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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia 

sebagaimana menjadi kesepakatan para peneliti sejarah pendidikan 

Indonesia, pesantren pernah menjadi satu-satunya institusi pendidikan 

milik masyarakat pribumi yang memberikan kontribusi sangat besar dan 

membentuk masyarakat melek huruf. 

Laju pembaharuan pendidikan berjalan terus untuk mencerdaskan 

bangsa, lembaga-lembaga pendidikan umum seperti SD, SMP dan SMA 

lahir dan terus berkembang, bahkan semakin mendapat dukungan dari para 

masyarakat santri yang memiliki keterikatan moral dengan pesantren, 

mereka ingin agar putra-putrinya belajar agama dipesantren sekaligus 

dapat mengikuti pendidikan SD, SMP dan SMA di dalamnya, dengan cara 

demikian lebih memberikan jaminan keutuhan pribadi santri, selain 

pengetahuan dan pengalaman ajaran agama yang tertanam baik, santri juga 

dapat mengembangkan potensi intelektualnya melalui penerapan sistem 

pembelajaran yang modern. 

Laju pembaharuan pendidikan yang terus berkembang membuat 

pesantren memperkokoh eksistensi dan dominasinya, maka timbulah 

pembaharuan pesantren dengan cara mendirikan pesantren jenis baru yang 

dibangun sebagai sekolah biasa yang disebut madrasah. 
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Sebagai lembaga pendidikan Islam yang berpengalaman, pesantren 

telah mengalami pergeseran dan perubahan baik terkait dengan 

kelembagaan maupun kurikulum. Dalam proses pendidikan, kurikulum 

merupakan salah satu alat umtuk mencapai tujuan pendidikan, sekaligus 

merupakan pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran pada semua jenis 

dan jenjang pendidikan,
1
 tanpa adanya kurikulum, sulit bagi pelaksana

pendidikan untuk mencapai cita-cita pendidikan. Hal ini disebabkan proses 

kurikulum yang berlangsung secara berkesinambungan dan merupakan 

wujud keterpaduan dari semua dimensi pendidikan dalam rangka 

mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan. 

 Menurut Kilpatrick, suatu kurikulum yang baik perlu didasarkan 

atas tiga prinsip sebagai berikut :  

1. Meningkatkan kualitas hidup anak didik di setiap

jenjang sekolah.

2. Menjadikan kehidupan anak didik kearah

perkembangan positif dalam suatu kehidupan yang

bulat dan menyeluruh.

3. Mengembangkan aspek kreatif kehidupan sebagai

suatu ujicoba keberhasilan hingga peserta didik

mampu berkembang dalam kemampuannya untuk

1
 Zainal Arifin, Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum, (Bandung : PT.Remaja 

Rosdakarya, 2011), hlm. 1. 
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mencoba hal-hal baru secara bijaksana lewat 

pertimbangan matang.
2
 

Untuk bisa mencapai prinsip diatas, berbagai lembaga pendidikan 

terus melakukan inovasi dan pengembangan kurikulum, diantaranya 

kurikulum bahasa arab, dalam era globalisasi ini, banyak informasi ilmu 

pengetahuan baik dibidang teknik, ilmu-ilmu murni, ekonomi, psikologi 

maupun seni bersumber dari buku-buku bahasa Arab, hal ini membuat 

penguasaan bahasa arab menjadi sangat mendesak. 

Berbagai lembaga pendidikan seperti madrasah menanggapi 

kebutuhan penguasaan bahasa arab dengan mengembangkan pembelajaran 

bahasa arab diantaranya adalah dengan mengembangan kurikulum untuk 

pembelajaran bahasa arab. Dalam mengembangkan kurikulum inilah yang 

membuat kurikulum di lembaga-lembaga pendidikan berbeda-beda sesuai 

dengan bagaimana lembaga pendidikan merancang dan menginovasi 

kurikulum,  salah satunya kurikulum pesantren yang diadopsi, dirancang 

dan diinovasi oleh Madrasah Aliyah Unggulan Al-imdad. 

Madrasah Aliyah Unggulan Al-imdad adalah lembaga pendidikan 

yang mengembangkan kurikulum berdasarkan pesantren dan kementrian 

agama. Pada era ini jarang Madrasah Aliyah mengadopsi dan 

menggunakan kurikulum pesantren, sebagian besar madrasah Aliyah 

hanya menggunakan kurikulum kementrian agama. 

