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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dunia pendidikan saat ini dihadapkan pada tuntutan masyarakat 

untuk dapat menghasilkan para lulusan yang berkualitas tinggi yang mampu 

bersaing di era revolusi industri 4.0.. Lahirnya lulusan yang berkualitas dapat 

dijadikan sebagai salah satu indikator majunya sebuah sistem pendidikan. 

Sementara pendidikan berkualitas sangat didukung oleh kurikulum yang 

berkualitas, sebab kurikulum merupakan jantungnya pendidikan. 

Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Raharjo bahwa kurikulum 

harus dapat memberikan arahan yang jelas terhadap peserta didik akan 

perannya setelah menyelesaikan pendidikan. Sedangkan guru sebagai 

pengembang kurikulum di satuan pendidikan harus senantiasa tanggap 

terhadap perubahan zaman, perkembangan iptek, kondisi sosial budaya yang 

sangat dinamis, serta mampu mengevaluasi kurikulum secara berkelanjutan 

sehingga dapat mewujudkan kurikulum yang kontekstual.1 

Setiap lembaga pendidikan pasti menginginkan lahirnya lulusan yang 

tidak hanya menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi akan tetapi juga 

memiliki bekal ilmu agama sebagai penyeimbang hidup. Masyarakat dewasa 

ini sudah mulai sadar bahwa dalam menjalani kehidupan tidak hanya 

dibutuhkan penguasaan ilmu pengetahuan saja melainkan juga dibutuhkan 

                                                           
1 Rahmat Raharjo, 2013, Pengembangan dan Inovasi Kurikulum, Yogyakarta: 

Azzagrafika, hlm. 3 
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bekal agama agar dapat mengatasi permasalahan hidup secara efektif dan 

efisien dan juga menenangkan batin. Adanya tuntutan masyarakat terhadap 

dunia pendidikan itu dapat dipahami secara logis, karena dalam memasuki era 

revolusi industri 4.0. ini, masyarakat akan dihadapkan pada situasi yang penuh 

dinamika dan persaingan yang ketat. 

Sejalan dengan perkembangan sistem pendidikan yang begitu pesat 

dewasa ini, berbagai model sistem pendidikan hadir dengan memberikan 

berbagai macam tawaran, termasuk di antaranya boarding school 

(sekolah/madrasah berasrama). Istilah boarding school mulai muncul di 

Indonesia sekitar tahun 1990-an. Kemunculan boarding school terutama 

dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menciptakan lingkungan pendidikan 

yang ideal untuk melahirkan SDM yang berkualitas. Boarding school yang 

ada di Indonesia pada dasarnya merupakan perpaduan antara sistem 

pendidikan sekolah/madrasah dan pondok pesantren, mengingat mayoritas 

penduduk Indonesia beragama Islam. 

Dengan semakin banyaknya bermunculan boarding school maka 

persaingan pun tak dapat dihindari. Apalagi “Merdeka Belajar” yang diusung 

Nadiem Makarim telah memberikan peluang bagi lembaga-lembaga 

pendidikan termasuk di antaranya adalah boarding school untuk saling 

berlomba-lomba mencetak lulusan yang berkualitas dan bermutu sesuai 

dengan harapan masyarakat. Di mana dengan “Merdeka Belajar” ini pula 

lembaga-lembaga pendidikan memiliki keleluasaan penuh dalam mengelola 

kurikulumnya sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing, yaitu 

disesuaikan dengan kondisi peserta didiknya dan potensi daerah yang ada. 
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Sehingga boarding school yang tidak kreatif dan inovatif dalam mengelola 

kurikulum akan semakin tertinggal dan ditinggalkan karena dianggap tidak 

menarik. Sebagai solusinya, manajemen kurikulum sudah merupakan sebuah 

keharusan dan penting untuk diterapkan dalam upaya peningkatan hasil 

belajar peserta didik. 

Di antara lembaga pendidikan yang dalam pengelolaannya 

menggunakan sistem boarding school adalah MA Al-Isti’anah Boarding 

School (IBS) Plangitan Pati. Berdasarkan hasil observasi pendahuluan, 

lembaga pendidikan ini dalam melaksanakan proses pembelajaran 

menggunakan dua kurikulum, yaitu Kurikulum Nasional dan Kurikulum 

Pesantren. Dan pada kenyataannya ditemukan berbagai persoalan terkait 

pengelolaan kurikulum boarding school sehingga berdampak pada upaya 

peningkatan hasil belajar peserta didik. 

Beranjak dari permasalahan di atas peneliti tertarik untuk mengkaji 

lebih lanjut dalam bentuk penelitian dengan judul “Manajemen Kurikulum 

Boarding School dalam Upaya Peningkatan Hasil Belajar Peserta Didik di 

MA Al-Isti’anah Boarding School (IBS) Plangitan Pati”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasikan 

beberapa permasalahan yang relevan sebagai berikut: 

1. Era “Merdeka Belajar” telah memberikan kesempatan seluas-luasnya 

kepada lembaga pendidikan untuk mengembangkan kurikulumnya sesuai 

dengan kekhasannya masing-masing, namun pada kenyataannya 
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kesempatan ini belum digunakan dengan sebaik-baiknya oleh lembaga-

lembaga pendidikan boarding school. 

2. Penerapan manajemen dalam kurikulum pada boarding school masih 

sangat minim, terutama dalam upaya peningkatan hasil belajar peserta 

didik. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka 

rumusan masalah dari penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana manajemen kurikulum boarding school dalam upaya 

peningkatan hasil belajar peserta didik di MA Al-Isti’anah Boarding 

School (IBS) Plangitan Pati Tahun Pelajaran 2019/2020? 

