68] [68: .  M.Nuryanto,S.Pd.,Guru Mapel IPA MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus, Wawancara Pribadi, pada tanggal 19 Mei 2019.] 


Roiq Nadhmi guru mata pelajaran Ke-NU-an  di MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus   mengatakan   bahwa   penyusunan   RPP   mapel   Ke-NU-an dilakukan setiap tahun dengan mengacu pada dokumen kurikulum madrasah serta memperhatikan acuan kurikulum aswaja yang dikeluarkan oleh LP Ma’arif NU. Dalam mata pelajaran Ke-NU-an standar kompetensi, kompetensi dasar serta buku ajar yang kami gunakan sudah disusun oleh LP Ma’arif NU, sehingga guru mata pelajaran   Ke-NU-an   tinggal   mengembangkannya   dalam   kegiatan pembelajaran sesuai dengan keadaan riil madrasah.[footnoteRef:69] [69:  . Sundoyo,S.Pd.I., Guru Mapel ke NU an MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus, Wawancara Pribadi, pada tanggal 19 Mei 2019.] 


Dalam pengembangan kurikulum tingkat kelas mata pelajaran PAI dijelaskan oleh Abdus Shomad selaku guru Al-qur’an Hadis bahwa pengembangan kurikulum di tingkat kelas melalui penyusunan rencana metode pembelajaran, rencana penilaian, sumber belajar, serta pengembangan materi pokok pembelajaran, strategi pembelajaran agar pembelajaran bisa lebih efektif serta inovatif.[footnoteRef:70] [70:  . Yusuf,S.Pd.I., Guru Mapel PAI MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus, Wawancara Pribadi, pada tanggal 19 Mei 2019.
] 


Dari penjelasan tersebut dapat kita pahami bahwa pengembangan kurikulum tingkat kelas di MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus meliputi:

1.   Penyusunan RPP dan silabus

Penyusunan RPP dilakukan oleh guru mata pelajaran di MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo kudus dengan tujuan untuk mendeskripsikan proses pembelajaran  secara lengkap  dalam  tiap  pertemuan  mulai  dari awal sampai dengan penutup. Langkah yang dilakukan dalam penyusunan   RPP   tersebut   diawali   dengan   mengidentifikasi standar kompetensi yang ingin dicapai, menentukan alokasi waktu,mengidentifikasi materi standar serta merumukan langkah- langkah pembelajaran dan menyusun kriteria penilaian.

2.   Pengembangan materi dan sumber bahan pengajaran.

Guru di MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus diberikan kewenangan oleh madrasah untuk mengembangkan bahan pengajaran atau materi pelajaran. Pengembangan tersebut tentunya dengan memperhatikan acuan kurikulum madrasah serta kondisi peserta didik.

3.   Pengembangan metode dan strategi pembelajaran.

Kondisi siswa yang berbeda mengharuskan guru untuk memilih metode serta strategi pembelajaran yang tepat. Penggunaan metode serta strategi pembelajaran yang tepat akan menunjang keberhasilan proses belajar mengajar. Untuk itulah guru di MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo melakukan pengembangan metode serta strategi pembelajaran untuk memaksimalkan proses pembelajaran  yang dilakukan.

4.   Pengembangan evaluasi pembelajaran	

Guru di MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus mengembangkan evaluasi pembelajaran dengan menggunakan beberapa teknik evaluasi. pengembangan tersebut untuk menjamin bahwa evaluasi yang digunakan sudah tepat serta dapat dijadikan sebagai alat ukur yang valid.

3.   Peran LP Ma’arif NU

Lembaga Pendidikan Ma’arif merupakan salah satu perangkat atau depertementasi   dalam   struktur   organisasi   NU.   Sebagai   salah   satu perangkat organisasi NU, lembaga pendidikan dan pengajaran, baik formal maupun non formal, selain pondok pesantren. Dengan demikian Lembaga Pendidikan Ma’arif berfungsi melaksanakan kebijakan NU di bidang pendidikan dan pengajaran baik di lembaga pendidikan formal, seperti di madrasah, sekolah dan perguruan tinggi, maupun di lembaga pendidikan non non formal, seperti kursus-kursus atau pelatihan-pelatihan. Salah satu kebijakan NU tersebut adalah mengupayakan terselenggaranya pentransformasian ajaran ahlu al-sunnah wa al-jama’ah di lembaga- lembaga pendidikan tersebut.[footnoteRef:71] [71: . Choirul Anam, 2010, Pertumbuhan dan perkembangan NU, Duta Aksara Mulia, Surabaya, hlm.109] 


Selain itu, Lembaga Pendidikan Ma’arif NU dimaknai sebagai instrumen organisasi yang memiliki makna dan fungsi keseimbangan (equilibrium) disaat PBNU mulai bergeser ke dunia politik. Di sinilah fungsi Lembaga Pendidikan Ma’arif menjaga keseimbangan agar NU tetap menjadi organisasi sosial keagamaan.[footnoteRef:72] [72: .  Mohammad Mahpur,2015, NU dan Pendidikan Islam Ramah, UIN Maliki Press, Malang, hlm. 175.] 


Selanjutnya   perhatian   Lembaga   Pendidikan   Ma’arif   NU   juga memperhatikan unsur-unsur dalam program pendidikan Islam diantaranya adalah: kurikulum, materi, dan metode dalam proses belajar mengajar. Ketiga-tiganya masuk dalam komponen pendidikan yang sangat mempengaruhi dalam proses pembajaran di lembaga pendidikan karena ketiganya ini sangat urgent dalam mempengaruhi pendidikan.[footnoteRef:73] [73: . Alfin Mustikawan,2015, Pengembangan Madrasah Ma’arif Menyongsong Masyarakat Ekonomi , UIN Maliki Press, Malang, hlm. 151.] 


Hasil  wawancara dengan  Didik  hartoko  selaku  Pengurus  Lembaga Pendidikan Ma’arif  Kabupaten Kudus tentang peran Lembaga Pendidikan Ma’arif NU khususnya terkait pengembangan kurikulum madrasah di MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus beliau mengatakan bahwa:

“Secara umum hampir sama dengan madrasah NU yang lain, jadi kita   tetap   melakukan   pengawasan   baik   itu   terhadap komite madrasah, serta tim pengembangan kurikulum di MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus, meskipun disana sudah gudangnya kiai, yang hampir bisa dipastikan berhaluan aswaja. Jadi dalam pengembangan kurikulum di MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus, kami melakuakan pengawasan untuk memastikan pengembangan kurikulum  di  MTs  NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus  telah  dilaksanakan  sesuai prosedur   yang   ada,   sesuai   dengan   panduan   pengembangan kurikulum dari BNSP, Permendiknas, pedoman kurikulum kemenag, serta kurikulum standar Ma’arif. Jadi kami tetap mewajibkan pengajaran Ke-NU-an dan Ta’limul Muta’allim di MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus, kami juga melakukan evaluasi berkala terkait pemberlakuan kurikulum di MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus, dalam hal evaluasi kami juga ikut  berperan  serta  baik  evaluasi  mapel  melalui  penyelenggaraan PAS dll. maupun evaluasi kurikulum.[footnoteRef:74] [74: . Didik hartoko, MM., Ketua LP. Ma’arif Kabupaten Kudus, Wawancara Pribadi, pada tanggal 17 April  2019.] 






