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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Deskripsi Teori 

1. Hasil Belajar 

a. Pengertian Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan salah satu alat ukur tingkat 

keberhasilan seorang peserta didik di dalam kegiatan proses belajar 

mengajar yang diikutinya di sekolah/madrasah. Hasil belajar terdiri 

dari dua kata, yaitu hasil dan belajar. Dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI), “hasil” diartikan sebagai suatu yang diadakan 

(dibuat, disajikan, dan sebagainya) oleh usaha.2 Hasil belajar dalam 

dunia pendidikan sering juga disebut dengan prestasi belajar. 

Sementara kata “prestasi” dalam KBBI diartikan sebagai hasil yang 

telah dicapai (dari yang telah dilakukan, dikerjakan, dan sebagainya).3 

Sementara belajar adalah berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu 

atau berubah tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan oleh 

pengalaman.4 Jadi, secara bahasa hasil belajar atau prestasi belajar 

dapat diartikan sebagai sesuatu yang telah dicapai dari usaha yang 

telah dilakukan dalam memperoleh ilmu. 

                                                           
2 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2002, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: 

Balai Pustaka, hlm. 391 
3 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2002, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm. 895 
4 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2002, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm. 17 
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Menurut Muhibbin Syah, prestasi adalah tingkat keberhasilan 

peserta didik mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah 

program.5 Prestasi itu tidak mungkin dicapai oleh seseorang selama ia 

tidak melakukan kegiatan dengan sungguh-sungguh. Biasanya prestasi 

atau hasil yang telah dicapai ini dinyatakan dengan angka atau kata-

kata. Sementara belajar menurut Oemar Hamalik adalah perubahan 

tingkah laku yang relatif mantap berkat latihan dan pengalaman.6  

Belajar yang dilakukan oleh manusia senantiasa dilandasi 

dengan iktikad baik. Belajar harus dilaksanakan dengan sengaja, 

direncanakan sebelumnya dengan struktur tertentu, sehingga proses 

belajar dapat terkontrol secara cermat. Belajar merupakan komponen 

ilmu pendidikan yang berkenaan dengan tujuan dan bahan acuan 

interaksi, baik yang bersifat eksplesit maupun implisit. Dalam proses 

belajar terdapat tiga ranah yang harus diperhatikan, yaitu kognitif, 

afektif, dan psikomotorik.  

Secara rinci ketiga ranah tersebut akan dijelaskan sebagaimana 

berikut ini. 

1) Kognitif, yaitu kemampuan yang berkenaan dengan pengetahuan, 

penalaran atau pikiran tersendiri dari ketegori pengetahuan, 

pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. 

                                                           
5 Muhibbin Syah, 2011, Psikologi Belajar, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 141. 
6 Oemar Hamalik, 2009, Perencanaan Pengajaran Berdasarkan Pendekatan Sistem, 

Jakarta: Bumi Aksara, hlm.154 
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2) Afektif, yaitu kemampuan yang mengutamakan perasaan, emosi, 

dan reaksi-reaksi yang berbeda dengan penalaran yang terdiri dari 

kategori penerimaan, partisipasi, penilaian sikap, organisasi dan 

pembentukan pola hidup. 

3) Psikomotorik, yaitu kemampuan yang mengutamakan 

keterampilan jasmani terdiri dari persepsi, kesiapan, gerakan 

terbimbing, gerakan terbiasa, gerakan kompleks, penyusaian pola 

gerakan dan kreativitas.7 

Hasil belajar atau prestasi belajar merupakan hal yang tidak 

dapat dipisahkan dari kegiatan belajar karena hasil atau prestasi 

belajar merupakan output dari proses belajar. Menurut Dimyati dan 

Mudjiyono prestasi belajar adalah tingkat keberhasilan yang dicapai 

oleh peserta didik setelah mengikuti suatu kegiatan pembelajaran, di 

mana tingkat keberhasilan tersebut kemudian ditandai dengan skala 

nilai berupa huruf atau kata atau simbol.8 Sementara Nana Sudjana 

berpendapat bahwa prestasi belajar adalah kemampuan-kemampuan 

yang dimiliki peserta didik setelah menerima pengalaman belajar.9 

Pencapaian hasil atau prestasi belajar merujuk kepada aspek kognitif, 

afektif, dan psikomotorik. 

                                                           
7 Slameto, 2011, Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya, Cet. I, Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, hlm. 12. 
8 Dimyati dan Mudjiyono, 2009, Belajar dan Pembelajaran, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 

200 
9 Nana Sudjana, 2011, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, Bandung: Remaja 

Rosdakarya, hlm. 22 
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Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa hasil belajar atau prestasi belajar adalah hasil yang 

dicapai atau ditunjukkan oleh peserta didik setelah menerima 

pengalaman selama mengikuti suatu kegiatan pembelajaran dan 

biasanya ditunjukkan dalam angka-angka, huruf, serta tindakan yang 

dicapai masing-masing peserta didik dalam waktu tertentu.  

b. Urgensi Hasil Belajar 

Hasil belajar memiliki peranan penting dalam proses 

pembelajaran. Hal ini disebabkan karena hasil belajar dapat dijadikan 

sebagai tolak ukur untuk mengetahui seberapa jauh perubahan pada 

diri peserta didik setelah menerima pengalaman belajarnya yang dapat 

diamati dan diukur dalam bentuk pengetahuan, sikap, dan 

keterampilan. Hasil belajar yang dapat digunakan sebagai ukuran 

kecakapan dari proses belajar mengajar, biasanya ditunjukkan dengan 

nilai ujian yang diraih oleh peserta didik melalui penilaian hasil 

belajar. Dalam lampiran Keputusan Dirjen Pendidikan Islam tentang 

Petunjuk Teknis Penilaian Hasil Belajar pada Madrasah Aliyah 

dijelaskan bahwa penilaian hasil belajar oleh pendidik memiliki fungsi 

untuk memantau kemajuan belajar, memantau hasil belajar, dan 

mendeteksi kebutuhan perbaikan hasil belajar peserta didik secara 

berkesinambungan. 

Secara umum urgensi hasil belajar adalah sebagai berikut: 

1) Bagi peserta didik, hasil belajar dapat digunakan untuk melihat 

posisi dirinya (melihat kemampuannya dibandingkan dengan 
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standar atau dengan teman-temannya) dan digunakan untuk 

meningkatkan semangat atau gairah dalam belajar. 

2) Bagi pendidik, hasil belajar dapat digunakan untuk memperbaiki 

proses belajar mengajar yang diterapkan, baik media, metode, 

maupun materi pelajaran. 

3) Bagi orang tua peserta didik, hasil belajar dapat digunakan untuk 

mengetahui kemajuan-kemajuan yang telah dicapai anaknya serta 

mencari solusi yang terbaik jika seandainya si anak memiliki 

permasalahan dalam proses pembelajaran. 

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Hasil belajar telah dijadikan sebagai tolak ukur suatu instansi 

pendidikan dalam menilai kesuksesan peserta didik selama mengikuti 

proses pembelajaran serta menjadi bahan evaluasi dalam rangka 

meningkatkan mutu pendidikan. Hasil belajar yang baik merupakan 

harapan setiap peserta didik, pendidik, dan juga orang tua peserta 

didik. Namun memperoleh hasil belajar yang baik tidaklah mudah 

karena banyak faktor yang mempengaruhinya. 

Menurut Slameto, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil 

belajar peserta didik adalah sebagai berikut.10 

1) Faktor internal (faktor dari dalam diri peserta didik) 

a) Faktor fisiologis peserta didik, seperti kesehatan jasmani dan 

kondisi pancaindra. 

                                                           
10 Slameto, 2011, Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya, hlm. 3 
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b) Faktor psikologis peserta didik, seperti kecerdasan, 

kecemasan/emosi, sikap terhadap belajar, tingkat konsentrasi, 

minat, bakat, dan motivasi. 

2) Faktor eksternal (faktor dari luar diri peserta didik) 

a) Faktor lingkungan keluarga, seperti tingkat pendidikan orang 

tua, pola asuh orang tua, hubungan antar anggota keluarga, 

dan kondisi ekonomi keluarga. 

b) Faktor lingkungan sekolah/madrasah, seperti kurikulum, 

metode pengajaran, media pembelajaran, kondisi sarana 

prasarana, kompetensi tenaga pendidik, hubungan antara 

pendidik dan peserta didik, serta hubungan antar peserta 

didik. 

c) Faktor lingkungan masyarakat, seperti kondisi sosial-budaya 

masyarakat di sekitarnya, teman pergaulan, dan media massa. 

Menurut M. Alisuf Sabri, faktor-faktor yang mempengaruhi 

proses dan hasil belajar siswa secara garis besar terbagi dua bagian, 

yaitu faktor internal dan eksternal.11 

1) Faktor internal peserta didik 

a) Faktor fisiologis peserta didik, seperti kondisi kesehatan dan 

kebugaran fisik, serta kondisi panca inderanya terutama 

penglihatan dan pendengaran. 

                                                           
11 M. Alisuf Sabri, 2010, Psikologi Pendidikan, Cet. Ke-5, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 

hlm. 59-60. 
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b) Faktor psikologis, seperti seperti minat, bakat, intelegensi, 

motivasi, dan kemampuan-kemampuan kognitif seperti 

kemampuan persepsi, ingatan, berpikir, dan kemampuan 

dasar pengetahuan yang dimiliki. 

2) Faktor eksternal (faktor dari luar diri peserta didik) 

a) Faktor lingkungan. Faktor ini terbagi dua, yaitu faktor 

lingkungan alam atau non sosial dan faktor lingkungan sosial. 

Faktor lingkungan alam atau non sosial seperti keadaan suhu, 

kelembaban udara, waktu (pagi, siang, sore, dan malam), 

letak madrasah, dan sebagainya. Faktor lingkungan sosial 

meliputi manusia dan budayanya, seperti tingkat pendidikan 

orang tua, pola asuh orang tua, hubungan antar anggota 

keluarga, dan kondisi ekonomi keluarga. 

b) Faktor instrumental, seperti di antaranya gedung atau sarana 

fisik kelas, sarana atau alat pembelajaran, media 

pembelajaran, tenaga pendidik, dan kurikulum atau materi 

pelajaran, serta strategi pembelajaran. 

Semua faktor tersebut akan berpengaruh terhadap keberhasilan 

seseorang dalam belajar. Peserta didik akan memperoleh hasil yang 

baik dan maksimal apabila faktor-faktor keberhasilan belajar dapat 

dikelola dengan sebaik-baiknya. 

d. Upaya Peningkatan Hasil Belajar 
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Menurut Nana Sudjana ada beberapa hal yang dapat dilakukan 

dalam upaya peningkatan hasil belajar peserta didik. Di antaranya 

adalah sebagai berikut.12 

1) Penyiapan fisik dan mental 

Penyiapan fisik dan mental peserta didik adalah sesuatu 

yang penting dalam upaya peningkatan hasil belajar peserta didik. 

