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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Data 

1. Gambaran Umum Objek Penelitian 

a. Letak Geografis MA IBS Plangitan Pati 

MA IBS beralamatkan di Jl. Ronggo Warsito Gg. Nangka 

Desa Plangitan Kecamatan Pati Kabupaten Pati Provinsi Jawa 

Tengah. Desa Plangitan sendiri secara geografis berbatasan dengan 

lima desa, yakni Desa Ngarus, Desa Winong, Desa Puri, Desa Blaru, 

dan Desa Gajahmati. Di sebelah barat berbatasan dengan Desa 

Ngarus dan Desa Winong yang dibatasi dengan persawahan yang 

membentang dan sungai yang melintang. Di sebelah utara berbatasan 

dengan Desa Puri dan Desa Blaru yang dibatasi dengan jalan yang 

melintang antara kedua desa tersebut. Sementara di sebelah timur 

berbatasan dengan Desa Gajahmati. 

b. Sejarah Pendirian MA IBS Plangitan Pati dan Perkembangannya 

Sejarah berdirinya MA IBS tidak bisa lepas dari sejarah 

berdirinya Pondok Pesantren Al-Isti’anah. Pondok yang terletak di 

Desa Plangitan Kecamatan Pati Kabupaten Pati Provinsi Jawa 

Tengah ini didirikan pada tanggal 23 Agustus tahun 1993 oleh 

BRIPTU K.H. Nur Rohmat. Mulai berdiri pada tahun tersebut 

Pondok Pesantren Al-Isti’anah langsung diasuh oleh K.H. Nur 

Rohmat hingga wafatnya pada tahun 2018. Setelah itu kepengasuhan 
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pondok pesantren sempat dilanjutkan oleh putra sulungnya K. Imam 

Sya’roni Dziya’ur Rohman, S.H., M.Kn. (Gus Roni) selama kurang 

lebih satu tahun sebelum beliau wafat pada tahun 2019. Semenjak itu 

pondok pesantren kemudian diasuh oleh Ibu Nyai Hj. Puji Astuti 

dengan dibantu oleh Gus Muhammad Najib Anwar, Lc. dan Gus 

Sudarmanto, S.Pd.. 

Pada awal berdirinya hingga kurang lebih 20 tahunan, 

pesantren ini hanya menyelenggarakan pendidikan diniyah saja. Dan 

selama rentang waktu itu pula pesantren selalu berusaha 

meningkatkan kualitasnya dengan berbagai upaya. Di antara upaya 

tersebut adalah dengan cara mengirimkan para santri yang telah 

menyelesaikan jenjang pendidikan diniyahnya untuk tugas belajar ke 

pesantren atau lembaga pendidikan yang lebih besar. Harapannya 

setelah mereka menyelesaikan tugas belajar di sana kemudian dapat 

kembali ke Pondok Pesantren Al-Isti’anah untuk berkhidmat dan 

menularkan ilmunya kepada  para santri. Tercatat hingga kini sudah 

ratusan alumni Pondok Pesantren Al-Isti’anah yang dikirimtugaskan 

ke pondok pesantren di Sarang Rembang dengan biaya akomodasi 

ditanggung oleh pihak pesantren. Upaya peningkatan kualitas santri 

pun terus dilakukan dari tahun ke tahun. Terbukti pada tahun 2006 

pesantren telah mengirim satu santri atas biaya dari pesantren, untuk 

tugas belajar di universitas Islam tertua di dunia, yaitu Universitas 

Al-Azhar di Kairo Mesir. Lalu disusul pengiriman santri untuk yang 
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kedua dan ketiga kalinya ke universitas yang sama pada tahun 2009 

dan 2010. 

Seiring dengan adanya penambahan dan peningkatan kualitas 

SDM dan juga perkembangan dan perubahan zaman, atas saran dan 

masukan dari berbagai pihak akhirnya pada tahun 2011 pengurus 

pesantren berinisiatif untuk mendirikan lembaga pendidikan formal. 

Maka berdirilah pada tahun tersebut MTs IBS (Al-Isti’anah Boarding 

School). Lalu setahun kemudian pengurus pesantren juga mendirikan 

MA IBS (Al-Isti’anah Boarding School) sebagai jenjang lanjutan dari 

MTs IBS. Karena sistemnya adalah boarding school, maka peserta 

didik MTs IBS dan MA IBS wajib tinggal di asrama. 

Kepala MA IBS, Jupri, M.Pd., mengatakan bahwa sejak 

berdirinya hingga sekarang MA IBS telah meraih berbagai macam 

prestasi baik akademik maupun non-akademik. Pada tahun pelajaran 

2014/2015 MA IBS masuk peringkat tiga Ujian Akhir Madrasah 

Berstandar Nasional (UAMBN) se KKM-MAN 1 Pati. Tak hanya itu, 

MA IBS juga telah berhasil menghantarkan tiga peserta didiknya 

menembus tes masuk di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Pada 

Maret 2016, MA IBS termasuk di antara satu dari dua madrasah di 

Kabupaten Pati yang menerima piagam penghargaan dari 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Republik 

Indonesia sebagai sekolah dengan Indek Integritas Penyelenggara 

Ujian Nasional (IIUN) yang tinggi yakni 81,23. Piagam penghargaan 

ini hanya diberikan kepada sekolah/madrasah yang mempuyai data 
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integritas kejujuran dalam menyelenggarana ujian nasional yang 

langsung diuji oleh Kemendikbud Republik Indonesia.105 

Wakamad Kesiswaan MA IBS, Sutrisno, Lc., menambahkan 

bahwa saat ini alumni MA IBS yang sedang melanjutkan studinya ke 

perguruan tinggi telah menyebar di berbagai penjuru, baik dalam 

negeri maupun luar negeri. Setidaknya pada tahun ini tercatat 25 

alumni MA IBS yang sedang menimba ilmu di Universitas Al-Azhar 

Kairo Mesir. Begitu pula para alumni yang telah bekerja, juga telah 

menyebar di berbagai penjuru Nusantara dengan beragam profesi.106 

c. Identitas MA IBS Plangitan Pati 

1) Nama Madrasah : MA AL ISTI’ANAH 

BOARDING SCHOOL 

2) No Statistik Madrasah : 131233180057 

3) Akreditasi Madrasah : Terakreditasi B 

4) Alamat Madrasah : Jl. Ronggo Warsito Gg. Nangka 

   Desa Plangitan Kecamatan Pati 

   Kabupaten Pati 

   Provinsi Jawa Tengah 

5) No. Telp : 085290358810 

6) NPWP Madrasah : 317387165507002 

7) Nama Kepala Madrasah : Jupri, M.Pd 

                                                           
105 Wawancara dengan Kepala MA IBS pada tanggal 22 Februari 2021. 
106 Wawancara dengan Wakamad Kesiswaan MA IBS pada tanggal 22 Februari 2021. 
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8) Nama Yayasan : Al-Isti’anah Plangitan Pati 

9) Alamat Yayasan : Jl. Ronggo Warsito Gg. Nangka 

Plangitan Pati 

10) No Akte Pendirian 

Yayasan 

: 21 / 15 April 2013 

11) Kepemilikan Tanah : Pribadi 

 Luas Tanah : 2357 m² 

12) Status Bangunan : Pribadi 

 Luas Bangunan : 2357 m² 

d. Visi, Misi, dan Tujuan MA IBS Plangitan Pati 

Visi merupakan citra moral yang menggambarkan profil 

madrasah yang diinginkan di masa datang. Namun demikian, visi 

madrasah harus tetap dalam koridor kebijakan pendidikan nasional. 

Visi juga harus memperhatikan dan mempertimbangkan potensi yang 

dimiliki madrasah, harapan masyarakat yang dilayani madrasah. 

Gambar 4.1. 
Profil MA IBS 
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Oleh karena itu visi madrasah dirumuskan dengan melibatkan 

pihak-pihak yang terkait sehingga visi tersebut dapat mewakili 

aspirasi seluruh yang berkepentingan terhadap madrasah. 

Sehubungan dengan hal tersebut, visi MA IBS Plangitan Pati adalah 

“Siswa Terampil, Berpikir Cerdas, Berwawasan Luas, Bermanfaat 

Untuk Negara, Bangsa dan Agama”. 

Sementara indikator dari visi tersebut adalah sebagai berikut. 

1) Terampil memiliki pengertian mampu menyampaikan dan 

mempraktikan ilmu- ilmu agama yang telah diperoleh ketika 

belajar di MA Al-Isti’anah Boarding School. 

2) Berfikir cerdas mengandung arti menerapkan pola pikir yang 

tajam dan cermat untuk mengamalkan ilmu pengetahuan dan 

ajaran Islam. 

3) Berwawasan Luas dimaksudkan memiliki pengetahuan di idang 

iptek dan ilmu agama yang nantinya diharapkan dapat 

menghasilkan pemikiran yang cerdas. 

4) Bermanfaat untuk Negara, Bangsa dan Agama artinya dapat 

memberikan kontribusi pemikiran cerdas, pengetahuan luas serta 

ketrampilan dalam menerapkan iptek dan ilmu- ilmu agama yang 

diperoleh selama menempuh pendidikan.  

Dari visi tersebut kemudian dijabarkan dalam bentuk misi 

berupa langkah-langkah sebagai berikut. 

1) Mencetak kader bangsa berbudi pekerti luhur. 
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2) Melanjutkan perjuangan para ulama siar agama yang menjadi 

pilar bagi negara dan bangsa. 

3) Memberikan pengetahuan, pemahaman dan pengamalan ajaran 

islam sesuai Al-Qur’an dan Sunnah secara tekstual dan 

kontekstual. 

4) Mencetak pemikir yang ahli zikir, pekerja keras yang cerdas 

Tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan dasar mengacu 

pada tujuan umum pendidikan  dasar yaitu meletakkan dasar 

kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta 

keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih 

lanjut. Sedangkan secara khusus, sesuai dengan visi dan misi 

madrasah, tujuan yang hendak dicapai MA IBS Plangitan Pati antara 

lain: 

1) Mengembangkan mental yang peduli terhadap diri sendiri, 

madrasah dan lingkungan yang bislami di lingkungan masyarakat 

yang  moderat (tawasuth). 

2) Menanamkan  mental loyalitas terhadap NKRI yang telah 

dibangun oleh para ulama’-ulama’ terdahulu dengan landasan Al-

Qur’an dan Al-Hadits baik secara tektual maupun kontekstual 

demi terciptannya tatanan berbangsa dan bernegara yang kondusif 

3) Meningkatkan kualitas iman, ilmu dan amal sholeh pada seluruh 

warga madrasah 
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4) Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana/prasarana serta 

pemberdayaannya, yang mendukung peningkatan prestasi amaliah 

keagamaan Islam, prestasi akademik dan non akademik 

5) Meningkatkan nilai rata-rata UN secara berkelanjutan 

6) Meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler 

7) Meningkatkan kemampuan pendidik dalam bidang komputer dan 

internet 

8) Meningkatkan kemampuan peserta didik dalam bidang komputer 

9) Menambah kuantitas dan kualitas sarana dan pra sarana Ruang 

Kelas Baru 

10) Meningkatkan kegiatan ibadah salat berjamaah, tadarus Al-

Qur’an pagi dan sosial keagamaan bagi semua warga madrasah 

11) Manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT 

12) Manusia yang memiliki ilmu keagamaan yang cukup serta 

mampu menghayati dan menerapkannya dalam kehidupan     

bermasyarakat 

13) Manusia yang memiliki kecerdasan, pengetahuan, keahlian serta 

memiliki wawasan teknologi. 

14) Manusia yang berkepribadian, bertanggung jawab, mandiri dan 

berakhlaqul karimah 

Adapun upaya dan langkah-langkah strategis yang ditempuh 

oleh MA IBS dalam rangka pencapaian tujuan tersebut adalah 

sebagai berikut. 
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1) Mengadakan pembinaan terhadap peserta didik, pendidik dan 

tenaga kependidikan secara berkelanjutan.  

2) Mengintensifkan kegiatan keagamaan dalam aktivitas dan proses 

pembelajaran. 

3) Pengadaan bahan ajar dan bahan uji berbasis TIK yang dibuat 

oleh pendidik sendiri minimal 8 mata pelajaran. 

4) Meningkatkan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) menjadi ≥ 75 

untuk setiap mata pelajaran. 

5) Menjalin komunikasi dan kerjasama yang baik dengan komite 

sekolah dalam rangka membantu dalam memajukan dan dana  

sharing sekolah. 

6) Mengadakan program pendalaman materi dan latihan soal kusus 

Mapel USBN, UN dan UAMBN bagi siswa kelas XII. 

7) Membuka program baru: Tahfidz Al-Qur’an dan Bimbingan 

Khusus Persiapan Studi ke Universitas Al-Azhar Mesir.   

8) Pengadaan laboratorium fisika, kimia, dan biologi.  

9) pengadaan laboratorium komputer. 

10) Pelaporan kepada orang tua secara berkala 

11) Menjalin hubungan dengan dunia usaha. 

e. Struktur Organisasi MA IBS Plangitan Pati 

MA IBS adalah salah satu lembaga pendidikan yang berada di 

bawah naungan Yayasan Al-Isti’anah Plangitan Pati. Sebagai sebuah 

lembaga, maka MA IBS memiliki sebuah sturktur organisasi karena 

struktur organisasi dalam sebuah lembaga merupakan faktor atau 
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komponen yang sangat diperlukan adanya, terutama dalam rangka 

mencapai tujuan yang bersifat bersama-sama dalam sebuah kelompok 

atau lembaga. Sehingga tidak akan terjadi tumpang tindih kebijakan 

secara struktur yang akan berimplikasi terhadap pelaksanaan proses 

pendidikan yang biasanya hal seperti ini terjadi pada kebanyakan 

lembaga pendidikan. 

Berikut ini adalah bagan struktur organisasi MA IBS 

Plangitan Pati. 

Bagan 4.3. 
Struktur Organisasi 

MA Al-Isti’anah Boarding School (IBS) 
Tahun Pelajaran 2019/2020 

 

 
Sumber Data: Dokumen MA IBS Tahun Pelajaran 2019/2020 

MA IBS adalah madrasah berasrama yang memiliki program 

madrasah yang terintegrasi dengan program asrama dengan 

bercirikhaskan pesantren. Program pesantren yang diselenggarakan di 

MA IBS berbentuk program pendidikan Madrasah Diniyah (Madin). 

Kepala Madin Ponpes Al-Isti’anah, M. Najib Afika, S.Pd., 
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mengungkapkan bahwa meskipun Madin di sini merupakan pendidikan 

non-formal, namun dalam penyelenggarannya memiliki struktur 

organisasi tersendiri. Harapannya dengan adanya kepengurusan 

tersendiri, program-program yang dicanangkan oleh Madin dapat 

berjalan dengan baik dan terstruktur.107 Adapun bagan struktur 

organisasi Madrasah Diniyah Ponpes Al-Isti’anah adalah sebagai 

berikut. 

Bagan 4.2. 
Struktur Organisasi 

Madrasah Diniyah Ponpes Al-Isti’anah 
Tahun Pelajaran 2019/2020 

 

 

Sumber Data: Dokumen Madin Ponpes Al-Isti’anah Tahun Pelajaran 2019/2020 

f. Kondisi Tenaga Pendidik dan Kependidikan MA IBS Plangitan Pati 

                                                           
107 Wawancara dengan Kepala Madin Ponpes Al-Isti’anah (M. Najib Afika, S.Pd.) pada 

tanggal 22 Februari 2021. 
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MA IBS pada tahun pelajaran 2019/2020 telah memiliki 22 

orang pendidik yang berstatus sebagai Guru Tetap Yayasan (GYT). 

Sementara jumlah tenaga kependidikan ada 3 orang yang semuanya 

berstatus sebagai Pegawai Tetap Yayasan (PTY). Semua tenaga 

pendidik di MA IBS telah menempuh pendidikan Strata-1, baik 

berasal dari perguruan tinggi dalam negeri maupun luar negeri. 

Tabel 4.1. 
Data Tenaga Pendidik dan Kependidikan MA IBS 

Tahun Pelajaran 2019/2020 
 

N
O 

NAMA 
L
/P 

BIDANG 
STUDI 

S1/
S2 

JABATAN 

1 Jupri, S.Pd. L Fiqih S1 Kamad 

2 Moh. Erlena, S.Pd. L 
Al-Qur'an 
Hadits 

S1 
Wakel 10 
IPS 

3 
Risna Nurul Fadlilah, 
S.PSI 

P 
Bimbingan 
Konseling 

S1 Pendidik 

4 
Belian Resta Nur, 
S.SI. 

P Biologi S1 
Wakel 11 
IPA 

5 
Tuty Wulan 
Handajani, SP 

P 
Seni 
Budaya 

S1 
Wakel 12 
IPA 

6 Sri Mulyani, S.Pd. P Sejarah S1 Pendidik 

7 
Choirul Mustaqim, 
S.Pd. 

L Fisika S1 Pendidik 

8 
Dona Hernaningtyas, 
S.E. 

P Ekonomi S1 
Wakel 12 
IPS 

9 Ika Wardani, S.Pd. P Matematika S1 
Wakel 10 
IPA 

10 
Fajar Akbar 
Gemilang, S.Pd. 

L 
Bahasa 
Inggris 

S1 Pendidik 

11 Sutrisno, S.Pd.I L 
Bahasa 
Jawa 

S1 
Wakamad 
Kesiswaan 

12 
Siti Rahayuningsih, 
S.Pd. 

P 
Sejarah 
Indonesia 

S1 Pendidik 

13 
Gigih Yoga Pratama, 
S.Pd. 

L 
Bahasa 
Indonesia 

S1 Pendidik 

14 Ahyar Muchlis, S.Pd. L 
Akidah 
Akhlak 

S1 Pendidik 

15 Ahmad Hasim, ST, L Matematika S1 Wakel 11 
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S.Pd. IPS 

16 Ida Maesyaroh, S.Pd. P Kimia S1 Pendidik 

17 Ibnu Sholihin, S.Pd. L Penjaskes S1 Pendidik 

18 Sri Kinasih, S.Pd. P Sosiologi S1 Pendidik 

19 Sutrisno, Lc L 
Bahasa 
Arab, SKI 

S1 Pendidik 

20 
Eko Agustin Wijianti, 
S.PD 

P PKn S1 Pendidik 

21 Ayu Purwanti, A.Md. P Tata Usaha S1 Pendidik 
Sumber Data: Dokumen MA IBS Tahun Pelajaran 2019/2020 

Adapun tenaga pendidik yang ada di Madrasah Diniyah 

Ponpes Al-Isti’anah yang mengajar di Madrasah Diniyah Wustho 

jumlahnya ada 19 orang ustaz yang semuanya adalah lulusan 

pesantren. 

g. Kondisi Peserta Didik MA IBS Plangitan Pati 

Peserta didik MA IBS tahun pelajaran 2019/2020 berasal dari 

berbagai daerah, baik dari pulau Jawa maupun luar pulau Jawa. 

Adapun jumlah peserta didik keseluruhan adalah 143 anak108 dengan 

rincian per kelas sebagaimana dalam table berikut. 

Tabel 4.2. 
Data Peserta Didik MA IBS 
Tahun Pelajaran 2019/2020 

 
JUMLAH PESERTA DIDIK TIAP KELAS 

JML KELAS X KELAS XI KELAS XII 
KLS  
X A 

KLS  
X S 

KLS  
XI A 

KLS  
XI S 

KLS 
XII A 

KLS  
XII IPS 

L P L P L P L P L P L P L P 

0 18 17 7 16 7 16 4 19 11 15 13 83 60 

18 24 23 20 30 28 143 
42 43 58 143 
Sumber Data: Dokumen MA IBS Tahun Pelajaran 2019/2020 

                                                           
108 Wawancara dengan Wakamad Kesiswaan MA IBS pada tanggal 22 Februari 2021. 
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MA IBS adalah madrasah yang menerapkan sistem boarding 

di mana semua peserta didiknya diwajibkan tinggal di 

asrama/pesantren. Salah satu program pendidikan di 

asrama/pesantren adalah Madrasah Diniyah (Madin). Setiap peserta 

didik MA IBS wajib mengikuti kegiatan tersebut. Salah seorang ustaz 

Madin Ponpes Al-Isti’anah, Nurul Huda, mengatakan bahwa yang 

menjadi peserta didik/santri di Madin adalah anak-anak yang juga 

mengenyam pendidikan di Madrasah Aliyah (MA). Adapun tingkatan 

kelasnya meliputi Kelas 1 Wustho, Kelas 2 Wustho, dan Kelas 3 

Wustho. Masih menurut Nurul Huda, dulu pembagian kelas 

dilaksanakan melalui tes. Akan tetapi berdasarkan kesepakatan 

bersama antara pengasuh, Dewan Mustasyar Pondok, dan seluruh 

dewan asatiz, akhirnya sistemnya diubah, di mana penempatan kelas 

kini didasarkan pada  tingkatan kelas di pendidikan formal 

(madrasah). Sebagai contoh peserta didik baru yang mendaftar di 

Kelas X Madrasah Aliyah, maka secara otomatis akan masuk di 

Kelas 1 Wustho, dan begitu seterusnya.109 

h. Kondisi Sarana Prasarana MA IBS Plangitan Pati 

Sarana dan prasarana adalah penunjang bagi keberhasilan 

pendidikan yang diperlukan dalam proses pembelajaran dan 

pengembangan bakat peserta didik. Tak bisa dipungkiri, meskipun 

bukan satu-satunya penentu, namun sarana dan prasarana memiliki 

                                                           
109 Wawancara dengan Nurul Huda (ustaz Madin Ponpes Al-Isti’anah) pada tanggal 22 

Februari 2021. 
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pengaruh yang signifikan dalam mempengaruhi hasil belajar peserta 

didik. 

Berikut adalah sarana prasarana yang dimiliki oleh MA IBS 

pada tahun pelajaran 2019/2020 beserta kondisinya, baik yang berada 

di madrasah maupun di pesantren.110 

 
Tabel 4.3. 