Arif Burhansyah selaku Kepala MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus menjelaskan bahwa peran LP Ma’arif NU dalam pengembangan kurikulum di MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus lebih banyak dalam mata pelajaran ke-NU-an, PAI, serta Muatan Lokal Ta’limul Muta’allim. Dalam tahap implementasi kurikulum kurikulum LP Ma’arif NU juga melakukan monitoring berkala, serta mengadakan  rapat  evaluasi  implementasi  kurikulum  bersama  kepala- kepala madrasah sebagai bahan acuan untuk pemberlakuan kurikulum di tahun ajaran baru nantinya: [footnoteRef:75] [75: . Arif Burhansyah, Kepala MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus, Wawancara Pribadi, pada tanggal 19 Mei 2019] 


M.Nuryanto selaku Waka Kurikulum MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus menguraikan beberapa peran LP Ma’arif NU terkait pengembangan kurikulum  di  MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus  meliputi pelatihan  dan  pendidikan kepada guru sebagai pelaksana utama dalam pembelajaran melalui MGMP workshop dan pelatihan lainnya agar guru mampu melakukan pengembangan kurikulum di tingkat kelas. LP Ma’arif NU juga menerbitkan silabus dan RPP standar Ma’arif yang didistribusikan kepada semua lembaga pendidikan di bawah naungannya. [footnoteRef:76] [76: . M.Nuryanto,Wakakur MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus, Wawancara Pribadi, pada tanggal 19 Mei 2019] 


Dengan  demikian  peran  Lembaga  Pendidikan  Ma’arif  NU  dalam pengembangan kurikulum di MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus dapat dikelompokkan sebagai berikut :



a.    Peran LP Ma’arif NU dalam pengembangan kurikulum tingkat lembaga di MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus

Dalam pengembangan kurikulum tingkat lembaga peran LP Ma’arif NU meliputi pengawasan secara kelembagaan terhadap Komite madrasah dan semua Pengurus madrasah.LP Ma’arif NU ingin memastikan bahwa semua pengurus serta komite madrasah memiliki visi misi yang sejalan dengan visi misi LP Ma’arif NU sehingga pengembangan kurikulum tingkat lembaga di MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus yang melibatkan komite madrasah dan pengurus madrasah hasilnya  akan  sejalan  dengan  standar kurikulum Ma‘arif. Pengawasan tersebut juga untuk memastikan agar pengembangan kurikulum di MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus telah dilaksanakan sesuai prosedur yang ada, sesuai dengan panduan pengembangan kurikulum dari BNSP, Permendiknas, pedoman kurikulum Kemenag.

LP Ma’arif NU juga memberikan sebuah acuan kurikulum standar   Ma’arif,   acuan   kurikulum   tersebut   diantaranya   memuat tentang struktur mata pelajaran  yang wajib  diajarkan  di  sekolah  – sekolah Ma’arif, silabus standar Ma‘arif serta RPP standar Ma’arif.

Dalam tahap implementasi LP Ma’arif NU menyediakan beberapa buku ajar yakni buku ajar ke-NU-an, LKS mata pelajaran PAI serta buku ajar Bahasa Jawa yang bisa dijadikan bahan ajar dalam implementasi kurikulum di MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus.

Dalam tahap evaluasi LP Ma’arif NU melalui BPPMNU ikut terlibat dalam kegiatan evaluasi kurikulum yang dilakukan pada setiap akhir tahun pelajaran di MTs NU Sidomulyo Kudus. LP Ma’arif NU juga mengadakan rapat bersama kepala-kepala madrasah binaannya untuk mengevaluasi kurikulum yang sedang berjalan untuk dijadikan bahan pengembangan kurikulum berikutnya[footnoteRef:77] [77: . Didik hartoko, MM., Ketua LP. Ma’arif Kabupaten Kudus, Wawancara Pribadi, pada tanggal 17 April 2019.] 


b.   Peran LP Ma’arif NU dalam pengembangan kurikulum tingkat kelas di MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus

Dalam hal pengembangan kurikulum di tingkat kelas di MTs NU Sidomulyo Kudus, LP Ma’arif NU mengadakan pelatihan bagi guru di MTs NU Sidomulyo Kudus, pelatihan tersebut diantaranya yakni pelatihan penyusunan silabus RPP, diklat Kurikulum 2013 dan lain sebagainya. Pelatihan tersebut sebagai suatu upaya agar guru di MTs NU Sidomulyo Kudus mampu mengembangkan kurikulum di tingkat kelas.

LP Ma’arif NU juga mengadakan kegiatan MGMP rutin setiap 3 bulan yang diikuti oleh guru rumpun mata pelajaran di sekolah di bawah naungannya. Kegiatan MGMP tersebut memiliki beberapa agenda penting seperti halnya pemetaan materi, bedah SKL, penyusunan  Silabus,  penyusunan  RPP,  penyusunan  soal  ulangan semester, ujian madrasah.[footnoteRef:78]	 [78: . Noor sa’id, Tim penyusun modul ajar LP Ma’arif NU Kudus, Wawancara Pribadi, pada tanggal 17 April  2019.] 




C.  Analisis

1. Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan Kurikulum di Madrasah Tsanawiyah.

a. Perencanaan

Perencanaan dalam 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:79] [79: . 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 dalam/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.

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

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). 

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:80] [80: . Hamalik, 2006, Manajemen Pengembangan kurikulum, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 117
] 


Pengembangan   kurikulum   juga   bisa   melibatkan   peran   serta masyarakat,   mengingat   dalam   pendidikan   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.

1. 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:81] [81: . 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:82] [82: . 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:83] 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. [83: . Nana Syaodih, 2000, Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 8.
] 


2. 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 ini 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 ini 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 ini mengusahakan agar kegiatan pengembangan kurikulum mencapai tujuan tanpa kegiatan yang mubazir, baik secara kualitas maupun kuantitas.[footnoteRef:84] [84: . 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:85] [85: . 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, pihak  yang  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:86] [86: .  Nik Haryati, 2011, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam, Alfabeta, Bandung, hlm. 91.] 


b. Implementasi 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:87] [87: . 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.   Penilaiain pengembangan materi dengan menggunakan model-model penilaian kurikulum.[footnoteRef:88] [88: . 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:

a)  Memahami sejarah Nabi Muhammad Saw. periode Makkah.

b)  Memahami sejarah Nabi Muhammad Saw. periode Madinah.

c)  Memahami Perkembangan   masyarakat   Islam   pada   masa Khulafaurrasyidin, Dinasti Bani Umaiyah, Dinasti    Bani Abbasiyah sampai dengan 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:89] 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:90]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. [89: . Subandijah, 1996, Pengembangan  dan  inovasi  kurikulum,  Raja  Grafindo  persada,  Jakarta, hlm. 48]  [90: . 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:91] 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. [91: . Abdullah Idi, 1999, Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek, Media Pratama, Jakarta, hlm. 288
] 


c. Evaluasi

Tahap evaluasi merupakan tahap ahir dalam proses pengembangan kurikulum di Madrasah/Sekolah,Dalam tahap evaluasi tim pengembangan kurikulum di Madrasah Tsanawiyah melakukan evaluasi di akhir tahun pelajaran. Evaluasi tersebut meliputi evaluasi dokumen kurikulum, evaluasi implementasi kurikulum, serta evaluasi pembelajaran. Evaluasi tersebut dilakukan untuk mengetahui sejauh mana efektifitas kurikulum  serta  menganalisa  kelemahan  kurikulum  yang diterapkan.