Dengan semakin baiknya persiapan fisik dan mental peserta didik, 

maka proses pembelajaran akan semakin efektif. Dan pada 

akhirnya hasil belajar akan semakin baik. 

2) Peningkatan konsentrasi  

Konsentrasi belajar merupakan kemampuan memusatkan 

perhatian pada pelajaran, pemusatan perhatian tersebut tertuju 

pada isi bahan belajar maupun proses memperolehnya.13 

Konsentrasi belajar peserta didik dipengaruhi oleh 

berbagai faktor. Di antaranya adalah faktor kondisi lingkungan 

seperti suara, pencahayaan, dan temperatur di tempat di mana 

proses pembelajaran berlangsung. Kreativitas pendidik dalam 

mengembangkan strategi dan metode pembelajaran di kelas juga 

menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat konsentrasi 

peserta didik saat mengikuti proses pembelajaran. 

Faktor lain yang tidak kalah pentingnya adalah faktor 

psikologis, seperti perasaan gelisah, cemas, tertekan, takut, dan 

                                                           
12 Nana Sudjana, 2011, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, hlm. 28 
13 Dimyati dan Mudjiyono, 2009, Belajar dan Pembelajaran, hlm. 239 
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sebagainya yang ditimbulkan sebagai akibat adanya persoalan 

antara diri peserta didik dengan dirinya sendiri maupun dengan 

lingkungan sekitarnya. 

3) Peningkatan motivasi belajar  

Dalam kegiatan belajar, motivasi dapat dikatakan sebagai 

keseluruhan daya penggerak dalam diri peserta didik yang 

menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dari 

kegiatan belajar dan yang memberikan pada arah kegiatan belajar, 

sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat 

tercapai.14 

Motivasi dapat timbul dari luar maupun dari dalam 

individu itu sendiri. Motivasi yang berasal dari luar individu 

diberikan oleh motivator seperti orang tuanya, tenaga pendidik, 

konselor, orang dekat, dan lain-lain. Sedangkan motivasi yang 

berasal atau timbul dalam diri seseorang, dapat disebabkan 

seseorang mempunyai keinginan untuk dapat menggapai sesuatu 

(cita-cita) dan lain sebagainya.15 

Ada beberapa bentuk dan cara untuk menumbuhkan 

motivasi dalam kegiatan belajar di sekolah/madrasah, diantaranya 

adalah memberi angka/nilai, memberikan pujian, memberikan 

hadiah (reward) atau hukuman (punishment), selalu mengadakan 

                                                           
14 Sardiman A.M, 2007, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, Jakarta: PT. 

Rajagrafindo Persada, hlm. 75 
15 Purwa Atmaja Prawira, 2012, Psikologi Pendidikan dalam Perspektif Baru, Jogjakarta: 

Ar-Ruzz Media, hlm. 320 
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saingan/kompetisi, dan ego-involvement (menumbuhkan 

kesadaran). 

4) Pemanfaatan strategi belajar  

Pendidik bisa juga harus membantu peserta didik agar bisa 

dan terampil menggunakan berbagai strategi belajar yang sesuai 

dengan materi yang sedang dipelajari. Setiap pelajaran akan 

memiliki karakter yang berbeda-beda sehingga strateginya juga 

berbeda pula.  

5) Belajar sesuai gaya belajar  

Setiap peserta didik memiliki gaya belajar yang berbeda-

beda satu sama lain. Pendidik harus mampu memberikan situasi 

dan suasana belajar yang memungkinkan agar semua gaya belajar 

peserta didik dapat terakomodasi dengan baik. Pendidik harus 

bisa memilih strategi, metode, teknik, dan model pembelajaran 

yang sesuai.  

6) Pembiasaan berbagi  

Tingkat pemahaman peserta pasti berbeda-beda satu sama 

lain. Bagi peserta didik yang lebih cepat memahami pelajaran 

diharapkan dapat membagikan ilmunya kepada teman yang belum 

dapat memahaminya. Sehingga harapannya yang sudah paham 

akan semakin paham, dan yang belum paham akan menjadi 

paham. 

e. Indikator Hasil Belajar 
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Kunci pokok utama memperoleh ukuran dan data hasil belajar 

peserta didik adalah mengetahui garis besar indikator dikaitkan 

dengan jenis prestasi yang hendak diungkapkan atau diukur. Indikator 

hasil belajar dapat dilihat dari perubahan tingkah laku peserta didik 

yang meliputi beberapa aspek seperti pengetahuan, pengertian, 

kebiasaan, keterampilan, apresisasi, emosional, hubungan sosial, 

jasmani, etis atau budi pekerti, dan sikap.16 Sementara indikator hasil 

belajar menurut Benjamin S. Bloom dalam Taxonomy of Education 

Objectives membagi tujuan pendidikan menjadi tiga ranah, yaitu ranah 

kognitif, afektif, psikomotorik.17 

Ranah kognitif berhubungan erat dengan kemampuan berpikir, 

termasuk kemampuan menghafal, memahami, mengaplikasi, 

menganalisis, menyintesis, dan kemampuan mengevaluasi. Ranah 

afektif mencakup watak perilaku seperti sikap, minat, konsep diri, 

nilai dan moral. Sementara ranah psikomotor berhubungan dengan 

hasil belajar yang pencapaiannya melalui keterampilan manipulasi, 

yang melibatkan otot dan kekuatan fisik. 

Sebagai indikator hasil belajar, perubahan pada tiga ranah 

tersebut di rumuskan dalam tujuan pengajaran. Dengan demikian hasil 

belajar dibuktikan dengan nilai baik dalam bentuk sikap, pengetahuan, 

maupun keterampilan yang menjadi ketentuan suatu proses 

                                                           
16 Oemar Hamalik, 2004, Proses Belajar Mengajar, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 30 
17 Burhan Nurgiantoro, 2008, Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum Sekolah (Sebuah 

Pengantar Teoretis dan Pelaksanaan,  Cet. Ke-2, Yogyakarta: BPFE,  hlm. 42 
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pembelajaran dianggap berhasil apabila daya serap tinggi baik secara 

perorangan maupun kelompok dalam pembelajaran telah mencapai 

tujuan. Indikator yang banyak dipakai dalam mengukur keberhasilan 

proses belajar mengajar, dapat dilakukan melalui serangkaian 

penilaian hasil belajar.  

Jika dilihat dari segi alatnya, penilaian hasil belajar dapat 

dibedakan menjadi dua macam yaitu tes dan non tes. Tes ini ada yang 

diberikan secara lisan (menuntut jawaban secara lisan), ada tes tulisan 

(menuntut jawaban secara tulisan), dan ada tes tindakan (menuntut 

jawaban dalam bentuk perbuatan). Soal-soal tes ada yang disusun 

dalam bentuk objektif, ada juga yang dalam bentuk esai atau uraian. 

Sedangkan yang termasuk non tes sebagai alat penilaian mencakup 

observasi, kuesioner, wawancara, skala, sosiometri, dan studi kasus.18 

 

2. Manajemen Kurikulum 

a. Pengertian Manajemen Kurikulum 

Secara etimologi, “manajemen” berasal dari kata bahasa 

Inggris “to manage” yang berarti “mengatur”. Kata tersebut dalam 

bahasa Arab disepadankan dengan kata “al-idarah”. Dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia kata “manajemen” berarti penggunaan 

sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Sementara “al-

idarah” berarti “at-tadbir” (pengelolaan/pengaturan) atau “bara’ah 

                                                           
18 Nana Sudjana, 2008, Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar, Bandung: Penerbit 

Sinarbaru, hlm. 5 
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idariyyah” (kecakapan administrasi).19 Kata “at-tadbir” sebagaimana 

yang dinyatakan oleh Ramayulis, memiliki pengertian yang sama 

dengan hakikat manajemen.20 Kata ini merupakan derivasi dari kata 

dabbara (mengelola/mengatur) yang banyak terdapat dalam Al-

Qur’an seperti firman Allah Swt.: 

َماۤ ْمَر ِمَن الّسَ
َ ْ
ُر ا  ءِ ُيَدّبِ

َ
  ِا

ْ
َداُرٗهٓ ا

ْ
 ِمق

َ
ن

َ
ْ َيْوٍم  ِ ِه 

ْ َ ّمَ َيْعرُُج ِا
ُ
ْرِض ث

َ
  

َ
ف

ْ
ل
َ
 ا

ا َسَنةٍ  ّمَ   ِمّ
َ

ْون
ُ

  َتُعّد

Dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi, kemudian 
(urusan) itu naik kepada-Nya dalam satu hari yang kadarnya 
(lamanya) adalah seribu tahun menurut perhitunganmu. (QS. 
As-Sajdah/32: 5) 

 
Dari isi kandungan ayat di atas dapatlah diketahui bahwa 

Allah swt adalah pengatur alam (Al-Mudabbir/Manajer). Keteraturan 

alam raya ini merupakan bukti kebesaran Allah swt dalam 

memanej/mengelola alam ini. 

Adapun menurut terminologi, para ahli dan pakar pendidikan 

telah membuat beragam definisi. Menurut George R Terry 

manajemen adalah sebuah proses yang khas yang terdiri dari 

tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan dan 

pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai 

sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber 

                                                           
19 Muhammad Hasanain Al-‘Ajami, 2013, Al-Idârah wa At-Takhthîth At-Tarbawiy, Cet. 

Ke-3, Amman: Dâr Al-Masîrah, hlm. 31 
20 Rahmat Hidayat dan Candra Wijaya, 2017, Ayat-Ayat Alquran tentang Manajemen 

Pendidikan Islam, Medan: Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Islam (LPPPI), hlm. 5 
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daya manusia serta sumber-sumber lain.21 Lebih lanjut Hasibuan 

memberikan definisi manajemen sebagai ilmu dan seni mengatur 

proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber 

lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujun 

tertentu.22 Tak jauh beda dengan definisi-definisi sebelumnya, 

Richard L. Daft berpendapat bahwa menajemen adalah pencapaian 

tujuan organisasi secara efektif dan efisien melalui perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya 

organisasi.23 

Sedangkan Sukanto Reksohadiprodjo mengartikan 

manajemen sebagai suatu usaha merencanakan, mengorganisir, 

mengarahkan, mengkoordinir, serta mengawasi kegiatan dalam suatu 

organisasi agar tercapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. 24 

Sejalan dengan hal tersebut, Muhammad bin ‘Abdullah Ali Naji 

menyatakan bahwa manajemen adalah menyelesaikan pekerjaan 

                                                           
21 S. V. Shinde, 2018, Functions of Management, United States: Lulu Publication, hlm. 3 
22 Fatah Syukur, 2011, Manajemen Pendidikan Berbasis pada Madrasah, Semarang: PT. 