Data Sarana Prasarana MA IBS 
Tahun Pelajaran 2019/2020 

 

NO Jenis Prasarana Jumlah 

1 Ruang Kelas 6 

2 Perpustakaan 1 

3 R. Lab. IPA 1 

4 R. Lab. Biologi 1 

5 R. Lab. Fisika 1 

6 R. Lab. Kimia 1 

7 R. Lab. Komputer 1 

8 R. Lab. Bahasa 1 

9 R. Pimpinan 1 

10 R. Guru 1 

11 R. Tata Usaha 1 

12 R. Konseling 1 

13 Tempat Beribadah 1 

14 R. UKS 1 

15 Jamban 10 

16 Gudang 1 

                                                           
110 Wawancara dengan Wakamad Sarpras MA IBS pada tanggal 22 Februari 2021. 
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17 R. Sirkulasi 1 

18 Tempat Olahraga 1 

19 R. Organisasi Kesiswaan 1 

20 Kantin 1 

21 Kamar Asrama Putri 10 

22 Kamar Asrama Putri 8 

23 Kursi meja Siswa 2 

24 Meja Siswa  2 

25 Loker Siswa  2 

26 Kursi Guru di Ruang Kelas  6 

27 Meja Guru di Ruang Kelas  6 

28 Papan Tulis  6 

29 Lemari di Ruang Kelas  6 

30 Komputer/Laptop di Lab. Komputer  30 

31 Alat Peraga PAI  1 

32 Alat Peraga Fisika  14 

33 Alat Peraga Biologi  28 

34 Alat Peraga Kimia  1 

35 Bola Sepak  3 

36 Bola Voli  3 

37 Bola Basket  2 

38 Meja Pingpong (Tenis Meja)  1 

39 Lapangan Sepakbola/Futsal  1 

40 Lapangan Bulutangkis  1 

41 Lapangan Basket  1 

42 Lapangan Bola Voli  1 

Sumber Data: Dokumen MA IBS Tahun Pelajaran 2019/2020 
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2. Manajemen Kurikulum Boarding School dalam Upaya Peningkatan 

Hasil Belajar Peserta Didik di MA IBS Plangitan Pati Tahun Pelajaran 

2019/2020 

Salah satu upaya MA IBS dalam meningkatkan hasil belajar 

peserta didik adalah pengelolaan kurikulum yang komperehensif. Oleh 

karena itu dibentuklah Tim Pengembang Kurikulum yang dikuatkan oleh 

SK Kepala Madrasah. Tim Pengembang Kurikulum dibentuk dengan 

tujuan agar terlaksananya kurikulum sesuai dengan kebutuhan madrasah. 

MA IBS sebagai salah satu satuan pendidikan menengah di lingkungan 

Kementerian Agama menyusun dan mengembangkan kurikulum Tahun 

Pelajaran 2019/2020 sepenuhnya menggunakan Kurikulum 2013. Acuan 

yang digunakan dalam menyusun kurikulum madrasah ini meliputi 

standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar penilaian, 

Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar sesuai dengan Permendikbud 

nomor 20, 21, 22, 23 dan 24 tahun 2016 serta Pendidikan Budaya dan 

Karakter Bangsa (PBKB).111 Sementara kurikulum pesantren disusun 

dan dikembangkan secara mandiri yang disesuaikan dengan dengan 

karakter pesantren. 

Sebagaimana disebutkan dalam dokumen Kurikulum MA IBS 

Tahun Pelajaran 2019/2020, kurikulum MA IBS dikembangkan 

berdasarkan prinsip-prinsip berikut.112 

                                                           
111 Dokumen KTSP MA IBS Tahun Pelajaran 2019/2020 
112 Dokumen KTSP MA IBS Tahun Pelajaran 2019/2020 
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a. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan 

peserta didik dan lingkungannya. 

b. Beragam dan terpadu. 

c. Tanggap terhadap perkembangan ilnu pengetahuan, teknologi, dan 

seni. 

d. Relevan dengan kebutuhan kehidupan. 

e. Menyeluruh dan berkesinambungan. 

f. Belajar sepanjang hayat. 

g. Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. 

Kepala MA IBS mengungkapkan bahwa salah satu faktor utama 

dalam upaya peningkatan hasil belajar peserta didik di MA IBS adalah 

pengelolaan kurikulum yang efektif dan memadai. Mengingat MA IBS 

adalah madrasah berasrama yang berbasis pesantren, maka selain 

menggunakan kurikulum yang mengacu pada Kurikulum Nasional untuk 

pendidikan formal, MA IBS juga menggunakan Kurikulum Pesantren 

untuk pendidikan Madrasah Diniyah sebagai salah satu ciri khas yang 

membedakan dengan madrasah lainnya. Dalam penyusunan dan 

pengembangan Kurikulum Nasional, MA IBS memiliki tim khusus yang 

diberi nama Tim Penyusun (Tim Pengembang) Kurikulum MA IBS. Tim 

tersebut melibatkan berbagai pihak, di antaranya ketua yayasan, kepala 

madrasah, wakil kepala madrasah, tata usaha, tenaga pendidik, dan 

komite.113  

                                                           
113 Wawancara dengan Kepala MA IBS sekaligus Ustaz Madin pada tanggal 22 Februari 

2021. 



92 

 

 

Sementara menurut keterangan dari Kepala Madin Ponpes Al-

Isti’anah, M. Najib Afika, S.Pd., Kurikulum Pesantren juga memiliki tim 

khusus dalam penyusunan kurikulum yang tergabung dalam Dewan 

Ma’arif. Dalam penyusunan Kurikulum Pesantren semua dilibatkan, 

termasuk juga para ustaz yang sudah senior dan berpengalaman.114 Dan 

terkait Kurikulum Pesantren ini, Wakamad Kurikulum MA IBS, Choirul 

Mustaqim, S,Pd., mengakui bahwa memang Kurikulum Pesantren saat 

ini belum dimasukkan ke dalam Dokumen Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP) meskipun ia menyadari karena MA IBS adalah 

madrasah boarding (berasrama) harusnya kedua kurikulum tersebut 

terintegrasi.115  

 
 

Gambar 4.2. 
SK Tim Penyusun Kurikulum MA IBS T.P. 2019/2020 

 

 

Sumber Data: Dokumen MA IBS Tahun Pelajaran 2019/2020 

                                                           
114 Wawancara dengan Kepala Madin Ponpes Al-Isti’anah pada tanggal 22 Februari 2021. 
115 Wawancara dengan Wakamad Kurikulum MA IBS pada tanggal 22 Februari 2021. 
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Untuk dapat mengelola kurikulum yang efektif dan memadai 

maka diperlukan sebuah manajemen kurikulum yang meliputi 

perencanaan kurikulum, pengorganisasian kurikulum, pelaksanaan 

kurikulum, dan pengawasan kurikulum. Di bawah ini peneliti akan 

memaparkan bagaimana masing-masing tahapan manajemen kurikulum 

boarding school di MA IBS ini dilaksanakan dalam upaya peningkatan 

hasil belajar peserta didik. 

a. Perencanaan Kurikulum Boarding School dalam Upaya Peningkatan 

Hasil Belajar Peserta Didik di MA IBS Plangitan Pati Tahun 

Pelajaran 2019/2020 

Perencanaan kurikulum dan proses dalam pengambilan 

keputusan yang efektif adalah kunci keberhasilan program 

pendidikan. Perencanaan kurikulum penting karena menjadi petunjuk 

untuk meningkatkan pekerjaan pendidikan yang akan dilakukan. 

Tanpa perencanaan kurikulum, sistematika berbagai pengalaman 

belajar tidak akan saling berhubungan dan tidak mengarah pada 

tujuan yang diharapkan. 

Menurut Kepala Madrasah, Jupri, M.Pd., kegiatan 

perencanaan Kurikulum Nasional di MA IBS dilaksanakan setiap 

satu tahun sekali dengan melibatkan ketua yayasan, kepala madrasah, 

wakamad, dan tenaga pendidik.116 Sementara untuk perencanaan 

Kurikulum Pesantren (Madrasah Diniyah) melibatkan komponen-

komponen yang tergabung dalam Dewan Ma’arif. Kegiatan tersebut 

                                                           
116 Wawancara dengan Kepala MA IBS pada tanggal 22 Februari 2021. 
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dilakukan dalam bentuk musyawarah bersama. Musyawarah ini 

biasanya dilaksanakan di setiap awal tahun ajaran. Dalam 

musyawarah tersebut akan dibahas perencanaan kurikulum pada 

tahun pelajaran yang akan datang dengan mempertimbangkan hasil 

musyawarah evaluasi di akhir tahun pada tahun pelajaran 

sebelumnya.117 

Setelah tim pengembang kurikulum terbentuk, langkah yang 

diambil berikutnya adalah memetakan potensi yang dimiliki oleh 

madrasah dan juga kelemahannya. Tujuannya agar kondisi madrasah 

yang sebenarnya dapat terungkap. Setelah itu tim pengembang baru 

melakukan langkah-langkah penyusunan kurikulum. Penyusunan 

Kurikulum Nasional di MA IBS didasarkan pada aturan yang 

berlaku.118 Dari dokumen KTSP MA IBS Tahun Pelajaran 

2019/2020 yang diperoleh peneliti, secara teknis kurikulum MA IBS 

memuat komponen-komponen: pendahuluan, tujuan, struktur dan 

muatan kurikulum, dan kalender pendidikan.119 

Wakamad Kurikulum MA IBS mengungkapkan bahwa 

kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam perencanaan kurikulum ini 

meliputi penentuan standar kompetensi lulusan, penyusunan struktur 

dan muatan kurikulum, penyusunan ketuntasan belajar dan sistem 

                                                           
117 Wawancara dengan Kepala Madin Ponpes Al-Isti’anah pada tanggal 22 Februari 2021. 
118 Wawancara dengan Kepala MA IBS pada tanggal 22 Februari 2021. 
119 Dokumen KTSP MA IBS Tahun Pelajaran 2019/2020 
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penilaian, penyusunan kalender pendidikan, dan penyusunan 

perangkat pembelajaran.120 

Untuk mencapai standar mutu pendidikan pada Kurikulum 

Nasional yang dapat dipertanggungjawabkan, kegiatan pembelajaran 

di MA IBS mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang 

telah ditetapkan oleh Permendikbud nomor 20 Tahun 2016 yang 

mencakup dimensi sikap, dimensi pengetahuan, dan dimensi 

keterampilan.121 Sementara untuk Standar Kompetensi Lulusan 

(SKL) Kurikulum Pesantren telah ditetapkan secara mandiri oleh tim 

penyusun kurikulum pesantren MA IBS. 

Menurut Kepala MA IBS, sebagaimana Kurikulum Nasional, 

SKL Kurikulum Pesantren juga mencakup dimensi sikap, dimensi 

pengetahuan, dan dimensi keterampilan. Hanya saja karena 

pendidikan Madrasah Diniyah yang diselenggarakan oleh MA IBS ini 

sifatnya non-formal sehingga kurikulum yang digunakan tidak seperti 

kurikulum di madrasah yang sifatnya formal. Tetapi penekannya 

yang utama adalah dimensi sikap yaitu akhlak, baru kemudian 

dimensi pengetahuan dan dimensi keterampilan.122 Hafalan di 

Kurikulum Pesantren, seperti hafalan Juz’Amma dan hafalan 

nadzaman Nahwu dan Sharaf, sebagai salah satu kompetensi lulusan 

                                                           
120 Wawancara dengan Wakamad Kurikulum MA IBS pada tanggal 22 Februari 2021. 
121 Dokumen KTSP MA IBS Tahun Pelajaran 2019/2020 dan wawancara dengan Kepala 

MA IBS pada tanggal 22 Februari 2021. 
122 Wawancara dengan Kepala MA IBS sekaligus Ustaz Madin pada tanggal 22 Februari 

2021. 
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dari dimensi keterampilan juga dijadikan sebagai salah satu syarat 

kelulusan peserta didik di MA IBS.123 

Menurut Wakamad Kurikulum MA IBS, struktur dan muatan 

kurikulum di MA IBS khususnya yang pendidikan formal mengikuti 

peraturan yang berlaku, baik dari Kemendikbud maupun Kemenag. 

Kepala MA IBS menambahkan bahwa karena MA IBS adalah 

madrasah boarding (berasrama) yang semua peserta didiknya tinggal 

di pesantren, maka selain melaksanakan kegiatan pembelajaran 

umum (Kurikulum Nasional), MA IBS juga menyelenggarakan 

kegiatan pembelajaran Kurikulum Pesantren (Madrasah Diniyah). 

Adapun mata pelajaran yang masuk dalam Kurikulum Pesantren di 

antaranya adalah Al-Qur’an, Tafsir, Hadis, Fikih, Fara’id, Tarikh, 

Adab, Nahwu, Sharaf, I’rab, Khath/Imla’, dan Tauhid.124 Kepala 

Madin Ponpes Al-Isti’anah mengatakan bahwa mata pelajaran dan 

kitab yang dikaji pada pembelajaran Madin ditentukan dengan 

mempertimbangkan materi yang diajarkan pada Kurikulum Nasional 

di madrasah, terutama untuk mata pelajaran yang tergabung dalam 

Pendidikan Agama Islam. Tujuannya agar anak mampu menangkap 

materinya sehingga ada korelasi antara pendidikan formal (madrasah) 

dan pendidikan non-formal (Madin) dalam pembelajaran. Oleh 

karena itulah jenjang kelas di Madin disamakan dengan jenjang kelas 

                                                           
123 Wawancara dengan Kepala Madin Ponpes Al-Isti’anah pada tanggal 22 Februari 2021. 
124 Wawancara dengan Kepala MA IBS pada tanggal 22 Februari 2021. 
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yang ada di pendidikan formal (madrasah). Meskipun menurutnya hal 

tersebut masih perlu dievaluasi.125 

Beban belajar Kurikulum Nasional yang diterapkan di MA 

IBS dinyatakan dalam jam pelajaran per minggu selama satu 

semester. Beban belajar di MA IBS untuk kelas X, XI dan XII 

sekurang-kurangnya masing-masing 51 jam per minggu dengan 

durasi satu jam pelajaran adalah 45 menit.126 Berdasarkan hasil 

observasi setiap peserta didik di MA IBS diwajibkan mengikuti 

seluruh program pembelajaran dan beban belajar yang sudah 

ditetapkan sesuai dengan struktur kurikulum yang berlaku, baik itu 

Kurikulum Nasional maupun Kurikulum Pesantren.127 

Wakamad Kurikulum MA IBS mengungkapkan bahwa 

dengan mempertimbangkan ketiga hal tersebut, Tim Pengembang 

Kurikulum Nasional MA IBS yang bertugas melaksanakan 

perencanaan kurikulum menetapkan nilai Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM) setiap mata pelajaran mulai dari kelas X hingga 

kelas XII sebesar 75 dari nilai maksimal 100.128 

 
 
 
 

Gambar 4.3. 
                                                           

125 Wawancara dengan Kepala Madin Ponpes Al-Isti’anah pada tanggal 22 Februari 2021. 
126 Dokumen KTSP MA IBS Tahun Pelajaran 2019/2020 
127 Observasi lapangan pada tanggal 22 Februari 2021. 
128 Wawancara dengan Wakamad Kurikulum MA IBS pada tanggal 22 Februari 2021. 
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SK KKM MA IBS 
Tahun Pelajaran 2019/2020 

 

   

Sumber Data: Dokumen MA IBS Tahun Pelajaran 2019/2020 

Sementara pada Kurikulum Pesantren, MA IBS menetapkan 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) secara merata untuk semua 

mapel sebesar 5 dari nilai maksimal 10 dengan tanpa ada 

pertimbangan khusus sebagaimana dalam Kurikulum Nasional.129 

Menurut Wakamad Kurikulum MA IBS sebagaimana terdapat 

dalam Dokumen KTSP MA IBS bahwa ruang lingkup penilaian pada 

Kurikulum Nasional di MA IBS oleh pendidik dan satuan pendidikan 

meliputi penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian 

keterampilan. Penilaian terdiri atas penilaian hasil belajar oleh 

pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan 

penilaian hasil belajar oleh pemerintah.130 

                                                           
129 Wawancara dengan Kepala Madin Ponpes Al-Isti’anah pada tanggal 22 Februari 2021. 
130 Wawancara dengan Wakamad Kurikulum MA IBS pada tanggal 22 Februari 2021. 
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Sebagaimana penilaian pendidikan pada Kurikulum Nasional, 

penilaian pendidikan pada Kurikulum Pesantren di MA IBS menurut 

Kepala MA IBS juga didasarkan pada tiga aspek, yaitu aspek sikap, 

aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan. Aspek sikap meliputi 

akhlak peserta didik, aspek pengetahuan meliputi kemampuan peserta 

didik dalam memahami materi pelajaran, sementara aspek 

keterampilan meliputi kemampuan peserta didik dalam membaca 

kitab kuning untuk beberapa mata pelajaran dan hafalan nadzam 

untuk mata pelajaran yang sudah ditentukan seperti Nahwu, Sharaf, 

dan Tauhid. Masih menurut Kepala MA IBS, penilaian sikap (akhlak) 

dalam Kurikulum Pesantren lebih diutamakan daripada pengetahuan. 

Sehingga hasil penilaian sikap dapat dijadikan sebagai dasar dalam 

penentuan kenaikan kelas dan bahkan pengeluaran peserta didik. 

Karena bagi peserta didik yang akhlaknya sangat buruk semisal telah 

melakukan pelanggaran berat sehingga nilai sikapnya sangat jelek 

atau sudah memperoleh poin hingga melebihi ambang batas, maka 

bisa jadi peserta didik tersebut akan dikembalikan kepada orang 

tua/walinya sehingga secara otomatis dikeluarkan dari madrasah.131 

Menurut Wakamad Kurikulum MA IBS setiap tahun sebelum 

dimulainya tahun pelajaran baru, MA IBS membuat kalender 

pendidikan dengan mengacu pada peraturan yang berlaku. Karena 

MA IBS adalah madrasah boarding (berasrama) tentunya ada 

                                                           
131 Wawancara dengan Kepala MA IBS pada tanggal 22 Februari 2021. 
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berbagai macam penyesuaian yang perlu dilakukan.132 Sementara 

kalender akademik Kurikulum Pesantren mengikuti kalender 

akademik yang ada di Kurikulum Nasional.133 

Gambar 4.4. 
Kalender Pendidikan MA IBS 

Tahun Pelajaran 2019/2020 
 

  
Sumber Data: Dokumen MA IBS Tahun Pelajaran 2019/2020 

Di antara kegiatan perencanaan kurikulum yang tidak kalah 

pentingnya dalam upaya peningkatan hasil belajar di MA IBS adalah 

penyusunan perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran 

Kurikulum Nasional yang ada di MA IBS di antaranya: Program 

Tahunan (Prota), Program Semester (Promes), silabus, dan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Sementara perangkat pembelajaran 

                                                           
132 Wawancara dengan Wakamad Kurikulum MA IBS pada tanggal 22 Februari 2021. 
133 Wawancara dengan Kepala Madin Ponpes Al-Isti’anah pada tanggal 22 Februari 2021. 
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Kurikulum Pesantren yang ada di MA IBS adalah silabus yang 

disesuaikan dengan kitab yang digunakan sebagai kajian.134  

 
 
 
 

Gambar 4.5. 
Perangkat Pembelajaran di MA IBS 

 

 

Sumber Data: Dokumen MA IBS Tahun Pelajaran 2019/2020 

Menurut Wakamad Kurikulum MA IBS, penyusunan 

perangkat pembelajaran semuanya diserahkan kepada masing-masing 

tenaga pendidik/ustaz yang mengajar.135 Berdasarkan hasil observasi 

di lapangan semua tenaga pendidik yang mengampu pelajaran di MA 

IBS telah menyusun perangkat pembelajaran, khususnya untuk 

Kurikulum Nasional.136 Berdasarkan penjelasan Wakamad 

Kurikulum MA IBS perangkat pembelajaran ini disusun pada awal 

                                                           
134 Wawancara dengan Kepala MA IBS pada tanggal 22 Februari 2021. 
135 Wawancara dengan Wakamad Kurikulum MA IBS pada tanggal 22 Februari 2021. 
136 Observasi peneliti pada tanggal 22 Februari 2021. 
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semester sebelum kegiatan belajar mengajar berlangsung. Dalam 

pembuatan perangkat pembelajaran ini para pendidik harus 

mempertimbangkan hari aktif dan hari libur di kalender akademik 

yang sebelumnya telah disusun.137  

Selanjutnya salah seorang tenaga pendidik, Ahmad Hasim, 

S.T, S.Pd., menyatakan bahwa untuk membuat Prota dan Promes 

yang perlu diperhatikan adalah kapan hari aktif dan kapan hari libur. 

Lalu untuk penyusunan silabus para tenaga pendidik tetap mengacu 

pada Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) yang telah 

ditetapkan oleh dinas kemudian dikembangkan menjadi materi-materi 

yang disesuaikan dengan buku pegangan yang digunakan. Untuk 

mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai 

Kompetensi Dasar (KD), silabus ini kemudian dijabarkan menjadi 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Jenis RPP yang 

digunakan adalah RPP 1 Lembar, meskipun pada praktiknya setelah 

diisi kelengkapannya bisa menjadi 3 atau 4 lembar. Lalu jika ada 

kendala dalam penyusunan perangkat pembelajaran biasanya para 

tenaga pendidik memanfaatkan Group WA MGMP-nya masing-

masing.138  

Kepala Madin Ponpes Al-Isti’anah menjelaskan bahwa untuk 

Kurikulum Pesantren sebelum menyusun perangkat pembelajaran, 

                                                           
137 Wawancara dengan Wakamad Kurikulum MA IBS pada tanggal 22 Februari 2021. 
138 Wawancara dengan guru mapel (Ahmad Hasim, S.T, S.Pd.) pada tanggal 22 Februari 

2021. 
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Dewan Ma’arif beserta ustaz-ustaz senior menentukan terlebih dahulu 

kitab apa saja yang akan digunakan dalam pembelajaran di Madin. 

