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MOTTO 

....                          

             

 

“ .... Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah 

akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang 

diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang 

kamu kerjakan.” 

(QS. Al Mujaadilah, ayat: 11
1
  

                                                           
1 Departemen Agama R.I., Al- Qur’an dan terjemahnya (Jakarta: Proyek Penggandaan Kitap Suci 

Al-Qur’an, 1978), hal. 910. 
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ABSTRAK 

Rais Fauzi. Manajemen Kurikulum dan Implikasinya Dalam Membentuk 

Kreativitas Siswa Kelas VII di MTs N Ngawen Gunungkidul Yogyakarta. Skripsi. 

Yogyakarta Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri 

Sunan Kalijaga. 2013 

Latar belakang penelitian ini berawal dari kegelisahan penulis akan 

pendidikan masa kini kurang mengedepankan kebutuhan siswa yang 

sesungguhnya. Siswa justru diberikan pendidikan secara paksaan, membosankan, 

dan bahkan membingungkan. Siswa dituntut untuk mengikuti kurikulum yang 

begitu banyak yang padahal bukan kebutuhan mereka. Untuk itu perlu adanya 

terobosan-terobosan bagaimana mengembalikan pendidikan lebih ramah dan 

memenuhi kebutuhan siswa yang sesungguhnya sehingga siswa mampu kreatif.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep manajemen 

kurikulum di MTs N Ngawen Gunungkidul Yogyakarta. Hasil penelitian ini 

diharapkan dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana konsep manajemen 

kurikulum secara umum dan bagaimana manajemen kurikulum dapat membentuk 

kreativitas siswa.  

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan mengambil latar 

belakang Manajemen Kurikulum dan Implikasinya Dalam Membentuk Kreativitas 

Siswa Kelas VII di MTs N Ngawen Gunungkidul Yogyakarta. Pengumpulan data 

dilakukan dengan mengadakan observasi (pengamatan), dokumentasi dan 

wawancara. Analisis data dilakukan dengan memberikan makna terhadap data 

yang berhasil dikumpulkan, dan dari makna itulah ditarik kesimpulan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, secara konsep kurikulum yang 

dilaksanakan meliputi perencanaan, pengorganisasian dan penilaian. Dalam 

perencanaanya struktur kurikulum KTSP yang dilaksanakan di MTs N Ngawen 

terdiri dari 14 mata pelajaran, muatan lokal dan pengembangan diri. Dalam 

pelaksanaan kurikulum pemberian materi pelajaran harus memiliki sistem yang 

terorganisir. Sistem tersebut terdapat dalam pengaturan beban belajar di MTs N 

Ngawen. Implikasi manajemen kurikulum dalam pembentukan kreativitas siswa 

kelas VII di MTs N Ngawen Gunungkidul adalah dalam perencanaannya 

kurikulum diharapkan mampu meningkatkan kreativitas. Siswa yang kreatif, 

mampu bertanya terkait dengan materi yang disampaikan guru, siswa mampu 

memecahkan masalah yang diberikan dan mencari solusi alternatif lain tanpa 

harus terpaku pada satu solusi saja. Dalam pelaksanaan kurikulum hampir semua 

mata pelajaran telah mampu membentuk kreativitas siswa. Sesuai dengan 

perencanaan kurikulum yang disusun guna membentuk kreativitas siswa. Hal 

tersebut tercermin dalam pelaksanaan proses pembelajaran pada setiap mata 

pelajaran, khususnya dalam mata pelajaran Seni Budaya dan Bahasa Arab yang 

menjadi fokus penelitian ini. Dalam pelaksanaan kurikulum terdapat evaluasi 

sebagai tolak ukur keberhasilan kurikulum. 
  

Keyword:  

Manajemen Kurikulum, Implikasi, Pendidik, Peserta Didik, Kreativitas 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Pendidikan pada dasarnya merupakan suatu rangkaian proses kegiatan 

secara sadar, berencana, sistematik, berkesinambungan, terpola, dan terstruktur 

terhadap siswa dalam rangka membentuk para siswa menjadi seorang insan yang 

berkualitas secara intelek maupun spiritual. Pendidikan merupakan proses di 

mana seseorang memperoleh pegetahuan (knowledge acquisition) 

mengembangkan kemampuan/ketrampilan (skills developmens). Kegiatan 

pendidikan dilaksanakan untuk menghasilkan perubahan tingkah laku dari orang-

orang yang mengikuti pendidikan.
1
  

Saat ini reformasi pendidikan merupakan respon terhadap perkembangan 

tuntutan global sebagai suatu upaya untuk mengadaptasikan sistem pendidikan 

yang mampu mengembangkan SDM untuk memenuhi tuntutan zaman yang 

sedang berkembang. Hal ini disebabkan oleh upaya pengembangan dan 

penyempurnaan pendidikan khususnya kurikulum, lebih banyak datang dari 

pengalaman praktek sekolah, dibandingkan dengan dari penerapan teori-teori 

yang sudah mapan. Penambahan isi kurikulum sering diadakannya berdasar 

kebutuhan-kebutuhan praktis. 