Pustaka Rizki Putra, hlm. 7 
23 Richard L. Daft, 2010, Management, New Jersey: Prentice Hall, hlm. 5 
24 Muhibbuddin Abdulmuid, 2013, Manajemen Pendidikan, Batang: Pengging 

Mangkunegaran, hlm. 3 
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melalui orang lain dengan cara merencanakan, mengatur, 

mengarahkan, dan mengawasi upaya mereka.25 

Dari beberapa uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa manajemen adalah suatu seni dan ilmu dalam proses 

perencanaan, pengorganisasian/pengaturan, pengarahan, dan 

pengawasan terhadap sumber daya organisasi dan mekanisme kerja 

agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien. 

Islam sebagai agama yang ajarannya bersifat universal 

sejatinya juga telah mengatur adanya konsep manajemen dalam setiap 

kehidupan manusia. Sebagaimana tersirat dalam sebuah hadis riwayat 

Imam An-Nasa’i berikut: 

ْحِسُنوا 
َ
أ
َ
ُتْم ف

ْ
َتل

َ
ِإَذا ق

َ
ٍء ف ْ َ

 ِ
ّ ُ

 
َ َ  

َ
ْحَسان ِ َب ا

َ َ
 ك

َّ
ل َ َ َعّزَ َو َّ  ا

َّ
ِإن

ْم ِإَذا َذَبَح 
ُ
ُدك َ َ

 أ
َ

ِحّد ُ ْ ْبَح َو
َّ
ْحِسُنوا ا

َ
أ
َ
ُتْم ف ْ َ

 َوِإَذا َذ
َ َ

ِْح  الِقْت ُ ْ َرَتُه َو
ْ
َشف

 َذِبْيَحَتهُ 

 
Sesungguhnya Allah mewajibkan perbuatan yang dilakukan 
dengan baik (secara maksimal dan optimal) dalam segala hal. 
Jika kamu membunuh binatang maka lakukanlah dengan cara 
yang baik. Jika kamu hendak menyembelih maka sembelihlah 
dengan cara yang baik, pertajamlah alat potongnya, kemudian 
istirahatkanlah binatangnya. (HR. Imam An-Nasa’i) 

 
Jika dikaitkan dengan manajemen, hadis tersebut memberikan 

petunjuk agar segala aktivitas dilaksanakan dengan baik sesuai 

dengan prosedur sehingga tujuannya tercapai secara optimal karena 

                                                           
25 Muhammad bin ‘Abdullah Ali Naji, 2016, Al-Idârah At-Ta’lîmiyyah wa Al-

Madrasiyyah: Nadzariyyat wa Mumarasat fi Al-Mamlakah Al-‘Arabiyyah As-Su’udiyyah, Cet. Ke-
7, Riyadh: Refd, hlm. 20 
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selalu ada peningkatan kinerja, dari yang jelek menjadi baik dan dari 

yang baik menjadi lebih baik.  

Sementara kata kurikulum berasal dari bahasa Latin, currere 

yang artinya berlari, menjelajah, merambat, berkeliling, dan 

sejenisnya di arena perlombaan. Dalam perkembangannya kata 

currere menjelma menjadi curriculum yang kurang lebih berarti 

arena berlomba belajar guna mencapai hasil tertentu. Dalam bahasa 

Arab, istilah “kurikulum” disepadankan dengan kata “al-manhaj” 

yang secara bahasa berarti jalan yang terang atau metode. 

Dalam pengertian yang sempit, sebagaimana pandangan 

tradisional, kurikulum adalah sejumlah mata pelajaran yang harus 

ditempuh murid untuk memperoleh ijazah. Senada dengan pengertian 

ini Asy-Syaibani menggambarkan manhaj (kurikulum) sebagai 

pengetahuan yang dikemukakan oleh tenaga pendidik atau sekolah 

dalam bentuk mata pelajaran-mata pelajaran atau kitab-kitab karya 

ulama terdahulu, yang dikaji begitu lama oleh para peserta didik 

dalam setiap tahapan pendidikannya.26 

Jadi, kurikulum di sini tak lebih dari sekedar tujuan, isi, 

metode, media, strategi, dan evaluasi pembelajaran di 

sekolah/madrasah. Pengertian kurikulum semacam ini masih dianut di 

Indonesia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2003, di mana dalam undang-undang tersebut kurikulum 

                                                           
26 Syaifuddin Sabda, 2016, Pengembangan Kurikulum (Tinjauan Teoritis), Yogyakarta: 

Aswaja Pressindo, hlm. 23-24 
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didefinisikan sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai 

tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai 

pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai 

tujuan pendidikan tertentu.27 

Sementara dalam arti yang luas, sebagaimana pandangan 

modern, kurikulum bukan hanya sekedar sejumlah mata pelajar, 

melainkan semua kegiatan dan pengalaman belajar serta segala 

sesuatu yang berpengaruh terhadap pembentukan pribadi peserta 

didik, baik di sekolah maupun di luar sekolah atas tanggung jawab 

sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan.28 Hal ini sejalan dengan 

pendapat Abu Al-Futuh dalam bukunya Al-Mudarris fi Al-Madrasah 

wa Al-Mujtama’ yang mendefinisikan kurikulum sebagai semua 

pengalaman dan aktivitas yang dilakukan oleh sekolah bagi para 

peserta didik baik di dalam maupun di luar sekolah supaya mereka 

berkembang dan berguna secara optimal di tengah-tengah 

masyarakat.29 

Menurut Rusman manajemen kurikulum adalah sebagai suatu 

sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, 

sistemik, dan sistematik dalam rangka mewujudkan ketercapaian 

                                                           
27 Undang-Undang Nomor 20, Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab I, 

Pasal 1, Ayat 19 
28 Zainal Arifin, 2017, Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum, Cet. Ke-5, 

Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, hlm. 5 
29 Abdulloh Shodiq, 2019, Pengembangan Kurikulum Pesantren Muadalah (Studi 

Multisitus Madrasah Aliyah Pesantren Sidogiri dan Madrasah Aliyah Pesantren Salafiyah 
Pasuruan), hlm. 25 
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tujuan kurikulum.30 Sementara Sutomo berpendapat bahwa 

manajemen kurikulum merupakan seluruh proses kegiatan yang 

direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan sungguh-sungguh 

serta pembinaan secara kontinyu terhadap situasi belajar secara 

efektif dan efisien demi membantu tercapainya tujuan pendidikan 

yang telah ditetapkan.31 Dalam pengertian yang lain Mulyasa 

mengemukakan bahwa manajemen kurikulum merupakan suatu 

kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian 

kurikulum.32 

Dari beberapa pengertian di atas dapat simpulkan bahwa 

manajemen kurikulum adalah sebuah proses pengelolaan kurikulum 

mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, dan 

pengawasan pelaksanaan kurikulum dalam proses pembelajaran yang 

mengacu pada tujuan pendidikan. 

b. Ruang Lingkup Manajemen Kurikulum 

Para ahli pendidikan pada umumnya telah mengenal bahwa 

kurikulum merupakan satu cabang dari disiplin ilmu pendidikan yang 

mempunyai ruang lingkup sangat luas. Studi ini tidak hanya 

membahas tentang dasar-dasarnya, tetapi juga mempelajari kurikulum 

secara keseluruhan yang dilaksanakan dalam pendidikan. 

                                                           
30 Rusman, 2012,  Manajemen Kurikulum, Jakarata: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 3 
31 Sutomo, 2009, Manajemen Sekolah, Semarang: UPT MKK Universitas Negeri 

Semarang, hlm. 41 
32 E Mulyasa, 2006, Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, dan Implementasi 

Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm. 40 
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Menurut Rusman lingkup manajemen kurikulum meliputi 

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi 

kurikulum.33 Sementara menurut Oemar Hamalik secara sederhana 

dan lebih mudah dipelajari secara mendalam, maka ruang lingkup 

manajemen kurikulum adalah sebagai berikut.34 

1) Manajemen perencanaan. 

2) Manajemen pelaksanaan kurikulum. 

3) Supervisi pelaksanaan kurikulum. 

4) Pemantauan dan penilaian kurikulum. 

5) Perbaikan kurikulum. 

6) Desentralisasi dan sentralisasi pengembangan kurikulum. 

Dari keterangan ini tampak sangat jelas bahwa ruang lingkup 

manajemen kurikulum adalah prinsip dari proses manajemen itu 

sendiri. Hal ini dikarenakan dalam proses pelaksanaan kurikulum 

mempunyai titik kesamaan dalam prinsip proses manajemen, 

sehingga para ahli dalam pelaksanaan kurikulum mengadakan 

pendekatan dengan ilmu manajemen. Bahkan kalau dilihat dari 

cakupannya yang begitu luas, manajemen kurikulum merupakan 

salah satu disiplin ilmu yang berkembang pada kurikulum. 

Pada tingkat satuan pendidikan kegiatan kurikulum lebih 

mengutamakan untuk merealisasikan dan merelevansikan antara 

                                                           
33 Rusman, 2012, Manajemen Kurikulum, hlm. 4 
34 Oemar Hamalik, 2008, Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum, Bandung: Remaja 

Rosdakarya, hlm. 12-13 
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Kurikulum Nasional (standar kompetensi/kompetensi dasar) dengan 

kebutuhan daerah dan kondisi sekolah yang bersangkutan, sehingga 

kurikulum tersebut merupakan kurikulum yang integritas dengan 

peserta didik maupun dengan lingkungan di mana sekolah itu berada. 

Dalam sebuah kurikulum terdiri dari beberapa unsur komponen yang 

terangkai pada suatu sistem. Sistem kurikulum bergerak dalam siklus 

yang secara bertahap, bergilir, dan berkesinambungan. Oleh karena 

itu, sebagai akibat dari yang dianutnya, maka manajemen kurikulum 

juga harus memakai pendekatan sistem. Sistem kurikulum adalah 

suatu kesatuan yang didalamnya memuat beberapa unsur yang saling 

berhubungan dan bergantung dalam mengemban tugas untuk 

mencapai suatu tujuan. 

c. Prinsip-Prinsip Manajemen Kurikulum 

Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam melaksanakan 

manajemen kurikulum adalah sebagai berikut.35 

1) Produktivitas yaitu hasil yang akan diperoleh dalam pelaksanaan 

kurikulum harus diperhatikan. Pencapaian hasil belajar peserta 

didik harus menjadi pertimbangan agar sesuai dengan rumusan 

tujuan kurikulum. 