Jadi untuk materinya, ustaz tinggal mengikuti saja sesuai apa yang 

ada dalam kitab tersebut.139 Mengenai kitab yang digunakan di 

pembelajaran Madin, Kepala Madin Ponpes Al-Isti’anah menyatakan 

bahwa yang terlibat dalam penentuan kitab adalah Dewan Ma’arif 

dengan dibantu oleh guru-guru senior di madrasah dan juga para 

ustaz di pesantren. Karena para ustaz di pesantren adalah sekaligus 

guru mapel PAI di madrasah, maka kitab yang digunakan pun akan 

disesuaikan dengan materi yang diajarkan di madrasah sehingga 

nantinya ada korelasi.140 

b. Pengorganisasian Kurikulum Boarding School dalam Upaya 

Peningkatan Hasil Belajar Peserta Didik di MA IBS Plangitan Pati 

Tahun Pelajaran 2019/2020 

Kepala MA IBS mengatakan bahwa setelah perencanaan 

kurikulum selesai Tim Pengembang akan mengadakan rapat 

koordinasi dalam rangka pengorganisasian kurikulum. Di antara 

kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam pengorganisasian kurikulum 

ini adalah: pertama, menyusun dan mengatur rencana program 

kegiatan yang akan berlangsung selama satu tahun ke depan 

berdasarkan kepada kebutuhan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan 

                                                           
139 Wawancara dengan Kepala Madin Ponpes Al-Isti’anah pada tanggal 22 Februari 

2021. 
140 Wawancara dengan Kepala Madin Ponpes Al-Isti’anah pada tanggal 22 Februari 

2021. 
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madrasah dengan tetap mengacu pada kalender akademik yang telah 

direncanakan. Kedua, mengatur pembagian tugas dan kewajiban 

pendidik yang didasarkan pada keahlian dan minat Sumber Daya 

Manusi (SDM) yang ada. Ketiga, menyusun jadwal kegiatan peserta 

didik meliputi kegiatan KBM Kurikulum Nasional dan Kurikulum 

Pesantren. Biasanya kegiatan-kegiatan pegorganisasian tersebut 

melibatkan kepala madrasah, wakamad kurikulum, kepala Madin, 

ketua yayasan, dan beberapa tenaga pendidik/ustaz.141 

MA IBS adalah salah satu madrasah yang menerapkan sistem 

asrama (boarding) berbasis pesantren. Oleh karena itu program 

kegiatannya harus disusun sedemikian rupa sehingga antara program 

pendidikan formal yang diselenggarakan di madrasah dengan 

program Madrasah Diniyah yang diselenggarakan di pondok 

pesantren berjalan secara beriringan sehingga saling menunjang satu 

sama lain, termasuk di antaranya meningkatkan hasil belajar peserta 

didik. Selain program pendidikan formal dan Madrasah Diniyah di 

atas, dalam rangka mewujudkan visi dan misinya, MA IBS juga 

menyelenggarakan program-program unggulan, di antaranya: 

Program Tahfiz Qur’an, Program Daurah Lughah, dan Program Balai 

Latihan Kerja.142 

                                                           
141 Wawancara dengan Kepala MA IBS sekaligus Ustaz Madin pada tanggal 23 Februari 

2021. 
142 Wawancara dengan Kepala MA IBS sekaligus Ustaz Madin pada tanggal 23 Februari 

2021 dan Brosur PSB MA IBS Tahun Pelajaran 2019/2020. 
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Agar program-program yang telah disusun tersebut dapat 

berjalan secara teratur, terogranisir, terukur, dan terarah, maka perlu 

adanya pembagian tugas dari seluruh komponen di lingkungan MA 

IBS sesuai dengan keahliannya. Pembagian tugas yang dimaksud 

mencakup pembagian tugas program pendidikan formal dan 

pembagian tugas program pendidikan non-formal termasuk di 

antaranya program-program unggulan MA IBS. Untuk pembagian 

tugas di madrasah (pendidikan formal) biasanya dikuatkan dengan 

Surat Keputusan (SK) Kepala Madrasah.143 Berdasarkan hasil 

observasi, pembuatan Surat Keputusan (SK) tentang pembagian tugas 

ini dibuat oleh kepala madrasah setiap semester, yakni semester 

ganjil dan semester genap.144  

Pembagian tugas di Madin biasanya didahului dengan 

kegiatan rapat koordinasi di awal tahun pelajaran yang dihadiri oleh 

internal pengurus Madin, baik yang wali kelas maupun yang bukan 

wali kelas. Setelah ditentukan tugas dan penanggungjawabnya 

kemudian Kepala Madin membuatkan Surat Keputusan (SK). Lalu 

kaitannya dengan pendidikan formal (madrasah), untuk 

menyinkronkan antara program kegiatan yang dilaksanakan di 

pesantren dan madrasah, diadakan pula musyawarah bersama yang 

                                                           
143 Wawancara dengan Kepala MA IBS pada tanggal 23 Februari 2021. 
144 Observasi peneliti pada tanggal 23 Februari 2021. 
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dihadiri oleh kepala Madin, kepala MA, kepala MTs, dan ustaz-ustaz 

senior. Sehingga nantinya juga akan jelas pembagian tugasnya.145 

Gambar 4.6. 
SK Pembagian Tugas 

 

 
Sumber Data: Dokumen MA IBS Tahun Pelajaran 2019/2020 

 
 
 

Gambar 4.7. 
SK Penugasan Wali Kelas Wustho Madin Ponpes Al-Isti’anah  

Tahun Pelajaran 2019/2020 
 

 

Sumber Data: Dokumen Madin Ponpes Al-Isti’anah Tahun Pelajaran 2019/2020 

                                                           
145 Wawancara dengan Kepala Madin Ponpes Al-Isti’anah pada tanggal 23 Februari 2021. 
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Langkah pengorganisasian selanjutnya adalah penyusunan 

jadwal, baik jadwal madrasah selama satu tahun, jadwal kegiatan 

peserta didik secara keseluruhan, jadwal KBM Kurikulum Nasional, 

jadwal KBM Kurikulum Pesantren, jadwal ekstrakurikuler, maupun 

jadwal pengembangan diri pendidik. Menurut Kepala MA IBS, 

jadwal kegiatan madrasah biasanya dibuat oleh Wakamad 

Kurikulum, sementara jadwal kegiatan pesantren biasanya dibuat 

oleh Kepala Madin dibantu oleh Dewan Ma’arif. Jadwal kegiatan ini 

ada yang bersifat harian, ada yang mingguan, dan ada pula yang 

tahunan. Karena MA IBS menggunakan sistem boarding (asrama) 

maka jadwal kegiatan peserta didik diatur selama 24 jam, dari mulai 

bangun tidur hingga tidur lagi.146 

Berikut adalah jadwal madrasah selama satu tahun pada 

Tahun Pelajaran 2019/2020 sebagaimana terdapat dalam kalender 

akademik MA IBS. 

Tabel 4.4. 
Jadwal Kegiatan Madrasah MA IBS 

Tahun Pelajaran 2019/2020 
 

No Tanggal Uraian 
1 14 Mei 2019 Penyusunan Team KTSP 2019-2020 
2 21-31 Mei 2019 Penyusunan Perangkat  Pembelajaran 
3 25 Juni 2019 Penyusunan KKM 

4 7 Juli 2019 
Penyusunan dan Finalisasi KTSP 
2019-2020 

5 12 Juli 219 Sosialisasi  KTSP 2019-2020 

6 15 Juli 2019 
Masuk Pertama Tahun  Pelajaran 
2019/2020 

7 15 – 17 Juli 2019 MPLS 

                                                           
146 Wawancara dengan Kepala MA IBS dan Kepala Madin Ponpes Al-Isti’anah pada 

tanggal 23 Februari 2021. 
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8 18 Juli 2019  Seleksi Peminatan IPA dan IPS 
9 28 – 29 Juli 2019 Penerimaan Tamu Ambalan  
10 11 Agustus 2019 Libur Hari raya Idul Adha 1440 H 
11 1 September 2019 Libur tahun baru Hijriyah 1441 H 
12 7-12 Oktober  2019 PTS ( Penilaian Tengah Semester) 
13 1 Oktober 2019 Upacara Hari Kesaktian Pancasila 
14 22 Oktober 2019 Hari santri nasional  
15 28 Oktober 2019 Upacara sumpah pemuda  
16 10 November 2019 Upacara Hari Pahlawan 
17 9 November 2019   Maulid nabi Muhammad SAW 

18 
2 -14 Desember 
2019   

PAS (Penilaian Akhir Semester 
Gasal ) 

19 
16- 20 Desember 
2019 

Ulangan susulan 0dan pengolahan 
nilai raport 

20 21 Desember 2019 Pembagian raport dan cuti bersama 

21 
24-25 Desember  
2019 

Libur hari Natal 

22 1 Januari 2020 Libur tahun baru Masehi 2020 
23  3 Januari 2020  Upacara HAB Kemenag  
24 Februari 2020 Libur tahun baru Imlek 2571 
25 4 – 11 Maret 2020 PTS GENAP 
No Tanggal Uraian 

26 7 Maret 2020 
Libur Hari Raya Nyepi tahun saka 
1941 

27 18 – 23 Maret 20200 Perkiraan USBN, UM MA  
28 23-26 Maret 202 UAMBN – BK MA 
29 10 April 2020 Libur wafat Isa Al masih 
30 22 Maret 2020 Isro’ miroj Nabi Muhammad SAW 
31 25 Maret 2020 Hari raya nyepi  tahun saka  
32 6- 9  April 2020 Perkiraan UNBK- MA  
33 10 April 2020 Wafat Isa Almasih 
34 21 April 2020 Upacara Hari Kartini 
35 24 – 26 April 2020 Libur Awal Ramadhan 1440 H 
36 1 Mei 2020 Libur Hari Buruh Internasional  
37 2 Mei 2020 Upacara HARDIKNAS 
38 7 Mei 2020 Libur hari raya waisak  
39 20 Mei 2020 Upacara hari kebangkitan nasional  
40 21  Mei 2020 Kenaikan isa Almasih 
41 18 - 23 Mei  2020 Libur Akhir Ramadhan 1441 H 

42 24-25 Mei 2020  
Hari Raya Idhul Fitri 1-2 syawal 
1441 H 

43 26-30 Mei 2020  
Libur setelah hari raya Idhul Fitri 
1441 H 

44 1 Juni 2020 Libur hari lahir pancasila 
45 3-13 Juni 2020 PAT 

46  15-19 Juni 2020 
Ulangan susulan dan pengolahan 
raport 
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47  20 Juni 2020 Penyerahan Raport 

48 
22 Juni- 11 Juli  
2020 

Libur Semester 2 

Sumber Data: Dokumen KTSP MA IBS Tahun Pelajaran 2019/2020 

Gambar 4.8. 
Jadwal KBM Kurikulum Nasional MA IBS 

 

 

Sumber Data: Dokumen MA IBS Tahun Pelajaran 2019/2020 

 
 
 

Gambar 4.9. 
Jadwal KBM Kurikulum Pesantren MA IBS 

 

 

Sumber Data: Dokumen MA IBS Tahun Pelajaran 2019/2020 
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Selain jadwal KBM, Wakamad Kurikulum juga diberi tugas 

untuk membuat jadwal ujian, baik ujian tengah semester maupun 

ujian semester. Penyusunannya biasanya ketika mendekati waktu 

ujian dengan tetap mengacu pada kalender akademik. Sementara 

untuk ujian/tes harian penjadwalannya diserahkan kepada tenaga 

pendidik sesuai dengan mata pelajarannya masing-masing. Sementara 

untuk ujian yang di Kurikulum Pesantren diserahkan kepada 

pengurus Madin yang dalam hal ini adalah Dewan Ma’arif.147 

c. Pelaksanaan Kurikulum Boarding School dalam Upaya Peningkatan 

Hasil Belajar Peserta Didik di MA IBS Plangitan Pati Tahun 

Pelajaran 2019/2020 

Menurut Kamad MA IBS, pelaksanaan Kurikulum Nasional 

di MA IBS meliputi pelaksanaan kurikulum tingkat madrasah dan 

pelaksanaan kurikulum tingkat kelas. Yang bertanggung jawab dalam 

pelaksanaan kurikulum di tingkat madrasah adalah kepala madrasah, 

dan yang bertanggung jawab di tingkat kelas adalah tenaga pendidik. 

Sementara yang Kurikulum Pesantren meliputi pelaksanaan 

kurikulum tingkat pesantren dan pelaksanaan kurikulum tingkat 

kelas. Yang bertanggung jawab di tingkat pesantren adalah kepala 

Madin, dan yang bertanggung jawab di tingkat kelas adalah ustaz.148 

                                                           
147 Wawancara dengan Kepala MA IBS sekaligus Ustaz Madin pada tanggal 23 Februari 

2021. 
148 Wawancara dengan Kepala MA IBS sekaligus Ustaz Madin pada tanggal 24 Februari 

2021. 
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Dalam pelaksanaan kurikulum di tingkat madrasah, 

sebagaimana penuturan Kamad MA IBS, kepala madrasah 

berkewajiban melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti menyusun 

rencana tahunan madrasah, menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan 

yang telah direncanakan, memimpin rapat dan membuat notula, serta 

menyusun laporan jika kegiatan telah dilaksanakan. Pelaksanaan 

kurikulum di tingkat pesantren tidak jauh beda dengan pelaksanaan 

kurikulum di tingkat madrasah. Hanya saja pelaksanaan kurikulum di 

tingkat pesantren bentuknya tidak seformal sebagaimana yang ada di 

madrasah.149 

Tenaga pendidik atau ustaz memiliki peranan penting dalam 

pelaksanaan kurikulum di tingkat kelas, baik di madrasah maupun di 

pesantren. Berdasarkan hasil observasi, kegiatan belajar mengajar 

MA IBS di madrasah dilaksanakan mulai pukul 07.00 WIB sampai 

dengan pukul 13.00 WIB. Sementara kegiatan belajar mengajar di 

pesantren (Madin) dimulai pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 

20.30 WIB.150 

Pada pukul 07.00 WIB sebelum masuk ke kelas masing-

masing untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar, seluruh 

peserta didik dikumpulkan di halaman madrasah untuk mengikuti 

                                                           
149 Wawancara dengan Kepala MA IBS sekaligus Ustaz Madin pada tanggal 24 Februari 

2021. 
150 Observasi peneliti pada tanggal 24 Februari 2021. 
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kegiatan apel pagi. Tujuannya adalah untuk mengontrol kelengkapan 

peserta didik, absensi, pembinaan, dan juga pemberian motivasi.151 

Gambar 4.10. 
Kegiatan Apel Pagi di MA IBS 

 

 

Setelah apel pagi, baru kemudian kegiatan belajar mengajar di 

MA IBS dimulai. Agar proses pembelajaran dapat berjalan secara 

efektif dan efisien sehingga hasil belajar sesuai dengan yang 

diharapkan, maka setiap pendidik sebelum melaksanakan kegiatan 

belajar mengajar di kelas, harus mempersiapkan terlebih dahulu 

perangkat pembelajaran. Dan berdasarkan hasil observasi semua 

tenaga pendidik di lingkungan MA IBS yang mengajar di pendidikan 

formal telah membuat seluruh perangkat pembelajaran, mulai dari 

Prota, Promes, Silabus, dan juga Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) di awal tahun pelajaran baru sebelum pembelajaran di 

madrasah mulai aktif.152 Sementara pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran di pesantren, sebagaimana pesantren salaf pada 

umumnya meliputi pengkajian kitab kuning, pembelajaran sikap 
                                                           

151 Wawancara dengan Wakamad Kurikulum MA IBS pada tanggal 24 Februari 2021. 
152 Observasi peneliti pada tanggal 24 Februari 2021. 
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(akhlak) melalui uswah (contoh) yang diberikan oleh pengasuh dan 

juga para ustaz, serta pembelajaran praktik terkait dengan ibadah 

keseharian.153 

Dalam KBM Kurikulum Nasional di kelas, setelah peserta 

didik berdoa, tenaga pendidik memulai kegiatan pembelajaran 

dengan pemberian motivasi berupa ice breaking dan semacamnya. 

Untuk langkah-langkah selanjutnya para tenaga pendidik mengikuti 

apa yang ada di Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang 

meliputi kegiatan inti dan penutup. Sebagai tambahan, dalam rangka 

peningkatan hasil belajar peserta didik para tenaga pendidik selain 

memberikan materi juga memberikan kisi-kisi dan soal latihan.154  

Gambar 4.11. 
KBM Kurikulum Nasional di MA IBS 

 

 

Sementara metode pembelajaran yang digunakan di Madin 

IBS tidak jauh beda dengan metode yang digunakan di pesantren-

pesantren salaf pada umumnya. Sebagaimana Kepala Madin Ponpes 

                                                           
153 Wawancara dengan Nurul Huda (Ustaz Madin Ponpes Al-Isti’anah) pada tanggal 24 

Februari 2021. 
154 Wawancara dengan Ahmad Hasim, S.T, S.Pd. (guru mapel MA IBS) pada tanggal 24 

Februari 2021. 
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Al-Isti’anah mengatakan bahwa metode yang digunakan di Madin 

IBS mengikuti Madrasah Ghozaliyah Syafi'iyah (MGS) Sarang. Yaitu 

ada yang model sorogan,bandongan,ceramah, diskusi (musyawarah), 

qira’atul kutub, dan lain-lain. 155 Dalam praktiknya di kelas biasanya 

sebelum mengajar ustaz mengulukkan salam, kemudian para santri 

membaca doa sebelum belajar secara bersama-sama, lalu ustaz 

mengabsen kehadiran para peserta didik/santri. Setelah terkadang 

ustaz meminta salah seorang peserta didik/santri untuk maju ke depan 

guna membaca materi yang telah disampaikan pada pertemuan 

sebelumnya. Di tengah-tengah peserta didik/santri tersebut membaca 

kitab, ustaz terkadang menyelinginya dengan memberikan pertanyaan 

seputar Nahwu-Sharaf-nya. Setelah selesai, sebelum membaca kitab 

ustaz terlebih dahulu membacakan hadhrah (hadiah Surat Al-Fatihah) 

yang ditujukan kepada pengarang kitab, para kiai dan guru, serta para 

ahli waris.156 Agar peserta didik tetap semangat dalam menuntut 

ilmu, kadang-kadang di sela-sela mengajar ustaz juga memberikan 

motivasi kepada para peserta didik/santri.157 

 
 
 
 

Gambar 4.12. 
KBM Kurikulum Pesantren di MA IBS 

                                                           
155 Wawancara dengan Kepala Madin Ponpes Al-Isti’anah pada tanggal 24 Februari 2021. 
156 Wawancara dengan Nurul Huda (Ustaz Madin Ponpes Al-Isti’anah) pada tanggal 24 

Februari 2021. 
157 Wawancara dengan Kepala MA IBS dan Ustaz Madin pada tanggal 24 Februari 2021. 
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Di antara kegiatan di luar KBM di madrasah yang turut 

menunjang kegiatan belajar mengajar terkait dengan peningkatan 

motivasi belajar adalah pemberian motivasi dalam kegiatan 

pembinaan oleh guru Bimbingan Konseling (BK) yang dilaksanakan 

secara khusus per kelas dan pemberian motivasi oleh kepala 

madrasah saat kegiatan apel pagi.158 

Yang diutamakan dalam pendidikan di pesantren adalah 

pembentukan akhlak. Oleh karena itu diharapkan peserta didik MA 

IBS yang semuanya tinggal di pesantren ini dapat meningkatkan 

kualitas akhlaknya sehingga dapat juga meningkatkan nilai pada 

dimensi sikap di pendidikan formal (madrasah). Selain dimensi sikap, 

pesantren melalui program Madin juga mempelajari kitab-kitab yang 

materinya oleh perencana kurikulum telah disesuaikan dengan 

tingkatan kelas di pendidikan formal (madrasah). Dengan demikian 

                                                           
158 Wawancara dengan Kepala MA IBS dan Ustaz Madin pada tanggal 24 Februari 2021. 
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diharapkan nilai peserta didik pada dimensi pengetahuan di 

pendidikan formal (madrasah) dapat meningkat.159 

Untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan kurikulum 

di tingkat kelas, maka perlu diadakan penilaian. Kamad MA IBS 

mengungkapkan bahwa dalam rangka mengetahui sejauh mana daya 

serap peserta didik terhadap materi yang disampaikan oleh pendidik, 

maka madrasah mengadakan penilaian. Penilaian yang dilakukan 

oleh pendidik meliputi penilaian harian dan Penilaian Tengah 

Semester (PTS). Penilaian yang dilakukan oleh madrasah meliputi 

Penilaian Akhir Semester (PAS), Penilaian Akhir Tahun (PAT), 

Ujian Madrasah (UM), dan Ajuan Akhir Madrasah Berstandar 

Negara (UAMBN). Biasanya juga ada penilaian yang dilakukan oleh 

pemerintah yaitu UNBK (Ujian Nasional Berbasis Komputer), namun 

untuk Tahun Pelajaran 2019/2020 ditiadakan karena kondisi pandemi 

Covid-19. Selain penilaian di atas, madrasah juga menyelenggarakan 

ujian praktik baca kitab dengan nama kegiatan Munaqasyah Fathul 

Qarib.160 

Penilaian untuk mengetahui hasil belajar tidak hanya 

dilakukan di pendidikan formal (madrasah) saja, namun juga 

dilaksanakan di pendidikan non-formal (Madin). Menurut Kepala 

Madin Ponpes Al-Isti’anah, penilaian yang diselenggaran oleh Madin 

di antaranya adalah ujian nisfu sanah dan akhir sanah. Biasanya 

                                                           
159 Wawancara dengan Kepala Madin Ponpes Al-Isti’anah pada tanggal 24 Februari 2021. 
160 Wawancara dengan Kepala MA IBS pada tanggal 24 Februari 2021. 
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dalam situasi normal, setiap akhir tahun ada juga musabaqah akhir 

sanah. Namun karena situasi pandemi ini untuk sementara musabaqah 

pada Tahun Pelajaran 2019/2020 ditiadakan. Penilaian di Madin ada 

yang berupa ujian tulis, ada juga ujian lisan seperti muhafadzah. 

Selain itu ada juga ujian yang sifatnya praktik, seperti praktik 

ubudiyah.161 

Dari hasil penilaian ini kemudian pendidik membuat laporan 

hasil belajar. Di MA IBS, laporan hasil belajar di tingkat kelas ada 

dua jenis, yaitu laporan hasil belajar untuk Kurikulum Nasional dan 

laporan hasil belajar untuk Kurikulum Pesantren. Keduanya akan 

dilaporkan setiap akhir semester dan akhir tahun pelajaran kepada 

orang tua/wali peserta didik.  

Gambar 4.13. 
Laporan Hasil Belajar Kurikulum Nasional MA IBS 

 

 

Sumber Data: Dokumen MA IBS Tahun Pelajaran 2019/2020 

 
 

                                                           
161 Wawancara dengan Kepala Madin Ponpes Al-Isti’anah pada tanggal 24 Februari 2021. 
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Gambar 4.14. 
Laporan Hasil Belajar Kurikulum Pesantren MA IBS 

 

 

Sumber Data: Dokumen Madin Ponpes Al-Isti’anah Tahun Pelajaran 2019/2020 

d. Pengawasan Kurikulum Boarding School dalam Upaya Peningkatan 

Hasil Belajar Peserta Didik di MA IBS Plangitan Pati Tahun 

Pelajaran 2019/2020 

Pengawasan merupakan bagian sangat penting dari 

manajemen. Pengawasan kurikulum bertujuan untuk membantu dan 

turut serta dalam usaha-usaha perbaikan dan meningkatkan mutu, 

baik tenaga pendidik maupun madrasah. Pengawasan dalam dunia 

pendidikan sering disamakan dengan istilah supervisi. Pengawasan 

kurikulum dalam satuan pendidikan terkait erat dengan kegiatan 

supervisi akademik. 

Di MA IBS sebagaimana keterangan dari Kepala MA IBS, 

pengawasan kurikulum di tingkat madrasah biasanya dilakukan oleh 

pengawas madrasah dan ketua yayasan, sementara pengawasan 
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kurikulum di tingkat kelas biasanya dilakukan oleh kepala madrasah. 

Pengawasan yang dilakukan oleh pengawas madrasah biasanya 

dilaksanaan pada awal semester. Sementara pengawasan yang 

dilakukan oleh ketua yayasan biasanya tidak terjadwalkan dan 

bersifat pasif, artinya kepala madrasahlah yang harus melaporkan 

setiap kegiatan ke ketua yayasan secara langsung. Pengawasan di 

tingkat kelas yang dilakukan oleh kepala madrasah biasanya juga 

dilaksanakan di awal semester melalui kegiatan supervisi akademik. 