Hasil  akhir  evaluasi  kurikulum  di  Madrasah Tsanawiyah tersebut nantinya dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam pengembangan   kurikulum   yang   akan   diberlakukan   ditahun pelajaran yang akan datang. 

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

Kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan, tanpa kurikulum yang sesuai dan tepat akan sulit untuk mencapai  tujuan  dan  sasaran  pendidikan  yang  diinginkan. Pendidikan tidak akan berjalan dengan lancar apabila tidak ada yang mengendalikan jalannya proses pendidikan ini, yang mengendalikan jalannya proses pendidikan adalah kurikulum[footnoteRef:92] [92:  . Hasibuan, 2010, Manajemen sumber daya manusia, bumi aksara, Jakarta, hlm. 20] 


Kurikulum sebagai suatu rancangan dalam pendidikan memiliki posisi yang strategis, karena seluruh kegiatan pendidikan bermuara kepada kurikulum. begitu pentingnya kurikulum sebagaimana sentra kegiatan pendidikan maka didalam penyusunannya memerlukan landasan atau fondasi yang kuat melalui pemikiran dan penelitian secara mendalam.[footnoteRef:93] [93:  . Sulistiyorini, 2014, Esensi manajemen pendidikan islam, Teras Yogyakarta, hal 73] 


Sebagai alat yang penting untuk mencapai tujuan pendidikan, kurikulum hendaknya berperan dan bersifat anticipatory dan adapftive terhadap perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.[footnoteRef:94] Pengembangan  kurikulum  dianggap  penting  untuk  menjamin  bahwa kurikulum pendidikan yang berlaku tetap dapat menjawab kebutuhan dan tantangan zaman. [94:  . Oemar hamalik,2003, Proses Belajar Mengajar, Bumi Aksara , Jakarta , hlm. 5.
] 


Sebagai  madrasah  unggulan  di  Kabupaten  Kudus  MTs  NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus terus berusaha untuk meningkatkan kualitas serta mutu pendidikan yang dijalankan, salah satunya yakni melalui pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum menjadi hal yang penting untuk dilaksanakan agar kurikulum yang dipakai bisa eksis menjawab tantangan zaman.

Dari  hasil  wawancara  dan  observasi,  pengembangan  kurikulum  di MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus secara umum telah berjalan dengan baik, proses pengembangan  kurikulum  di  MTs  NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo  Kudus  dapat  dijelaskan sebagai berikut:

a. Model pengembangan kurikulum di MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus

Dalam pengembangan kurikulum MTs Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus   membentuk sebuah tim   pengembangan kurikulum setiap tahun yang terdiri dari Kepala Sekolah, Wakil Kepala Bidang Kurikulum, Komite, Pengurus Serta Koordinator Guru. Semua bertugas sesuai kompetensi dan tugas masing-masing  untuk  menyusun  sebuah  dokumen  kurikulum madrasah. Dokumen tersebut yang nantinya menjadi acuan guru untuk pengembangan kurikulum di tingkat kelas.

Berdasarkan fakta tersebut dapat dipahami bahwa model pengembangan kurikulum yang digunakan di MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus yakni 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.[footnoteRef:95] [95: . Subandijah, 1996, Pengembangan dan Inovasi Kurikulum, Raja Grafindo Persada, Jakarta,  hlm.70
] 


b.  Prinsip Pengembangan Kurikulum di MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus

Asep   Herry  Hernawan.   mengemukakan   lima   prinsip   dalam pengembangan kurikulum, yaitu:

1) Prinsip relevansi; secara internal bahwa kurikulum memiliki relevansi   diantara   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).

2) 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.

3) 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.

4) 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.

5) Prinsip efektivitas; yakni mengusahakan agar kegiatan pengembangan kurikulum mencapai tujuan tanpa kegiatan yang mubazir, baik secara kualitas maupun kuantitas.[footnoteRef:96] [96: . Hamdani Hamid, 2012, Pengembangan Kurikulum Pendidikan, Pustaka Setia, Bandung, hlm.70.
	] 


Pengembangan kurikulum di MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus menurut pengamatan peneliti juga telah memenuhi prinsip tersebut. Terkait prinsip relevansi tim pengembangan kurikulum berusaha agar dalam pengembangan kurikulum di MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus komponen- komponen kurikulum yang meliputi tujuan, bahan, strategi, organisasi, dan evaluasi memiliki relevansi. Serta dapat selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan kebutuhan peserta didik serta kondisi terkini masyarakat

Terkait  Prinsip  fleksibilitas  pengembangan  kurikulum  di  MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo bersifat luwes, hal tersebut dibuktikan dengan wewenang yang diberikan terhadap guru untuk dapat mengembangkan kurikulum di tingkat   kelas.   Pengembangan   kurikulum   di   MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo juga berlangsung secara berkesinambungan, yakni setiap tahun dengan memperhatikan kebutuhan peserta didik untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Hal tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip kontinuitas.

Pengembangan kurikulum yang dilakukan juga sudah diupayakan untuk memenuhi prinsip-prinsip efektivitas serta 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  serta diupayakan mencapai tujuan tanpa kegiatan yang mubazir, baik secara kualitas maupun kuantitas. Dalam praktiknya tim yang dibentuk hanya melibatkan tim kecil dan hanya melibatkan perwakilan guru serta dibatasi oleh waktu. Hal tersebut tentunya terkait efektifitas serta efisiensi waktu juga terkait dengan sumber pendanaan yang sering menjadi masalah Madrasah swasta termasuk MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus.

c.   Langkah pengembangan kurikulum di MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus

Untuk mendukung keberhasilan dalam pengembangan kurikulum MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo telah melakukan tahapan langkah-langkah dalam pengembangan kurikulum sebagai berikut:

1) Perencanaan

Tahap perencanaan dimulai dengan pembentukan tim pengembangan  kurikulum  di  MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus,  tim  tersebut bertugas untuk menentukan tujuan, struktur kurikulum, model kurikulum, materi bahan ajar, menentukan pendekatan teori belajar yang digunakan, serta model evaluasi pembelajaran yang dipilih dengan merujuk pada visi misi madrasah, kebutuhan siswa, serta hasil evaluasi kurikulum sebelumnya dan masukan dari berbagai pihak terkait. Hasil kerja tim pengembang kurikulum tersebut selanjutnya menghasilkan sebuah kurikulum sebagai dokumen.

2) Implementasi.

Dalam tahapan implementasi dokumen kurikulum yang dihasilkan oleh tim pengembang kemudian disosialisasikan kepada guru serta berbagai pihak terkait. Dalam tahapan ini MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus   memberikan   wewenang   guru   untuk   mengembangkan kembali dokumen kurikulum tersebut dalam bentuk pengembangan kurikulum di tingkat kelas.

Untuk mendukung proses implementasi kurikulum MTS NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus mengadakan pelatihan guru terkait kurikulum serta mengirimkan delegasi guru untuk mengikuti kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) yang diselenggarakan oleh Kelompok Kerja Mts (KKMTs) dan MGMP LP Ma’arif NU, serta menganjurkan guru untuk berdiskusi bertukar pengalaman dengan rekan sejawat serta guru yang lebih senior. Semua itu tidak lain sebagai upaya agar implementasi kurikulum nantinya dapat berjalan dengan lancar.