2) Demoktarisasi yaitu proses manajemen kurikulum harus 

berdasarkan asas demokrasi yang menempatkan pengelola, 

pelaksana dan subjek didik pada posisi yang seharusnya agar 

                                                           
35 Dinn Wahyudin, 2019, Manajemen Kurikulum, Cet. Ke-2, Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, hlm. 20 
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dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh 

tanggung jawab. 

3) Kooperatif yaitu perlu adanya kerja sama yang positif dari 

berbagai pihak yang berkait. 

4) Efektivitas dan efesiensi yaitu rangkaian kegiatan kurikulum 

harus dapat mencapai tujuan dengan pertimbangan efektif dan 

efesien agar kegiatan manajemen kurikulum dapat memberikan 

manfaat dengan meminimalkan pada pencapaian visi, misi dan 

tujuan yang sudah ditetapkan. 

d. Pedoman-Pedoman Pelaksanaan Kurikulum 

Terkait pedoman pelaksanaan kurikulum, pemerintah pusat 

telah mengeluarkan pedoman-pedoman umum yang harus diikuti oleh 

sekolah/madrasah untuk menyusun perencanaan yang sifatnya 

operasional di sekolah/madrasah. Pedoman-pedoman tersebut antara 

lain sebagai berikut. 

1) Struktur Program 

Struktur program adalah susunan bidang pelajaran yang harus 

dijadikan pedoman pelaksanaan kurikulum di suatu jenis dan 

jenjang pendidikan. Berdasarkan sturuktur program ini 

sekolah/madrasah dapat menyusun jadwal pelaksanaan pelajaran 

disesuaikan dengan kondisi sekolah/madrasah. 

2) Penyusunan jadwal pelajaran 

Jadwal pelajaran adalah urut-urutan mata pelajaran sebagai 

pedoman yang harus diikuti dalam pelaksanaan pemberian 
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pelajaran. Jadwal bernanfaat sebagai pedoman bagi pendidik, 

peserta didik, maupun kepala sekolah/madrasah. 

3) Penyusunan kalender pendidikan 

Penyusunan rencana kerja sekolah/madrasah untuk kegiatan 

selama satu tahun merupakan bagian manajemen kurikulum 

terpenting yang harus tersusun sebelum tahun pelajaran baru.  

4) Pembagian tugas tenaga pendidik 

Prinsip manajemen yang banyak dianut di Indonesia adalah 

bottom up policy, yaitu menampung pendapat bawahan sebelum 

pimpinan memutuskan suatu kebijaksanaan, atau keputusan 

didasarkan atas musyawarah bersama. Oleh karena itu, dalam 

mengadakan pembagian tugas tenaga pendidik, kepala 

sekolah/madrasah harus melakukan musyawarah dalam rapat 

kerja tenaga pendidik sebelum tahun pelajaran dimulai.  

5) Pengaturan atau penempatan peserta didik dalam kelas 

Pengaturan peserta didik menurut kelasnya sebaiknya sudah 

dilakukan saat pendaftaran ulang peserta didik tersebut. Hal ini 

akan mempermudah peserta didik baru pada saat hari pertama 

masuk ke sekolah/madrasah. 

6) Penyusunan rencana mengajar 

Langkah pertama yang harus dilakukan oleh tenaga pendidik 

setelah menerima tugas untuk tahun pelajaran yang akan datang 

adalah mempersiapkan segala sesuatu agar apabila sudah sampai 
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saat kegiatan mengajar tinggal memusatkan perhatian pada 

lingkup yang khusus yaitu interaksi belajar mengajar. 

e. Komponen-Komponen Kurikulum 

Menurut Hasibuan, komponen adalah bagian yang integral dan 

fungsional yang tidak terpisahkan dari suatu sistem kurikulum karena 

komponen itu sendiri mempunyai peranan dalam pembentukan sistem 

kurikulum.36 Michaelis dkk berpandangan bahwa sebagai sistem, 

kurikulum memiliki empat komponen. Empat komponen tersebut 

adalah tujuan atau kompetensi, isi, strategi, dan evaluasi.37 Sejalan 

dengan pendapat tersebut, Ahmad Tafsir mengatakan bahwa suatu 

kurikulum mengandung atau terdiri atas komponen-komponen: tujuan, 

isi, metode atau proses belajar mengajar, dan evaluasi.38 Komponen-

komponen tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun secara 

bersama-sama menjadi dasar utama dalam upaya mengembangkan 

sistem pembelajaran.39 

1) Komponen Tujuan 

Komponen tujuan atau kompetensi pada kurikulum adalah 

komponen yang berisi pernyataan tentang target yang akan 
                                                           

36 Abdulloh Shodiq, 2019, Pengembangan Kurikulum Pesantren Muadalah (Studi 
Multisitus Madrasah Aliyah Pesantren Sidogiri dan Madrasah Aliyah Pesantren Salafiyah 
Pasuruan), hlm. 27 

37 Anselmus JE Toenlioe, 2017, Pengembangan Kurikulum: Teori, Catatan Kritis, dan 
Panduan, Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 7 

38 Ahmad Tafsir, 2010, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam, Bandung: PT. Remaja 
Rosdakarya, hlm. 54 

39 Oemar Hamalik, 2017, Manajemen Pengembangan Kurikulum, Cet. Ke-7, Bandung: 
Remaja Rosdakarya, hlm. 96 
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dicapai atau kemampuan yang akan dikembangkan dalam diri 

peserta didik sebagai hasil pendidikan.40 Atau dengan kata lain, 

komponen tujuan berhubungan dengan arah atau hasil yang 

diharapkan.41  

2) Komponen Isi 

Komponen isi kurikulum adalah komponen yang memuat 

pesan yang akan digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan 

atau untuk membentuk kompetensi pada diri peserta didik.42 Atau 

dengan kata lain komponen isi berhubungan dengan pengalaman 

belajar yang harus dimiliki peserta didik.43 

3) Komponen Strategi 

Komponen strategi kurikulum adalah komponen yang 

berisi pernyataan tentang penataan dan pemanfaatan berbagai hal 

untuk pencapaian tujuan pembelajaran, atau untuk pengembangan 

kompetensi dalam diri peserta didik secara efektif dan efisien.44 

Komponen ini merupakan komponen yang memiliki peran yang 

                                                           
40 Anselmus JE Toenlioe, 2017, Pengembangan Kurikulum: Teori, Catatan Kritis, dan 

Panduan, hlm. 7 
41 Hamdani Hamid, 2012, Pengembangan Kurikulum Pendidikan, Bandung: CV Pustaka 

Setia, hlm. 41 
42 Anselmus JE Toenlioe, 2017, Pengembangan Kurikulum: Teori, Catatan Kritis, dan 

Panduan, hlm. 9 
43 Hamdani Hamid, 2012, Pengembangan Kurikulum Pendidikan, hlm. 43 
44 Anselmus JE Toenlioe, 2017, Pengembangan Kurikulum: Teori, Catatan Kritis, dan 

Panduan, hlm. 9 
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sangat penting, sebab berhubungan dengan implementasi 

kurikulum.45 

4) Komponen Evaluasi 

Sementara komponen evaluasi pada kurikulum adalah 

komponen yang berisi pernyataan tentang upaya untuk 

mengetahui tingkat pencapaian pembelajaran, serta efisiensi dan 

efektivitas proses pembelajaran.46 

f. Fungsi Manajemen Kurikulum 

Manajemen hanya bisa diterapkan melalui fungsi-fungsi 

manajemen. Fungsi-fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar 

yang akan selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen yang 

akan dijadikan acuan oleh seorang manajer/pimpinan dalam 

melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. Sehingga 

dapat dikatakan bahwa fungsi-fungsi manajemen merupakan 

serangkaian tahapan dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan hingga 

tujuannya tercapai. 

Stoner AF menguraikan fungsi manajemen berupa Planning 

(Perencanaan), Organizing (Pengorganisasian), Leading 

(Kepemimpinan), dan Controlling (Pengawasan).47 Sementara Ernest 

Dale lebih detil lagi manawarkan tahapan kegiatan dalam manajemen 

                                                           
45 Heni Listiana, 2016, Pengembangan Kurikulum, Surabaya: Imtiyaz, hlm. 13 
46 Anselmus JE Toenlioe, 2017, Pengembangan Kurikulum: Teori, Catatan Kritis, dan 

Panduan, hlm. 11 
47 Muhibbuddin Abdulmuid, 2013, Manajemen Pendidikan, hlm. 5 
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menjadi tujuh langkah, meliputi Planning (Perencanaan), Organizing 

(Pengorganisasian), Staffing (Penataan Staf), Directing (Pengarahan), 

Innovating (Pengkreasian), Representing (Perwakilan), dan 

Controlling (Pengawasan). 

Menurut Gullick dan Urwick, fungsi-fungsi manajemen 

meliputi serangkaian kegiatan yang terangkum dalam akronim “POSD 

CoRB”, yakni Planning (Perencanaan), Organizing 

(Pengorganisasian), Staffing (Penataan Staf), Directing (Pengarahan), 

Coordinating (Pengkoordinasian), Reporting (Pelaporan), dan 

Budgeting (Penganggaran).48 

Bila merujuk pada klasifikasi yang dibuat G.R Terry, maka 

fungsi manajemen secara singkat dapat dibuat menjadi empat fungsi 

pokok yakni Planning (Perencanaan), Organizing (Pengorganisasian), 

Actuating (Pelaksanaan/Penggerakan), dan Controlling (Pengawasan). 

Keempat fungsi manajemen ini terkenal dengan singkatan POAC.49 

Dari beberapa fungsi yang telah diungkapkan oleh para ahli di atas, 

menurut penulis fungsi manajemen menurut G.R. Terry inilah yang 

paling pokok dalam sebuah manajemen. Berikut adalah uraian tentang 

empat fungsi manajemen tersebut dikaitkan dengan kurikulum. 