Kegiatannya diawali dari perencanaan jadwal, pelaksanaan, evaluasi, 

dan tindak lanjut.162  

Gambar 4.15. 
Buku Supervisi Kepala Madrasah di MA IBS 

 

 

Sumber Data: Dokumen MA IBS Tahun Pelajaran 2019/2020 

Sementara kalau di Madin untuk supervisi di tingkat 

pesantren dilakukan oleh ketua yayasan dengan cara membuat jurnal 

absen untuk para ustaz. Adapun di tingkat kelas biasanya dilakukan 

                                                           
162 Wawancara dengan Kepala MA IBS pada tanggal 25 Februari 2021. 
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oleh kepala Madin dengan cara berkunjung ke kelas-kelas. Jika 

terjadi persoalan, biasanya ditindaklanjuti melalui media online 

terutama group Whatsapp.163 

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Manajemen Kurikulum 

Boarding School dalam Upaya Peningkatan Hasil Belajar Peserta Didik 

di MA IBS Plangitan Pati Tahun Pelajaran 2019/2020 

a. Faktor Pendukung 

Menurut Kamad MA IBS di antara faktor pendukung dalam 

pelaksanaan manajemen kurikulum dalam upaya peningkatan hasil 

belajar di MA IBS secara keseluruhan adalah adanya sarana dan 

prasarana yang memadai dan SDM yang mencukupi dan 

mumpuni.164 Secara khusus dalam implementasi kurikulum di tingkat 

kelas, media pembelajaran juga sudah mencukupi dan para tenaga 

pendidik selalu siap untuk menjalankan tugasnya mengajar di 

kelas.165 Dalam kegiatan pengawasan di kelas oleh kepala madrasah, 

tenaga pendidik juga selalu siap untuk disupervisi.166 

b. Faktor Penghambat 

Mengenai faktor penghambat dalam proses perencanaan 

Kurikulum Nasional, Kamad MA IBS mengungkapkan bahwa di 

antara kedalanya adalah saat penetapan KKM. Menurutnya 
                                                           

163 Wawancara dengan Kepala Madin Ponpes Al-Isti’anah pada tanggal 25 Februari 2021. 
164 Wawancara dengan Kepala MA IBS pada tanggal 22 Februari 2021. 
165 Wawancara dengan Kepala MA IBS pada tanggal 24 Februari 2021. 
166 Wawancara dengan Kepala MA IBS pada tanggal 22 Februari 2021. 
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sebenarnya KKM setiap mapel itu tidak harus sama karena tingkat 

kesulitan per mapel itu berbeda-beda bagi peserta didik. Kendala lain 

selain penetapan KKM adalah penentuan metode pembelajaran dalam 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Menurut karena 

karakteristik peserta didik itu berbeda-beda, maka setiap pendidik 

harus benar-benar mengetahui kira-kira metode apa yang harus 

digunakan.167 Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala Madin 

Ponpes Al-Isti’anah di mana penentuan metode pembelajaran sering 

kali menjadi problem dalam perencanaan Kurikulum Pesantren 

mengingat kemampuan dan karakteristik peserta didik yang 

beragam.168  

Lebih lanjut Ahmad Hasim, S.T, S.Pd. selaku tenaga pendidik 

di MA IBS mengatakan bahwa yang kadang menjadi kendala dalam 

penyusunan perangkat pembelajaran itu modelnya yang sering 

berubah-ubah sehingga bingung yang benar dan tepat yang seperti 

apa.169 

Menurut Kamad MA IBS di antara yang menjadi penghambat 

dalam pengorganisasian Kurikulum Nasional adalah adanya beberapa 

tenaga pendidik yang juga mengajar di lembaga pendidikan lain 

sehingga saat pembuatan jadwal harus menyesuaikan juga dengan 

                                                           
167 Wawancara dengan Kepala MA IBS pada tanggal 25 Februari 2021. 
168 Wawancara dengan Kepala Madin Ponpes Al-Isti’anah pada tanggal 22 Februari 2021. 
169 Wawancara dengan Ahmad Hasim, S.T, S.Pd. (guru mapel MA IBS) pada tanggal 22 

Februari 2021. 
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jadwal kegiatan yang ada di luar.170 Hal serupa juga dialami dalam 

pengorganisasian Kurikulum Pesantren sebagaimana diungkapkan 

oleh Kepala Madin Ponpes Al-Isti’anah bahwa saat penyusunan 

jadwal sering kali yang menjadi kendala adalah penyesuaian waktu 

dari para ustaznya ditambah lagi ada beberapa ustaz yang domisilinya 

jauh dari pesantren.171 

Di antara kendala dalam pelaksanaan Kurikulum Nasional 

sebagaimana diungkapkan oleh Kamad MA IBS ada pada penerapan 

metode pembelajaran, karena terkadang pendidik kurang memahami 

bahwa karatkteristik peserta didik itu beragam.172 

Adapun terkait pelaksanaan Kurikulum Pesantren salah 

seorang ustaz Madin Ponpes Al-Isti’anah, Nurul Huda, mengeluhkan 

tentang pembagian kelas di Madin yang tidak didasarkan pada tes 

penempatan (placement test) sehingga akibatnya peserta didik/santri 

yang dari rumah tidak dibekali dengan dasar ilmu-ilmu agama seperti 

diniyah atau TPQ akan mengalami kesulitan.173 Kendala lainnya 

sebagaimana diungkapkan Kepala Madin Ponpes Al-Isti’anah adalah 

ketika ada ustaz yang berhalangan hadir tapi ada pemberitahuan 

sebelumnya, sehingga mau tidak mau harus diisi kekosongan tersebut 

                                                           
170 Wawancara dengan Kepala MA IBS pada tanggal 23 Februari 2021. 
171 Wawancara dengan Kepala Madin Ponpes Al-Isti’anah pada tanggal 23 Februari 2021. 
172 Wawancara dengan Kepala MA IBS pada tanggal 24 Februari 2021. 
173 Wawancara dengan Nurul Huda (ustaz Madin Ponpes Al-Isti’anah) pada tanggal 24 

Februari 2021. 
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dengan tanpa adanya persiapan sebelumnya. Bahkan terkadang 

kosong karena tidak ada penggantinya.174 

Hambatan yang dialami saat supervisi menurut Kamad MA 

IBS adalah permasalahan waktu, di mana terkadang supervisi sudah 

dijadwalkan akan tetapi saat mendekati pelaksanaanya tiba-tiba ada 

tugas lain yang sama pentingnya.175 

4. Upaya Peningkatan Hasil Belajar Peserta Didik di MA IBS Plangitan 

Pati Tahun Pelajaran 2019/2020 

Berbagai upaya telah dilakukan oleh madrasah dan juga pesantren 

dalam rangka meningkatkan hasil belajar peserta didik di MA IBS. 

Kepala MA IBS yang sekaligus juga ustaz Madin, Jupri, M.Pd., 

mengungkapkan bahwa di antara strategi madrasah dalam upaya 

peningkatan hasil belajar peserta didik adalah dengan cara meningkatkan 

kualitas tenaga pendidik dalam pengimplementasian kurikulum di tingkat 

kelas. Dalam upaya itu madrasah kemudian menyelenggarakan kegiatan 

pelatihan/workshop implementasi kurikulum bagi seluruh tenaga 

pendidik.176 Program peningkatan mutu tenaga pendidik selain dilakukan 

oleh madrasah, juga dilakukan oleh pesantren, yaitu dengan cara 

berkunjung atau mengadakan silatuhami (semacam studi banding) ke 

                                                           
174 Wawancara dengan Kepala Madin Ponpes Al-Isti’anah pada tanggal 24 Februari 2021. 
175 Wawancara dengan Kepala MA IBS pada tanggal 25 Februari 2021. 
176 Wawancara dengan Kepala MA IBS pada tanggal 25 Februari 2021. 
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Pesantren MIS Sarang Rembang untuk berdiskusi besama Kepala 

Pondok dan para ustaznya.177 

Gambar 4.16. 
Kegiatan Workshop Tenaga Pendidik di MA IBS 

 

 

Kepala MA IBS yang sekaligus juga ustaz Madin, Jupri, M.Pd., 

mengungkapkan bahwa faktor lingkungan juga memiliki pengaruh besar 

terhadap keberhasilan seseorang dalam belajar. Dalam hal ini pesantren 

sebagai tempat tinggal peserta didik MA IBS juga turut mendukung 

terciptanya suasana belajar di lingkungan pesantren dengan memasukkan 

jadwal belajar mandiri ke dalam jadwal kegiatan harian peserta 

didik/santri saat di asrama. Kegiatan yang wajib diikuti oleh seluruh 

peserta didik/santri ini dilaksanakan di kelas setelah kegiatan KBM 

Kurikulum Pesantren berakhir dengan diawasi oleh ustaz.178  

Hal senanda juga diungkapkan oleh salah seorang ustaz di Madin 

lainnya, Nurul Huda. Ia bahkan menambahkan selain adanya jam wajib 

belajar, untuk menunjang agar hasil belajar peserta didik meningkat, 

                                                           
177 Wawancara dengan Kepala Madin Ponpes Al-Isti’anah pada tanggal 25 Februari 2021. 
178 Wawancara dengan Kepala MA IBS sekaligus Ustaz Madin pada tanggal 25 Februari 

2021. 
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pesantren juga memiliki kegiatan khitabiyah setiap malam Jumat yang 

diisi oleh salah satu dewan asatiz secara bergantian untuk memberikan 

motivasi dan memberikan semangat kepada para peserta didik/santri agar 

lebih giat dan bersungguh-sungguh dalam belajar. Selain itu ada juga 

kegiatan rutinan pembacaan shalawat Burdah setiap malam Senin yang 

dipimpin langsung oleh pengasuh, di mana setelah pembacaan shalawat 

Burdah selesai pengasuh memberikan motivasi kepada para peserta 

didik.179 

 

5. Hasil Belajar Peserta Didik melalui Manajemen Kurikulum Boarding 

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

Pelajaran 2019/2020 

Menurut Kepala MA IBS, Jupri, M.Pd., penilaian belajar peserta 

didik di MA IBS meliputi penilaian belajar Kurikulum Nasional dan 

penilaian belajar Kurikulum Pesantren. Hasil dari penilaian belajar 

tersebut kemudian dilaporkan dalam bentuk laporan hasil belajar peserta 

didik yang diberikan kepada orang tua/wali peserta didik setiap akhir 

semester dan akhir tahun pelajaran.180 Hal senada juga diungkapkan oleh 

Kepala Madin Ponpes Al-Isti’anah, M. Najib Afika, S.Pd..181  

Selanjutnya Ahmad Hasim, S.T., selaku tenaga pendidik yang 

juga menjadi wali kelas XII, menambahkan bahwa laporan hasil belajar 
                                                           

179 Wawancara dengan Nurul Huda (ustaz Madin Ponpes Al-Isti’anah) pada tanggal 25 
Februari 2021. 

180 Wawancara dengan Kepala MA IBS pada tanggal 17 Maret 2021. 
181 Wawancara dengan Kepala Madin Ponpes Al-Isti’anah pada tanggal 17 Maret 2021. 
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peserta didik yang mengolah adalah wali kelas berdasarkan nilai yang 

masuk dari para guru mapel dan hasil akhir pengolahan kemudian 

ditetapkan dalam rapat dewan guru. Penilaiannya meliputi penilaian 

sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian sikap (sikap spiritual 

dan sosial) biasanya diberikan oleh guru mapel PAI dan PPKn dalam 

bentuk predikat dan deskripsi, sementara penilaian pengetahuan dan 

keterampilan diberikan oleh guru mapel masing-masing dalam bentuk 

angka, predikat, dan deskripsi.182  

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Wakamad Kurikulum 

MA IBS, Choirul Mustaqim, S,Pd., pada tahun pelajaran 2019/2020, 

penilaian hanya dilakukan oleh pendidik dan satuan pendidikan 

(madrasah), karena penilaian yang dilakukan oleh pemerintah yaitu Ujian 

Nasional (UN) ditiadakan pada masa pandemi Covid-19. Penilaian yang 

dilakukan oleh pendidik meliputi penilaian harian dan Penilaian Tengah 

Semester (PTS). Penilaian yang dilakukan oleh satuan pendidikan 

(madrasah) meliputi Penilaian Akhir Semester (PAS), Penilaian Akhir 

Tahun (PAT), Ujian Madrasah (UM), dan Ajuan Akhir Madrasah 

Berstandar Negara (UAMBN).183  

Selain penilaian tersebut, madrasah juga menyelenggarakan ujian 

praktik baca kitab yang dikhususkan untuk peserta didik kelas XII 

dengan nama kegiatan Munaqasyah Fathul Qarib. Kegiatan tersebut 

diikutkan pada kegiatan pendidikan formal (madrasah), bukan kegiatan 

                                                           
182 Wawancara dengan Ahmad Hasim, S.T, S.Pd. (guru mapel dan wali kelas MA IBS) 

pada tanggal 17 Maret 2021. 
183 Wawancara dengan Wakamad Kurikulum MA IBS pada tanggal 17 Maret 2021. 
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Madin. Bagi yang telah mengikuti kegiatan tersebut dan dinyatakan lulus 

akan mendapatkan sertifikat dari madrasah. Bagi madrasah, Munaqasyah 

Fathul Qarib ini juga digunakan sebagai salah satu syarat kelulusan 

peserta didik, sehingga wajib diikuti oleh seluruh peserta didik.184 

Terkait penilaian di Madin, Kepala Madin Ponpes Al-Isti’anah 

menjelaskan bahwa penilaian di Madin hanya dilakukan oleh ustaz, baik 

itu ujian nisfu sanah maupun akhir sanah. Penilaian tersebut ada yang 

berupa ujian tertulis dan dan ada yang berupa hafalan dan praktik. Nilai 

tersebut akan diolah di setiap akhir semester oleh wali kelas dan akan 

dilaporkan kepada orang tua/wali santri dalam bentuk laporan hasil 

belajar/rapor.185 Dari hasil observasi di lapangan, berdasarkan dokumen 

laporan hasil belajar/rapor santri Tahun Pelajaran 2019/2020 pada 

Kurikulum Pesantren diketahui bahwa penilaian yang dilaporkan dalam 

laporan hasil belajar/rapor santri adalah penilaian pengetahuan dan 

keterampilan sesuai dengan mata pelajarannya dan pelaporannya hanya 

dalam bentuk angka saja tanpa ada peringkat atau deskripsi.186 

Sementara untuk penilaian akhlak santri di pesantren digunakan 

sistem poin. Bagi yang telah mengantongi poin 50-75, maka peserta 

didik/santri akan mendapatkan surat peringatan. Akan tetapi kalau 

poinnya sudah mencapai 100 atau lebih maka peserta didik/santri tersebut 

akan dikembalikan kepada orang tua/walinya. Bobot nilai tersebut 

                                                           
184 Wawancara dengan Kepala Madin Ponpes Al-Isti’anah pada tanggal 17 Maret 2021. 
185 Wawancara dengan Kepala Madin Ponpes Al-Isti’anah pada tanggal 17 Maret 2021. 
186 Observasi lapangan pada tanggal 17 Maret 2021. 
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berlaku selama 1 (satu) tahun. Penilaian akhlak santri melalui poin ini 

tidak tercantum dalam laporan hasil belajar santri/rapor, namun ada buku 

catatan tersendiri, di mana dari hasil catatan tersebut akan ditindaklanjuti 

oleh madrasah jika memang diperlukan.187 

Gambar 4.17. 
Poin Pelanggaran Tata Tertib Pesantren IBS 

Tahun Pelajaran 2019/2020 

 
Lalu kaitannya dengan sejauh mana hasil belajar peserta didik 

MA IBS pada Tahun Pelajaran 2019/2020, Kepala MA IBS menyatakan 

bahwa pada tahun pelajaran tersebut hasil belajar peserta didik 

mengalami peningkatan, terutama untuk mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam (PAI) dan Bahasa Arab. Hal ini tentu bukan tanpa alasan, 

karena MA IBS adalah madrasah berasrama yang berbasis pesantren.188 

Mengenai hal ini Wakamad Kurikulum MA IBS juga turut 

mengamininya. Ia menyatakan bahwa peningkatan hasil belajar peserta 

didik dapat dilihat langsung dari laporan hasil belajar/rapor peserta didik 

                                                           
187 Wawancara dengan Kepala Madin Ponpes Al-Isti’anah pada tanggal 17 Maret 2021. 
188 Wawancara dengan Kepala MA IBS pada tanggal 17 Maret 2021. 
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dari semester ganjil dan semester genap.189 Dari hasil observasi peneliti 

berupa laporan hasil belajar peserta didik (rapor) di lapangan diperoleh 

data bahwa telah terjadi peningkatan hasil belajar pada Tahun Pelajaran 

2019/2020. Semisal pada Kelas XI yang semula pada semester ganjil 

rata-rata kelasnya untuk semua mata pelajaran adalah 79,3, pada semester 

genap meningkat menjadi 80,3.190  

Tak hanya hasil belajar di madrasah, menurut Kepala Madin 

Ponpes Al-Isti’anah, hasil belajar peserta didik/santri Tahun Pelajaran 

2019/2020 juga mengalami peningkatan di Madin. Untuk hasil belajar 

dari pelajaran kitab dapat dilihat dari nilai rapor, sementara untuk hasil 

belajar akhlak dapat dilihat dari tingkat pelanggaran peserta didik/santri 

terhadap tata tertib yang telah diatur melalui sistem poin.191 

Ahmad Hasim, S.T, selaku wali kelas, menyatakan juga 

menyatakan bahwa hasil belajar peserta didik di MA IBS pada Tahun 

Pelajaran 2019/2020 telah mengalami peningkatan, semisal dari nilai 

rata-rata kelas mapel Bahasa Indonesia dari aspek penetahuan yang 

semula nilainya 81 meningkat menjadi 83. Dan sepengetahuannya 

sebagai wali kelas, nilai mata pelajaran PAI dan Bahasa Arab 

peningkatannya cenderung lebih tinggi daripada mata pelajaran yang 

lainnya. Hal ini menurutnya karena peserta didik di MA IBS semuanya 

tinggal di pesantren. Semisal nilai rata-rata kelas Bahasa Arab dari aspek 

                                                           
189 Wawancara dengan Wakamad Kurikulum MA IBS pada tanggal 17 Maret 2021. 
190 Observasi lapangan pada tanggal 17 Maret 2021. 
191 Wawancara dengan Kepala Madin Ponpes Al-Isti’anah pada tanggal 17 Maret 2021. 
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pengetahuan yang semula 86 meningkat menjadi 92.192 Dan dari hasil 

observasi di lapangan memang ditemukan bahwa untuk mata pelajaran 

PAI dan Bahasa Arab ada kecenderungan untuk meningkat jauh lebih 

baik dari pada mata pelajaran lainnya. Berikut beberapa data nilai untuk 

beberapa mapel yang diperoleh dari laporan hasil belajar kelas XI pada 

semester ganjil dan genap. 

Tabel 4.5. 
Nilai Rata-Rata Kelas XI IPA 
Tahun Pelajaran 2019/2020 

 

Mapel 

Semester Ganjil Semester Genap 
P

en
ge

ta
hu

an
 

K
et

er
am

pi
la

n 

P
en

ge
ta

hu
an

 

K
et

er
am

pi
la

n 

Al-Qur’an Hadits 85 86 87 87 
Akidah Akhlak 86 83 87 87 
Fikih 86 88 88 90 
SKI 86 87 86 88 
PPKn 84 82 85 83 
Bahasa Indonesia 81 83 83 84 
Bahasa Arab 86 86 92 90 
Sejarah Indonesia 82 82 84 84 
Bahasa Inggris 83 83 83 83 
Seni Budaya 85 82 88 83 
PJOK 81 81 84 81 
Prakarya & Kewirausahaan 84 85 87 90 
Biologi 86 86 86 89 
Kimia 81 81 81 81 

 

B. Analisis Data 

Setelah mencermati keseluruhan data yang diperoleh melalui 

wawancara, dokumentasi, dan observasi, maka selanjutnya peneliti akan 

                                                           
192 Wawancara dengan Ahmad Hasim, S.T, S.Pd. (guru mapel dan wali kelas MA IBS) 

pada tanggal 17 Maret 2021. 
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melakukan analisis dengan cara menjelaskan dan menafsirkan data yang telah 

diperoleh serta memberikan beberapa argumentasi yang didasarkan pada 

referensi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 

Analisis data dalam penelitian ini dapat dirumuskan dalam tiga hal 

pokok yaitu (1) analisis manajemen kurikulum boarding school dalam upaya 

peningkatan hasil belajar peserta didik di MA IBS Plangitan Pati yang 

meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan; (2) 

analisis faktor pendukung dan penghambat dari pelaksanaan manajemen 

kurikulum boarding school dalam upaya peningkatan hasil belajar peserta 

didik di MA IBS Plangitan Pati; dan (3) analisis upaya peningkatan hasil 

belajar peserta didik di MA IBS Plangitan Pati melalui manajemen 

kurikulum boarding school. 

Dari hasil penelitian diperoleh data bahwa MA Al-Isti’anah Boarding 

School (IBS) sebagai sebuah sekolah/madrasah yang bersistem asrama selain 

memiliki program pendidikan formal juga memiliki program pendidikan non-

formal. Pendidikan formal ditempuh di madrasah yang dalam hal ini adalah 

Madrasah Aliyah (MA) dan pendidikan non-formal ditempuh di pesantren 

melalui program Madrasah Diniyah (Madin). Masing-masing program 

pendidikan tersebut memiliki struktur organisasi masing-masing di mana 

pendidikan formal dipimpin oleh seorang Kepala Madrasah Aliyah dan 

pendidikan non-formal dipimpin oleh seorang Kepala Madrasah Diniyah. 

Dalam kaitannya dengan kurikulum, Kepala Madrasah Aliyah dibantu oleh 

Wakil Kepala Madrasah Kurikulum (Wakamad Kurikulum) dan Kepala 

Madin dibantu oleh Dewan Ma’arif. 
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Akan tetapi meskipun demikian kedua program pendidikan tersebut 

memiliki keterkaitan yang kuat karena MA IBS mengusung pendidikan 

formal berbasis pesantren, sehingga setiap anak yang menjadi peserta didik 

baru di MA IBS secara otomatis harus masuk menjadi peserta didik/santri 

baru di Madin Ponpes Al-Isti’anah dan wajib mengikuti semua kegiatan di 

kedua program pendidikan tersebut. 

 Keterkaitan yang kuat antara keduanya juga dibuktikan dengan selalu 

diadakannya koordinasi di antara keduanya, termasuk dalam penyusunan 

kurikulum. Dalam proses penyusunan kurikulum pun keduanya sama-sama 

berjalan dan saling mengisi meskipun secara administrasi memang dokumen 

Kurikulum Pesantren pada Tahun Pelajaran 2019/2020 ini belum 

dimasukkan ke dalam dokumen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP). 

Berikut adalah analisis mengenai manajemen kurikulum boarding 

school yang dilaksanakan di MA IBS beserta faktor pendukung dan 

penghambatnya serta analisis upaya peningkatan hasil belajar peserta didik 

melalui manajemen kurikulum boarding school. 

1. Analisis Manajemen Kurikulum Boarding School dalam Upaya 

Peningkatan Hasil Belajar Peserta Didik di MA IBS Plangitan Pati 

Tahun Pelajaran 2019/2020 

a. Analisis Perencanaan Kurikulum Boarding School dalam Upaya 

Peningkatan Hasil Belajar Peserta Didik di MA IBS Plangitan Pati 

Tahun Pelajaran 2019/2020 
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Perencanaan kurikulum merupakan aspek yang sangat 

penting dalam proses manajemen kurikulum, karena perencanaan 

kurikulum merupakan sebuah pedoman, penggerak, dan juga 

sebagai motivasi dalam implementasi kurikulum. Jika kurikulum 

yang akan diterapkan tidak direncanakan dengan baik, sudah tentu 

tujuan pembelajaran tidak akan pernah tercapai dengan baik pula.  

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa MA IBS 

merupakan madrasah berasrama yang selama ini memang telah 

berupaya untuk mengintegrasikan antara Kurikulum Nasional yang 

diterapkan di Madrasah Aliyah dan Kurikulum Pesantren yang 

diterapkan di Madrasah Diniyah, meskipun secara administrasi 

memang dokumen Kurikulum Pesantren pada Tahun Pelajaran 

2019/2020 ini belum dimasukkan ke dalam dokumen Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). 