3) Evaluasi

Tahapan pengembangan kurikulum selanjutnya yakni evaluasi. Evaluasi yang dilakukan yakni meliputi evaluasi proses pengembangan, evaluasi dokumen kurikulum secara menyeluruh, serta evaluasi hasil pembelajaran. Evaluasi tersebut dilakukan berkala dan dijadikan acuan untuk pengembangan atau penyempurnaan kurikulum berikutnya.

Evaluasi dokumen kurikulum secara menyeluruh dimulai dari evaluasi perencanaan (planning) dan evaluasi pelaksanaan. Kepala sekolah beserta beberapa pihak terkait melakukan evaluasi diakhir tahun pelajaran.   Hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai salah satu acuan untuk pengembangan kurikulum di tahun berikutnya. MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus juga mengadakan evaluasi hasil pembelajaran, Evaluasi hasil pembelajaran tersebut menjadi penting karena untuk mengetahui   keberhasilan   implementasi   kurikulum   diantaranya adalah dengan mengevaluasi hasil belajar.[footnoteRef:97] [97: . M.Nuryanto, Waka Kurikulum MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus, Wawancara Pribadi, pada tanggal 19 Mei 2019.] 


Dari uraian tersebut dapat kita simpulkan bahwa proses pengembangan  kurikulum  di  MTs  NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus  sudah  berjalan sesuai dengan aturan serta sesuai dengan teori pengembangan kurikulum yang dijelaskan oleh para ahli pendidikan. Proses pengembangan kurikulum di MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus tersebut sejalan dengan pendapat Hamid Hasan, menurut Hamid Hasan proses pengembangan kurikulum 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,pendekatan teori belajar yang digunakan,dan model evaluasi pembelajaran yang dipilih.[footnoteRef:98] [98: . Muhammad Zaini, 2009,  Pengembangan Kurikulum, Teras, Yogyakarta, hlm. 16] 


Langkah pengembangan kurikulum selanjutnya yakni meramu ide tersebut ke dalam 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 tertuang dalam dokumen tersebut kemudian dikembangkan dan disosialisasikan   dalam   proses   implementasinya   serta   dilakukan evaluasi sehingga diketahui tingkat efektifitas dan efisiensinya.[footnoteRef:99] [99:  . Muhammad Zaini, 2009, Pengembangan Kurikulum, Teras, Yogyakarta, hlm. 19.] 


Sejalan dengan Hamid Hasan, Saekan Muchith dalam bukunya Pengembangan Kurikulum PAI menjelaskan bahwa pengembangan kurikulum secara formal dapat dilakukan dengan beberapa tahap sebagai berikut: [footnoteRef:100] [100:  . Saekan Muchith, 2001,  Pengembangan Kurikulum PAI, Nora Enterprise, Kudus, hlm. 75.
] 


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

2) Pelaksanaan,  pengembang  perlu  memahami  semua  perangkat yang berhubungan dengan administrasi pembelajaran , standar isi yang berhubungan dengan mata pelajaran yang bersangkutan.

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

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

5) Penilaiain pengembangan materi dengan menggunakan model- model penilaian kurikulum.

Bila dilihat dari teori tersebut pengembangan kurikulum di MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus telah melalui langkah perencanaan, pelaksanaan serta penilaian,hanya saja pengembangan kurikulum di MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus tidak melewati proses perbaikan dan pemantapan. Mengingat dokumen kurikulum yang dihasilkan oleh tim selanjutnya diimplementasikan tanpa proses perbaikan serta pemantapan sebelum digunakan dalam kegiatan pembelajaran.

Selain   melaksanakan   pengembangan   kurikulum   di   tingkat lembaga MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus juga mendorong guru mata pelajaran untuk melakukan pengembangan kurikulum di tingkat kelas. Hal tersebut  sesuai  dengan  pendapat  Hamalik  terkait  tingkat pengembangan kurikulum yang meliputi pengembangan kurikulum tingkat nasional, pengembangan kurikulum tingkat daerah, pengembangan    kurikulum    tingkat    kelas,    serta    pengembangan kurikulum tingkat sekolah.[footnoteRef:101]	 [101:  . Hamalik, 2006, Manajemen Pengembangan kurikulum, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm.117.
] 


Pengembangan kurikulum tingkat kelas di MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus meliputi:

1)  Penyusunan RPP dan silabus

Penyusunan RPP dilakukan oleh guru mata pelajaran di MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus dengan tujuan untuk mendeskripsikan proses pembelajaran  secara lengkap  dalam  tiap  pertemuan  mulai  dari awal sampai dengan penutup. Langkah yang dilakukan dalam penyusunan   RPP   tersebut   diawali   dengan   mengidentifikasi standar  kompetensi  yang  ingin  dicapai,  menentukan  alokasi waktu, mengidentifikasi materi standar serta merumukan langkah-langkah pembelajaran dan menyusun kriteria penilaian.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Nik Haryati yang menjelaskan bahwa Pengembangan kurikulum di tingkat kelas diantaranya dengan pengembangan silabus, serta rencana pembelajaran yang dilakukan oleh guru secara mandiri maupun melalui  kelompok  kerja  guru,  atau  melalui  musyawarah  guru mata pelajaran.Penyusunan silabus oleh Guru kelas tersebut harus memperhatikan karakteristik peserta didik,serta kondisi madrasah dan lingkungannya.[footnoteRef:102] [102: . Nik Haryati, 2011, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam, Alfabeta, Bandung, hlm.150.] 


2)  Pengembangan materi dan sumber bahan pengajaran.

Guru di MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus diberikan kewenangan oleh madrasah untuk mengembangkan bahan pengajaran atau materi pelajaran. Pengembangan tersebut dengan memperhatikan acuan kurikulum madrasah serta kondisi peserta didik.

Pengembangan materi pembelajaran di MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus sudah memperhatikan posisi materi pelajaran dalam suatu kurikulum.  Materi  pelajaran  dalam  suatu  kurikulum  adalah segala  sesuatu  yang  diberikan  kepada  anak  dalam  kegiatan belajar mengajar dalam rangka mencapai tujuan. Untuk itu materi pembelajaran harus disesuaikan dengan tingkat dan jenjang pendidikan, perkembangan masyarakat , perkembangan ilmu pengetahuan,   serta   kondisi   peserta   didik   di   setiap   jenjang pendidikan.[footnoteRef:103] [103:  . Hamalik, 2003,  Kurikulum dan pembelajaran, Bumi Aksara, bandung, hlm. 24] 


3)  Pengembangan metode, strategi pembelajaran.