1) Perencanaan (Planning) Kurikulum 

                                                           
48 Ahmad Baththah dan Hasan Ath-Tha’ani, 2016, Al-Idârah At-Tarbawiyyah: Ru’yah 

Mu’âshirah, Yordania: Dar Al-Fikr, hlm. 15 
49 M. Munir dan Wahyu Ilaihi, 2006, Manajemen Dakwah, Jakarta: Prenada Media 

Group, hlm. 81 
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Planning atau perencanaan merupakan sebuah rangkaian 

persiapan tindakan untuk mencapai tujuan. Perencanaan 

merupakan pedoman, garis-garis besar atau petunjuk-petunjuk 

yang harus dituruti jika menginginkan hasil yang baik 

sebagaimana direncanakan.50 

Dalam perencanaan harus dilibatkan pengalaman-

pengalaman masa lalu, yang dalam proses pendidikan di 

antaranya adalah potensi-potensi yang ada dalam diri pendidik 

maupun peserta didik. Sebagaimana diisyaratkan oleh Allah Swt. 

dalam QS. Al-Hasyr/59: 18 yang berbunyi: 

َمْت ِلَغٍدۚ 
َ

ّد
َ
ا ق ٌس ّمَ

ْ
ْنُظْر َنف

َ ْ
َ َول ّٰ وا ا

ُ
ق
َ
وا اّت ُ َم

ٰ
َ ا ْ ِ

َّ
َها ا ّيُ

َ
وا يا

ُ
ق
َ
َ  َواّت

ّٰ
 ا

 
َّ

   ِۗان
ّٰ
ٌ  َ ا ْ    ِۢبَما َخِب

َ
ْون

ُ
  َتْعَمل

Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada 
Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa 
yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan 
bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Mahateliti 
terhadap apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Hasyr/59: 18) 

 
Menurut Terry perencanaan adalah pemulihan fakta-fakta 

dan usaha menghubung-hubungkan antara fakta yang satu dengan 

yang lain, kemudian membuat perkiraan dan peramalan tentang 

keadaan dan perumusan tindakan untuk masa yang akan datang 

yang sekiranya diperlukan untuk menghendaki hasil yang 

dikehendaki. Sementara W. H. Newman mendefinisikan 

perencanaan sebagai suatu penngambilan keputusan pendahuluan 

                                                           
50 Sarinah, 2017, Pengantar Manajemen, Yogyakarta: Penerbit Deepublish, hlm. 27 
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mengenai apa yang harus dikerjakan dan merupakan langkah-

langkah sebelum kegiatan dilaksanakan.51 

Ciri-ciri pokok dari perencanaan umum mencakup 

serangkaian tindakan berurutan yang ditujukan pada pemecahan 

persoalan-persoalan di masa datang dan semua perencanaan 

mencakup suatu proses yang berurutan yang dapat di wujudkan 

sebagai konsep dalam sejumlah tahapan.  

Karena tindakannya berurutan, berarti ada tahapan yang 

dilalui dalam perencanaan, antara lain52: 

a) Identifikasi persoalan  

b) Perumusan tujuan umum dan sasaran khusus hingga target-

target yang kuantitatif 

c) Proyeksi keadaan di masa akan datang, 

d) Pencarian dan penilaian berbagai alternatif 

e) Penyusunan rencana terpilih 

Adapun syarat-syarat perencanaan yang baik di antaranya 

adalah logis/masuk akal, realistis, sederhana, sistematik dan 

ilmiah, objektif, fleksibel, manfaat, dan efisien. 

Perencanaan kurikulum adalah perencanaan kesempatan 

belajar yang dimaksudkan untuk membina peserta didik ke arah 

perubahan tingkah laku yang diinginkan dan penilaian hingga 

                                                           
51 Sarinah, 2017, Pengantar Manajemen, hlm. 27-28 
52 Sarinah, 2017, Pengantar Manajemen, hlm. 38-39 
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perubahan-perubahan telah terjadi pada diri peserta didik.53 

Perencanaan kurikulum merupakan langkah awal dalam 

pengelolaan kurikulum pendidikan yang diharapkan 

menghasilkan wujud kurikulum sebagaimana diharapkan 

sehingga manajemen kurikulum berfungsi di setiap pelaksanaan 

manajemen pendidikan di sekolah. Dalam perencanaan ada 

sejumlah langkah yang mencakup perumusan standar kompetensi 

lulusan, isi dan proses pembelajaran sebagai pelaksanaan 

kurikulum, dan menyusun perangkat evaluasi. Hal tersebut harus 

didukung manajer, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, sarana 

dan prasarana, dan pembiayaan. Sebab untuk persiapan, 

pelaksanaan dan evaluasi kurikulum memerlukan dukungan 

sumberdaya manusia (pimpinan, pendidik dan tenaga 

kependidikan), serta sarana dan prasarana serta pembiayaan.54 

Kurikulum harus disusun secara cermat, teliti, menyeluruh 

dan rinci, karena perencanaan memiliki multi fungsi sebagaimana 

berikut. 

a) Perencanaan kurikulum berfungsi sebagai pedoman atau alat 

manajemen, yang berisi petunjuk tentang jenis dan sumber 

peserta yang diperlukan, media penyampaiannya, tindakan 

yang perlu dilakukan, sumber biaya, tenaga, sarana yang 

                                                           
53 Rusman, 2012, Manajemen Kurikulum, hlm. 21 
54 Syafaruddin dan Amiruddin, 2017, Manajemen Kurikulum, Medan: Perdana 

Publishing, hlm. 58 
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diperlukan, sistem kontrol dan evaluasi, peran unsur-unsur 

ketenagaan untuk mencapai tujuan manajemen organisasi. 

b) Perencanaan kurikulum berfungsi sebagai penggerak roda 

organisasi dan tata laksana untuk menciptakan perubahan 

dalam masyarakat sesuai dengan tujuan organisasi. 

Perencanaan kurikulum yang matang besar sumbangannya 

terhadap pembuatan keputusan oleh pimpinan, dan oleh 

karenanya perlu memuat informasi kebijakan yang relevan, 

disamping seni kepemimpinan dan pengetahuan yang telah 

dimilikinya. 

c) Perencanaan kurikulum berfungsi sebagai motivasi untuk 

melaksanakan sistem pendidikan sehingga mencapai hasil 

optimal.55 

Setidaknya ada dua pendekatan dalam perencanaan 

kurikulum dilihat dari keterlibatan personal dalam proses 

perencanaan kurikulum. 

a) Pendekatan administratif (administrative approach) 

Dengan menggunakan pendekatan ini kurikulum 

direncanakan oleh pihak atasan kemudian diturunkan kepada 

instansi-instansi bawahan sampai kepada tenaga pendidik. 

Pada pendekatan ini tenaga pendidik tidak dilibatkan secara 

langsung. Mereka lebih bersifat pasif sebagai penerima dan 

pelaksana di lapangan. 

                                                           
55 Oemar Hamalik, 2017, Manajemen Pengembangan Kurikulum, hlm. 152 
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b) Pendekatan akar rumput (grass-roots approach) 

Berbeda dengan pendekatan administratif, melalui 

pendekatan ini kepala sekolah/madrasah dan tenaga pendidik 

memiliki keleluasaan dalam merencakana kurikulum. Jadi, 

dalam hal ini tenaga pendidik ikut aktif bertanggung jawab 

dalam perencanaan kurikulum. 

Pada tahap perencanaan kurikulum ini terdapat beberapa 

langkah yang harus dilakukan sebagaimana berikut.56 

a) Menganalisis kebutuhan dengan melakukan penyelidikan 

terhadap permasalahan untuk mengetahui penyebab atau 

keadaan yang sebenarnya. 

b) Merumuskan dan menjawab pertanyaan filosofis, yakni 

merumuskan beberapa pertanyaan terkait permasalahan yang 

sebelumnya telah ditemukan serta mencari jawaban untuk 

pemecahan masalah yang ada. 

c) Menentukan desain kurikulum guna mempermudah peserta 

didik dalam mempelajari bahan serta melakukan 

pembelajaran yang efektif agar tujuan yang diharapkan dapat 

tercapai. 

d) Membuat rencana induk (master plan) yang memuat 

pengembangan, pelaksanaan, dan penilaian. 

2) Pengorganisasian (Organizing) Kurikulum 

                                                           
56 Dinn Wahyudin, 2019, Manajemen Kurikulum, hlm. 19 
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Perencanaan yang baik perlu ditindaklanjuti dengan 

pengorganisasian yang baik. Pengorganisasian berarti upaya 

kerjasama melibatkan banyak orang yang berkompeten dalam 

bidangnya untuk mencapai tujuan.57 Pengorganisasian yang baik 

perlu dibutuhkan kerja sama antar komponen yang terstruktur dan 

juga kekokohan atau kesolidannya. Hal ini sebagaimana tersirat 

dalam firman Allah Swt. yang berbunyi: 

ْرُصْوٌص   ّمَ
ٌ

َيان
ْ
ْ ُب ُ َّ َ َ

ا 
ًّ
ٖ َصف ِ ْي ِ ْ َس ِ  

َ
ْون

ُ
اِتل

َ
َ ُيق ْ ِ

َّ
ّبُ ا ِ

ُ
 َ ّٰ  ا

َّ
  ِان

Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang 
berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur, mereka 
seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. 
(QS. Ash-Shaf/61: 4) 

 
Menurut Cefto Samuel C, pengorganisasian merupakan 

proses mengatur semua kegiatan secara sistematis dalam 

mengelola sumber daya.58 Sehingga pengorganisasian yang baik 

akan membawa anggota memahami tupoksinya masing-masing.  

Sejalan dengan hal tersebut, menurut Terry 

pengorganisasian merupakan kegiatan dasar dari manajemen yang 

dilaksanakan dalam rangka mengatur seluruh sumber-sumber 

yang dibutuhkan termasuk unsur manusia sehingga pekerjaan 

dapat diselesaikan dengan sukses.59 

                                                           
57 Muhibbuddin Abdulmuid, 2013, Manajemen Pendidikan, hlm. 7 
58 Sarinah, 2017, Pengantar Manajemen, hlm. 43 
59 Rahmat Hidayat dan Candra Wijaya, 2017, Ayat-Ayat Alquran tentang Manajemen 

Pendidikan Islam, hlm. 26 
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Jadi yang dimaksud pengorganisasian adalah tindakan 

mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara 

orang-orang, hingga mereka dapat bekerjasama secara efisien 

dengan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal 

melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan 

tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu.  

Ada beberapa tahap yang harus dilalui pada proses 

pengorganisasian, yaitu60: 

a) perincian semua pekerjaan yang harus dilaksanakan setiap 

individu dalam mencapai tujuan organisasi, 

b) pembagian beban pekerjaan, dan 

c) pengadaan dan pengembangan mekanisme kerja. 

Pengorganisasian kurikulum merupakan upaya untuk 

mengelola dan mensingkronisasikan semua program kurikulum 

pendidikan agar dapat diimplementasikan dalam kegiatan belajar 

mengajar dengan optimal. Kegiatan pengorganisasian kurikulum 

pendidikan tampak melalui adanya kesatuan yang utuh dan 

terciptanya mekanisme yang sehat, sehingga kegiatan dapat 

berjalan dengan baik dan lancar guna mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Proses pengorganisasian tersebut menekankan 

pentingnya kesatuan dalam segala tindakan. 