                                                           
       

2
 H.M. Arifin, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta : Bumi Aksara, 1994), hlm. 95. 
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Untuk itu peneliti tertarik untuk meneliti tentang kurikulum 

pesantren, dalam penelitian ini peneliti akan mempelajari lebih dalam 

kurikulum pesantren untuk pembelajaran bahasa Arab di MA Unggulan 

Al- imdad Bantul yang mengfokuskan pada perencanaan, implementasi 

dan evalusi kurikulum pesantren untuk pembelajaran bahasa arab. 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas dapat diambil 

rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah perencanaan kurikulum pesantren untuk 

pembelajaran bahasa Arab di MA Unggulan Al-Imdad ? 

2. Bagaimanakah implementasi kurikulum pesantren untuk 

pembelajaran bahasa Arab di MA Unggulan Al-Imdad ? 

3. Bagaimanakah evaluasi kurikulum pesantren untuk 

pembelajaran bahasa Arab di MA Unggulan Al-Imdad ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui bagaimana perancanaan kurikulum pesantren untuk 

pembelajaran bahasa Arab di MA Unggulan Al-Imdad. 

2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi kurikulum pesantren 

untuk pembelajaran bahasa Arab di MA Unggulan Al-Imdad. 

3. Untuk mengetahui bagaimana evaluasi kurikulum pesantren umtuk 

pembelajaran bahasa Arab di MA Unggulan Al-Imdad. 
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D. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini guna memahami pelaksanaan kurikulum 

pesantren untuk pembelajaran bahasa Arab di madrasah aliyah 

unggulan al-imdad. Sehingga dapat menjadi sumber pengetahuan dan 

pengembangan keilmuan dalam rangka meningkatkan kependidikan 

dalam bidang pengajaran bahasa Arab. 

2. Kegunaan secara Praktis 

Penelitian ini diharapkan menjadi panduan dan informasi bagi 

semua pihak yang terkait, baik madrasah, kepala madrasah dan staff 

pengajar mengenai kurikulum pesantren untuk pembelajaran bahasa 

Arab di madrasah Aliyah unggulan al-imdad. 

E. Kajian Pustaka 

Ada beberapa penelitian yang dilakukan peneliti sebelumnya tentang 

kurikulum. Beberapa penelitian yang relevan antara lain : 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sadam Silakhudin mahasiswa UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta jurusan Pendidikan Bahasa Arab yang 

lulus tahun 2012, dalam skripsinya yang berjudul “Implementasi 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Mata Pelajaran Bahasa Arab di 

MTs N Gubuk Rubuh Getas Playen Kabupaten Gunung Kidul”. Skripsi 

ini membahas tentang implementasi kurikulum KTSP untuk 

pembelajaran bahasa Arab di MTs N Gubuk Rubuh Gunung Kidul 
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yang fokus terhadap kesiapan sekolah dan proses belajar mengajar 

setelah penerapan kurikulum KTSP. 
3
 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Millatuddiana mahasiswa UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta jurusan Pendidikan Bahasa Arab yang lulus tahun 

2012, dalam skripsinya yang berjudul “Pengembangan Kurikulum 

Bahasa Arab Tahun 2010 dan Implementasinya di Diniah Takmiliyah 

Al Munajah Wonokromo Bantul” Skripsi ini membahas tentang 

pengembangan kurikulum bahasa Arab yang di implementasikan di 

diniah takmiliyah al munajah Wonokromo Bantul yang fokus terhadap 

hasil dan implementasi setelah perubahan kurikulum 2010.
4
 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Neni Yuliani mahasiswa UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta jurusan Pendidikan Bahasa Arab yang lulus tahun 

2008, dalam skripsinya yang berjudul “Problematika Pengembangan 

Kurikulum Bahasa Arab di MTs Ali Maksum Krapyak Yogyakarta” 

Skripsi ini membahas tentang masalah-masalah dalam 

mengembangkan kurikulum bahasa Arab di MTs Ali Maksum 

Krapyak Yogyakarta.
5
 

Dari penelitian yang relevan diatas berbeda dengan penelitian ini, 

dalam penelitian ini peneliti hanya fokus pada kurikulum pesantren untuk 

                                                           
       

3
 Sadam Silakhudin “ Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Mata Pelajaran 

Bahasa Arab di MTs N Gubuk Rubuh Getas Playen Kabupaten Gunung Kidul” Skripsi. Jurusan 

Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 

2012., t.d. 

       
4
 Millatuddiana “Pengembangan Kurikulum Bahasa Arab Tahun 2010 dan Implementasinya 

di Diniah Takmiliyah Al Munajah Wonokromo Bantul” Skripsi. Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, 

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012., t.d. 

       
5
 Neni Yuliani “Problematika Pengembangan Kurikulum Bahasa Arab di MTs Ali Maksum 

Krapyak Yogyakarta” Skripsi. Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 

KeguruanUIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008., t.d. 
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pembelajaran bahasa Arab yang meliputi perencanaan kurikulum 

pesantren, implementasi kurikulum pesantren dan evaluasi kurikulum 

pesantren di Madrasah Aliyah Al-Imdad Bantul. 