Perencanaan Kurikulum Nasional di MA IBS dilaksanakan 

setiap satu tahun sekali tepatnya di awal tahun pelajaran. Adapun 

kegiatannya sebagaimana penyusunan dokumen KTSP pada 

umumnya diawali dengan pembentukan Tim Pengembang 

Kurikulum yang melibatkan berbagai pihak, di antaranya ketua 

yayasan, kepala madrasah, wakil kepala madrasah, tata usaha, tenaga 

pendidik, dan komite. Dalam Petunjuk Teknis Penyusunan dan 

Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Madrasah 

Aliyah memang dijelaskan bahwa tahap awal yang harus dilakukan 

madrasah dalam penyusunan Dokumen KTSP Kurikulum 2013 
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adalah membentuk tim pengembang kurikulum madrasah yang 

terdiri dari kepala madrasah, komite madrasah, beberapa tenaga 

pendidik (termasuk Waka Kurikulum) dan stakeholders.193 Hal ini 

sesuai dengan salah satu prinsip kurikulum yang kooperatif 

sebagaimana yang dikemukakan oleh Dinn Wahyudin bahwa dalam 

manajemen kurikulum perlu adanya kerja sama yang positif dari 

berbagai pihak terkait.194 

Dalam kegiatan perencanaan ini, tugas Tim Pengembang 

setelah terbentuk adalah melakukan pemetaan potensi yang dimiliki 

oleh madrasah dan juga kelemahannya. Tujuannya agar kondisi 

madrasah yang sebenarnya dapat terungkap. Setelah itu tim 

pengembang baru melakukan langkah-langkah penyusunan 

kurikulum. Dalam Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pengembangan 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Madrasah Aliyah kegiatan 

semacam ini disebut dengan analisis konteks. Di mana dengan 

analisis SWOT dilakukan analisis terhadap (1) kekuatan atau potensi 

yang dimiliki madrasah dan bagaimana memanfaatkannya, (2) 

kelemahan yang dimiliki madrasah dan bagaimana meminimalisir 

kelemahan tersebut bahkan berubah menjadi kekuatan dan peluang, 

(3) ancaman yang dihadapi madrasah dan menjadikannya sebagai 

peluang, serta (4) peluang yang bisa dicapai. Analisis ini dilakukan 
                                                           

193 Direktorat KSKK Madrasah, 2019, Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pengembangan 
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Madrasah Aliyah (Reguler), Jakarta: Dirjen Pendidikan 
Islam Kementerian Agama RI 

194 Dinn Wahyudin, 2019, Manajemen Kurikulum, Cet. Ke-2, Bandung: PT. Remaja 
Rosdakarya, hlm. 20 
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secara holistik sehingga hasil yang diperoleh merupakan gambaran 

nyata tentang kondisi madrasah.195 

Perencanaan Kurikulum Pesantren, sebagaimana Kurikulum 

Nasional, juga dilakukan di setiap awal tahun pelajaran. Dewan 

Ma’arif sebagai bagian dari struktur organisasi Madrasah Diniyah 

yang khusus mengurusi kurikulum memiliki peranan penting dalam 

hal ini. Dalam kegiatan perencanaan ini Dewan Ma’arif mengadakan 

musyawarah untuk mengkaji hasil evaluasi dari pelaksanaan 

kurikulum pada tahun pelajaran sebelumnya yang kemudian 

dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam merumuskan 

perencanaan kurikulum untuk tahun pelajaran berikutnya sebagai 

bentuk dari tindak lanjut. Hal ini sesuai dengan salah satu prinsip 

evaluasi kurikulum yang berkesinambungan sebagaimana 

dikemukakan oleh Oemar Hamalik.196 

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam perencanaan 

kurikulum di MA IBS secara umum adalah sebagai berikut. 

1) Menentukan standar kompetensi lulusan. 

2) Menyusun struktur dan muatan kurikulum. 

3) Menyusun ketuntasan belajar dan sistem penilaian. 

4) Menyusun kalender pendidikan. 

5) Menyusun perangkat pembelajaran. 

                                                           
195 Direktorat KSKK Madrasah, 2019, Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pengembangan 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Madrasah Aliyah (Reguler) 
196 Oemar Hamalik, 2008, Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum, hlm. 172 
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Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai pedoman operasional 

dalam mengelola progrram pendidikan selama satu tahun. Adapun 

penjabaran dari kegiatan-kegiatan tersebut adalah sebagai berikut. 

1) Menentukan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) 

Untuk mencapai standar mutu pendidikan pada Kurikulum 

Nasional yang dapat dipertanggungjawabkan, kegiatan 

pembelajaran di MA IBS mengacu pada Standar Kompetensi 

Lulusan (SKL) yang telah ditetapkan oleh Permendikbud nomor 

20 Tahun 2016 yang mencakup dimensi sikap, dimensi 

pengetahuan, dan dimensi keterampilan.197  

Sementara Standar Kompetensi Lulusan (SKL) pada 

Kurikulum Pesantren mengacu pada hasil musyawarah yang telah 

ditetapkan oleh Dewan Ma’arif. Sebagaimana Kurikulum 

Nasional, SKL Kurikulum Pesantren juga mencakup dimensi 

sikap, dimensi pengetahuan, dan dimensi keterampilan. Namun 

penekanan yang utama dari ketiga dimensi tersebut adalah 

dimensi sikap (akhlak). Karena menurut M. Ali Mas’udi 

pesantren sebagai salah satu sub sistem Pendidikan Nasional yang 

indigenous Indonesia, mempunyai keunggulan dan karakteristik 

                                                           
197 Dokumen KTSP MA IBS Tahun Pelajaran 2019/2020 dan wawancara dengan Kepala 

MA IBS pada tanggal 22 Februari 2021. 



137 

 

 

khusus dalam mengaplikasikan pendidikan karakter bagi anak 

didiknya (santri).198 

2) Menyusun struktur dan muatan kurikulum 

Struktur kurikulum Madrasah Aliyah adalah pola dan 

susunan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik 

dalam kegiatan pembelajaran satu jenjang pendidikan selama 3 

(tiga) tahun mulai dari kelas X sampai dengan kelas XII. Struktur 

kurikulum MA IBS terdiri atas: Kelompok A dan B yang memuat 

mata pelajaran wajib yang diikuti oleh seluruh peserta didik; 

Kelompok C yang memuat mata pelajaran peminatan yang diikuti 

oleh peserta didik sesuai dengan bakat, minat, dan 

kemampuannya. Dan yang terakhir adalah kelompok muatan 

lokal yang memuat pelajaran keagamaan sesuai dengan karakter 

pesantren. Struktur kurikulum semacam ini mengacu pada pada 

struktur kurikulum yang terdapat dalam KMA Nomor 184 Tahun 

2019 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Madrasah. 

Di antara yang termasuk dalam mata pelajaran Kelompok 

A antara lain: Pendidikan Agama Islam (yang terdiri atas Qur’an 

Hadis, Fikih, Akidah Akhlak, dan SKI), Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Bahasa Arab, Matematika, 

Sejarah Indonesia, dan Bahasa Inggris. Yang termasuk kelompok 

B antara lain: Seni Budaya, Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan 

                                                           
198 M. Ali Mas’udi, 2015, “Peran Pesantren dalam Pembentukan Karakter Bangsa”, 

Jurnal Paradigma, 2 (1). 
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Kesehatan, Prakarya dan Kewirausahaan). Sementara mata 

pelajaran Kelompok C adalah sesuai dengan masing-masing 

peminatan. MA IBS menyelenggarakan dua pemintan, yaitu 

Matematika dan Ilmu Alam dan Ilmu-Ilmu Sosial. Mapel 

peminatan untuk Matematika dan Ilmu Alam, meliputi: 

Matematika, Biologi, Fisika, dan Kimia. Adapun mapel untuk 

peminatan Ilmu-Ilmu Sosial, meliputi: Geografi, Sejarah, 

Sosiologi, dan Ekonomi. Sementara mata pelajaran muatan lokal 

kurikulum yang diselenggarakan di MA IBS adalah Bahasa Jawa. 

Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk 

mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas 

satuan pendidikan, yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke 

dalam mata pelajaran yang ada. 

Muatan kurikulum meliputi sejumlah mata pelajaran yang 

keluasan dan kedalamannya merupakan beban belajar bagi peserta 

didik pada satuan pendidikan. Di samping itu materi muatan lokal 

dan kegiatan pengembangan diri termasuk ke dalam isi 

kurikulum. Pengembangan diri ini bukan merupakan mata 

pelajaran yang harus diasuh oleh tenaga pendidik. Pengembangan 

diri bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik 

untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan 

kebutuhan, bakat, dan minat setiap peserta didik sesuai dengan 

kondisi madrasah. Kegiatan pengembangan diri di MA IBS 

dilakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler yang antara lain: 
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Rebana, Pramuka, Silat, Bimbingan Kompetisi Sains Madrasah 

(KSM) Mapel Fisika, Bimbingan KSM Mapel Biologi, 

Bimbingan KSM Mapel Kimia, Bimbingan KSM Mapel 

Ekonomi, dan Bimbingan KSM Mapel Matematika. 

Struktur dan muatan Kurikulum Nasional di MA IBS 

meliputi lima kelompok mata pelajaran sebagai berikut.  

a) Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia.   

b) Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian.  

c) Kelompok mata pelajaran  ilmu pengetahuan dan teknologi . 

d) Kelompok mata pelajaran estetika. 

e) Kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan. 

Kelompok mata pelajaran tersebut dilaksanakan melalui 

muatan dan atau kegiatan pembelajaran sebagaimana diuraikan 

dalam Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 Pasal 7. 

Mengingat MA IBS adalah madrasah boarding 

(berasrama) yang semua peserta didiknya tinggal di asrama 

pesantren, maka selain melaksanakan kegiatan pembelajaran 

umum (Kurikulum Nasional), MA IBS juga menyelenggarakan 

kegiatan pembelajaran Kurikulum Pesantren (Madrasah Diniyah). 

Adapun mata pelajaran yang masuk dalam Kurikulum Pesantren 

di antaranya adalah Al-Qur’an, Tafsir, Hadis, Fikih, Fara’id, 

Tarikh, Adab, Nahwu, Sharaf, I’rab, Khath/Imla’, dan Tauhid. 

Mata pelajaran dan kitab yang dikaji pada pembelajaran 

Kurikulum Pesantren ditentukan dengan mempertimbangkan 
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materi yang diajarkan pada Kurikulum Nasional di madrasah, 

terutama untuk mata pelajaran yang tergabung dalam Pendidikan 

Agama Islam. Tujuannya agar anak mampu menangkap 

materinya sehingga ada korelasi antara pendidikan formal 

(madrasah) dan pendidikan non-formal (Madin) dalam 

pembelajaran. Oleh karena itulah jenjang kelas di Madin 

disamakan dengan jenjang kelas yang ada di pendidikan formal 

(madrasah). 

Beban belajar Kurikulum Nasional yang diterapkan di MA 

IBS dinyatakan dalam jam pelajaran per minggu selama satu 

semester. Beban belajar di MA IBS untuk kelas X, XI dan XII 

sekurang-kurangnya masing-masing 51 jam per minggu dengan 

durasi satu jam pelajaran adalah 45 menit. Setiap peserta didik di 

MA IBS diwajibkan mengikuti seluruh program pembelajaran dan 

beban belajar yang sudah ditetapkan sesuai dengan struktur 

kurikulum yang berlaku, baik itu Kurikulum Nasional maupun 

Kurikulum Pesantren. 

3) Menyusun ketuntasan belajar dan sistem penilaian 

Kriteria ketuntasan minimal pada Kurikulum Nasional 

yang diterapkan di MA IBS ditentukan dengan 

mempertimbangkan hal-hal berikut ini. 

a) Karakteristik peserta didik (intake). 

b) Karakteristik mata pelajaran (kompleksitas materi/ 

kompetensi).  
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c) Kondisi satuan pendidikan (daya dukung) pada proses 

pencapaian kompetensi. 

Dengan mempertimbangkan ketiga hal tersebut, Tim 

Pengembang Kurikulum Nasional yang bertugas melaksanakan 

perencanaan kurikulum menetapkan nilai Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM) setiap mata pelajaran mulai dari kelas X hingga 

kelas XII sebesar 75 dari nilai maksimal 100. 

Sementara pada Kurikulum Pesantren, Dewan Ma’arif 

menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) secara merata 

untuk semua mapel sebesar 5 dari nilai maksimal 10 dengan tanpa 

ada pertimbangan khusus sebagaimana dalam Kurikulum 

Nasional. 

Ruang lingkup penilaian pada Kurikulum Nasional oleh 

pendidik dan satuan pendidikan meliputi penilaian sikap, 

penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Penilaian 

tersebut terdiri atas penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian 

hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan penilaian hasil belajar 

oleh pemerintah. Hal ini sebagaimana terdapat pada 

Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang Penilaian Hasil 

Belajar Peserta Didik yang ditindaklanjuti dengan Petunjuk 

Teknis Penilaian oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan tahun 

2017 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar 

dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Berikut 

tabel penjelasan dari masing-masing penilaian tersebut. 
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Tabel 4.6. 
Penilaian Peserta Didik di MA IBS 

Tahun Pelajaran 2019/2020 
 

Komponen 
 

Penilaian Oleh 

Pendidik 
Satuan 

pendidikan 
Pemerintah 

Bentuk 
penilaian 

Penilaian harian 
dan 
dapat juga 
Penilaian 
Tengah 
Semester 

Penilaian 
Akhir 
Semester, 
Penilaian 
Akhir Tahun, 
Ujian 
Madrasah dan 
Ujian 
Akhir 
Madrasah 
Berstandar 
Negara 

Ujian 
Nasional, 
dan 
bentuk lain 
yang 
diperlukan 
 

Aspek yang 
dinilai 

Sikap, 
Pengetahuan 
termasuk 
kemampuan 
berpikir 
tingkat tinggi 
(HOTS), 
dan 
Keterampilan 

Sikap, 
Pengetahuan 
termasuk 
kemampuan 
berpikir 
tingkat 
tinggi 
(HOTS), dan 
Keterampilan 
 

Pengetahuan, 
termasuk 
kemampuan 
berpikir 
tingkat tinggi 
(HOTS) 

Laporan 
penilaian 
a. Sikap 
 
b. Pengetahuan 
 
c. Keterampilan 
 

 
 
Predikat dan 
deskripsi 
Angka, predikat, 
dan deskripsi 
Angka, predikat, 
dan deskripsi 

 
 
Predikat dan 
deskripsi 
Angka, 
predikat, dan 
deskripsi 
Angka, 
predikat, dan 
deskripsi 

 
 
--- 
 
Angka dan 
kategori 
--- 

 

Sebagaimana penilaian pendidikan pada Kurikulum 

Nasional, penilaian pendidikan pada Kurikulum Pesantren juga 

didasarkan pada tiga aspek, yaitu aspek sikap, aspek pengetahuan, 

dan aspek keterampilan. Aspek sikap meliputi akhlak peserta 

didik, aspek pengetahuan meliputi kemampuan peserta didik 
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dalam memahami materi pelajaran, sementara aspek keterampilan 

meliputi kemampuan peserta didik dalam membaca kitab kuning 

untuk beberapa mata pelajaran dan hafalan nadzam untuk mata 

pelajaran yang sudah ditentukan. 

4) Menyusun kalender pendidikan 

Kalender pendidikan adalah pengaturan waktu untuk 

kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun ajaran 

yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif 

belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur. Penyusunan 

kalender pendidikan selama satu tahun pelajaran mengacu pada 

efisiensi, efektivitas, dan hak-hak peserta didik. 

Setiap tahun sebelum dimulainya tahun pelajaran baru, 

MA IBS membuat kalender pendidikan dengan mengacu pada 

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi 

Jawa Tengah, Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian 

Agama Provinsi Jawa Tengah, Keputusan Kepala Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati, Keputusan Kepala 

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati, dan Program 

Kegiatan MA IBS Pati.  

Mengingat MA IBS adalah madrasah boarding 

(berasrama) tentunya ada berbagai macam penyesuaian yang 

perlu dilakukan. Hal ini sebagaimana arahan pemerintah dalam 

Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan Madrasah Aliyah, satuan pendidikan 
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Madrasah Aliyah dapat menyusun kalender pendidikan 

berdasarkan Standar isi, SK Dirjend Pendis tentang Kalender 

Pendidikan Madrasah, Kalender Pendidikan Kanwil setempat, dan 

disesuaikan dengan kebutuhan madrasah.199 

Sementara kalender akademik Kurikulum Pesantren 

mengikuti kalender akademik yang ada di Kurikulum Nasional. 

5) Menyusun perangkat pembelajaran 

Di antara kegiatan perencanaan kurikulum yang tidak 

kalah pentingnya dalam upaya peningkatan hasil belajar adalah 

penyusunan perangkat pembelajaran. Penyusunan perangkat 

pembelajaran di MA IBS semuanya diserahkan kepada masing-

masing tenaga pendidik/ustaz yang mengajar. Perangkat 

pembelajaran ini disusun pada awal semester sebelum kegiatan 

belajar mengajar berlangsung. Dalam pembuatan perangkat 

pembelajaran ini para pendidik harus mempertimbangkan hari 

aktif dan hari libur di kalender akademik yang sebelumnya telah 

disusun oleh Tim Pengembang Kurikulum. 

Pengelolaan pembelajaran di MA IBS diawali dengan 

proses penyusunan rencana persiapan berupa perangkat 

pembelajaran yang berisikan hal-hal yang perlu atau harus 

dilakukan oleh tenaga pendidik dalam melaksanakan kegiatan 

pembelajaran. Fungsi dari perangkat pembelajaran ini adalah 

                                                           
199 Direktorat KSKK Madrasah, 2019, Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pengembangan 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Madrasah Aliyah (Reguler) 
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sebagai acuan bagi tenaga pendidik dalam melaksanakan kegiatan 

belajar mengajar (kegiatan pembelajaran) agar lebih terarah dan 

berjalan secara efektif dan efisien.200 Unsur utama dalam 

perangkat pembelajaran ini terdiri dari program tahunan (Prota), 

program semester (Promes), silabus dan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP). Program tahunan dan program semester 

memiliki komponen-komponen yang sama yaitu tujuan, bahan 

pelajaran, metode dan media pembelajaran, dan evaluasi. Hanya 

saja keluasan dan kedalamannya yang berbeda.201  

Untuk Kurikulum Pesantren sebelum menyusun perangkat 

pembelajaran, Dewan Ma’arif beserta ustaz-ustaz senior 

menentukan terlebih dahulu kitab apa saja yang akan digunakan 

dalam pembelajaran di Madin. Di antara yang terlibat dalam 

penentuan kitab adalah Dewan Ma’arif dengan dibantu oleh guru-

guru senior di madrasah dan juga para ustaz di pesantren. Karena 

para ustaz di pesantren adalah sekaligus guru mapel PAI di 

madrasah, maka kitab yang digunakan pun akan disesuaikan 

dengan materi yang diajarkan di madrasah sehingga nantinya ada 

korelasi. Mata pelajaran Kurikulum Nasional yang 

memungkinkan untuk dikorelasikan dengan mata pelajaran 

Kurikulum Pesantren dapat dilihat pada tabel berikut. 

 

                                                           
200 Heni Listiana, 2016, Pengembangan Kurikulum, hlm. 28 
201 Heni Listiana, 2016, Pengembangan Kurikulum, hlm. 108 
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Tabel 4.7. 
Korelasi Mapel Kurikulum Nasional dan Kurikulum Pesantren 

 
Mapel Kurikulum Nasional Mapel Kurikulum Pesantren 

Qur’an Hadis Al-Qur’an, Tafsir, Hadis 
Fikih Fikih, Fara’id 
Akidah Akhlak Tauhid, Adab 
SKI Tarikh 

Bahasa Arab 
Nahwu, Sharaf, I’rab, 
Khath/Imla’ 

 

b. Analisis Pengorganisasian Kurikulum Boarding School dalam 

Upaya Peningkatan Hasil Belajar Peserta Didik di MA IBS 

Plangitan Pati Tahun Pelajaran 2019/2020 

Perencanaan yang baik perlu ditindaklanjuti dengan 

pengorganisasian yang baik. Setelah perencanaan kurikulum selesai 

Tim Pengembang akan mengadakan rapat koordinasi dalam rangka 

pengorganisasian kurikulum. Hal ini sejalan dengan pendapat Terry 

bahwa pengorganisasian merupakan kegiatan dasar dari manajemen 

yang dilaksanakan dalam rangka mengatur seluruh sumber-sumber 

yang dibutuhkan termasuk unsur manusia sehingga pekerjaan dapat 

diselesaikan dengan sukes.202 

Di antara kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam 

pengorganisasian kurikulum ini adalah: pertama, menyusun dan 

mengatur rencana program kegiatan yang akan berlangsung selama 

                                                           
202 Rahmat Hidayat dan Candra Wijaya, 2017, Ayat-Ayat Alquran tentang Manajemen 

Pendidikan Islam, hlm. 26 
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satu tahun ke depan berdasarkan kepada kebutuhan sesuai dengan 

visi, misi, dan tujuan madrasah dengan tetap mengacu pada kalender 

akademik yang telah direncanakan. Kedua, mengatur pembagian 

tugas dan kewajiban pendidik yang didasarkan pada keahlian dan 

minat Sumber Daya Manusi (SDM) yang ada. Ketiga, menyusun 

jadwal kegiatan peserta didik meliputi kegiatan KBM Kurikulum 

Nasional dan Kurikulum Pesantren. Kegiatan-kegiatan 

pegorganisasian tersebut melibatkan kepala madrasah, wakamad 

kurikulum, kepala Madin, ketua yayasan, dan beberapa tenaga 

pendidik/ustaz. 

MA IBS adalah salah satu madrasah yang menerapkan sistem 

asrama (boarding) berbasis pesantren. Oleh karena itu program 

kegiatannya harus disusun sedemikian rupa sehingga antara program 

pendidikan formal yang diselenggarakan di madrasah dengan 

program Madrasah Diniyah yang diselenggarakan di pondok 

pesantren dapat berjalan secara beriringan dan saling menunjang satu 

sama lain, termasuk di antaranya dalam upaya peningkatan hasil 

belajar peserta didik. 

Menurut Muhibbuddin Abdulmuid, pengorganisasian berarti 

upaya kerjasama melibatkan banyak orang yang berkompeten dalam 

bidangnya untuk mencapai tujuan.203 Agar program-program yang 

telah disusun tersebut dapat berjalan secara teratur, terogranisir, 

terukur, dan terarah sehingga dapat mencapai tujuan yang 

                                                           
203 Muhibbuddin Abdulmuid, 2013, Manajemen Pendidikan, hlm. 7 
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diharapkan, maka perlu adanya pembagian tugas dari seluruh 

komponen di lingkungan MA IBS sesuai dengan keahliannya. 