Menurut Suharsimi Arikunto dan Lia Yuliana, hal-hal 

yang dapat dilakukan dalam tahap pengorganisasian adalah 

                                                           
60 Muhibbuddin Abdulmuid, 2013, Manajemen Pendidikan, hlm. 7 
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pembagian tugas mengajar untuk tenaga pendidik, penyusunan 

jadwal pelajaran sekaligus kegiatan ekstrakurikuler, serta 

penyusunan jadwal pengembangan kinerja tenaga pendidik.61 

3) Pelaksanaan/Penggerakan (Actuating) Kurikulum 

Fungsi actuating merupakan bagian dari proses mobilisasi 

dan penggerakan secara teratur terhadap tugas-tugas yang telah 

direncanakan. Rangkaian tindakan atau program kerja yang telah 

ditentukan pada tahap perencanaan kemudian digerakkan untuk 

dilaksanakan/diimplementasikan. Oleh karena itu penggerakan di 

sini adalah sama artinya dengan pelaksanaan. Menurut Terry 

actuating adalah usaha untuk menggerakkan anggota-anggota 

kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan 

berusaha untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.  

Dalam suatu lembaga, kalau hanya ada perencanaan atau 

organisasi saja tidak cukup. Untuk itu dibutuhkan tindakan atau 

actuating yang konkrit yang dapat menimbulkan aksi. 

Sebagaimana firman Allah Swt. yang berbunyi: 

 
َ

ْون
ُ
َعل

ْ
 َتف

َ
ْوا َما 

ُ
ْول

ُ
 َتق

ْ
ن

َ
ِ ا

ّٰ
ًتا ِعْنَد ا

ْ
َ َمق ُ َ

  ك

(Itu) sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan 
apa-apa yang tidak kamu kerjakan. (QS. Ash-Shaf/61: 3) 

 
Hal dasar bagi tindakan menggerakkan adalah manajemen 

yang berpandangan progresif. Maksudnya adalah para pengelola 

harus menunjukkan melalui kelakuan dan keputusan-keputusan 
                                                           

61 Suharsimi Arikunto dan Lia Yuliana, 2017, Manajemen Pendidikan, Sleman: Graha 
Cendekia, hlm. 15. 
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mereka bahwa mereka mempunyai perhatian yang dalam untuk 

anggota-anggota organisasi mereka. Pada dasarnya actuating 

dimulai dari dalam diri pribadi masing-masing. Pengelola harus 

dimotivasi secara pribadi untuk mencapai kemajuan dan untuk 

bekerjasama secara harmonis dan terarah dengan pihak lain, 

karena apabila tidak demikian halnya, tidak mungkin untuk 

menggerakkan pihak lain.  

Memang harus diakui bahwa sulit sekali untuk 

menggerakkan diri sendiri (to be actuated). Untuk mencapai 

sukses terbesar dalam actuating, orang senantiasa harus bersikap 

objektif dalam penentuan dan penggunaannya. Actuating 

berhubungan erat dengan sumber daya manusia yang pada 

akhirnya merupakan pusat aktivitas-aktivitas jalannya 

manajemen. Menggerakkan menimbulkan tantangan dan daya 

pikat yang luar biasa. Nilai-nilai, sikap, harapan, kebutuhan, 

ambisi, kepuasan seseorang dalam interaksinya dengan orang lain 

dan dengan lingkungan fisik kesemuanya bertautan dengan proses 

menggerakkan. 

Adapun istilah yang dapat dikelompokkan ke dalam 

fungsi actuating ini adalah motivating (pemberian motivasi), 

directing (pengarahan), dan coordinating (pengkoordinasian). 

Dari sini kemudian dapat dikatakan bahwa tahapan penggerakan 

dapat dibagi ke dalam tiga tahap: 
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a) Tahap motivating, yakni pemberian semangat/dorongan 

sehingga timbul kesadaran dan kemauan untuk bekerja 

dengan baik. 

b) Tahap directing, yakni pemberian arahan melalui beberapa 

tindakan baik itu berupa perintah, larangan, maupun 

bimbingan. 

c) Tahap coordinating. Menurut The Liang Gie coordinating 

adalah serangkaian aktivitas menghubungkan, 

menyatupadukan, dan menyelaraskan orang-orang dan 

pekerjaannya sehingga semuanya berlangsung secara tertib 

dan seirama menuju kearah tercapainya tujuan tanpa terjadi 

kekacauan, percekcokan, kekembaran kerja atau kekosongan 

kerja.62 

Pelaksanaan kurikulum dapat diartikan sebagai aktualisasi 

kurikulum tertulis dalam bentuk pembelajaran. Pelaksanaan 

kurikulum dibagi menjadi dua tingkat, yaitu pelaksanaan 

kurikulum tingkat sekolah/madrasah dan pelaksanaan kurikulum 

tingkat kelas.63 

Pada tingkatan sekolah/madrasah, kepala 

sekolah/madrasah bertanggung jawab melaksanakan kurikulum di 

lingkungan sekolah yang dipimpinnya. Kepala sekolah/madrasah 

berkewajiban melakukan kegiatan-kegiatan yakni menyusun 

                                                           
62 Sarinah, 2017, Pengantar Manajemen, hlm. 70 
63 Dinn Wahyudin, 2019, Manajemen Kurikulum, hlm. 105 



45 

 

 

rencana tahunan, menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan, 

memimpin rapat dan membuat notula rapat, membuat statistik dan 

menyusun laporan. 

Sementara yang berperan dalam pelaksanaan kurikulum di 

tingkat kelas adalah tenaga pendidik. Untuk menjamin kelancaran 

pelaksanaan kurikulum di tingkat kelas ini perlu diatur pembagian 

tugas pendidik secara administrasi. Pembagian tugas-tugas 

tersebut meliputi tiga jenis kegiatan administrasi, yaitu pembagian 

tugas mengajar, pembagian tugas pembinaan ekstrakurikuler, dan 

pembagian tugas bimbingan belajar. 

Tahap pelaksanaan kurikulum mencakup tiga kegiatan 

pokok sebagai berikut.64 

a) Pengembangan program yang mencakup program tahunan 

(prota), program semester (promes), pengembangan silabus, 

dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Selain itu ada 

pula program bimbingan dan konseling serta program 

remedial yang akan dilakukan. 

b) Pelaksanaan pembelajaran, di mana dalam hal ini tenaga 

pendidik bertugas untuk mengondisikan lingkungan belajar 

agar dapat mendukung situasi belajar mengajar sehingga 

perilaku peserta didik dapat berubah karena tujuan 

pembelajaran adalah terjadinya perubahan tingkah laku 

peserta didik ke arah yang lebih baik. 

                                                           
64 Oemar Hamalik, 2008, Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum, hlm. 238 
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c) Evaluasi yang dilakukan sepanjang proses pelaksanaan 

kurikulum catur wulan atau semester serta penilaian akhir 

formatif dan sumatif mencakup penilaian keseluruhan secara 

utuh untuk keperluan evaluasi pelaksanaan kurikulum. 

Adapun faktor yang mempengaruhi pelaksanaan 

kurikulum adalah sebagaimana berikut ini. 

a) Karakteristik kurikulum, yang mencakup ruang lingkup 

bahan ajar, tujuan, fungsi, sifat, dan sebagainya. 

b) Strategi pelaksanaan kurikulum, yaitu strategi yang 

digunakan dalam pelaksanaan kurikulum. 

c) Karakteristik penggunaan kurikulum, yang meliputi 

pengetahuan, keterampilan, serta nilai dan sikap pendidik 

terhadap kurikulum dalam pembelajaran. 

4) Pengawasan/Pengendalian (Controlling) Kurikulum 

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk 

menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau 

penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Dalam Al-Qur’an 

pengawasan bersifat transendental, jadi dengan begitu akan 

muncul inner dicipline. Mengenai fungsi pengawasan ini Allah 

Swt. berfirman: 

ْوا ِمْن ُدْوِنهٖٓ 
ُ

ذ َ َّ
َ ا ْ ِ

َّ
اۤءَ  َوا َ ْوِ

َ
ُ  ا

ّٰ
ْيِهمْۖ  َحِفْيٌظ  ا

َ
ل ْنَت  َوَمآ َ

َ
ْيِهمْ  ا

َ
ل َ 

  ِبوَِكْيٍل 

Dan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung 
selain Allah, Allah mengawasi (perbuatan) mereka; 
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adapun engkau (Muhammad) bukanlah orang yang 
diserahi mengawasi mereka. (QS. Asy-Syura/42: 6) 

 
Louis E. Boone dan David L. Kurtz memberikan rumusan 

tentang pengawasan sebagai proses di mana pemimpin 

memastikan apakah pekerjaan yang sebebarnya konsisten dengan 

perencanaannya.65 Sementara Achmad Slamet merincikan 

beberapa tahap pengawasan sebagai berikut.66 

a) Penetapan standar kegiatan. 

b) Menentukan parameter kegiatan. 

c) Pengukuran pelaksanaan kegiatan. 

d) Pembandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar. 

e) Analisis penyimpangan. 

f) Pengambilan tindakan korektif jika diperlukan. 

Dalam pengertian terbatas, pengawasan/pengendalian 

kurikulum dimaksudkan untuk memeriksa tingkat ketercapaian 

tujuan-tujuan pendidikan yang ingin diwujudkan melalui 

kurikulum yang bersangkutan. Tahap pengawasan/pengendalian 

ini juga sering disebut sebagai evaluasi karena dalam proses 

manajerial, evaluasi diperlukan dalam kegiatan pengawasan guna 

membandingkan antara kinerja aktual dengan kinerja yang telah 

ditetapkan (kinerja standar). 

                                                           
65 Sarinah, 2017, Pengantar Manajemen, hlm. 106 
66 Muhibbuddin Abdulmuid, 2013, Manajemen Pendidikan, hlm. 9 
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Pengawasan kurikulum dalam peningkatan mutu 

pembelajaran dilaksanakan dengan dua cara, yaitu pengawasan 

langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung 

merupakan pengawasan yang dilakukan oleh yayasan, kepala 

sekolah/madrasah, serta pengawas sekolah/madrasah dari Dinas 

Pendidikan setempat. Melalui pengawasan tersebut kepala 

sekolah/madrasah dan pengawas pendidikan langsung mendatangi 

ruang kelas dan melakukan kegiatan monitoring terhadap 

pelaksanaan pembelajaran. Sementara pengawasan tidak langsung 

merupakan pengawasan yang dilakukan kepala sekolah/madrasah 

pada waktu-waktu tertentu terhadap proses pembelajaran tanpa 

diketahui oleh para tenaga pendidik dan peserta didik. 

 

3. Boarding School 

a. Pengertian Boarding School 

Boarding school merupakan kata yang berasal dari bahasa 

Inggris yang terdiri dari dua kata, yaitu boarding dan school. 