F. Kerangka Teori 

1. Teori Kurikulum 

a. Definisi Kurikulum 

Secara etimologis istilah kurikulum (curriculum) berasal 

dari bahasa yunani, yaitu curir yang artinya “pelari” dan curere 

yang berarti “tempat berpacu”. 
6
 

Menurut  undang-undang No.20 tahun 2003 tentang sistem 

pendidikan nasional bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana 

dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran peserta 

serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan 

kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu” 

(bab 1 Pasal 1 ayat 19). Pengertian kurikulum ini lebih banyak 

berhubungan dengan fungsi dan kegiatan guru sebagai 

pengembang kurikulum disekolah, baik dalam dimensi rencana, 

dimensi kegiatan maupun dimensi hasil.
7
 Implikasi dari pengertian 

ini adalah 

Pertama, kurikulum harus memiliki rencana sebagaimana 

dijelaskan Hilda Taba bahwa “ a curriculum is plan for learning”. 

                                                           
       

6
 Zainal Arifin, Konsep. hlm. 2. 

 

       
7
 Ibid. hlm. 6. 
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Rencana tersebut berkaitan dengan proses belajar maupun 

pengembangan peserta didik pada semua jenis dan jenjang 

pendidikan. 

Kedua, di dalam kurikulum terdapat tujuan, isi dan bahan 

pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Implikasi ini 

menggambarkan anatomi kurikulum itu sendiri yaitu tujuan, isi 

atau materi, metode, dan evaluasi. 

Ketiga, kurikulum harus ada hasil sesuai dengan tujuan 

pendidikan , baik yang berbentuk pengetahuan, ketrampilan sikap 

dan nilai nilai. Hasil yang dimaksud merupakan hasil belajar 

peserta didik  sebagai terjadinya kegiatan belajar.
8
 

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulakan bahwa 

kurikulum adalah seperangkat rencana dan bahan pelajaran serta 

cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan 

belajar mengajar.
9
 

b. Perencanaan Kurikulum 

Perencanaan kurikulum adalah suatu proses ketika peserta 

dalam banyak tingkatan membuat keputusan tentang tujuan belajar, 

                                                           
       

8
 Ibid. hlm. 7. 

       
9
 Dr. Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran, (Bandung: Bumi Aksara, 1995) hlm. 18. 
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cara mencapai tujuan tersebut melalaui situasi mengajar-belajar, 

serta penelaahan keefektifan kebermaknaan metode tersebut.
10

  

Sebagai tahap awal pengembangan kurikulum, perencanaan 

kurikulum meliputi tiga kegiatan, yaitu : 

1. Perencanaan Strategis (Strategic Planning) 

Perencanaan strategis adalah kegiatan yang 

dilakukan dalam rangka perumusan standar kompetensi, 

penetapan isi dan struktur program, serta penyusunan 

strategi pelaksanaan kurikulum secara keseluruhan. 

Karena sifatnya strategis, maka kegiatan ini merupakan 

tugas dan tanggung jawab dewan dan pihak yang 

otoritatif di suatu lembaga pendidikan, untuk tingkat 

lembaga pendidikan di Indonesia lazimnya di 

kordinasikan oleh anggota yayasan, kepala sekolah, 

bidang kurikulum dan komite sekolah. 

Standart kompetensi adalah kualifikasi 

kemampuan minimal peserta didik yang 

menggambarkan penguasaan sikap, pengetahuan, dan 

ketrampilan yang diharapkan dicapai.
11

 

Dalam perumusan standar kompetensi, tugas 

perancang kurikulum adalah menentukan pengetahuan, 

sikap, dan ketrampilan yang diharapkan dimiliki oleh 

                                                           
       

10
 Dr.Oemar hamalik, Dasar-dasar pengembangan kurikulum, (Bandung : PT Remaja 

Rosdakarya, 2007) hlm.           171 
       11

 Ibid. hlm. 256 
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peserta didik. Selain itu, perancang kurikulum juga 

merumuskan tujuan institusional sehingga 

mencerminkan produk dari lembaga pendidikan. 

Kegiatan lain dalam perencanaan strategis 

adalah penetapan isi dan struktur program. Dalam 

penetapan isi tugas perancang kurikulum adalah 

menetapkan mata pelajaran-mata pelajaran yang akan 

diajarkan. Sedangkan dalam penetapan struktur program 

tugas perancang kurikulum adalah menetapkan program 

pendidikan, sistem semester, jumlah mata pelajaran, dan 

alokasi waktu yang diperlukan. 