Penyerahan suatu tugas kepada ahlinya semacam ini sesuai dengan 

sabda Rasulullah Saw. yang berbunyi, 

اْنَتِظِر 
َ
ِ ف ِ ْه

َ
ِ أ

ْ َ  
َ
ْمُر ِإ

َ ْ
ْسِنَد ا

ُ
اَعةَ  ِإَذا أ ) الّسَ اِرّيُ

َ
خ ُ  (َرَواُه ا

Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka 
tunggulah kehancurannya. (H.R. Bukhari) 

 
Pembagian tugas yang dimaksud mencakup pembagian tugas 

program pendidikan formal dan pembagian tugas program pendidikan 

non-formal termasuk di antaranya program-program unggulan MA 

IBS. Lalu untuk menyinkronkan antara program kegiatan yang 

dilaksanakan di pesantren dan madrasah, diadakan pula musyawarah 

bersama yang dihadiri oleh seluruh komponen madrasah dan 

pesantren yang di antaranya meliputi kepala Madin, kepala MA, 

kepala MTs, dan ustaz-ustaz senior. Sehingga nantinya juga akan 

jelas pembagian tugasnya. 

Pembagian tugas di madrasah (pendidikan formal) diorganisir 

oleh Tim Pengembang Kurikulum melalui rapat dan kemudian 

hasilnya akan dikuatkan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala 

Madrasah. Sementara pembagian tugas di Madin biasanya didahului 

dengan kegiatan rapat koordinasi di awal tahun pelajaran yang 

dihadiri oleh internal pengurus Madin, baik yang wali kelas maupun 

yang bukan wali kelas. Setelah ditentukan tugas dan 
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penanggungjawabnya kemudian Kepala Madin membuatkan Surat 

Keputusan (SK). 

Langkah pengorganisasian selanjutnya adalah penyusunan 

jadwal, baik jadwal madrasah selama satu tahun, jadwal kegiatan 

peserta didik secara keseluruhan, jadwal KBM Kurikulum Nasional, 

jadwal KBM Kurikulum Pesantren, jadwal ekstrakurikuler, maupun 

jadwal pengembangan diri pendidik. Jadwal kegiatan madrasah 

biasanya dibuat oleh Kepala Madrasah dibantu Wakamad Kurikulum, 

sementara jadwal kegiatan pesantren biasanya dibuat oleh Kepala 

Madin dibantu oleh Dewan Ma’arif. Jadwal kegiatan ini ada yang 

bersifat harian, ada yang mingguan, dan ada pula yang tahunan. 

Karena MA IBS menggunakan sistem boarding (asrama) maka 

jadwal kegiatan peserta didik diatur selama 24 jam, dari mulai 

bangun tidur hingga tidur lagi. 

Selain jadwal KBM, Wakamad Kurikulum juga diberi tugas 

untuk membuat jadwal ujian, baik ujian tengah semester maupun 

ujian semester. Penyusunannya biasanya ketika mendekati waktu 

ujian dengan tetap mengacu pada kalender akademik. Sementara 

untuk ujian/tes harian penjadwalannya diserahkan kepada tenaga 

pendidik sesuai dengan mata pelajarannya masing-masing. Sementara 

untuk ujian yang di Kurikulum Pesantren penyusunan jadwalnya 

diserahkan kepada Dewan Ma’arif selaku penanggung jawab 

kurikulum di pesantren. 
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c. Analisis Pelaksanaan Kurikulum Boarding School dalam Upaya 

Peningkatan Hasil Belajar Peserta Didik di MA IBS Plangitan Pati 

Tahun Pelajaran 2019/2020 

Pelaksanaan kurikulum merupakan aktualisasi dari 

perancanaan kurikulum yang sudah disusun dan diorganisasikan. 

Menurut Dinn Wahyudin, pelaksanaan kurikulum meliputi 

pelaksanaan kurikulum tingkat madrasah dan pelaksanaan kurikulum 

tingkat kelas.204 Di MA IBS yang bertanggung jawab dalam 

pelaksanaan Kurikulum Nasional di tingkat madrasah adalah kepala 

madrasah, dan yang bertanggung jawab di tingkat kelas adalah tenaga 

pendidik. Sementara yang Kurikulum Pesantren meliputi pelaksanaan 

kurikulum tingkat pesantren dan pelaksanaan kurikulum tingkat 

kelas. Yang bertanggung jawab di tingkat pesantren adalah kepala 

Madin, dan yang bertanggung jawab di tingkat kelas adalah ustaz. 

Dalam pelaksanaan kurikulum di tingkat madrasah, kepala 

madrasah berkewajiban melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti 

menyusun rencana tahunan madrasah, menyusun jadwal pelaksanaan 

kegiatan yang telah direncanakan, memimpin rapat dan membuat 

notula, serta menyusun laporan jika kegiatan telah dilaksanakan. Hal 

ini tentu tidak lepas dari tanggung jawab kepala madrasah sebagai 

pemimpin, administrator, serta koordinator.205 Pelaksanaan 

kurikulum di tingkat pesantren tidak jauh beda dengan pelaksanaan 

                                                           
204 Dinn Wahyudin, 2019, Manajemen Kurikulum, hlm. 105 
205 Dinn Wahyudin, 2019, Manajemen Kurikulum, hlm. 105 
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kurikulum di tingkat madrasah. Hanya saja pelaksanaan kurikulum di 

tingkat pesantren bentuknya tidak seformal sebagaimana yang ada di 

madrasah. 

Mars mengemukakan tiga faktor yang mempengaruhi 

pelaksanaan kurikulum, yaitu: dukungan kepala sekolah, dukungan 

rekan sejawat pendidik, dan dukungan internal yang datang dari 

dalam diri pendidik sendiri. Dari ketiga faktor tersebut diri pendidik 

sendiri merupakan fakor penentu di samping fakor-faktor lain. 

Dengan kata lain, keberhasilan pelaksanaan kurikulum sangat 

ditentukan oleh faktor pendidik, karena bagaimanapun baiknya 

sarana pendidikan apabila pendidik tidak melakukan tugas dengan 

baik, maka hasil pelaksanaan kurikulum tidak akan memuaskan.206 

Selain itu, untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kurikulum di 

tingkat kelas, pembagian tugas tenaga pendidik/ustaz yang secara 

administratif telah diatur oleh madrasah/pesantren harus dilaksanakan 

dengan penuh disiplin dan bertanggung jawab. 

Sebagaimana tertera dalam jadwal, kegiatan belajar mengajar 

MA IBS di madrasah dilaksanakan mulai pukul 07.00 WIB sampai 

dengan pukul 13.00 WIB. Sementara kegiatan belajar mengajar di 

pesantren (Madin) dimulai pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 

20.30 WIB. Pada pukul 07.00 WIB sebelum masuk ke kelas masing-

masing untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar Kurikulum 

                                                           
206 Wahyu Bagja Sulfemi, 2018, Manajemen Kurikulum, Bogor: STKIP Muhammadiyah 

Bogor, hlm. 62 
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Nasional, seluruh peserta didik dikumpulkan di halaman madrasah 

untuk mengikuti kegiatan apel pagi. Tujuannya adalah untuk 

mengontrol kelengkapan peserta didik, absensi, pembinaan, dan juga 

pemberian motivasi. Dalam kegiatan belajar, menurut Sardiman, 

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.207 

Setelah apel pagi, baru kemudian kegiatan belajar mengajar di 

MA IBS dimulai. Agar proses pembelajaran dapat berjalan secara 

efektif dan efisien sehingga hasil belajar sesuai dengan yang 

diharapkan, maka setiap pendidik sebelum melaksanakan kegiatan 

belajar mengajar di kelas, harus mempersiapkan terlebih dahulu 

perangkat pembelajaran, mulai dari Prota, Promes, Silabus, dan juga 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) di awal tahun pelajaran 

baru sebelum pembelajaran di madrasah mulai aktif. Sementara 

pelaksanaan kegiatan pembelajaran di pesantren, sebagaimana 

pesantren salaf pada umumnya meliputi pengkajian kitab kuning, 

pembelajaran sikap (akhlak) melalui uswah (contoh) yang diberikan 

oleh pengasuh dan juga para ustaz, serta pembelajaran praktik terkait 

dengan ibadah keseharian. 

                                                           
207 Sardiman A.M, 2007, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, hlm. 75 
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Langkah-langkah pembelajaran untuk Kurikulum Nasional 

yang dilakukan di MA IBS meliputi pendahuluan (memberi salam, 

berdoa, absensi, pemberian motivasi, penyampaian tujuan dan 

manfaat pembelajaran, penyampaian garis besar cakupan materi); 

kegiatan inti (literasi, critical thinking, collaboration, 

communication, dan creativity), dan penutup (refleksi, penilaian 

singkat, penyampaian rencana pembelajaran berikutnya). Adapun 

langkah-langkah pembelajaran untuk Kurikulum Pesantren meliputi 

pendahuluan (pemberian salam, pembacaan doa, absensi, pembacaan 

hadhrah untuk pengarang kitab dan para masyayikh), kegiatan inti 

(pembacaan kitab), dan penutup. 

Sebagai seorang pendidik yang akan melaksanakan 

pembelajaran dituntut untuk dapat memilih dan menetapkan metode 

pembelajaran yang akan digunakan. Hal ini penting karena terkait 

dengan keberhasilannya dalam membelajarkan peserta didik. 

Alexander dan Davis mengemukakan empat hal yang harus 

dipertimbangkan oleh pendidik dalam menetapkan metode 

pembelajaran, yaitu tujuan pembelajaran yang akan dicapai, keadaan 

peserta didik, sumber dan fasilitas yang tersedia, dan metode 

penyampaian.208 Hal yang perlu dicatat adalah bahwa tidak ada satu 

                                                           
208 Haidar & Salim, 2014, Strategi Pembelajaran (Suatu Pendekatan Bagaimana 

Meningkatkan Kegiatan Belajar Siswa Secara Transformatif), Medan: Perdana Publishing, hlm. 
110 
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metode pembelajaran yang tepat untuk mencapai semua tujuan 

pembelajaran serta sesuai untuk semua situasi dan kondisi.209 

Di antara metode pembelajaran yang diterapkan oleh pendidik 

dalam Kurikulum Nasional di MA IBS adalah metode ceramah, 

diskusi, tanya jawab, demonstrasi, dan eksperimen. Sementara 

metode pembelajaran yang diterapkan dalam Kurikulum Pesantren 

tidak jauh beda dengan metode yang digunakan di pesantren-

pesantren salaf pada umumnya, yakni sorogan, bandongan, ceramah, 

diskusi (musyawarah), qira’atul kutub, dan lain-lain. 

Untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan kurikulum 

di tingkat kelas, maka perlu diadakan evaluasi/penilaian. Dalam 

lampiran Keputusan Dirjen Pendidikan Islam tentang Petunjuk 

Teknis Penilaian Hasil Belajar pada Madrasah Aliyah dijelaskan 

bahwa penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan data 

atau informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar dan 

perkembangan peserta didik dalam berbagai aspek. Tujuan utama 

evaluasi/penialian adalah untuk mengetahui 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. 

Apabila tujuan utama kegiatan evaluasi/penilaian hasil belajar ini 

sudah terealisasi, maka hasilnya dapat difungsikan dan ditujukan 

untuk berbagai keperluan, semisal untuk diagnostik dan 

                                                           
209 Helmiati, 2012, Model Pembelajaran, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, hlm. 60. 
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pengembangan, untuk seleksi, untuk kenaikan kelas, untuk 

penempatan, dsb.210 

Evaluasi/penilaian yang dilakukan oleh pendidik meliputi 

penilaian harian dan Penilaian Tengah Semester (PTS). Penilaian 

yang dilakukan oleh madrasah meliputi Penilaian Akhir Semester 

(PAS), Penilaian Akhir Tahun (PAT), Ujian Madrasah (UM), dan 

Ajuan Akhir Madrasah Berstandar Negara (UAMBN). Biasanya juga 

ada penilaian yang dilakukan oleh pemerintah yaitu UNBK (Ujian 

Nasional Berbasis Komputer), namun untuk Tahun Pelajaran 

2019/2020 ditiadakan karena kondisi pandemi Covid-19. Selain 

penilaian di atas, madrasah juga juga menyelenggarakan ujian praktik 

baca kitab dengan nama kegiatan Munaqasyah Fathul Qarib. 

Evaluasi/penilaian ini tidak hanya dilaksanakan pada 

Kurikulum Nasional saja, namun juga dilaksanakan di Kurikulum 

Pesantren. Evaluasi/penilaian yang diselenggarakan oleh Kurikulum 

Pesantren di antaranya adalah ujian nisfu sanah (tengah tahun) dan 

akhir sanah (akhir tahun). Model penilaiannya selain ujian tulis juga 

ada ujian lisan seperti muhafadzah. Selain itu ada juga ujian yang 

sifatnya praktik, seperti praktik ubudiyah. 

Dari hasil evaluasi/penilaian ini kemudian pendidik membuat 

laporan hasil belajar. Laporan hasil belajar yang diterima oleh peserta 

didik meliputi laporan hasil belajar untuk Kurikulum Nasional dan 

                                                           
210 Syafaruddin dan Irwan Nasution, 2005, Manajemen Pembelajaran, Ciputat: Quantum 

Teaching, hlm. 139-140 
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laporan hasil belajar untuk Kurikulum Pesantren. Laporan hasil 

belajar untuk Kurikulum Nasional meliputi aspek sikap, aspek 

pengetahuan, dan aspek keterampilan. Laporan hasil penilaian 

pendidikan pada akhir semester dan akhir tahun (rapor) ditetapkan 

dalam rapat dewan guru berdasarkan hasil penilaian oleh pendidik 

dan satuan pendidikan. Menurut Petunjuk Teknis Penilaian Hasil 

Belajar pada Madrasah Aliyah yang dikeluarkan oleh Dirjen 

Pendidikan Islam, hasil penilaian sikap dilaporkan dalam bentuk 

predikat dan deskripsi. Sedangkan hasil penilaian pengetahuan dan 

keterampilan dilaporkan dalam bentuk angka dengan rentang 0 (nol) 

sampai dengan 100 (seratus) dalam bilangan bulat, disertai dengan 

predikat dan deskripsi singkat yang menggambarkan capaian 

kompetensi yang menonjol dalam satu semester setiap mata 

pelajaran. Laporan hasil belajar ini disampaikan kepada orang 

tua/wali peserta didik setiap akhir semester dan akhir tahun pelajaran. 

d. Analisis Pengawasan Kurikulum Boarding School dalam Upaya 

Peningkatan Hasil Belajar Peserta Didik di MA IBS Plangitan Pati 

Tahun Pelajaran 2019/2020 

Pengawasan merupakan bagian sangat penting dari 

manajemen. Pengawasan dalam dunia pendidikan berhubungan erat 

dengan kegiatan supervisi dan monitoring (pemantauan). Pengawasan 

kurikulum merupakan suatu kegiatan pemantauan untuk melihat 

orang yang melaksanakan kurikulum di lapangan untuk selanjutnya 

dilakukan pembinaan di saat itu juga. Supervisi kurikulum 



157 

 

 

merupakan serangkaian kegiatan membantu tenaga pendidik untuk 

mengembangkan kemampuannya mengelola proses pembelajaran 

demi pencapaian tujuan pembelajaran. Adapun monitoring 

(pemantauan) kurikulum merupakan suatu proses kegiatan untuk 

mengetahui sampai di mana kurikulum tersebut telah dilaksanakan di 

sekolah/madrasah dan persoalan-persoalan apa yang dirasakan di 

dalam melaksanakan kurikulum tersebut.211 

Pengawasan kurikulum di satuan pendidikan bertujuan untuk 

membantu dan turut serta dalam usaha-usaha perbaikan dan 

meningkatkan mutu, baik tenaga pendidik/ustaz maupun 

sekolah/madrasah. Di MA IBS, pengawasan Kurikulum Nasional di 

tingkat madrasah biasanya dilakukan oleh pengawas madrasah dan 

ketua yayasan, sementara pengawasan kurikulum di tingkat kelas 

biasanya dilakukan oleh kepala madrasah. Pengawasan di tingkat 

madrasah yang dilakukan oleh pengawas madrasah biasanya 

dilaksanaan pada awal semester. Sementara pengawasan di tingkat 

madrasah yang dilakukan oleh ketua yayasan biasanya tidak 

terjadwalkan dan bersifat pasif, artinya kepala madrasahlah yang 

harus melaporkan setiap kegiatan ke ketua yayasan secara langsung. 

Untuk pengawasan di tingkat pesantren hanya dilaksanakan oleh 

ketua yayasan. Adapun cara yang telah dilakukan yayasan dalam 

rangka pengawasan tersebut adalah dengan membuat jurnal absen 

untuk para ustaz. 

                                                           
211 Dinn Wahyudin, 2019, Manajemen Kurikulum, hlm. 138 
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Pengawasan Kurikulum Nasional di tingkat kelas yang 

dilakukan oleh kepala madrasah biasanya dilaksanakan melalui 

kegiatan supervisi akademik. Kepala MA IBS sebagai supervisor 

telah melaksanakan kegiatan supervisi ini di awal semester. Adapun 

langkah-langkah kegiatannya meliputi perencanaan jadwal, 

pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut. Menurut Rodliyah, dari hasil 

supervisi ini akan dapat diketahui kelemahan sekaligus keunggulan 

tenaga pendidik dalam melaksanakan pembelajaran, tingkat 

penguasaan kompetensi tenaga pendidik yang bersangkutan, 

selanjutnya diupayakan solusi, pembinaan dan tindaklanjut tertentu 

sehingga tenaga pendidik dapat memperbaiki kekurangan yang ada 

sekaligus mempertahankan keunggulan dalam melaksanakan 

pembelajaran.212 Adapun pengawasan Kurikulum Pesantren di 

tingkat kelas biasanya dilakukan oleh kepala Madin dengan cara 

berkunjung ke kelas-kelas. 

2. Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat dari Pelaksanaan 

Manajemen Kurikulum Boarding School dalam Upaya Peningkatan 

Hasil Belajar Peserta Didik di MA IBS Plangitan Pati 

a. Analisis Faktor Pendukung 

Di antara faktor pendukung dalam pelaksanaan manajemen 

kurikulum dalam upaya peningkatan hasil belajar di MA IBS secara 

umum adalah sebagai berikut. 

                                                           
212 Rodliyah, 2014, Supervisi Pendidikan dan Pembelajaran, Jember: STAIN Jember 

Press, hlm. 49 
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1) Sarana dan prasarana yang memadai 

a) Ruang kelas untuk pelaksanaan pembelajaran memadai 

b) Ruang asrama untuk tempat tinggal peserta didik cukup 

memadai 

c) Media pembelajaran dalam pelaksanaan kurikulum 

mencukupi 

Dan memang di antara keunggulan boarding school 

adalah adanya fasilitas yang lengkap, mulai dari fasilitas ruang 

belajar, ruang asrama, sampai ruang dapur.213 

2) Sumber Daya Manusia (SDM) yang mencukupi dan mumpuni 

a) Tenaga pendidik dan Tenaga Kependidikan yang 

berpendidikan minimal sarjana Strata 1 dan sebagian sudah 

Strata 2. 

b) Tenaga pendidik selalu siap untuk menjalankan tugasnya. 

c) Tenaga pendidik selalu siap untuk disupervisi 

Dan juga termasuk di antara keunggulan boarding school 

adalah adanya tenaga pendidik yang berkualitas karena sekolah-

sekolah berasrama umumnya menentukan persyaratan kualitas 

tenaga pendidik yang lebih jika dibandingkan dengan sekolah 

konvensional.214 

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

Siswa di SMA Taruna Indonesia Palembang”, Jurnal Ta’dib, XIX (2), hlm. 203-226 

214 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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b. Analisis Faktor Penghambat 

Faktor penghambat dalam pelaksanaan kurikulum mulai dari 

perencanaan hingga pengawasan adalah sebagai berikut. 

1) Analisis hambatan dalam perencanaan kurikulum dalam upaya 

peningkatan hasil belajar peserta didik 

Di antara yang menjadi hambatan dalam perencanaan 

kurikulum di MA IBS baik yang Kurikulum Nasional maupun 

Kurikulum Pesantren adalah penetapan Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM) untuk setiap mata pelajaran. Dalam petunjuk 

teknis penetapan KKM disebutkan bahwa penetapan KKM 

merupakan kegiatan pengambilan keputusan yang dapat 

dilakukan melalui metode kualitatif dan atau kuantitatif. 

Metode kualitatif dapat dilakukan dengan cara 

memberikan justifikasi terhadap indikator pencapaian yang 

terdapat pada kompetensi dasar sesuai pengalaman pendidik 

dalam mengajar mata pelajaran di madrasahnya dengan 

memperhatikan kompleksitas, daya dukung, dan intake peserta 

didik dengan hasil tinggi, sedang, dan rendah. Metode kuantitatif 

dilakukan cara menganalisis setiap indikator, Kompetensi Dasar 

(KD), dan Standar Kompetensi (SK) dengan menggunakan 

poin/skor atau skala/rentang yang telah ditetapkan. 

KKM yang diterapkan MA IBS adalah model Satu KKM 

(KKM Tunggal) artinya semua mata pelajaran memiliki KKM 

yang sama. Caranya dapat memilih KKM yang terendah, rata-
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rata, atau modus dari seluruh KKM mata pelajaran. Di antara 

persoalan yang muncul dalam penetapan KKM ini adalah tingkat 

kemampuan peserta didik yang berbeda-beda. 

Kendala lain selain penetapan KKM adalah penentuan 

metode pembelajaran karena kondisi dan karakteristik peserta 

didik di MA IBS itu berbeda-beda. Menurut C. Asri Budiningsih, 

di antara karakteristik siswa yang dapat diidentifikasi sebagai 

faktor yang amat berpengaruh terhadap proses dan hasil belajar 

adalah kecerdasan, kemampuan awal, gaya kognitif, gaya belajar, 

motivasi, dan faktor sosial-budaya.215 

Model penyusunan perangkat pembelajaran yang sering 

berubah-ubah tak jarang juga menjadi persoalan bagi para 

pendidik dalam perencanaan kurikulum. 

2) Analisis hambatan dalam pengorganisasian kurikulum dalam 

upaya peningkatan hasil belajar peserta didik 

Kesulitan dalam pengaturan waktu menjadi penghambat 

yang utama dalam proses pengorganisasian kurikulum. Hal ini 

disebabkan karena beberapa tenaga pendidik selain mengajar di 

MA IBS juga mengajar di lembaga pendidikan yang lain. 

Sehingga saat pembuatan jadwal harus menyesuaikan dengan 

jadwal kegiatan yang ada di luar. Belum lagi ada beberapa tenaga 

                                                           
215 C. Asri Budiningsih, 2011, “Karakteristik Siswa Sebagai Pijakan dalam Penelitian 

dan Metode Pembelajaran”, Jurnal Cakrawala Pendidikan, 30 (1), hlm. 168 
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pendidik/ustaz yang domisilinya jauh dari kompleks 

madrasah/pesantren. 

3) Analisis hambatan dalam pelaksanaan kurikulum dalam upaya 

peningkatan hasil belajar peserta didik 

Di antara hambatan dalam pelaksanaan Kurikulum 

Nasional ada pada penerapan metode pembelajaran, karena 

terkadang pendidik kurang memahami bahwa karakteristik 

peserta didik itu beragam. Penerapan metode yang tidak tepat 

akan berdampak pada ketidakefektifan proses pembelajaran. 