Boarding berarti asrama dan school berarti sekolah. Menurut Oxford 

Dictionary boarding school is school where pupils live during the 

term67 (sekolah berasrama adalah lembaga pendidikan yang mana 

peserta didiknya belajar dan tinggal bersama selama kegiatan 

pembelajaran). 

                                                           
67 Victoria Bull (ed.), 2001, Oxford: Learner’s Pocket Dictionary, Fourth Edition, New 

York: Oxford University Press, hlm. 43 
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Kemudian Maksudin berpendapat boarding school adalah 

lembaga pendidikan di mana peserta didik tidak hanya belajar, tetapi 

mereka bertempat tinggal dan hidup menyatu di lembaga tersebut. 

Boarding school mengkombinasikan tempat tinggal peserta didik di 

institusi sekolah yang jauh dari rumah dan keluarga mereka dengan 

diajarkan agama serta pembelajaran beberapa mata pelajaran”.68 

Pendidikan berpola asrama ini sesungguhnya merupakan 

perpaduan antara sistem pendidikan sekolah umum dengan sistem 

pendidikan pesantren di mana peserta didik mendapatkan pendidikan 

selama 24 jam. Model pendidikan ini menawarkan keunggulan yang 

diukur dari sisi kesiapan peserta didiknya menjadi insan yang beriman 

dan bertakwa, serta mampu hidup mandiri dalam masyarakat.69 

Saat ini tidak sedikit juga bermunculan madrasah berasrama. 

Dalam Juknis Pengelolaan Pembelajaran Asrama pada Madrasah 

Aliyah Berasrama yang dikeluarkan oleh Ditjen Pendidikan Islam 

Kementerian Agama RI disebutkan bahwa madrasah berasrama adalah 

madrasah yang menyelenggarakan pembelajaran di asrama di luar 

pembelajaran formal, sehingga peserta didiknya tinggal di asrama 

madrasah. Kegiatan pembelajaran di asrama madrasah meliputi 

pendalaman ilmu agama (tafaqquh fiddin), penguatan akhlakul 

karimah melalui pelaksanaan ibadah dan pembentukan perilaku 
                                                           

68 Maksudin, 2008, “Pendidikan Nilai Boarding School di SMPIT Yogyakarta”, 
Disertasi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, hlm. 111 

69 Murtadho, 2006, Kumpulan Sinopsis Hasil-hasil Penelitian Pendidikan Agama dan 
Keagamaan, Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik: Badan Litbang dan Diklat 
Departemen RI, hlm. 100. 
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keseharian, serta aplikasi pengabdian melalui amaliah dan muamalah. 

Dengan demikian keberadaan asrama sebagai subsistem yang tidak 

terpisahkan dari sistem pendidikan di madrasah secara keseluruhan. 

Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, maka lingkungan, kehidupan, 

dan kepengasuhan di asrama madrasah perlu ditata, dikelola dan 

dilengkapi dengan perangkat aturan yang bisa menjamin kegiatan 

berjalan secara efektif dan efisien.70 

b. Tujuan Boarding School 

Boarding school yang sering kita jumpai di negara Indonesia 

ini teradopsi dari sistem pondok pesantren, begitu pula dengan tujuan 

pembelajarannya. Sebagai acuan pokok pelaksanaan pendidikan 

pesantren mengacu pada tujuan terbentuknya pesantren baik tujuan 

umum maupun tujuan khusus. 

Tujuan umum pesantren adalah membimbing peserta didik 

untuk menjadi manusia yang berkepribadian Islam dengan ilmu 

agamanya ia sanggup menjadi penyampai ajaran agama Islam dalam 

masyarakat sekitar melalui ilmu dan amalnya. Sedangkan tujuan 

khusus pesantren adalah mempersiapkan para santri untuk menjadi 

orang alim dalam agama yang diajarkan oleh kiai yang bersangkutan 

serta mengamalkannya dalam masyarakat.71 

c. Jenis-Jenis Boarding School 
                                                           

70 Direktorat KSKK Madrasah, 2019, Petunjuk Teknis Pengelolaan Pembelajaran 
Asrama pada Madrasah Aliyah Berasrama, Jakarta: Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama 
RI 

71 Fa’uti Subhan, 2006, Membangun Sekolah Unggulan dalam Sistem Pesantren, 
Surabaya: Alpha, hlm. 7-8 
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Menurut sistem bermukim peserta didik boarding school dapat 

dibedakan menjadi:72 

1) All Boarding School yakni seluruh peserta didik tinggal di asrama 

sekolah. 

2) Boarding Day School yakni mayoritas peserta didik tinggal di 

sekolah dan sebagian lagi di lingkungan sekitar sekolah. 

3) Day Boarding yakni mayoritas tidak tinggal di kampus meskipun 

ada sebagian yang tetap tinggal di sekolah. 

Menurut jenis peserta didik boarding school dapat dibedakan 

menjadi: 

1) Junior Boarding School yaitu sekolah yang menerima murid dari 

tingkat SD s/d SMP, namun biasanya hanya SMP saja. 

2) Co-educational School yaitu sekolah yang menerima peserta 

didik laki-laki dan perempuan. 

3) Boys School yaitu sekolah yang menerima peserta didik laki-laki 

saja.  

4) Girl School yaitu sekolah yang menerima peserta didik 

perempuan saja. 

5) Pre-professional Arts School yaitu sekolah khusus untuk seniman. 

6) Religius School yaitu sekolah yang kurikulumnya mengacu pada 

agama tertentu. 

                                                           
72 Muh. Nurhamid, t.th., SMU Islam Berasrama (Senior High Islamic Boarding School), 

Bandung: UNIKOM, hlm. 13 
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7) Special Needs Boarding School yaitu sekolah untuk anak-anak 

yang berkebutuhan khusus. 

Sementara menurut sistem sekolah, boarding school dapat 

dibedakan menjadi: 

1) Military School, yaitu sekolah yang mengikuti aturan militer dan 

biasanya menggunakan seragam khusus.  

2) 5 Day Boarding School, yaitu sekolah di mana peserta didik dapat 

memilih untuk tinggal di asrama atau pulang di akhir pekan. 

d. Karakteristik Boarding School 

Tantangan globalisasi dengan berbagai dampak negatifnya, 

telah membuat dunia pendidikan melakukan beragam inovasi. 

Sehingga diharapkan, pendidikan pada akhirnya mampu membekali 

peserta didik dalam menghadapi dan memecahkan problema 

kehidupan di masa yang akan datang. 

Boarding school memiliki berbagai karakteristik, di antaranya 

adalah:73 

1) Dari segi sosial, sistem boarding school mengisolasi anak didik 

dari lingkungan sosial yang heterogen yang cenderung buruk. Di 

lingkungan sekolah dan asrama dikonstruksi suatu lingkungan 

sosial yang relatif homogen yakni teman sebaya dan para guru 

pembimbing. Homogen dalam tujuan yakni menuntut ilmu 

sebagai sarana mengejar cita-cita. 

                                                           
73 Baktiar Nurdin, 2012, Boarding School dan Peranannya dalam Pengembangan 

Pendidikan Islam, dalam http://bhakti-ardi.blogspot.com/2015/06/boarding-school-dan-
peranannya-dalam.html (diakses 6 Juli 2020) 
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2) Dari segi ekonomi, boarding school memberikan layanan yang 

paripurna sehingga menuntut biaya yang cukup tinggi. Oleh 

karena itu anak didik akan benar-benar terlayani dengan baik 

melalui berbagai layanan dan fasilitas. 

3) Dari segi semangat religiusitas, boarding school menjanjikan 

pendidikan yang seimbang antara kebutuhan jasmani dan ruhani, 

intelektual dan spiritual. Diharapkan akan lahir peserta didik yang 

tangguh secara keduniaan dengan ilmu dan teknologi, serta siap 

secara iman dan amal saleh. 

e. Keunggulan Boarding School 

Menurut Sutrisno dalam Hendriyenti ada beberapa keunggulan 

dari boarding school (sekolah berasrama) dibandingkan sekolah 

reguler yaitu:74  

1) Program pendidikan paripurna  

Umumnya sekolah-sekolah regular terkonsentrasi pada kegiatan-

kegiatan akademis sehingga banyak aspek hidup anak yang tidak 

tersentuh. Hal ini terjadi karena keterbatasan waktu yang ada 

dalam pegelolaan program pendidikan pada sekolah regular. 

Sebaliknya, sekolah berasrama dapat merancang program 

pendidikan yang komprehensif holistik dari program pedidikan 

keamanan, perkembangan akademik, keahlian hidup sampai 

membawa wawasan global. Bahkan pembelajaran tidak hanya 

                                                           
74 Hendriyenti, 2014, “Pelaksanaan Program Boarding School dalam Pembinaan Moral 

Siswa di SMA Taruna Indonesia Palembang”, Jurnal Ta’dib, XIX (2), hlm. 203-226 
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sampai pada tataran teoritis, tapi juga implementasi baik dalam 

konteks belajar ilmu ataupun belajar hidup. 

2) Fasilitas lengkap  

Sekolah berasrama mempunyai fasilitas yang lengkap, mulai dari 

fasilitas ruang belajar, ruang asrama sampai ruang dapur. 

3) Tenaga pendidik yang berkualitas  

Sekolah-sekolah berasrama umumnya menentukan persyaratan 

kualitas tenaga pendidik yang lebih jika dibandingkan dengan 

sekolah konvensional. Kecerdasan intelektual, sosial, spiritual, 

dan kemampuan peadagogis-metodologis serta adanya jiwa 

kependidikan pada setiap tenaga pendidik. Ditambah lagi 

kemampuan bahasa Asing: Inggris, Arab, Mandarin dan lain-lain. 

4) Lingkungan yang kondusif  

Dalam sekolah berasrama semua elemen yang ada dalam 

kompleks sekolah terlibat dalam proses pendidikan. Begitu juga 

dalam membangun sosial keagamaannya, maka semua elemen 

yang terlibat mengimplementasikan agama secara baik. 

5) Peserta didik yang heterogen  

Sekolah berasrama mampu menampung peserta didik dari 

berbagai latar belakang yang tingkat heterogenitasnya tinggi. 

Berasal dari berbagai daerah dengan latar belakang sosial, 

budaya, tingkat kecerdasan, kemampuan akademik yaang sangat 

beragam. Kondisi ini sangat kondusif untuk membangun 

wawasan nasional dan peserta didik terbiasa berinteraksi dengan 
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teman-temannya yang berbeda sehingga sangat baik bagi anak 

untuk melatih wisdom anak dan menghargai pluralitas. 

6) Jaminan keamanan  

Jaminan keamanan diberikan boarding school, mulai dari jaminan 

kesehatan, tidak narkoba, terhindar dari pergaulan bebes, dan 

jaminan keamanan fisik (tawuran dan perpeloncoan), serta 

pengaruh kejahatan dunia maya. 