Kegiatan terakhir dalam perencanaan strategis 

adalah penyusunan strategi pelaksanaan kurikulum 

secara keseluruhan. Dalam hal ini tugas perancang 

kurikulum adalah memilih, menyusun, dan 

memobilisasikan segala cara, tenaga, dan sarana untuk 

mencapai visi, misi, dan standar kompetensi. Kegiatan 

ini meliputi : pelaksanaan pengajaran, pelaksanaan 

penilaian, kegiatan bimbingan dan penyuluhan, serta 

administrasi akademik.
12

 

2. Perencanaan Program (Program Planning) 

                                                           
        

12
 Dr. Abdullah Aly, Pendidikan Islam Multikultural di Pesantren Telaah Terhadap 

Kurikulum Pondok Pesantren Modern Islam Assalaam Surakarta, (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 

2011) hlm.63 
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Perencanaan program adalah kegiatan yang 

dilakukan dalam rangka menyusun kompetensi dasar dan 

menetapkan materi atau pokok bahasan pada setiap mata 

pelajaran. Kompetensi dasar adalah kemampuan yang 

harus dimiliki peserta didik dalam mata pelajaran 

tertentu.
13

 

Perancang kurikulum bertugas menyusun dan 

merumuskan kompetensi dasar untuk setiap mata 

pelajaran yang akan dicapai selama program mata 

pelajaran tersebut. Kegiatan lain dalam perencanaan 

program adalah penetapan materi atau pokok bahasan 

pada setiap mata pelajaran
14

 

3. Perencanaan Kegiatan Pembelajaran (Program Delivery 

Plans) 

Perencanaan program pembelajaran adalah  

kegiatan yang dilakukan dalam rangka implementasi 

pembelajaran yang meliputi penyusunan indikator 

pencapaian kompetensi, menentukan materi, menentukan 

strategi pembelajaran dan menetapkan alat evaluasi 

pembelajaran yang akan digunakan. Adapun pihak yang 

                                                           
       

13
 Ibid. hlm. 245 

       
14

 Ibid. hlm. 64 



12 
 

 
 

bertugas untuk membuat perencanaan kegiatan 

pembelajaran ini adalah guru.
15

 

 

c. Implementasi Kurikulum 

Kurikulum memiliki dua dimensi yang sama penting, yakni 

sebagai pedoman dan implentasi. Implementasi merupakan suatu 

proses penerapan ide, konsep, kebijakan atau inovasi dalam suatu 

tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa 

perubahan pengetahuan, ketrampilan maupun nilai dan sikap.
16

 

Atau dapat juga diartikan sebagai aktualisasi kurikulum tertulis 

dalam bentuk pembelajaran. Menurut Oemar Hamalik secara garis 

besar implementasi kurikulum mencakup tiga kegiatan, yaitu : 

1. Pengembangan Program 

a. Program tahunan yaitu program umum setiap mata 

pelajaran untuk setiap kelas yang dikembangkan oleh 

guru mata pelajaran yang bersangkutan. 

b. Program semester yaitu berisikan garis-garis besar 

mengenai hal-hal yang hendak dilaksanakan dan 

dicapai dalam semester tersebut. 

c. Program modul yaitu berisi pokok bahasan yang 

dikembangkan dari setiap kompetensi.pada 

umumnya modul berisikan lembar kegiatan peserta 

                                                           
       

15
 Ibid. hlm. 65 

       
16

 Ishak Abdulhak, Artikulasi Kurikulum dan Pembelajaran di Madrasah, (Bandung : Basan, 

2010) hlm. 8. 
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didik, lembar kerja, kunci lembar kerja, lembar soal 

dan lembar jawaban. 

d. Program mingguan yaitu program unuk 

mengidentifikasi kemajuan belajar setiap peserta 

didik sehingga dapat diketahui peserta didik yang 

mendapat kesulitan dalam setiap modul yang 

dikerjakan. 

2. Pelaksanaan pembelajaran 

Pembelajaran adalah proses interaksi antara 

peserta didik dan lingkungannya, sehingga terjadi 

perubahan perilaku kearah yang lebih baik.
17

 

Pelaksanaan proses pembelajaran ada tiga, yaitu : 

a. Pre tes yaitu tes awal. Pre tes memiliki banyak 

kegunaan dalam menjajagi proses pembelajaran yang 

akan dilaksanakan. Fungsi pre-tes yaitu : 

1. Untuk menyiapkan peserta didik dalam proses 

belajar. 

2. Untuk mengetahui tingkat kemajuan peserta didik 

sehubungan dengan proses pembelajaran yang 

akan dilakukan 

                                                           
       

17
 Ibid. hlm. 9. 
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3. Untuk mengetahui kemampuan awal yang telah 

dimiliki peserta didik mengenai bahan ajar yang 

akan dijadikan topik dalam proses pembelajaran. 