Menurut Borich, aspek-aspek terkait dalam penentuan keunggulan 

dan kelemahan metode pembelajaran adalah motivasi, keaktifan 

berpikir peserta didik, umpan balik, dan kecepatan belajar.216 

Hambatan pelaksanaan kurikulum juga dialami oleh 

Kurikulum Pesantren. Pada Tahun Pelajaran 2019/2020, 

penentuan kelas bagi peserta didik tidak didasarkan pada tes 

penempatan (placement test). Jadi, peserta didik baru yang masuk 

di Kelas X secara otomatis akan masuk di Madin Kelas Wustho. 

Akibatnya peserta didik/santri yang dari rumah tidak dibekali 

dengan dasar ilmu-ilmu agama seperti Madrasah Diniyah (Madin) 

atau Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ) akan mengalami 

kesulitan. Padahal tes penempatan (placement test) ini penting 

karena tes penempatan dimaksudkan untuk menempatkan peserta 

                                                           
216 Agus Wedi, 2016, “Konsep dan Masalah Penerapan Metode Pembelajaran: Upaya 

Peningkatan Mutu Pembelajaran Melalui Konsistensi Teoretis-Praktis Penggunaan Metode 
Pembelajaran”, Jurnal Edcomtech, 1 (1), hlm. 24 
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didik sesuai dengan kemampuannya sehingga menjadi relatif 

homogen dan proses pembelajaran akan dapat dilaksanakan 

dengan lebih efektif dan efisien. 

Kendala lain dalam pelaksanaan Kurikulum Pesantren 

adalah adanya ustaz yang tidak memberitahukan terlebih dahulu 

saat berhalangan hadir, sehingga mau tidak mau harus diisi 

kekosongan tersebut dengan tanpa adanya persiapan sebelumnya. 

Bahkan terkadang kosong karena tidak ada penggantinya. 

4) Analisis hambatan dalam pengawasan kurikulum dalam upaya 

peningkatan hasil belajar peserta didik 

Hambatan yang dialami saat supervisi oleh kepala 

madrasah di tingkat kelas adalah permasalahan waktu, di mana 

terkadang supervisi sudah dijadwalkan akan tetapi saat mendekati 

pelaksanaanya tiba-tiba ada tugas lain yang sama pentingnya. 

3. Analisis Upaya Peningkatan Hasil Belajar Peserta Didik di MA IBS 

Plangitan Pati Tahun Pelajaran 2019/2020 Melalui Manajemen 

Kurikulum Boarding School 

Berikut adalah analisis upaya peningkatan hasil belajar peserta 

didik melalui manajemen kurikulum boarding school berdasarkan 

faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar peserta didik di MA IBS 

Tahun Pelajaran 2019/2020. 

a. Analisis Faktor Internal 

1) Analisis faktor fisiologis peserta didik 
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Menurut Slameto, di antara faktor fisiologis dan faktor 

psikologis yang mempengaruhi hasil belajar peserta didik 

adalah kesehatan jasmani dan kondisi pancaindra.217 Dalam 

upaya peningkatan hasil belajar peserta didik melalui 

manajemen kurikulum, saat menyusun struktur dan muatan 

kurikulum dalam perencanaan kurikulum, Tim Pengembang 

Kurikulum MA IBS telah memasukkan Pendidikan Jasmani, 

Olahraga, dan Kesehatan (Penjaskes) ke dalam struktur 

kurikulum Kelompok B yang wajib diikuti oleh seluruh peserta 

didik. 

2) Analisis faktor psikologis peserta didik 

Menurut Slameto, di antara faktor fisiologis dan faktor 

psikologis yang mempengaruhi hasil belajar peserta didik 

adalah kecerdasan, kecemasan/emosi, sikap terhadap belajar, 

tingkat konsentrasi, minat, bakat, dan motivasi.218 Menurut 

Nana Sudjana, peningkatan konsentrasi dan motivasi belajar 

merupakan salah satu di antara upaya yang dapat dilakukan 

dalam rangka meningkatkan hasil belajar peserta didik.219 

Menurut motivasi itu dapat timbul dari luar maupun dari dalam 

                                                           
217 Slameto, 2011, Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya, hlm. 3 
218 Slameto, 2011, Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya, hlm. 3 
219 Nana Sudjana, 2011, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, hlm. 28 
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individu itu sendiri.220 Di lingkungan madrasah, di antara 

motivasi yang berasal dari luar individu peserta didik diberikan 

oleh pendidik. 

Dalam upaya peningkatan hasil belajar peserta didik 

melalui manajemen kurikulum, saat pelaksanaan kurikulum, 

sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai, seluruh peserta 

didik dikumpulkan di halaman madrasah untuk mengikuti 

kegiatan apel pagi. Dalam kegiatan tersebut selain mengontrol 

kelengkapan peserta didik dan melakukan absensi, madrasah 

juga memberikan pembinaan dan motivasi kepada peserta didik. 

Harapannya dengan motivasi ini akan menumbuhkan semangat 

belajar bagi peserta didik. Selain saat kegiatan apel, pemberian 

motivasi oleh pendidik/ustaz juga dilakukan saat proses 

Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), baik KBM Kurikulum 

Nasional maupun Kurikulum Pesantren, baik di awal 

pembelajaran maupun di sela-sela pembelajaran. 

Di antara kegiatan di luar KBM di madrasah yang turut 

menunjang kegiatan belajar mengajar terkait dengan 

peningkatan motivasi belajar adalah pemberian motivasi dalam 

kegiatan pembinaan oleh guru Bimbingan Konseling (BK) yang 

dilaksanakan secara khusus per kelas. Hal serupa juga diadakan 

di pesantren melalui kegiatan khitabiyah setiap malam Jumat 

                                                           
220 Purwa Atmaja Prawira, 2012, Psikologi Pendidikan dalam Perspektif Baru, 

Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, hlm. 320 
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yang diisi oleh salah satu dewan asatidz secara bergantian untuk 

memberikan motivasi kepada para peserta didik/santri agar lebih 

giat dan bersungguh-sungguh dalam belajar. Selain itu ada juga 

kegiatan rutinan pembacaan shalawat Burdah setiap malam 

Senin yang dipimpin langsung oleh pengasuh, di mana setelah 

pembacaan shalawat Burdah selesai pengasuh memberikan 

motivasi kepada para peserta didik melalui tausiyah. 

b. Analisis Faktor Eksternal 

1) Analisis faktor lingkungan 

a) Lingkungan Alam/Non-Sosial 

Menurut M. Alisuf Sabri, di antara yang termasuk 

faktor lingkungan alam/non-sosial adalah keadaan suhu, 

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

letak madrasah, dan sebagainya.221 Menurut Oemar Hamalik 

lingkungan (environment) sebagai dasar pengajaran adalah 

faktor kondisional yang mempengaruhi tingkah laku 

individu dan merupakan faktor belajar yang penting. 222 

MA IBS dan asrama Ponpes Al-Isti’anah terletak di 

Desa Plangitan Kecamatan Pati Kabupaten Pati. Suasana 

lingkungan alam yang asri di sana sangat mendukung untuk 

proses pembelajaran. Mengingat desa tersebut di sebelah 

barat berbatasan dengan Desa Ngarus dan Desa Winong 

yang dibatasi dengan persawahan yang membentang dan 

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

hlm. 59-60. 
222 Oemar Hamalik, 2004, Proses Belajar Mengajar, hlm. 195 
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sungai yang melintang. Kondisi alam yang baik tentu akan 

mendukung proses pembelajaran yang merupakan salah satu 

bagian dari pelaksanaan kurikulum dalam manajemen 

kurikulum. 

b) Lingkungan Sosial 

Menurut Slameto, faktor lingkungan sosial ini 

meliputi faktor lingkungan keluarga, faktor lingkungan 

sekolah/madrasah (termasuk di antaranya juga asrama 

pesantren), dan faktor lingkungan masyarakat.223 Dalam 

upaya peningkatan hasil belajar peserta didik melalui 

manajemen kurikulum, saat menyusun kalender pendidik 

dalam perencanaan kurikulum, Tim Pengembang 

Kurikulum tetap memperhatikan hak-hak peserta didik. 

Sehingga harapannya setiap kegiatan yang diagendakan 

dalam kalender akademik tidak memberatkan peserta didik 

sehingga peserta didik akan merasa nyaman di lingkungan 

madrasah/pesantren. 

Selain itu upaya peningkatan hasil belajar peserta 

didik melalui manajemen kurikulum, saat menyusun dan 

mengatur rencana program kegiatan dalam 

pengorganisasian kurikulum. Saat menyusun program, Tim 

Pengembang bekerja sama dengan Dewan Ma’arif 

menyusun program kegiatan yang saling bersinergi antara 

                                                           
223 Slameto, 2011, Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya, hlm. 3 
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program kegiatan madrasah dan pesantren. Di antara 

kegiatan yang diprogramkan dalam upaya meningkatkan 

hasil belajar peserta didik adalah kegiatan belajar mandiri 

yang wajib diikuti oleh seluruh peserta didik/santri setelah 

kegiatan KBM Kurikulum Pesantren dengan diawasi oleh 

ustaz pesantren. Hal ini dilakukan dalam rangka 

menciptakan suasana belajar yang kondusif di lingkungan 

pesantren. 

Upaya peningkatan hasil belajar peserta didik di MA 

IBS melalui manajemen kurikulum juga dilakukan saat 

pelaksanaan kurikulum. Dalam kegiatan pembelajaran 

selalu diupayakan menjalin hubungan yang baik, baik antara 

tenaga pendidik dengan peserta didik maupun antar sesama 

peserta didik. Dalam kegiatan apapun, pengasuh/ustaz di 

pesantren selalu memberikan uswah (contoh) yang baik 

dengan berperilaku santun. Hal ini sejalan dengan tujuan 

pesantren dalam pembentukan karakter peserta didik. 

Oleh karena itu diharapkan peserta didik MA IBS 

yang semuanya tinggal di pesantren ini dapat meningkatkan 

kualitas akhlaknya melalui apa yang dicontohkan oleh para 

epngasuh dan ustaz sehingga dapat juga meningkatkan nilai 

pada dimensi sikap di pendidikan formal (madrasah). 

2) Analisis faktor instrumental 
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Menurut M. Alisuf Sabri, di antara yang termasuk faktor 

instrumental adalah gedung atau sarana fisik kelas, sarana atau 

alat pembelajaran, media pembelajaran, tenaga pendidik, dan 

kurikulum atau materi pelajaran, serta strategi pembelajaran.224 

Dalam upaya peningkatan hasil belajar peserta didik 

melalui manajemen kurikulum, saat menyusun struktur dan 

muatan kurikulum dalam perencanaan kurikulum, Dewan 

Ma’arif ditambah para ustaz senior berkoordinasi dengan 

madrasah melakukan rapat/musyawarah untuk menentukan 

mata pelajaran dan kitab apa saja yang akan dipelajari peserta 

didik/siswa di program pendidikan non-formal (Madin) dalam 

Kurikulum Pesantren. Karena para ustaz di pesantren adalah 

sekaligus guru mapel PAI di madrasah, maka kitab yang 

digunakan pun akan disesuaikan dengan materi yang diajarkan 

di madrasah sehingga nantinya ada korelasi di antara keduanya. 

Dengan demikian diharapkan dengan upaya ini nilai peserta 

didik pada aspek pengetahuan di pendidikan formal (madrasah) 

dapat meningkat, khususnya untuk mapel PAI yang meliputi 

Qur’an Hadis, Fikih, Akidah Akhlak, dan SKI. 

Di antara faktor pendukung pelaksanaan manajemen 

kurikulum di MA IBS adalah adanya sarana dan prasana yang 

memadai. Dengan adanya sarana dan prasana yang memadai, 

pelaksanaan manajemen kurikulum mulai dari perencaan 

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

hlm. 59-60. 
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hingga pengawasan berjalan dengan lancar. Namun jika sarana 

dan prasarana ini tidak diimbangi dengan peningkatan 

komptensi Sumber Daya Manusia (SDM)-nya, maka tentu akan 

terjadi ketimpangan sehingga tujuan pendidikan tidak akan 

tercapai. 

Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), terutama 

tenaga pendidik, sangat berpengaruh besar terhadap proses 

manajemen kurikulum, terutama dalam pelaksanaan kurikulum. 

Berbagai upaya telah dilakukan oleh madrasah dan juga 

pesantren dalam rangka meningkatkan hasil belajar peserta didik 

melalui peningkatan kualitas tenaga pendidik dalam pelaksanaan 

kurikulum di tingkat kelas. Dalam upaya itu madrasah telah 

menyelenggarakan kegiatan pelatihan/workshop implementasi 

kurikulum bagi seluruh tenaga pendidik. Upaya yang sama juga 

dilakukan oleh pesantren dalam rangka peningkatan kualitas 

para ustaznya, yaitu dengan cara berkunjung atau mengadakan 

silatuhami (semacam studi banding) ke Pesantren MIS Sarang 

Rembang untuk berdiskusi besama Kepala Pondok dan para 

ustaznya. Dengan kegiatan seperti ini diharapkan pendidik/ustaz 

dapat memilih metode pembelajaran yang tepat dalam 

pelaksanaan kurikulum di tingkat kelas di MA IBS sehingga 

pembelajaran akan lebih efektif dan efisien, dan dampaknya 

hasil belajar peserta didik akan meningkat. 
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Selain itu dalam upaya peningkatan hasil belajar peserta 

didik melalui manajemen kurikulum, supervisi kepala sekolah 

dalam pengawasan kurikulum juga memiliki peranan yang 

penting. Karena melalui kegiatan supervisi ini tenaga pendidik 

dapat memperbaiki kekurangan yang ada sekaligus 

mempertahankan keunggulan dalam melaksanakan 

pembelajaran. Sebagaimana pendapat Oemar Hamalik bahwa 

bidang kegiatan utama supervisi kurikulum adalam membantu 

dan membimbing atau mengarahkan atau menggetakkan para 

tenaga pendidik untuk meningkatkan mutu kemampuan 

profesionalnya sehubungan dengan pelaksanaan kurikulum, 

diharapkan para tenaga pendidik menyadari kelemahan dan 

kekurangan, baik berkat rangsangan dari supervisor maupun 

berkat pemahaman diri sendiri.225 

4. Analisis Hasil Belajar Peserta Didik melalui Manajemen Kurikulum 

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

Pati Tahun Pelajaran 2019/2020 

Hasil belajar merupakan konsekusi dari terlaksananya proses 

belajar dalam diri peserta didik. Sebagaimana telah dijelaskan 

sebelumnya bahwa indikator yang banyak digunakan dalam mengukur 

keberhasilan proses belajar mengajar melalui serangkaian penilaian hasil 

belajar. Penilaian hasil belajar peserta didik di MA IBS meliputi 

penilaian hasil belajar Kurikulum Nasional dan penilaian hasil belajar 

                                                           
225 Oemar Hamalik, 2017, Manajemen Pengembangan Kurikulum, hlm. 198 
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Kurikulum Pesantren. Hasil penilaian tersebut kemudian dilaporkan 

dalam bentuk laporan hasil belajar peserta didik yang diberikan kepada 

orang tua/wali peserta didik setiap akhir semester dan akhir tahun 

pelajaran. 

Dalam sistem pendidikan nasional, rumusan tujuan pendidikan 

baik tujuan kurikuler maupun tujuan intruksional, menggunakan 

klasifikasi hasil belajar dari Benyamin Bloom yaitu ranah kognitif, ranah 

afektif, dan ranah psikomotor.226 Penilaian hasil belajar di MA IBS 

sesuai Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 3751 Tahun 2018 

tentang Petunjuk Teknis Penilaian Hasil Belajar pada Madrasah Aliyah 

meliputi penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian sikap 

(sikap spiritual dan sosial) biasanya diberikan oleh guru mapel 

Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan (PPKn) dalam bentuk predikat dan deskripsi, 

sementara penilaian pengetahuan dan keterampilan diberikan oleh guru 

mapel masing-masing dalam bentuk angka, predikat, dan deskripsi. 

Penilaian hasil belajar ini diolah oleh wali kelas berdasarkan nilai yang 

masuk dari para guru mapel dan hasil akhir pengolahan kemudian 

ditetapkan dalam rapat dewan guru. Hal ini sesuai dengan Keputusan 

Dirjen Pendidikan Islam Nomor 3751 Tahun 2018 tentang Petunjuk 

Teknis Penilaian Hasil Belajar pada Madrasah Aliyah di mana dalam 

Juknis tersebut dinyatakan bahwa laporan hasil penilaian pendidikan 

pada akhir semester dan akhir tahun ditetapkan dalam rapat dewan guru 

                                                           
226 Nana Sudjana, 2011, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, hlm. 22 
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berdasarkan hasil penilaian oleh pendidik dan satuan pendidikan. Hasil 

penilaian sikap dilaporkan dalam bentuk predikat dan deskripsi. 

Sedangkan hasil penilaian pengetahuan dan keterampilan dilaporkan 

dalam bentuk nilai dengan rentang 0 (nol) – 100 (seratus) dalam bilangan 

bulat, disertai dengan predikat dan deskripsi singkat yang 

menggambarkan capaian kompetensi yang menonjol dalam satu semester 

setiap mata pelajaran. 

Pada tahun pelajaran 2019/2020, penilaian di MA IBS hanya 

dilakukan oleh pendidik dan satuan pendidikan (madrasah), karena 

penilaian yang dilakukan oleh pemerintah yaitu Ujian Nasional (UN) 

ditiadakan pada masa pandemi Covid-19. Hal ini sesuai dengan Surat 

Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 4 Tahun 2020 

tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat 

Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di mana dalam poin 1 

dijelaskan bahwa UN Tahun 2020 dibatalkan. 

Penilaian yang dilakukan oleh pendidik meliputi penilaian harian 

dan Penilaian Tengah Semester (PTS). Sementara penilaian yang 

dilakukan oleh satuan pendidikan (madrasah) meliputi Penilaian Akhir 

Semester (PAS), Penilaian Akhir Tahun (PAT), Ujian Madrasah (UM), 

dan Ajuan Akhir Madrasah Berstandar Negara (UAMBN). Selain 

penilaian tersebut, MA IBS juga menyelenggarakan ujian praktik baca 

kitab yang dikhususkan untuk peserta didik kelas XII dengan nama 

kegiatan Munaqasyah Fathul Qarib. Kegiatan tersebut diikutkan pada 

kegiatan pendidikan formal (madrasah), bukan kegiatan Madin. Bagi 
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yang telah mengikuti kegiatan tersebut dan dinyatakan lulus akan 

mendapatkan sertifikat dari madrasah. Bagi madrasah, Munaqasyah 

Fathul Qarib ini juga digunakan sebagai salah satu syarat kelulusan 

peserta didik, sehingga wajib diikuti oleh seluruh peserta didik. 

Penilaian di Madin hanya dilakukan oleh ustaz, baik itu ujian 

nisfu sanah maupun akhir sanah. Penilaian tersebut ada yang berupa 

ujian tertulis dan dan ada yang berupa hafalan dan praktik. Nilai tersebut 

akan diolah di setiap akhir semester oleh wali kelas dan akan dilaporkan 

kepada orang tua/wali santri dalam bentuk laporan hasil belajar/rapor. 

Penilaian yang dilaporkan dalam laporan hasil belajar/rapor santri adalah 

penilaian pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan mata pelajarannya 

dan pelaporannya hanya dalam bentuk angka saja tanpa ada peringkat 

atau deskripsi. 

Sementara untuk penilaian akhlak santri di pesantren digunakan 

sistem poin. Bagi yang telah mengantongi poin 50-75, maka peserta 

didik/santri akan mendapatkan surat peringatan. Akan tetapi kalau 

poinnya sudah mencapai 100 atau lebih maka peserta didik/santri tersebut 

akan dikembalikan kepada orang tua/walinya. Bobot nilai tersebut 

berlaku selama 1 (satu) tahun. Penilaian akhlak santri melalui poin ini 

tidak tercantum dalam laporan hasil belajar santri/rapor, namun ada buku 

catatan tersendiri, di mana dari hasil catatan tersebut akan ditindaklanjuti 

oleh madrasah jika memang diperlukan. 

Dari uraian tersebut dapat dinyatakan bahwa pada dasarnya 

penilaian pendidikan pada Kurikulum Pesantren di MA IBS juga meliputi 
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tiga aspek, yaitu aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek 

keterampilan. Aspek sikap meliputi akhlak peserta didik, aspek 

pengetahuan meliputi kemampuan peserta didik dalam memahami materi 

pelajaran kitab, sementara aspek keterampilan meliputi kemampuan 

peserta didik dalam membaca kitab kuning untuk beberapa mata 

pelajaran, hafalan nadzam untuk mata pelajaran yang sudah ditentukan, 

dan juga kemampuan praktik ibadah. 

Berdasarkan indikator hasil belajar peserta didik, dapat dianalisis 

bahwa peserta didik MA IBS pada Tahun Pelajaran 2019/2020 telah 

mengalami perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik dari aspek 

kognitif (pengetahuan). Artinya peserta didik MA IBS pada tahun 

pelajaran tersebut telah mengalami peningkatan hasil belajarnya dari 

aspek kognitif (pengetahuan). Hal ini dapat dilihat dari adanya 

peningkatan rata-rata nilai pengetahuan peserta didik pada semester 

ganjil dan semester genap di laporan hasil belajar peserta didik. 

Peningkatan hasil belajar pada aspek pengetahuan pada Kurikulum 

Nasional ini paling menonjol terutama untuk mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam (PAI) dan Bahasa Arab. Hal ini tentu bukan tanpa alasan, 

karena MA IBS adalah madrasah berasrama yang berbasis pesantren. 

Peningkatan hasil belajar pada aspek pengetahuan tak hanya 

terjadi pada hasil belajar pada Kurikulum Nasional saja, namun juga 

terjadi pada Kurikulum Pesantren. Sebagaimana pada Kurikulum 

Nasional, peningkatan hasil belajar pada aspek pengetahuan pada 

Kurikulum Pesantren juga dapat dilihat dari adanya peningkatan rata-rata 
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nilai pengetahuan peserta didik pada semester ganjil dan semester genap 

di laporan hasil belajar peserta didik. 

Dari aspek psikomotorik (keterampilan), hasil belajar peserta 

didik MA IBS pada Kurikulum Nasional juga mengalami peningkatan. 

Sebagaimana pada aspek pengetahuan, peningkatan hasil belajar pada 

aspek keterampilan juga dapat diketahui melalaui adanya peningkatan 

rata-rata nilai keterampilan peserta didik pada semester ganjil dan 

semester genap di laporan hasil belajar peserta didik. Sementara 

peningkatan aspek keterampilan pada Kurikulum Pesantren dapat dilihat 

dari nilai kecakapan peserta didik dalam praktik menghafal nadzam, 

praktik membaca kitab kuning, dan praktik ibadah pada laporan hasil 

belajar santri. 