7) Jaminan kualitas  

Dalam boarding school, pintar tidak pintarnya anak, baik dan 

tidak baiknya anak sangat tergantung pada sekolah karena 24 jam 

anak berasrama sekolah. Sekolah-sekolah dapat melakukan 

treatment individual, sehingga setiap peserta didik dapat 

melejitkan bakat dan potensi individunya. Sedangkan di sekolah 

konvensional jika anak pintar harus dibantu oleh lembaga 

bimbingan belajar dan lain-lain. 

f. Problematika Boarding School 

Meskipun memiliki berbagai keunggulan, tidak berarti 

boarding school tidak menyisakan persoalan. Banyak sekali persoalan 

yang muncul hingga hari ini. Di antaranya adalah persoalan dikotomi 

tenaga pendidik. Sampai saat ini, kebanyakan sekolah berasrama 

memiliki dua jenis tenaga pendidik, yakni tenaga pendidik untuk 

program sekolah dan tenaga pendidik untuk program asrama yang 

disesuaikan dengan karakter boarding school. Hal inilah yang 
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kemudian akan memunculkan dikotomi di antara keduanya, sehingga 

integrasi yang terjadi tidak berjalan dengan baik.  

Umumnya sekolah dan asrama pada boarding school berada 

dalam satu lokasi dan dalam jarak yang sangat dekat. Hal ini sering 

kali menimbulkan rasa jenuh bagi para peserta didik. Tentu ini akan 

berpengaruh terhadap kualitas peserta didik. 

g. Solusi terhadap Problematika Boarding School 

Bagi peserta didik yang belum pernah berpisah dengan orang 

tuanya tentu butuh waktu yang tidak sebentar untuk menyesuaikan 

diri. Dalam hal ini tenaga pendidik memiliki peranan yang sangat 

vital. Oleh karena itu boarding school harus memiliki tenaga pendidik 

yang berjiwa ngemong (mengasuh) sehingga dapat menggantikan 

peran orang tua dalam transfer ilmu maupun pembentukan karakter. 

Karena lokasi antara sekolah dan asrama dalam boarding 

school biasanya berdekatan, maka potensi kejenuhan juga semakin 

besar. Apalagi kegiatan dan teman yang monoton. Oleh sebab itu 

perlu didesain sekolah berasrama yang menarik, nyaman, dan 

menyenangkan. 

 

B. Penelitian Terdahulu 

Pembahasan terkait dengan judul tesis ini di antaranya adalah penelitian 

dalam bentuk artikel jurnal dan tesis. Adapun penelitian yang dimaksud adalah 

sebagai berikut. 
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Pertama, penelitian berupa tesis yang dilakukan oleh Fatmawati 

Guruddin (2018) berjudul Manajemen Kurikulum untuk Meningkatkan Mutu 

Pendidikan Islam (Studi Kasus di SMA Al-Izzah IIBS Batu). Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. 

Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen kurikulum di SMA Al-Izzah 

IIBS Batu dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan Islam meliputi: 

perencanaan kurikulum, implementasi kurikulum, dan evaluasi kurikulum.75 

Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan tesis ini dalam hal 

pembahasannya tentang manajemen kurikulum boarding school. Sementara 

bedanya, penelitian tersebut terfokus pada peningkatan mutu pendidikan Islam 

secara umum, sementara tesis ini terfokus pada peningkatan hasil belajar peserta 

didik. 

Kedua, penelitian berupa tesis yang dilakukan oleh Listari Purwanti 

Ningsih (2018) berjudul Manajemen Kurikulum dalam Pembentukan Karakter 

Qur’ani di Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah 1 Klaten Tahun Pelajaran 

2017/2018. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis 

penelitian studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi 

sumber dan metode. Teknik analisis data menggunakan analisis data interaktif 

model Milles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan 
                                                           

75 Fatmawati Guruddin, 2018, “Manajemen Kurikulum untuk Meningkatkan Mutu 
Pendidikan Islam (Studi Kasus di SMA Al-Izzah IIBS Batu”, (Tesis-tidak diterbitkan), Malang: Program 
Magister Manajemen Pendidikan Islam, Pascasarjana Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim 
Malang. 
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penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen 

kurikulum di MTs Muhammadiyah 1 Klaten memiliki fungsi yang diarahkan 

pada pembentukan karakter qur’ani, mulai dari perencanaan kurikulum, 

pelaksanaan kurikulum, hingga evaluasi kurikulum. Karakter qur’ani yang 

terbentuk yaitu karakter jujur, menjaga lisan, dan hemat.76 Penelitian tersebut 

memiliki kesamaan dengan tesis ini dalam hal pembahasannya tentang 

manajemen kurikulum. Sementara bedanya, penelitian tersebut terfokus pada 

pembentukan karakter, sementara tesis ini terfokus pada peningkatan hasil 

belajar peserta didik. 

Ketiga, penelitian berupa tesis yang ditulis oleh Maulana Khusen (2018) 

berjudul Manajemen Boarding School di SMP Islam Andalusia Desa Randegan 

Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas. Sebagaimana penelitian di atas, 

penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian 

lapangan (field research). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pola 

manajemen boarding school di SMP Islam Andalusia merupakan pola 

manajemen terintegrasi antara manajemen sekolah dengan manajemen asrama di 

mana dalam setiap fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan 

pengawasannya merupakan upaya dalam mewujudkan visi misi sekolah.77 

Penelitian tersebut dengan tesis ini sama-sama membahas tentang sekolah 

berasrama (boarding school), hanya saja penelitian tersebut membahas 

                                                           
76 Listari Purwanti Ningsih, 2018, “Manajemen Kurikulum dalam Pembentukan Karakter 

Qur’ani di Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah 1 Klaten Tahun Pelajaran 2017/2018”, (Tesis-tidak 
diterbitkan), Surakarta: Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Pascasarjana Institut Agama 
Islam Negeri Surakarta. 

77 Maulana Khusen, 2018, Manajemen Boarding School di SMP Islam Andalusia Desa 
Randegan Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas, (Tesis-tidak diterbitkan), Purwokerto: Program 
Studi Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana IAIN Purwokerto 
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manajemen pengelolaan sekolah secara umum, sementara tesis ini terfokus pada 

manajemen kurikulumnya. 

Keempat, penelitian berupa artikel jurnal yang dilakukan oleh Yuhasnil 

dan Silvia Anggreni (2020) berjudul Manajemen Kurikulum dalam Upaya 

Peningkatan Mutu Pendidikan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam upaya 

meningkatkan mutu pendidikan, sekolah harus menaruh perhatian besar terhadap 

pengelolaan manajemen pendidikan sekolah, khususnya manajemen kurikulum.  

Dan usaha tersebut tentu membutuhkan dukungan dari semua pihak, termasuk 

para pengelola lembaga pendidikan di tingkat pusat, wilayah sampai pada tingkat 

sekolah termasuk di kelas.78 Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan tesis 

ini dalam hal pembahasannya tentang manajemen kurikulum boarding school. 

Sementara bedanya, penelitian tersebut terfokus pada peningkatan mutu 

pendidikan Islam secara umum, sementara tesis ini terfokus pada peningkatan 

hasil belajar peserta didik. 

Kelima, artikel jurnal yang ditulis oleh Thofek Dian S (2016) berjudul 

Manajemen Kurikulum di SMP Muhammadiyah Boarding School Prambanan 

Sleman Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, 

dokumentasi, dan observasi. Uji keabsahan data dengan menggunakan 

triangulasi sumber dan metode. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan 

model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

                                                           
78 Yuhasnil dan Silvia Anggreni, 2020, “Manajemen Kurikulum dalam Upaya Peningkatan 

Mutu Pendidikan”, ALIGNMENT: Journal of Administration and Education Management, 3 (2), hlm. 
214-221 
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dalam proses perencanaan kurikulum sekolah tersebut melakukan perumusan 

program kurikulum dengan sistem pendidikan yang terintegrasi antara KTSP 

dengan kurikulum agama, dengan model kurikulum terpadu. Pengorganisasian 

kurikulum di sekolah tersebut dibagi menjadi dua yaitu kurikulum umum dan 

bagian kurikulum agama. Implementasi kurikulumnya dibagi menjadi dua yaitu 

pelaksanaan kurikulum tingkat sekolah dan pelaksanaan kurikulum tingkat kelas. 

Sementara evaluasi kurikulum meliputi evaluasi terhadap tenaga pendidik, 

evaluasi pembelajaran, dan administrasi.79 Penelitian tersebut dengan tesis ini 

memang sama-sama meneliti tentang manajemen kurikulum di sekolah 

berasrama (boarding school). Namun bedanya penelitian tersebut hanya 

membahas tentang bagaimana manajemen kurikulumnya, sementara tesis ini 

mengaitkan manajemen kurikulum dengan peningkatan hasil belajar peserta 

didik. 

Keenam, penelitian berupa tesis yang ditulis oleh Hanafiah (2015) 

dengan judul Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah dalam Meningkatkan 

Hasil Belajar Siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Bireuen Kabupaten 

Bireuen. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Metode pengumpulan 

data dalam penelitian dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa pelaksanaan Manajemen Berbasis 

Sekolah (MBS) di SMAN 3 Bireuen Kabupaten Bireuen meliputi: pertama 

manajemen sekolah  yang terdiri dari manajemen siswa, manajemen personil, 

manajemen kurikulum, manajemen sarana prasarana, dan manajemen keuangan, 

                                                           
79 Thofek Dian S, 2016, “Manajemen Kurikulum di SMP Muhammadiyah Boarding School 

Prambanan Sleman Yogyakarta”, Jurnal Hanata Widya, 5 (8), hlm. 37-48 
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dan hubungan sekolah dengan masyarakat (humas).80 Penelitian tersebut dengan 

tesis ini sama-sama membahas tentang manajemen, hanya saja penelitian 

tersebut membahas pelaksanaan manajemen sekolah secara umum, sementara 

tesis ini terfokus pada manajemen kurikulumnya. Begitu pula objek penelitian, 

dalam penelitian tersebut yang menjadi objek penelitian adalah sekolah umum, 

sementara dalam tesis ini yang menjadi objek penelitian adalah madrasah 

berasrama (boarding school). 

 

 

 

 

C. Kerangka Berpikir 

Berangkat dari deskripsi teori hasil belajar dan manajemen kurikulum, 

boarding school, maka kerangka berpikir penelitian ini adalah sebagaimana 

dalam bagan berikut. 

Bagan 4.1. 
Kerangka Berpikir Penelitian 

                                                           
80 Hanafiah, 2015,  Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah dalam Meningkatkan Hasil 

Belajar Siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Bireuen Kabupaten Bireuen, (Tesis-tidak 
diterbitkan), Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Terbuka Jakarta 
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