4. Untuk mengetahui darimana seharusnya proses 

pembelajaran dimulai. 

b. Proses, dalam proses pembelajaran terdapat beberapa 

istilah yaitu : 

1. Pendekatan pembelajaran yaitu sudut pandang kita 

terhadap proses pembelajaran yang didalamnya 

mewadahi, menginspirasi, menguatkan dan 

melatari metode pembelajaran dengan cakupan 

teoritis tertentu 

2. Strategi pembelajaran yaitu suatu kegiatan 

pembelajaran yang harus dikerjakan pendidik dan 

peserta didik agar tujuan pembelajaran dapat 

dicapai secara efektif dan efisien 

3. Metode pembelajaran yaitu cara yang digunakan 

untuk mengimplementasikan rencana yang sudah 

disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis 

untuk mencapai tujuan pembelajaran 

4. Teknik pembelajaran yaitu Cara yang dilakukan  

seseorang dalam mengimplementasikan metode 

secara spesifik, misalnya pengguna ceramah pada 
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kelas dengan jumlah siswa yang banyak 

membutuhkan teknik tersendiri daripada kelas 

dengan jumlah siswa terbatas. 

5. Taktik pembelajaran yaitu gaya seseorang dalam 

melaksanakan metode atau teknik pembelajaran 

tertentu yang sifatnya individual. Misalnya 

terdapat dua orang sama-sama menggunakan 

metode ceramah tetapi akan sangat berbeda 

dalam penyajiannya. 

6. Model pembelajaran yaitu pendekatan, strategi, 

metode, teknik dan taktik pembelajaran yang 

terbangkai menjadi satu kesatuan yang utuh. 

c. Post tes, umumnya dilaksanakan diakhir proses 

pembelajaran. Fungsi post tes antara lain : 

1. Untuk mengetahui tingkat penguasaan peserta 

didik terhadap kompetensi yang telah ditentukan. 

2. Untuk mengetahui kompetennsi yang sudah 

dikuasai dan belum dikuasai. 

3. Untuk mengetahui peserta didikyang perlu 

mengikuti kegiatan remedial. 

4. Sebagai acuan untuk melakukan perbaikan modul 

dan proses pembelajaran yang telah dilakukan. 
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 Post tes dalam implementasi kurikulum adalah sebagai 

berikut : 

1. Penilaian kelas yang dilakukan dengan ulangan 

harian yang dilakukan setiap proses pembelajaran 

dalam satuan bahasan selesai, ulangan umum yang 

dilakukan setiap akhir semester dan ujian akhir 

yang dilakukan pada akhir program pendidikan. 

2. Tes kemampuan dasar untuk mengetahui 

kemampuan peseta didik yang dilakukan dalam 

program remedial. 

3. Penilaian akhir untuk mendapatkan pengetahuan 

secara menyeluruh mengenai ketuntasan peserta 

didik dalam satuan waktu tertentu. 

d. Evaluasi Kurikulum 

Tahap terakhir dalam siklus pengembangan kurikulum 

adalah tahap evaluasi kurikulum, evaluasi kurikulum merupakan 

kegiatan menilai perencanaan, pelaksanaan, dan hasil-hasil 

penggunaan suatu kurikulum.
18

 Dapat juga diartikan sebagai 

perbuatan pertimbangan (dalam membuat keputusan) berdasarkan 

seperangkat kriteria yang disepakati dan dapat 

dipertanggungjawabkan.
19

 atau sebagai suatu proses pengumpulan 

dan analisis data secara sistematis yang bertujuan membantu 

                                                           
       

18
 Ibid. hlm. 79 

       
19

 Dr. Oemar Hamalik, Evaluasi Kurikulum (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1989) hlm.1. 
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pendidik memahami dan menilai suatu kurikulum, serta 

memperbaiki suatu metode pendidikan.
20

  

Dalam buku Curriculum Planning and Development 

menyatakan bahwa evaluasi adalah proses untuk menilai kinerja 

pelaksanaan suatu kurikulum. Beberapa kegiatan evaluasi 

kurikulum, yaitu : 

1. Mengamati hasil belajar pesrta didik yang bersifat 

khusus. Cirinya adalah : 

a. Adanya rumusan tingkah laku yang jelas 

b. Rumusan tujuan (tingkah laku) yang jelas tersebut 

dapat diukur dan diamati 

c. Tingkah laku tersebut dapat diukur dengan alat 

ukur tertentu. 