Metode mengajar adalah suatu pengetahuan tentang cara – cara   mengajar   yang   digunakan   oleh   seorang   guru   atau instruktur.[footnoteRef:104] Kondisi siswa yang berbeda mengharuskan guru untuk memilih  metode  serta strategi pembelajaran  yang  tepat. Penggunaan metode serta strategi pembelajaran yang tepat akan menunjang keberhasilan proses belajar mengajar. Untuk itulah guru di MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus melakukan pengembangan metode yang bervariatif serta memilih strategi pembelajaran yang tepat untuk memaksimalkan proses   pembelajaran.   Hal   tersebut   sejalan dengan pendapat winarno yang mengatakan bahwa semakin baik metode yang digunakan maka semakin efektif pula pencapaian tujuan.[footnoteRef:105] [104:  . Hamalik, 2003, Kurikulum dan pembelajaran, Bumi Aksara, bandung, hlm. 67]  [105: . Madrasah Development Center Jateng, 2007, KTSP konsep dan Implementasinya di Madrasah, Nuansa Aksara, Jogjakarta, hlm. 35] 


4)  Pengembangan evaluasi pembelajaran

Guru di MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus diharuskan mengembangkan evaluasi pembelajaran dengan menggunakan beberapa teknik evaluasi,karena evaluasi berusaha menentukan apakah tujuan pendidikan tercapai atau tidak[footnoteRef:106] [106: . Nik Haryati,2011, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam, Alfabeta, Bandung, hlm. 74] 


3.   Bagaimana    Peran    LP    Ma’arif    NU    Cabang    Kudus    Dalam Pengembangan Kurikulum di MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus Tahun 2018 / 2019

Lembaga Pendidikan Ma’arif merupakan salah satu perangkat atau depertementasi   dalam   struktur   organisasi   NU.   Sebagai   salah   satu perangkat organisasi NU, lembaga pendidikan dan pengajaran, baik formal maupun   non   formal,   selain   pondok   pesantren.[footnoteRef:107]   Dengan   demikian Lembaga Pendidikan Ma’arif befungsi melaksanakan kebijakan NU di bidang pendidikan dan pengajaran baik di lembaga pendidikan formal, seperti di madrasah, sekolah dan perguruan tinggi, maupun di lembaga pendidikan  non  formal,  seperti  kursus-kursus  atau  pelatihan-pelatihan.Salah satu kebijakan NU tersebut adalah mengupayakan terselenggaranya pentransformasian ajaran ahlu al-sunnah wa al-jama’ah di lembaga- lembaga pendidikan tersebut. [107: . Choirul Anam, 2010, Pertumbuhan dan perkembangan NU, Duta Aksara Mulia, Surabaya, hlm.110
] 


Selanjutnya   perhatian   Lembaga   Pendidikan   Ma’arif   NU   jugamemperhatikan unsur-unsur dalam program pendidikan Islam diantaranya adalah: kurikulum, materi, dan metode dalam proses belajar mengajar. Ketiga-tiganya masuk dalam komponen pendidikan yang sangat mempengaruhi dalam proses pembajaran di lembaga pendidikan karena ketiganya ini sangat urgent dalam mempengaruhi pendidikan. Ketika pendidikan menjadi maju dan berkembang maka yang perlu diperhatikan adalah ketiga hal tersebut. Karena kurikulum adalah seperangkat perencanaan dan media untuk mengantar lembaga pendidikan   dalam mewujudkan tujuan pendidikan yang hendak diinginkan. Materi adalah suatu mata pelajaran yang diajarkan di sebuah lembaga pendidikan sesuai dengan target yang ditentukan, materi ini harus disesuaikan dengan materi lokal dan nasional sehingga dalam penyajiannya tidak hanya monoton materi lokal saja. Dan Metode mengajar adalah salah satu cara yang harus dilalui   untuk   menyajikan   bahan   pengajaran   agar   tercapai   tujuan pengajaran.

Sebagai salah satu lembaga pendidikan di bawah LP Ma’arif NU mengharuskan MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus untuk mengikuti tata aturan  yang telah  ditetapkan  oleh  LP  Ma’arif  NU.  Hal  tersebut  terkait  dengan hubungan koordinatif-konsolidatif yang harus dilakukan Pimpinan LP Ma'arif NU dengan sekolah, madrasah, maupun perguruan tinggi  yang menjadi binaannya.[footnoteRef:108] [108:  . PP LP Ma’arif NU, 2013, Peraturan dan Pedoman Kerja LP Ma’arif NU, Jakarta , hlm. 21] 


Hasil  wawancara dengan  Didik  hartoko  selaku  Pengurus  Lembaga Pendidikan Ma’arif Kabupaten Kudus tentang peran Lembaga Pendidika Ma’arif  NU terhadap  pengembangan  kurikulum  madrasah  di  MTs  NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus beliau mengatakan bahwa:

 “Secara umum hampir sama dengan madrasah NU yang lain, jadi kita tetap melakukan pengawasan baik itu terhadap komite madrasah,ataupun terhadap tim pengembangan kurikulum di MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus, meskipun disana sudah gudangnya kiai, yang hampir bisa dipastikan berhaluan aswaja. Jadi dalam pengembangan kurikulum di MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus, kami melakukan  pengawasan  untuk  memastikan  pengembangan kurikulum  di  MTs  NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus  telah  dilaksanakan  sesuai prosedur   yang   ada,   sesuai   dengan   panduan   pengembangan kurikulum  dari  BNSP,  Permendiknas,  pedoman  kurikulum Kemenag, serta kurikulum standar Ma’arif. Jadi kami tetap mewajibkan pengajaran Ke-NU-an dan Ta’limul Muta’allim di MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus, kami juga melakukan evaluasi berkala terkait pemberlakuan  kurikulum  di  MTs  NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus,  dalam  hal evaluasi kami juga ikut berperan serta baik evaluasi mapel melalui penyelenggaraan PAS dll. maupun evaluasi kurikulum.”[footnoteRef:109] [109:  . Didik Hartoko,ketua LP.Ma’arif Kabupaten Kudus,Wawancara Pribadi,pada tanggal 17 April 2019.] 


Sebagaimana hasil wawancara dengan Arif Burhansyah,S.Pd. selaku Kepala MTs  NU  Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus  tentang  peran  LP  Ma’arif  NU  Cabang  Kudus terhadap pengembangan kurikulum di MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus beliau mengatakan bahwa LP Ma’arif NU Cabang Kudus memiliki beberapa kriteria dalam menjalankan kurikulum di madrasah. Dalam struktur kurikulum  LP  Ma’arif  NU  Cabang Kudus  mengharuskan  adanya mata pelajaran Ke-NU-an dan Ta’limul Muta’allim.Dalam implementasi kurikulum LP Ma’arif NU Cabang Kudus melakukan monitoring berkala setiap satu semester, montoring tersebut untuk memastikan bahwa implementasi kurikulum serta pelaksanaan pembelajaran di MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus telah sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Sedangkan dalam tahap evaluasi peran LP Ma’arif NU Cabang Kudus diantaranya dengan mengadakan rapat bersama kepala madrasah untuk mengevaluasi kurikulum yang sedang berjalan sebagai bahan pengembangan kurikulum di tahun ajaran berikutnya serta melakukan  evaluasi  ulangan  akhir  semester,  ulangan  kenaikan  kelas dengan menggunakan soal dari Ma’arif.[footnoteRef:110] [110:  . Arif Burhansyah,S.Pd., Kepala MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus, Wawancara Pribadi, pada tanggal  19 Mei 2019.] 