2. Apa sajakah faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan manajemen 

kurikulum boarding school dalam upaya peningkatan hasil belajar 

peserta didik di MA Al-Isti’anah Boarding School (IBS) Plangitan Pati 

Tahun Pelajaran 2019/2020? 

3. Apa sajakah upaya yang dilakukan dalam rangka peningkatan hasil 

belajar peserta didik di MA Al-Isti’anah Boarding School (IBS) 

Plangitan Pati Tahun Pelajaran 2019/2020 melalui manajemen kurikulum 

boarding school? 

4. Bagaimana hasil belajar peserta didik melalui manajemen kurikulum 

boarding school di MA Al-Isti’anah Boarding School (IBS) Plangitan 

Pati Tahun Pelajaran 2019/2020? 
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D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan 

untuk: 

1. Mengetahui manajemen kurikulum boarding school dalam 

meningkatkan hasil belajar peserta didik di MA Al-Isti’anah Boarding 

School (IBS) Plangitan Pati. 

2. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat selama pelaksanaan 

manajemen kurikulum boarding school dalam meningkatkan hasil 

belajar peserta didik di MA Al-Isti’anah Boarding School (IBS) 

Plangitan Pati. 

3. Mengetahui upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka peningkatan 

hasil belajar peserta didik di MA Al-Isti’anah Boarding School (IBS) 

Plangitan Pati melalui manajemen kurikulum boarding school. 

4. Mengetahui sejauh mana hasil belajar peserta didik melalui manajemen 

kurikulum boarding school di MA Al-Isti’anah Boarding School (IBS) 

Plangitan Pati Tahun Pelajaran 2019/2020 

 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoretis dan 

praktis, yaitu sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoretis 

Manfaat penelitian ini secara teoretis adalah untuk memberikan informasi 

tentang manajemen kurikulum boarding school dalam upaya meningkatkan 
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hasil belajar peserta didik sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi 

keilmuan untuk menjadi bahan kajian atau penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

Adapun manfaat penelitian ini secara praktis adalah sebagai berikut: 

a. Menambah wawasan pengetahuan bagi peneliti khususnya dan bagi 

pembaca pada umumnya tentang manajemen kurikulum. 

b. Memberikan kontribusi bagi para lembaga pendidikan tentang 

manajemen kurikulum boarding school dalam meningkatkan hasil 

belajar peserta didik. 

c. Memberikan sumbangan bagi khasanah keilmuan terhadap lembaga 

pendidikan khususnya bagi UNISNU Jepara dan MA Al-Isti’anah 

Boarding School (IBS) Plangitan Pati. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Penulisan tesis ini terbagi menjadi lima bab, masing-masing bab dibahas 

dalam beberapa sub bab yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Adapun 

sistematika penulisan tesis ini adalah sebagai berikut: 

Bab kesatu, berisi pendahuluan, gambaran umum yang memberikan pola 

pemikiran bagi keseluruhan tesis ini yang meliputi latar belakang masalah yang 

berisi alasan-alasan dan pentingnya masalah ini untuk diangkat, kemudian 

identifikasi, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

Bab kedua, berisi landasan teori yang meliputi deskripsi teori, penelitian 

terdahulu, dan kerangka berpikir. Dalam deskripsi teori akan dijelaskan 
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mengenai konsep dasar hasil belajar (yang mencakup pengertian, urgensi, faktor 

yang mempengaruhi, dan indikatornya), dan konsep dasar manajemen kurikulum 

(yang mencakup pengertian, ruang lingkup, prinsip-prinsip, dan fungsi). 

Deskripsi teoritis terakhir yang akan dipaparkan dalam tesis ini adalah mengenai 

boarding school yang meliputi pengertian, tujuan, dan jenis, karakteristik, 

keunggulan, problematika, dan solusi terhadap problematikanya. Setelah itu, 

baru dijelaskan tentang penelitian terdahulu yang relavan dengan penelitian yang 

sedang dikaji dan kerangka berpikir dari penelitian ini. 

Bab ketiga, berisi metode penelitian yang terdiri dari pendekatan dan 

jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, data dan sumber data, teknik 

pengumpulan data, teknik keabsahan data, dan teknik analisis data. 

Bab keempat, berisi hasil penelitian dan pembahasan yang di dalamnya 

memuat deskripsi data, analisis data, pembahasan, dan keterbatasan penelitian. 

Deskripsi data membahas tentang gambaran umum madrasah yang diteliti 

meliputi letak geografis; sejarah pendirian dan perkembangan; identitas 

madrasah; visi, misi, dan tujuan; sturktur organisasi, kondisi tenaga pendidik dan 

kependidikan, kondisi peserta didik, dan kondisi sarana prasarana. Selain itu 

deskripsi data juga akan memaparkan tentang hasil wawancara, catatan 

observasi, dan dokumentasi mengenai manajemen kurikulum boarding school 

dalam upaya peningkatan hasil belajar di madrasah yang diteliti. Dari deskripsi 

data ini kemudian dianalisis dan dibahas. Sebagai penutup hasil penelitian dan 

pembahasan akan dipaparkan bagaimana keterbatasan penelitian ini. 

Bab kelima, berisi kesimpulan dan saran-saran. Dalam 

menyimpulkannya peneliti merujuk kepada rumusan masalah yang telah 
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disebutkan dalam tesis ini. Kemudian berisi saran-saran sebagai rekomendasi 

kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini. 

Sementara bagian akhir pada tesis ini meliputi daftar pustaka, lampiran-

lampiran, dan daftar riwayat hidup. 