2. Menggunakan alat evaluasi untuk menemukan 

kelemahan, kebutuhan dan minat peserta didik secara 

individual 

3. Mendesain pengajaran yang akan dilaksanakan 

4. Mengadakan penilaian secara terus-menerus terhadap 

pelaksanaan pengajaran 

5. Mengadakan kontrol terhadap tingkah laku peserta 

didik melalui langkah-langkah sebagai berikut : 

                                                           
       

20
 Ibid. hlm.253 
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a. Melakukan analisis terhadap perbedaan individu 

para siswa 

b. Mengembangkan prosedur pengajaran 

6. Melakukan perbaikan pengajaran yang meliputi 

teori-teori atau model pengajaran, misalnya 

mengembangkan suatu model belajar mengajar. 

Model evaluasi kurikulum CIPP yang diperkenalkan oleh 

Daniel L. Stuffiebeam menyebutkan ada empat aspek yang 

dievaluasi, yaitu : 

1. Konteks, yang dimaksud evaluasi konteks adalah 

evaluasi kurikulum dengan penekanan pada tujuan 

kurikulum. 

2. Input, yaitu kegiatan penilaian kurikulum dengan 

penekanan sumber daya dan strategi yang digunakan 

untuk mencapai tujuan kurikulum. 

3. Proses, yaitu kegiatan penilaian kurikulum dengan 

penekanan pada proses implementasi kurikulum dari 

awal dan hingga akhir. 

4. Produk, yaitu kegiatan evaluasi dengan penekanan 

pada dampak kurikulum terhadap keberterimaan 

alumni ditengah-tengah masyarakat.
21

 

e. Kurikulum pesantren 
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Secara umum, bentuk dan macam pesantren atau pondok 

di Indonesia meliputi dua jenis. Yakni: 

1. Salaf   

yaitu pesantren yang tetap mempertahankan sistem 

(materi pengajaran) yang sumbrnya kitab–kitab klasik Islam 

atau kitab dengan huruf Arab gundul (tanpa baris apapun). 

Sistem sorogan (individual) menjadi sendi utama yang 

diterapkan. Pengetahuan non agama tidak diajarkan. 

Ciri-cirinya: (1) memperankan pembelajaran kitab 

klasik, (2) tidak memberikan pelajaran umum, (3) 

pembelajaran dilakukan dengan metode sorogan dan wetonan 

2. Khalaf   

yaitu sistem pesantren yang menerapkan sistem 

madrasah yaitu pengajaran secara klasikal, dan memasukan 

pengetahuan umum dan bahasa non Arab dalam kurikulum. 

Dan pada akhir-akhir ini menambahnya berbagai ketermpilan. 

Ciri-cirinya: (1) menerapkan pembelajaran klasikal, 

(2) memberikan ilmu umum dan agama, (3) memberikan 

pendidikan keterampilan  
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Kurikulum pesantren termasuk kurikulum tradisional, 

adapun perbedaan kurikulum tradisional dengan kurikulum 

modern menurut Zainal Arifin adalah sebagai berikut : 

Tabel 1.1 

Perbedaan kurikulum tradisional dengan kurikulum modern 

Aspek-aspek Kurikulum 

Tradisional 

Kurikulum Modern 

Orientasi Masa lampau Masa lampau, masa 

sekarang, dan masa yang 

akan datang 

Dasar 

Falsafah 

Tidak berdasarkan 

filsafat pendidikan 

yang jelas. 

Berdasarkan filsafat 

pendidikan yang jelas 

dan dapat diwujudkan 

dalam kegiatan yang 

konkret. 

Tujuan 

pendidikan 

Mengutamakan 

pengetahuan 

Mengembangkan 

keseluruhan pribadi 

peserta didik secara utuh 

Organisasi 

kurikulum 

Berpusat pada 

mata pelajaran 

Berpusat pada masalah 

atau topic di mana 

peserta didik belajar 

mengalami sendiri 

secara langsung 
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Tabel 1.1 

Perbedaan kurikulum tradisional dengan kurikulum modern 

(Lanjutan) 

Aspek-

aspek 

Kurikulum 

Tradisional 

Kurikulum Modern 

Sumber 

belajar 

Guru sebagai satu-

satunya sumber 

belajar 

Disamping guru, ada juga 

sumber belajar yang lain, 

seperti pakar, kegiatan, 

bahan, alat dan 

perlengkapan, gedung, 

dll. 

Teknik 

evaluasi 

Tes sebagai satu-

satunya teknik 

penilaian 

Tidak hanya tes tetapi 

juga non tes 

Peran guru Peran guru sangat 

terbatas dan bersifat 

perorangan, guru 

adalah cardinal 

factor 

Peran guru sangat luas 

dan bersifat kolektif-

kolegial dengan tidak 

mengurangi kebebasan 

guru. Guru nharus aktif, 

kreatif, inovatif, 

konstruktif, adaptif, 

kondusif.
22

 

                            Sumber : Zainal Arifin (Konsep dan Model Pengembangan 

Kurikulum ) 
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Dari tabel diatas dapat diketahui perbedaan kurikulum 

tradisional yaitu pesantren dengan kurikulum modern yang saat 

ini digunakan di lembaga-lembaga pendidikan modern dari 

berbagai berbagai sudut pandang yaitu orientasi, dasar falsafah, 

tujuan pendidikan, organisasi kurikulum, sumber belajar, 

Strategi dan pendekatan pembelajaran, teknik evaluasi dan peran 

guru. 