Arif Burhansyah,S.Pd. selaku Kepala MTs. NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus juga menjelaskan bahwa peran dari LP Ma’arif Cabang Kudus yakni dengan adanya pengawasan dan peraturan dasar yang diberikan kepada madrasah sebagai   suatu   pegangan   bagi   madrasah   untuk   menjalankan   dan mengembangkan kurikulumnya sendiri. Selain itu, dari LP Ma’arif Cabang Kudus juga memberikan kontribusi penting dalam pengembangan kurikulum dalam hal memberi pelatihan dan pendidikan kepada guru sebagai pelaksana utama dalam pembelajaran melalui MGMP, workshop dan pelatihan lainnya agar guru mampu melakukan pengembangan kurikulum    yang    telah    ditetapkan    oleh    madrasah    tersebut    saat implementasinya di kelas.[footnoteRef:111] [111: . Arif Burhansyah,S.Pd.,Kepala MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus, Wawancara Pribadi, pada tanggal 19 Mei 2019.] 




Dengan demikian  peran  Lembaga  Pendidikan  Ma’arif  NU  Cabang Kudus dalam tahapan pengembangan kurikulum di MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus yakni :

a. Peran  LP  Ma’arif  NU  Cabang  Kudus  dalam  Pengembangan kurikulum tingkat lembaga di MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus

Dalam pengembangan kurikulum tingkat lembaga di MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus peran LP Ma’arif NU Cabang Kudus yakni sebagai berikut :

1)  Perencanaan

Tahap perencanaan pengembangan kurikulum di MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus  ditandai  dengan  pembentukan  tim  pengembangan kurikulum. Tim tersebut beranggotakan Kepala Madrasah, Wakil Kepala  Bidang  Kurikulum,  Wakil  Kepala  Bidang  Kesiswaan, Wakil Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Humas, Koordinator BK, serta Komite Madrasah dan Koordinator Guru.[footnoteRef:112] [112: . Arif Burhansyah,Kepala MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus, Wawancara Pribadi, pada tanggal 19 Mei 2019] 


Dalam  tahapan  perencanaan  pengembangan  kurikulum di MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus tersebut LP Ma’arif NU Cabang Kudus tidak termasuk dalam keanggotaan tim pengembangan kurikulum. Akan tetapi  LP  Ma’arif  NU  Cabang  Kudus  berperan  melalui  komite madrasah yang terlibat dalam tim pengembangan kurikulum.[footnoteRef:113] [113: . Didik Hartoko, ketua LP. Ma’arif Kabupaten Kudus, Wawancara Pribadi, pada tanggal 17 April 2019] 


Peran tersebut dibuktikan dengan adanya kriteria yang telah ditentukan LP Ma’arif NU Cabang Kudus dalam pengangkatan anggota komite madrasah di MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo. Ketua komite yang berada di MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo harus dijabat oleh Wali Murid yang terpilih oleh musyawarah Paguyuban wali murid,sedangkan wakil dan anggotanya harus dijabat oleh tokoh NU / masyarakat. Hal tersebut untuk mengawal eksistensi  faham  ahlus  sunnah  wal  jama’ah  di  MTs  NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus.

Peran LP Ma’arif Cabang Kudus melalui komite madrasah tersebut sejalan dengan mekanisme penyusunan KTSP yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Standarisasi Pendidikan (BNSP) yang menyebutkan bahwa Tim penyusun KTSP MI, MTs, MA terdiri  atas  guru,  konselor,  kepala  madrasah,  komite  madrasah,narasumber serta pihak lain yang terkait[footnoteRef:114] [114: . Madrasah Development Center, 2007, KTSP Konsep dan Implementasinya di Madrasah, Nuansa Aksara, Jogjakarta, hlm 93.] 


Tim pengembangan kurikulum MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus tersebut selanjutnya  mengkaji  masukan  dari  anggota  tim,  guru,  serta berbagai pihak terkait untuk merumuskan tentang tujuan, materi pelajaran, strategi pelaksanaan kurikulum, serta merumuskan evaluasi yang akan diberlakukan di MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus dengan mengacu pada Standar Isi dan Standar kelulusan yang dikeluarkan kemenag. [footnoteRef:115] [115: . M.Nuryanto,Waka Kurikulum MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus, Wawancara Pribadi, pada tanggal 19 Mei 2019.] 


Dalam  tahapan  ini  LP  Ma‘arif  NU  Cabang  Kudus  melalui badan pelaksana pendidikan Ma’arif NU (BPPMNU) serta komite madrasah melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa pengembangan kurikulum di MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus telah dilaksanakan sesuai prosedur yang ada, sesuai dengan panduan pengembangan kurikulum   dari   BSNP,   Permendiknas,   pedoman   kurikulum Kemenag, serta telah memasukkan kurikulum standar Ma’arif.[footnoteRef:116] [116: . Didik Hartoko, ketua LP. Ma’arif Kabupaten Kudus, Wawancara Pribadi, pada tanggal 17 April 2019.
] 


Hasil akhir dari kerja tim pengembangan kurikulum tersebut nantinya akan menghasilkan sebuah dokumen kurikulum madrasah. Kurikulum madrasah tersebut secara garis besar memuat tentang tujuan pendidikan yang meliputi visi, misi, serta tujuan pendidikan MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus serta memuat tentang struktur dan muatan kurikulum di MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus dan juga memuat tentang kalender pendidikan.

LP Ma’arif NU Cabang Kudus harus memastikan bahwa hasil dokumen madrasah yang berisi visi, misi, tujuan serta struktur dan muatan kurikulum yang digunakan di MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus tersebut harus sejalan dengan acuan kurikulum standar Ma’arif. Visi misi dan tujuan madrasah harus sesuai faham ahlus sunnah wal jama’ah, sedangkan struktur dan muatan kurikulum di MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo harus memuat materi ke-NU-an dan Ta’limu Al Muta’allim

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa peran LP Ma’arif NU Cabang Kudus dalam tahap perencanaan pengembangan kurikulum belum maksimal karena LP ma’arif NU Cabang Kudus tidak ikut terlibat langsung dalam keanggotaan tim pengembangan kurikulum di MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus.

Minimnya peran LP Ma’arif NU Cabang Kudus dalam tahap perencanaan   tersebut   tentunya   sangat   merugikan   dari   sisi organisasi, mengingat tahapan perencanaan merupakan saat yang tepat bagi pimpinan dalam menggunakan pengaruh dan kewenangannya   untuk   dapat   merubah   kegiatan   dan   tujuan organisasi [footnoteRef:117] [117:  . Hamdani Hamid, 2012, Pengembangan kurikulum pendidikan, Pustaka setia, Bandung, hlm.54] 


2)  Implementasi

Tim pengembangan kurikulum MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus dalam tahap implementasi kemudian mensosialisasikan dokumen kurikulum madrasah yang dihasilkan oleh tim pengembangan kurikulum. Dokumen tersebut disosialisasikan kepada masing- masing guru mata pelajaran dengan harapan dokumen tersebut dapat  dijadikan  sebagai  acuan  dalam  proses  kegiatan  belajar mengajar yang dilakukan guru di kelas. [footnoteRef:118] [118: . M.Nuryanto, Wakil kepala bidang Kurikulum MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus, Wawancara Pribadi, pada tanggal 19 Mei 2019.] 


Dalam tahap implementasi kurikulum di MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus, LP  Ma’arif  NU  Cabang Kudus  terkendala dalam  implementasi atau pelaksanaan pembelajaran Ta’limul Muta’allim, pembelajaran Ta’limul Muta’allim di MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus dilaksanakan 2 jam pelajaran berbeda dengan standar Ma’arif yang hanya mengalokasikan 1 jam untuk mapel tersebut. Hal tersebut tentunya berpengaruh pada pemetaan materi, pengembangan RPP, serta pelaksanaan evaluasi pembelajaran.