Tabel 4.8. 
Nilai Rata-Rata Kelas XI IPA dan Interval Kenaikannya 

 

Mapel 

Semester 
Ganjil 

Semester 
Genap 

Interval 
Kenaikan 
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P
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K
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n 

Al-Qur’an Hadits 85 86 87 87 2 1 
Akidah Akhlak 86 83 87 87 1 4 
Fikih 86 88 88 90 2 2 
SKI 86 87 86 88 0 1 
PPKn 84 82 85 83 1 1 
Bahasa Indonesia 81 83 83 84 2 1 
Bahasa Arab 86 86 92 90 6 4 
Sejarah Indonesia 82 82 84 84 2 2 
Bahasa Inggris 83 83 83 83 0 0 
Seni Budaya 85 82 88 83 3 1 
PJOK 81 81 84 81 3 0 
Prakarya & Kewirausahaan 84 85 87 90 3 5 
Biologi 86 86 86 89 0 3 
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Kimia 81 81 81 81 0 0 
 

Dari tabel di atas dapat dianalisa bahwa nilai pengetahuan dan 

keterampilan pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) dan 

Bahasa Arab cenderung memiliki tingkat peningkatan yang lebih baik 

dibandingkan mata pelajaran yang lain. Hal ini tentu tidak lepas dari 

perananan pesantren terutama pendidikan di Madin yang mengajarkan 

ilmu-ilmu agama dan bahasa Arab melalui kajian kitab kuning. Dan ini 

sejalan dengan tujuan umum pesantren yaitu 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.227 

Dari aspek afektif (sikap), hasil belajar peserta didik MA IBS 

pada Kurikulum Nasional juga mengalami peningkatan. Sebagaimana 

pada aspek pengetahuan dan keterampilan, peningkatan hasil belajar pada 

aspek sikap juga dapat diketahui melalaui adanya peningkatan rata-rata 

nilai sikap peserta didik pada semester ganjil dan semester genap di 

laporan hasil belajar peserta didik. Berbeda dengan aspek sikap pada 

Kurikulum Nasional, peningkatan aspek sikap pada Kurikulum Pesantren 

dapat dilihat dari tingkat pelanggaran peserta didik MA IBS terhadap tata 

tertib pesantren melalui sistem poin. Pada Tahun Pelajaran 2019/2020 

pelanggaran tata tertib cenderung menurun sehingga dapat dikatakan 

bahwa nilai belajar pada aspek sikap di Kurikulum Pesantren juga 

                                                           
227 Fa’uti Subhan, 2006, Membangun Sekolah Unggulan dalam Sistem Pesantren, hlm. 7-

8 
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mengalami peningkatan. Hal itu tidak lepas dari salah satu karakteristik 

boarding school dari segi sosial di mana 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.228 

 

C. Pembahasan 

1. Manajemen Kurikulum Boarding School dalam Upaya Peningkatan 

Hasil Belajar Peserta Didik di MA IBS Plangitan Pati Tahun Pelajaran 

2019/2020 

MA Al-Isti’anah Boarding School (IBS) sebagai sebuah madrasah 

yang bersistem asrama selain memiliki program pendidikan formal juga 

memiliki program pendidikan non-formal. Pendidikan formal ditempuh 

di madrasah yang dalam hal ini adalah Madrasah Aliyah (MA) dan 

pendidikan non-formal ditempuh di pesantren melalui program Madrasah 

Diniyah (Madin). Masing-masing program pendidikan tersebut dikelola 

dengan menggunakan manajemen kurikulum secara baik. Berikut akan 

dibahas mengenai: (a) manajemen kurikulum boarding school yang 

dilaksanakan di MA IBS dalam upaya peningkatan hasil belajar peserta 

didik; (b) faktor pendukung dan penghambat, dan (c) upaya peningkatan 

                                                           
228 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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hasil belajar peserta didik di MA IBS melalui manajemen kurikulum 

boarding school. 

a. Perencanaan Kurikulum Boarding School dalam Upaya Peningkatan 

Hasil Belajar Peserta Didik di MA IBS Plangitan Pati 

Sebelum perencanaan kurikulum dimulai, langkah pertama 

yang harus dilalui adalah pembentukan tim penyusun kurikulum. 

Dalam hal ini madrasah telah melibatkan seluruh komponen warga 

madrasah/pesantren (stakeholder). Tim penyusun Kurikulum 

Nasional dinamai Tim Pengembang Kurikulum, sementara tim 

penyusun Kurikulum Pesantren dinamai Dewan Ma’arif. 

Tahapan-tahapan yang dilakukan oleh tim tersebut dalam 

perencanaan kurikulum di MA IBS adalah sebagai berikut. 

1) Melakukan analisis konteks. 

2) Menentukan standar kompetensi lulusan. 

3) Menyusun struktur dan muatan kurikulum. 

4) Menyusun ketuntasan belajar dan sistem penilaian. 

5) Menyusun kalender pendidikan. 

6) Menyusun perangkat pembelajaran. 

Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan di awal tahun 

pembelajaran. 

b. Pengorganisasian Kurikulum Boarding School dalam Upaya 

Peningkatan Hasil Belajar Peserta Didik di MA IBS Plangitan Pati 

Setelah perencanaan kurikulum selesai, maka tahap 

berikutnya adalah pengorganisasian kurikulum. Adapun tahapan-
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tahapan yang dilakukan dalam pengorganisasian kurikulum di MA 

IBS adalah sebagai berikut. 

1) Menyusun dan mengatur rencana program kegiatan selama satu 

tahun. 

2) Mengatur pembagian tugas dan kewajiban pendidik yang 

didasarkan pada keahlian dan minat. 

3) Menyusun jadwal kegiatan. 

Kegiatan pengorganisasian ini melibatkan seluruh komponen 

warga madrasah/pesantren (stakeholder) yang diberi tanggung jawab 

untuk menyusun kurikulum. 

c. Pelaksanaan Kurikulum Boarding School dalam Upaya Peningkatan 

Hasil Belajar Peserta Didik di MA IBS Plangitan Pati 

Pelaksanaan kurikulum merupakan aktualisasi dari 

perancanaan kurikulum. tahapan-tahapan yang dilakukan dalam 

pelaksanaan kurikulum di MA IBS adalah sebagai berikut. 

1) Pelaksanaan Kurikulum Tingkat Madrasah/Pesantren 

Yang berperan utama dalam pelaksanaan kurikulum 

tingkat madrasah adalah kepala madrasah, dan yang berperan 

utama dalam pelaksanaan kurikulum tingkat pesantren adalah 

kepala Madin. Adapan kegiatan-kegiatan yang dilakukan antara 

lain menyusun rencana tahunan madrasah/pesantren, menyusun 

jadwal pelaksanaan kegiatan, memimpin rapat dan membuat 

notula, serta menyusun laporan kegiatan. 

2) Pelaksanaan Kurikulum Tingkat Kelas 
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Yang berperan utama dalam pelaksanaan kurikulum 

tingkat kelas adalah tenaga pendidik/ustaz. Dalam pelaksanaan 

kurikulum tingkat kelas ini tenaga pendidik/ustaz melaksanakan 

tahap-tahap kegiatan belajar mengajar seperti menyiapkan 

perangkat pembelajaran yang telah disusun, pelaksanaan 

pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Akhir dari proses 

pembelajaran setiap satu semester akan ada laporan hasil belajar 

(rapor) yang akan disampaikan kepada orang tua/wali peserta 

didik. 

d. Pengawasan Kurikulum Boarding School dalam Upaya Peningkatan 

Hasil Belajar Peserta Didik di MA IBS Plangitan Pati 

Pengawasan kurikulum merupakan bagian sangat penting 

dari manajemen kurikulum. Sebagaimana pelaksanaan kurikulum, 

pengawasan kurikulum juga dibedakan menjadi dua, yaitu 

pengawasan kurikulum di tingkat madrasah/pesantren, dan 

pengawasan kurikulum di tingkat kelas. 

1) Pengawasan Kurikulum Tingkat Madrasah/Pesantren 

Yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kurikulum 

tingkat madrasah adalah pengawas madrasah dan ketua yayasan. 

Sementara yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan 

kurikulum tingkat pesantren hanya kepala yayasan saja. 

2) Pengawasan Kurikulum Tingkat Kelas 

Yang bertanggung jawab dalam pengawasan kurikulum 

tingkat kelas di madrasah adalah kepala madrasah melalui 
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kegiatan supervisi. Sementara yang bertanggung jawab dalam 

pengawasan kurikulum tingkat kelas di Madin adalah kepala 

Madin dengan cara kunjungan ke kelas-kelas. 

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Manajemen Kurikulum 

Boarding School dalam Upaya Peningkatan Hasil Belajar Peserta Didik 

di MA IBS Plangitan Pati Tahun Pelajaran 2019/2020 

Faktor yang mendukung pelaksanaan manajemen kurikulum 

boarding school di MA IBS adalah sarana dan prasarana yang memadai 

dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mencukupi dan mumpuni. 

Sementara faktor penghambatnya adalah sebagai berikut. 

a. Hambatan dalam perencanaan kurikulum, meliputi penetapan 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) untuk setiap mata pelajaran 

karena banyaknya aspek yang harus dipertimbangkan, penentuan 

metode pembelajaran karena kondisi dan karakteristik peserta didik 

yang berbeda-beda, dan model penyusunan perangkat pembelajaran 

yang sering berubah-ubah. 

b. Hambatan dalam pengorganisasian kurikulum, di antaranya adalah 

masalah pengaturan waktu/jadwal kegiatan bagi pendidik karena 

tumpang tindih dengan kegiatan di luar. 

c. Hambatan dalam pelaksanaan kurikulum, meliputi penerapan metode 

pembelajaran, penentuan kelas untuk Madin yang tidak didasarkan 

pada tes penempatan sehingga peserta didik/santri yang dari rumah 

tidak dibekali dengan dasar ilmu-ilmu agama akan mengalami 
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kesulitan, dan adanya pendidik/ustaz yang tidak izin saat 

berhalangan hadir. 

d. Hambatan dalam pengawasan kurikulum, di antaranya adalah 

masalah waktu, di mana terkadang saat mendekati pelaksanaan 

supervisi tiba-tiba ada tugas lain yang sama pentingnya. 

3. Upaya Peningkatan Hasil Belajar Peserta Didik di MA IBS Plangitan 

Pati Tahun Pelajaran 2019/2020 Melalui Manajemen Kurikulum 

Boarding School 

Di antara upaya peningkatan hasil belajar peserta didik melalui 

manajemen kurikulum boarding school berdasarkan faktor-faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar peserta didik di MA IBS adalah sebagai 

berikut. 

a. Faktor Internal 

1) Faktor fisiologis peserta didik 

Di antara upaya peningkatan hasil belajar peserta didik 

melalui manajemen kurikulum terkait dengan faktor fisilogis 

adalah dimasukkannya Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan 

Kesehatan (Penjaskes) ke dalam struktur kurikulum sebagai 

mapel wajib saat perencanaan kurikulum tepatnya saat 

menyusun struktur dan muatan kurikulum. 

2) Faktor psikologis peserta didik 

Di antara upaya peningkatan hasil belajar peserta didik 

melalui manajemen kurikulum terkait dengan faktor psikologis 

adalah pemberian motivasi bagi peserta didik saat pelaksanaan 
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kurikulum, tepatnya saat pembelajaran, baik di awal 

pembelajaran, di sela-sela pembelajaran, atau di luar 

pembelajaran, baik yang dilakukan oleh kepala madrasah, 

pengasuh, guru BK, maupun pendidik/ustaz. Harapannya 

dengan motivasi ini akan menumbuhkan semangat belajar bagi 

peserta didik. 

b. Faktor Eksternal 

1) Faktor lingkungan 

a) Lingkungan Alam/Non-Sosial 

Lingkungan alam yang asri di MA IBS dan asrama 

Ponpes Al-Isti’anah sangat mendukung jalannya proses 

pembelajaran yang merupakan salah satu bagian dari 

pelaksanaan kurikulum dalam manajemen kurikulum. 

b) Lingkungan Sosial 

Di antara upaya peningkatan hasil belajar peserta 

didik melalui manajemen kurikulum terkait faktor 

lingkungan sosial adalah disusunnya kalender pendidikan 

saat perencanaan kurikulum dengan tetap memperhatikan 

hak-hak peserta didik. Sehingga harapannya setiap kegiatan 

tidak memberatkan peserta didik sehingga peserta didik 

akan merasa nyaman di lingkungan madrasah/pesantren. 

Selain itu upaya peningkatan hasil belajar peserta 

didik melalui manajemen kurikulum juga dilakukan saat 

menyusun dan mengatur rencana program kegiatan dalam 
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pengorganisasian kurikulum, salah satunya adalah 

dimasukkannya kegiatan belajar mandiri yang sifatnya 

wajib dalam rangka mewujudkan suasana belajar yang 

kondusif di lingkungan pesantren. 

Upaya lainnya adalah dalam pelaksanaan kurikulum, 

khususnya saat kegiatan pembelajaran selalu diupayakan 

menjalin hubungan yang baik, baik antara tenaga pendidik 

dengan peserta didik maupun antar sesama peserta didik. 

Dengan begitu akan terbentuk lingkungan madrasah yang 

nyaman. Selain itu, pengasuh dan ustaz di pesantren selalu 

memberikan uswah (contoh) yang baik dengan berperilaku 

santun. Dengan begitu diharapkan peserta didik MA IBS 

yang semuanya tinggal di pesantren ini dapat meningkatkan 

kualitas akhlaknya sehingga dapat juga meningkatkan nilai 

pada dimensi sikap di pendidikan formal (madrasah). 

2) Faktor instrumental 

Dalam upaya peningkatan hasil belajar peserta didik 

melalui manajemen kurikulum terkait faktor instrumental, saat 

perencanaan kurikulum, Dewan Ma’arif ditambah para 

pengasuh senior berkoordinasi dengan madrasah menentukan 

mata pelajaran dan kitab yang digunakan pembelajaran. kitab 

yang digunakan pun akan disesuaikan dengan materi yang 

diajarkan di madrasah. Sehingga nantinya ada korelasi di antara 

keduanya. Harapannya nilai peserta didik pada aspek 
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pengetahuan di pendidikan formal (madrasah) dapat meningkat, 

khususnya untuk mapel PAI yang meliputi Qur’an Hadis, Fikih, 

Akidah Akhlak, dan SKI. 

Sarana prasana selain menjadi salah satu faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar juga menjadi faktor pendukung 

dalam pelaksanaan manajemen kurikulum. Namun jika sarana 

dan prasarana ini tidak diimbangi dengan peningkatan 

komptensi SDM, maka tentu akan terjadi ketimpangan sehingga 

tujuan pendidikan tidak akan tercapai. Dalam rangka 

peningkatan kompetensi tenaga pendidik guna mendukung 

jalannya pelaksanaan kurikulum, madrasah telah 

menyelenggarakan kegiatan pelatihan/workshop implementasi 

kurikulum bagi seluruh tenaga pendidik. Upaya yang sama juga 

dilakukan oleh pesantren, namun dalam bentuk yang berbeda 

yakni dengan cara mengadakan silatuhami (semacam studi 

banding) ke Pesantren yang lebih besar. 

Kegiatan-kegiatan seperti ini dilakukan untuk membuka 

wawasan para pendidik/ustaz tentang pendidikan, khususnya 

metode pembelajaran yang sering kali menjadi kendala mereka. 

Dengan semakin kaya metode, maka para pendidik/ustaz dapat 

memilih dan memilah kira-kira metode pembelajaran apa yang 

tepat dalam pelaksanaan kurikulum di tingkat kelas di MA IBS 

sehingga pembelajaran akan lebih efektif dan efisien, dan 

dampaknya hasil belajar peserta didik akan meningkat. 
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Selain itu dalam upaya peningkatan hasil belajar peserta 

didik melalui manajemen kurikulum, supervisi kepala sekolah 

dalam pengawasan kurikulum juga memiliki peranan yang 

penting. Karena melalui kegiatan supervisi ini tenaga pendidik 

dapat memperbaiki kekurangan yang ada sekaligus 

mempertahankan keunggulan dalam melaksanakan 

pembelajaran. 

4. Hasil Belajar Peserta Didik melalui Manajemen Kurikulum Boarding 

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

Pelajaran 2019/2020 

Penilaian hasil belajar peserta didik di MA IBS meliputi penilaian 

hasil belajar Kurikulum Nasional dan penilaian hasil belajar Kurikulum 

Pesantren. Hasil penilaian tersebut kemudian dilaporkan dalam bentuk 

laporan hasil belajar peserta didik yang diberikan kepada orang tua/wali 

peserta didik setiap akhir semester dan akhir tahun pelajaran. Penilaian 

hasil belajar di MA IBS meliputi penilaian sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan. Penilaian sikap (sikap spiritual dan sosial) biasanya 

diberikan oleh guru mapel Pendidikan Agama Islam (PAI) dan 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dalam bentuk 

predikat dan deskripsi, sementara penilaian pengetahuan dan 

keterampilan diberikan oleh guru mapel masing-masing dalam bentuk 

angka, predikat, dan deskripsi. Penilaian hasil belajar ini diolah oleh wali 

kelas berdasarkan nilai yang masuk dari para guru mapel dan hasil akhir 

pengolahan kemudian ditetapkan dalam rapat dewan guru. 
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Pada tahun pelajaran 2019/2020, penilaian di MA IBS hanya 

dilakukan oleh pendidik dan satuan pendidikan (madrasah), karena 

penilaian yang dilakukan oleh pemerintah yaitu Ujian Nasional (UN) 

ditiadakan pada masa pandemi Covid-19. Penilaian yang dilakukan oleh 

pendidik meliputi penilaian harian dan Penilaian Tengah Semester (PTS). 

Sementara penilaian yang dilakukan oleh satuan pendidikan (madrasah) 

meliputi Penilaian Akhir Semester (PAS), Penilaian Akhir Tahun (PAT), 

Ujian Madrasah (UM), dan Ajuan Akhir Madrasah Berstandar Negara 

(UAMBN). Selain penilaian tersebut, MA IBS juga menyelenggarakan 

ujian praktik baca kitab yang dikhususkan untuk peserta didik kelas XII 

dengan nama kegiatan Munaqasyah Fathul Qarib yang juga digunakan 

sebagai salah satu syarat kelulusan peserta didik. 

Penilaian di Madin hanya dilakukan oleh ustaz, baik itu ujian 

nisfu sanah maupun akhir sanah. Penilaian tersebut ada yang berupa 

ujian tertulis dan dan ada yang berupa hafalan dan praktik. Nilai tersebut 

akan diolah di setiap akhir semester oleh wali kelas dan akan dilaporkan 

kepada orang tua/wali santri dalam bentuk laporan hasil belajar/rapor. 

Penilaian yang dilaporkan dalam laporan hasil belajar/rapor santri adalah 

penilaian pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan mata pelajarannya 

dan pelaporannya hanya dalam bentuk angka saja tanpa ada peringkat 

atau deskripsi. Sementara untuk penilaian akhlak santri di pesantren 

digunakan sistem poin. 

Jadi, pada dasarnya penilaian pendidikan pada Kurikulum 

Pesantren di MA IBS juga meliputi tiga aspek, yaitu aspek sikap, aspek 
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pengetahuan, dan aspek keterampilan. Aspek sikap meliputi akhlak 

peserta didik, aspek pengetahuan meliputi kemampuan peserta didik 

dalam memahami materi pelajaran kitab, sementara aspek keterampilan 

meliputi kemampuan peserta didik dalam membaca kitab kuning untuk 

beberapa mata pelajaran, hafalan nadzam untuk mata pelajaran yang 

sudah ditentukan, dan juga kemampuan praktik ibadah. 

Dilihat dari indikator hasil belajar peserta didik, peserta didik MA 

IBS pada Tahun Pelajaran 2019/2020 telah mengalami peningkatan hasil 

belajarnya dari aspek kognitif (pengetahuan). Hal ini dapat dilihat dari 

adanya peningkatan rata-rata nilai pengetahuan peserta didik pada 

semester ganjil dan semester genap di laporan hasil belajar peserta didik. 

Peningkatan hasil belajar pada aspek pengetahuan pada Kurikulum 

Nasional ini paling menonjol terutama untuk mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam (PAI) dan Bahasa Arab. Secara berurutan mapel-mapel 

yang mengalami peningkatan nilai dari aspek pengetahuan mulai dari 

yang paling tinggi adalah Bahasa Arab, kemudian disusul Akidah 

Akhlak, Fikih, Al-Qur’an dan Hadits, baru kemudian yang paling kecil 

adalah SKI. Peningkatan yang tinggi pada mapel-mapel tersebut tentu 

bukan tanpa alasan, karena MA IBS adalah madrasah berasrama yang 

berbasis pesantren. 

Peningkatan hasil belajar pada aspek pengetahuan tak hanya 

terjadi pada hasil belajar pada Kurikulum Nasional saja, namun juga 

terjadi pada Kurikulum Pesantren. Sebagaimana pada Kurikulum 

Nasional, peningkatan hasil belajar pada aspek pengetahuan pada 
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Kurikulum Pesantren juga dapat dilihat dari adanya peningkatan rata-rata 

nilai pengetahuan peserta didik pada semester ganjil dan semester genap 

di laporan hasil belajar peserta didik. 

Dari aspek psikomotorik (keterampilan), hasil belajar peserta 

didik MA IBS pada Kurikulum Nasional juga mengalami peningkatan. 

Sebagaimana pada aspek pengetahuan, peningkatan hasil belajar pada 

aspek keterampilan juga dapat diketahui melalaui adanya peningkatan 

rata-rata nilai keterampilan peserta didik pada semester ganjil dan 

semester genap di laporan hasil belajar peserta didik. Sebagaimana pada 

aspek pengetahuan, kenaikan hasil belajar pada aspek keterampilan juga 

ada pada mapel PAI dan Bahasa Arab. Adapun peningkatan aspek 

keterampilan pada Kurikulum Pesantren dapat dilihat dari nilai 

kecakapan peserta didik dalam praktik menghafal nadzam, praktik 

membaca kitab kuning, dan praktik ibadah pada laporan hasil belajar 

santri. 

Dari aspek afektif (sikap), hasil belajar peserta didik MA IBS 

pada Kurikulum Nasional juga mengalami peningkatan. Sebagaimana 

pada aspek pengetahuan dan keterampilan, peningkatan hasil belajar pada 

aspek sikap juga dapat diketahui melalaui adanya peningkatan rata-rata 

nilai sikap peserta didik pada semester ganjil dan semester genap di 

laporan hasil belajar peserta didik. Berbeda dengan aspek sikap pada 

Kurikulum Nasional, peningkatan aspek sikap pada Kurikulum Pesantren 

dapat dilihat dari tingkat pelanggaran peserta didik MA IBS terhadap tata 

tertib pesantren melalui sistem poin. Pada Tahun Pelajaran 2019/2020 
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pelanggaran tata tertib cenderung menurun sehingga dapat dikatakan 

bahwa nilai belajar pada aspek sikap di Kurikulum Pesantren juga 

mengalami peningkatan. 

 

D. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan 

menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam (in 

depth interview). Keterbatasan pada penelitian ini meliputi subjektifitas yang 

ada pada peneliti. Penelitian ini sangat tergantung pada interpretasi peneliti 

tentang makna yang tersirat dalam wawancara sehingga kecenderungan untuk 

bias masih ada. Sebenarnya untuk dapat mengurangi bias tersebut dapat 

dilakukan proses triangulasi, yaitu triangulasi sumber dan metode. Namun 

karena saat penelitian ini dilakukan masih dalam kondisi pandemi Covid-19 

sehingga proses triangulasi ini tidak dapat berjalan secara maksimal. 

 