Berbeda dengan lembaga pendidikan yang lain, yang 

pada umumnya menyatakan tujuan pendidikan dengan jelas, 

maka pesantren, terutama pesantren-pesantren lama pada 

umumnya tidak merumuskan secara eksplisit dasar dan tujuan 

pendidikannya. Hal ini terbawa oleh sifat kesederhanaan 

pesantren yang sesuai dengan motivasi berdirinya, dimana 

kyainya mengajar dan santrinya belajar, atas dasar untuk ibadah 

dan tidak pernah di hubungkan dengan tujuan tertentu dalam 

lapangan penghidupan atau tingkat dan jabatan tertentu dalam 

hirarki sosial maupun ekonomi 

G. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan 

tujuan dan kegunaan tertentu.
23

 

1. Jenis Penelitian 
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Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field study research), 

dengan pendekatan kualitatif, pendekatan ini digunakan dikarenakan 

penelitian ini bertujuan untuk mencari fakta dengan interprestasi yang 

tepat dengan tujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan 

akurat tentang kurikulum pesantren untuk pembelajaran bahasa Arab 

di MA Unggulan Al-Imdad. 

2. Subyek dan Obyek Penelitian 

Dalam penelitian ini subyek penelitian ditentukan dengan teknik 

purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan 

sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.
24

 Subyek penelitian 

yang akan peneliti ambil sebagai sampel adalah: 

a. Kepala madrasah MA Unggulan Al-Imdad 

b. Urusan kurikulum MA Unggulan Al-Imdad 

c. Guru pembelajaran bahasa Arab MA Unggulan Al-Imdad 

d. Peserta didik MA Unggulan Al-Imdad 

Selanjutnya obyek penelitian, obyek penelitian adalah pokok 

bahasan yang akan diteliti yaitu kurikulum pesantren untuk 

pembelajaran bahasa Arab yang meliputi perencanaan kurikulum 

pesantren, implementasi kurikulum pesantren dan evaluasi kurikulum 

pesantren di MA Unggulan Al-Imdad. 

3. Teknik Pengumpulan Data. 
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Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang 

dilakukan untuk mengumpulkan data atau informasi yang diperlukan 

dalam penelitian ini, metode pengumpulan data dalam penelitian ini 

adalah : 

a. Observasi 

Observasi adalah metode pengamatan dan 

pencatatan dengan sistematis terhadap fenomena yang 

diselediki.
25

 Dalam penelitian ini , peneliti menggunakan 

jenis observasi non-partisipatif yaitu peneliti melakukan 

pengamatan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan obyek  

penelitian tanpa ikut serta dalam kegiatan selama 

pengumpulan data. 

Metode ini peneliti gunakan untuk mengamati 

implementasi kurikulum pesantren untuk pembelajaran 

bahasa Arab yang meliputi strategi pembelajaran, metode 

pembelajaran, teknik pembelajaran dan lain-lainya yang 

peneliti perlukan. 

b. Wawancara (interview) 

Metode wawancara adalah metode pengumpulan 

data dengan menggunakan proses Tanya jawab langsung.
26

 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara 
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Sutrisno Hadi, Metodologi Research II (Yogyakarta : Fakultas Psikologi UGM, 1987), 
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 Masri Sengaribum & sofyan Effendi, metodologi Penelitian ( Jakarta : LP3ES, 1988 ) hlm. 

138. 
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semiterstruktur yaitu wawancara terbuka dimana narasumber 

diminta pendapat dan ide-idenya untuk memahami 

permasalahan tertentu. 

Metode ini peneliti gunakan untuk memperoleh 

informasi tentang kurikulum pesantren secara keseluruhan 

dan informasi-informasi lainnya yang peneliti perlukan. 

c. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan 

data dengan cara mengambil dokumen yang ada, metode ini 

peneliti gunakan untuk memperoleh data mengenai profil 

sekolah, daftar guru, karyawan, siswa dan data-data lain 

yang peneliti perlukan. 