Dalam tahap implementasi tersebut LP Ma’arif NU Cabang Kudus juga menyediakan beberapa buku ajar yakni buku ajar ke- NU-an, LKS mata pelajaran Al Qur’an Hadis, Akidah Akhlak, SKI,  Fikih,  serta  buku  ajar  Bahasa  Jawa  yang  bisa  dijadikan sebagai salah satu bahan ajar dalam implementasi kurikulum di MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus.[footnoteRef:119] [119: . Ridlwan,S.Pd.I,koordinator Bidang MTS/SMP LP Ma’arif NU kudus,Wawancara Pribadi, pada tanggal 17 April 2019.] 


LP  Ma’arif  NU  Cabang  Kudus  juga melakukan  monitoring berkala setiap akhir semester untuk memastikan bahwa implementasi kurikulum khususnya terkait kegiatan pembelajaran di MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus telah berjalan dengan baik. 

Dari uraian tersebut LP Ma’arif NU Cabang Kudus memiliki peran penting dalam implementasi kurikulum di MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo, urgensi tersebut dapat dilihat dari penyediaan buku ajar, LKS serta monitoring yang dilakukan LP Ma’arif NU Cabang Kudus dalam tahapan implementasi kurikulum di MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus.

Penyediaan bahan ajar menjadi penting dalam kaitannya untuk mencapai tujuan khusus organisasi. Sesuai dengan pendapat Hamalik   bahwa   bahan   ajar   merupakan   bahan   kajian   untuk mencapai tujuan penyelenggaraan satuan pendidikan[footnoteRef:120] Melihat tujuan utama LP Ma’arif NU Cabang Kudus yakni yakni membentuk manusia yang unggul dalam ilmu pengetahuan tekhnologi, keimanan, ketaqwaan serta berpaham Aswaja. Maka penyediaan buku ajar tersebut sangatlah penting. [120: .  Muhammad Zaini, 2009,  Pengembangan Kurikulum, Teras, Jogjakarta, hlm.84
	
] 


3)  Evaluasi	

Dalam  tahap  evaluasi  tim  pengembangan  kurikulum melakukan evaluasi di akhir tahun pelajaran. Evaluasi tersebut meliputi evaluasi dokumen kurikulum, evaluasi implementasi kurikulum,  serta  evaluasi  pembelajaran.  Evaluasi  tersebut dilakukan  untuk  mengetahui  sejauh  mana  efektifitas  kurikulum serta menganalisa kelemahan kurikulum yang diterapkan. Hasil akhir evaluasi tersebut nantinya dijadikan sebagai salah satu acuan dalam pengembangan kurikulum di tahun ajaran mendatang.

Dalam tahapan  evaluasi  ini  LP  Ma‘arif NU  Cabang Kudus melalui badan pelaksana pendidikan Ma’arif NU (BPPMNU) serta komite madrasah melakukan evaluasi kurikulum bersama anggota tim pengembangan kurikulum di MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus untuk mengetahui sejauh mana efektifitas kurikulum serta menganalisa kelemahan   kurikulum   yang   sedang   berjalan   untuk   dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam pengembangan kurikulum yang akan digunakan di MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus ditahun ajaran yang akan datang.

LP Ma’arif NU Cabang Kudus juga berperan dalam evaluasi hasil pembelajaran, evaluasi pembelajaran menjadi penting sebagai salah satu cara untuk mengetahui keberhasilan dalam implementasi kurikulum. Evaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh Madrasah Tsanawiyah NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus bekerjasama dengan Lembaga Pendidikan Ma’arif NU Cabang Kudus yakni meliputi ulangan akhir semester, ulangan kenaikan kelas, serta ujian madrasah.  Lembaga Pendidikan  Ma’arif  NU  Cabang  Kudus  merasa  berkepentingan untuk mengoordinasikan hal itu agar evaluasi hasil pembelajaran di semua  sekolah  atau  madrasah  di  bawah  naungan  Lembaga Pendidikan  Ma’arif  NU Cabang Kudus bisa terstandarisasi dengan baik.[footnoteRef:121]	 [121: . Drs.Chudlori,Sekretaris LP Ma’arif NU kudus,Wawancara Pribadi,pada tanggal 17 April 2019] 


Dari  uraian  tersebut  dapat  dipahami  Lembaga Pendidikan  Ma’arif  NU  Cabang Kudus memiliki peran yang sangta penting dalam tahapan evaluasi kurikulum.  hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  peran  Lembaga Pendidikan Ma’arif  NU Cabang Kudus dalam evaluasi pembelajaran, serta evaluasi dokumen kurikulum   bersama  kepala  madrasah   dibawah   naungannya.   Hal tersebut  senada  dengan  pendapat  Zainal  Arifin  yang  menyatakan bahwa evaluasi kurikulum dilakukan secara menyeluruh meliputi evaluasi   dimensi   kurikulum   (dimensi   rencana,   kegiatan,   hasil), evaluasi komponen kurikulum (tujuan, isi, proses, evaluasi), serta evaluasi tahapan      pengembangan kurikulum (perencanaaan, implementasi, implementasi,evaluasi).[footnoteRef:122] [122: . Zainal arifin, 2014, Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm.271] 


b.  Peran  LP  Ma’arif  NU  Cabang  Kudus  dalam  Pengembangan kurikulum tingkat kelas di MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus

Menyadari pentingnya peran guru dalam kegiatan pembelajaran, maka guru di MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus didorong untuk dapat berinovasi sebagai langkah lanjutan dalam mengembangkan dan implementasi kurikulum di tingkat kelas. Guru diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembelajarannya dengan aktif, kreatif, dan berinovasi dalam mengajar.[footnoteRef:123] [123: . Nik Haryati, 2011, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam, Alfabeta, Bandung, hlm.105.
] 


Secara umum pengembangan kurikulum tingkat kelas di MTs Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus meliputi:

1)  Pengembangan RPP dan Silabus

Dalam  pengembangan  kurikulum  di  tingkat  kelas di  MTs  NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus,  guru  sebagai  ujung  tombak  pendidikan  dituntut untuk mampu mengembangkan RPP dan Silabus. Langkah yang dilakukan dalam penyusunan RPP tersebut diawali dengan mengidentifikasi standar kompetensi yang ingin dicapai, menentukan alokasi waktu, mengidentifikasi materi standar serta merumukan langkah – langkah pembelajaran dan menyusun kriteria penilaian.

2)  Pengembangan materi dan bahan pengajaran.

Guru di MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus diberikan kewenangan oleh madrasah untuk mengembangkan bahan pengajaran, materi pelajaran. Pengembangan tersebut tentunya dengan memperhatikan acuan kurikulum madrasah serta kondisi peserta didik.

3)  Pengembangan metode, strategi pembelajaran.

Kondisi siswa yang berbeda mengharuskan guru untuk memilih metode  serta  strategi  pembelajaran  yang  tepat.  Penggunaan metode serta strategi pembelajaran yang tepat akan menunjang keberhasilan proses belajar mengajar. Untuk itulah guru di MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo melakukan pengembangan metode serta strategi pembelajaran untuk memaksimalkan proses pembelajaran.