4. Metode Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, 

dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami, serta 

temuannya dapat diinformasikan terhadap orang lain.
27

 Langkah-

langkah yang peneliti gunakan dalam menganalisis data adalah : 

1. Deskripsi data yaitu menelaah seluruh data yang tersedia 

yaitu wawancara, pengamatan dalam berbagai catatan 

lapangan dan dokumen resmi. 
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2. Reduksi data yaitu setelah data dibaca, dipelajari dan 

ditelaah selanjutnya data dirangkum, dipilih hal-hal pokok 

dan memfokuskan pada hal-hal penting 

3. Penyajian data yaitu menyusun data atau mengelompokan 

sesuai catatan pengamatan dan wawancara. Sehingga 

mudah untuk dipahami 

4. Verivikasi data yaitu penarikan kesimpulan dari data-data 

yang telah di kumpulkan. 

 

 

 

H. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah pemahaman dan penyusunan skripsi ini, 

maka perlu disusun suatu sistematika penulisan, sistematika penulisannya 

sebagai berikut : bagian awal, bagian utama dan bagian akhir. 

 Bagian awal merupakan halaman sampul, halaman judul, 

pernyataan keaslian, Nota dinas pembimbing, nota dinas konsultan, 

pengesahan skripsi, halaman motto, halaman persembahan, abstrak, kata 

pengantar dan daftar isi. Sedangkan bagian utama terdiri dari empat bab 

yaitu : 

Bab I merupakan pendahuluan, Bab ini fungsinya sebagai 

pengantar yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan 
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kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritik, metode 

penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab II berisi tentang gambaran umum MA Unggulam Al-Imdad 

Bantul Yogyakarta yang meliputi letak geografis, sejarah berdiri dan 

berkembangnya, struktur organisasi, keadaan guru, siswa, karyawan, 

sarana dan prasarana 

Bab III berisi analisis pembahasan mengenai kurikulum pesantren 

untuk pembelajaran bahasa Arab di MA Unggulan Al-Imdad yang di 

dalamnya meliputi perencanaan kurikulum pesantren , implementasi 

kurikulum pesantren dan evaluasi kurikulum pesantren untuk 

pembelajaran bahasa Arab di MA Unggulan Al-Imdad. 

Bab IV adalah penutup dari penelitian ini, yang memuat 

kesimpulan dari hasil penelitian tentang kurikulum pesantren untuk 

pembelajaran bahasa arab di MA Unggulan Al-Imdad dan saran-saran. 

Bagian akhir dari skripsi ini memuat daftar pustaka dan lampiran-

lampiran terkait. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, dapat diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Menentukan standar kompetensi yang seharusnya menjadi 

tanggung jawab Urusan kurikulum karena menentukan dan 

merancang standar kompetensi merupakan bagian dari tugas 

perancang kurikulum namun tugas tersebut diserahkan kepada 

guru pengampu. Pada dasarnya guru telah mempunyai konsep 

tentang kemampuan yang dimiliki peserta didiknya namun 

belum dituangkan dalam tulisan, sehingga ini belum bisa 

dikatakan sebagai kompetensi dasar. 

2. Pelaksanaan kurikulum pesantren di madrasah menunjukan 

bahwa ada aktivitas pembelajaran yang sesuai dengan 

kurikulum pondok pesantren seperti baca kitab kuning dan 

muhadatsah. 

3. Pelaksanaan evaluasi kurikulum di MA Unggulan Al-Imdad 

melalui rapat besar yang diadakan setahun sekali di akhir 

pembelajaran yang sebelumnya kepala madrasah dan urusan 

kurikulum telah mereview kurikulum yang sudah diterapkan 

kemudian dalam rapat besar. 
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B. Saran 

Berdasarkan penelitian dan pembahasan, serta beberapa 

kesimpulan yang ada, peneliti mengemukakan beberapa saran yang dapat 

dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan. 

1. Kepada pihak MA Unggulan Al-Imdad 

a. Program unggulan yang sudah berjalan di madrasah perlu 

dipertahankan dan dimatangkan konsepnya. 

b. Hendaknya Urusan kurikulum perlu mematangkan rancangan 

kurikulum yang akan diterapkan di madrasah 

2. Kepada guru metode 33 dan muhadatsah 

a. Hendaknya guru pengampu mempunyai standar kompetensi, 

RPP dan silabus dengan jelas dan tertulis sebagai pedoman 

mengajar. 

b. Metode mengajar mata pelajaran muhadatsah yang 

menggunakan eduitament perlu dipertahankan, ditingkatkan dan 

dikembangkan. 

c. Metode mengajar mata pelajaran metode 33 yang menonjolkan 

dalam praktek membaca perlu dipertahankan dan juga perlu 

adanya penambahan metode penyampaian agar peserta didik 

tidak monoton 

d. Bentuk UAS dan UTS lisan yang diterapkan di metode 33 

dengan membaca dan muhadatsah dengan berbicara perlu 

dipertahankan. 
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