4)  Pengembangan evaluasi pembelajaran

Guru di MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus mengembangkan evaluasi pembelajaran dengan menggunakan beberapa teknik evaluasi. pengembangan tersebut untuk menjamin bahwa evaluasi yang digunakan sudah tepat serta dapat dijadikan sebagai alat ukur yang valid.

Sejalan dengan upaya MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo dalam pengembangan kurikulum di tingkat kelas tersebut, LP Ma’arif NU Cabang Kudus juga  memiliki  peran  penting  dalam  pengembangan  kurikulum  di tingkat kelas di MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus. Peran tersebut melalui beberapa langkah konkrit sebagai berikut:

1)    Pelaksanaan MGMP	

LP Ma’arif NU Cabang Kudus mengadakan kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) setiap 3 bulan sekali. Guru rumpun mata pelajaran di semua sekolah dibawah naungan LP  Ma’arif  NU  Cabang  Kudus  termasuk  didalamnya  guru  dari MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus diwajibkan  mengikuti kegiatan tersebut.

Dalam MGMP tersebut dilaksanakan beberapa kegiatan diantaranya pemetaan materi, bedah SKL, penyusunan RPP dan silabus, penyusunan LKS mata pelajaran PAI serta sharing tentang problematika dalam pembelajaran di sekolah masing –masing. [footnoteRef:124] [124: . Drs. Chudlori, Sekretaris LP Ma’arif NU kudus, Wawancara Pribadi, pada tanggal 17 April 2019] 


Pemetaan  materi  dimaksudkan  untuk  memetakan  materi mapel pada tiap jenjang pendidikan, menentukan batasan materi yang harus dicapai pada ulangan tengah semester, menentukan batasan  materi  ulangan  akhir  semester  serta  ulangan  kenaikan kelas.

Kegiatan MGMP tersebut juga mengadakan bedah Standar Kelulusan (SKL) untuk menganalisa standar kelulusan yang dikeluarkan kemenag maupun dinas pendidikan. Bedah SKL tersebut juga untuk memastikan bahwa SKL yang ada telah sesuai dengan materi yang diajarkan di madrasah NU.

2)  Workshop kurikulum 2013

Dalam upaya mensukseskan pengembangan kurikulum baik ditingkat lembaga maupun ditingkat LP ma’arif NU Cabang Kudus menyelenggarakan sosialisasi kurikulum 2013 bekerja sama dengan UNISMA malang pada bulan januari 2017. Serta bekerja sama dengan DBE USAID Jawa Tengah pada bulan februari 2016.[footnoteRef:125] Sosialisasi tersebut diikuti oleh kepala madrasah serta perwakilan guru  madrasah dibawah  naungan  LP  ma’arif NU cabang kudus termasuk kepala MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo. [125: . Ridlwan, S.Pd.I, koordinator Bidang MTS/SMP LP Ma’arif NU kudus, Wawancar Pribadi, pada tanggal 17 April 2019.
 ] 


3)  Menyusun Silabus dan RPP Standar Ma’arif

LP Ma’arif NU Cabang Kudus juga membentuk Tim yang bertugas untuk menyusun Silabus dan RPP standar ma’arif, tim tersebut beranggotakan  6 sampai dengan 7  guru mata pelajaran yang mengajar di madrasah – madrasah dibawah naungan Ma’arif. Tim tersebut bekerja selama 2 bulan untuk menyusun Silabus serta RPP standar Ma’arif yang nantiya didistribusikan ke semua madrasah Ma’arif termasuk ke MTS NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus.

4)  Menyusun buku ajar atau Lembar kerja Siswa

LP Ma’arif NU Cabang Kudus juga membentuk Tim yang beranggotakan guru mata pelajaran untuk menyusun Lembar Kerja Siswa  (LKS)  mata  pelajaran   Fikih,  Alqur’an  Hadis,  Akidah Akhlak, SKI yang digunakan di Madrasah NU.telaah analisis tersebut kemudian dijadikan sebagai bahan materi untuk penyusunan LKS Ma’arif dengan penambahan materi dari beberapa sumber belajar maupun dari kitab salaf. Hasil kerja tim tersebut menghasilkan Lembar Kerja Siswa (LKS) yang muatannya telah disesuaikan dengan paham ahlus sunnah wal jama’ah untuk dijadikan suplemen bahan ajar di Madrasah NU termasuk di MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus.[footnoteRef:126]   [126: . Noor sa’id, Tim penyusun modul ajar LP Ma’arif NU Kudus, Wawancara Pribadi, pada tanggal 23 April 2019] 


Dari uraian tersebut diatas dapat kita simpulkan bahwa secara umum, LP Ma’arif NU Cabang Kudus mempunyai peran penting dalam pengembangan kurikulum di MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus kaitannya dengan sosialisasi , internalisasi serta usaha mengawal nilai ahlus sunnah wal jama’ah di MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus. Hal  tersebut  dibuktikan  dengan adanya kriteria pengurus yayasan serta anggota komite yang harus berpaham Aswaja. Dalam kaitannya dengan tahapan pengembangan kurikulum di MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus Peran LP Ma’arif NU Cabang Kudus masih belum maksimal. Hal tersebut dibuktikan dengan beberapa hal sebagai berikut :

1.   Dalam tahap perencanaan  LP Ma’arif NU Cabang Kudus tidak terlibat langsung dalam perencanaan tersebut.

2.   Dalam tahapan implementasi kurikulum di MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus LP Ma’arif NU Cabang Kudus hanya menyediakan buku ajar PAI, sedangkan buku ajar mapel umum standar LP Ma‘arif belum maksimal. Dalam tahapan implementasi terkait dengan peran controlling  yang  dijalankannya,  LP  Ma’arif  NU  Cabang  Kudus telah  melakukan  monitoring  berkala  terkait  implementasi kurikulum serta mendorong adanya pengembangan kurikulum oleh guru ditingkat kelas.

3.  Dalam tahap evaluasi urgensi LP Ma’arif NU Cabang Kudus sudah dilakukan secara maksimal  dalam melakukan evaluasi dokumen kurikulum  secara menyeluruh  bersama dengan  kepala madrasah serta pihak – pihak terkait. Selain itu LP ma’arif NU juga terlibat dalam evaluasi pembelajaran melalui pelaksanaan PAS, UKK serta UM yang dikordinasikan oleh LP Ma’arif NU.

D.  Temuan   Penelitian   Peran   LP   Ma’arif   NU   Cabang   Kudus   dalam Pengembangan Kurikulum di MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus

Setelah Peneliti melakukan penelitian terkait Peran LP Ma’arif NU Cabang Kudus dalam Pengembangan Kurikulum di MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus maka peneliti menemukan beberapa temuan sebagai berikut :

1. MTs  NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus  telah  melaksanakan  tahapan  proses pengembangan kurikulum dengan baik meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi

2. Dalam  pengembangan  kurikulum  PAI  dan  Mulok  MTs  NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus memiliki karakter khas yang jarang dimiliki madrasah lain.

3. Dalam  pengembangan  kurikulum  PAI  dan  Mulok  MTs  NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo berani menonjolkan mata pelajaran muatan lokal seperti halnya mata pelajaran Taqrib dan Albarjanzi.

4. Dalam pengembangan kurikulum muatan lokal wajib dari LP Ma’arif NU MTs Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus menambah jam mata pelajaran Adab (Ta’limu Al Muta’allim) menjadi dua jam pelajaran dari yang seharusnya berbobot satu jam pelajaran.
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