Pada dasarnya kurikulum merupakan kunci dalam proses pendidikan 

formal. Tidak mengherankan jika kurikulum itu selalu diperbaiki dan ditinjau 

                                                           
1 Rivai, Veithsal dan Sylviana Murni, Education Management: Analisis Teori dan Praktik, (Jakarta: PT 

Rajagrafindo Persada, 2009), hal. 1. 
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kembali untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu 

kurikulum harus selalu berkembang, kurikulum juga dibina penerapannya dan 

dikembangkan prospeknya. 

Istilah kurikulum berasal dari bahasa latin, yakini “ Curriculae” artinya 

jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari. Pada waktu itu pengertian 

kurikulum ialah jangka waktu pendidikan yang harus ditempuh oleh siswa yang 

bertujuan untuk memperoleh ijazah.
2
 Dalam pengertian yang sempit, kurikulum 

merupakan seperangkat rencana dan pengaturan tentang isi dan bahan pelajaran 

serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar 

mengajar di satuan pendidikan. Pengertian ini menggaris bawahi adanya empat 

komponen, yakni tujuan, isi/ bahan, organisasi dan strategi.  

Dalam pengertian yang luas kurikulum merupakan segala kegiatan yang 

dirancang oleh lembaga pendidikan untuk disajikan kepada siswa guna mencapai 

tujuan pendidikan (institusional, kurikuler, dan instruksional). Pengertian ini 

menggambarkan segala bentuk aktivitas lembaga pendidikan yang sekiranya 

mempunyai efek bagi pengembangan siswa, termasuk kurikulum, bukan terbatas 

pada belajar mengajar saja. Pengertian pertama (sempit) lebih relevan dipahami 

dan dilaksanakan oleh guru. Sedangkan yang kedua (luas) relevan untuk 

dipahami dan dilaksanakan oleh kepala sekolah sebagai Top Leader/manajer 

                                                           
2 Oemar Hamalik, Kurikulum Dan Pembelajaran, ( Jakarta: Bumi Aksara, 2008) hal. 16. 
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beserta wakil staf kepala sekolahnya.
3
 Kurikulum yang dimaksud dalam 

pengertian diatas adalah kurikulum yang dilaksanakan di sekolah.  

Sekolah merupakan salah satu institusi sosial yang memiliki peran 

strategis dalam membentuk kepribadian anak. Sekolah ialah sistem sosial terbuka 

dengan lima elemen penting, yaitu perorangan, struktural, kebudayaan, politik, 

dan pendidikan.
4
 Di dalam sekolah terjadi proses transformasi kebudayaan yang 

berlangsung melalui pembelajaran sesuai kurikulum yang berisikan berbagai 

bidang ilmu pengetahuan dalam nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. 

Untuk menjamin kelangsungan transformasi kebudayaan bangsa 

Indonesia maka dilakukan pengaturan sistem pendidikan nasional sebagaimana 

UU No. 20/2003 tentang SISDIKNAS. Keberadaan madrasah sebagai sekolah 

umum berciri khas agama Islam, dituntut untuk mengembangkan kemampuan 

serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia. 

Kelancaran pelaksanaan pendidikan di madrasah sangat tergantung pada 

berfungsi tidaknya manajemen madrasah pada umumnya dan manajemen 

kurikulum pada khususnya. Hal ini menjadi tanggung jawab utama kepala 

madrasah selain sebagai pemimpin, kepala madrasah juga dituntut untuk 

menciptakan sekolah yang berkualitas.  

Madrasah adalah lembaga pendidikan Islam yang hadir ditengah-

tengah dunia pendidikan Islam di Indonesia karena berbagai alasan, diantaranya 

                                                           
3 Muhaimin, Wacana Pengembangan Pendidikan Islam, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003), hal. 187. 
4 Rivai, Veithsal dan Sylviana Murni, Education Management: Analisis Teori dan Praktik, (Jakarta: PT 

Rajagrafindo Persada, 2009), hal.195. 
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sebagai manifestasi dan realisasi cita-cita pembaharuan dalam sistem pendidikan 

di Indonesia serta sebagai salah satu usaha menyempurnakan sistem pendidikan 

di Indonesia. Terdapat beberapa permasalahan dalam dunia pendidikan di 

Indonesia saat ini. Salah satu masalah yang dihadapi dunia pendidikan kita 

adalah masalah lemahnya proses pembelajaran.  

Dalam proses pembelajaran, anak kurang didorong untuk 

mengembangkan kemampuan berpikir kreatif. Selama ini proses pembelajaran di 

dalam kelas di arahkan kepada kemampuan anak mengingat dan menimbun 

berbagai informasi tanpa dituntut untuk memahami informasi yang diingatnya itu 

untuk menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari.
5
 Ada beberapa 

hambatan yang selama ini dihadapi guru dalam pembelajaran di madrasah 

diantaranya:  

1. Kurikulum di sekolah hanya dianggap sebagai rambu-rambu mengajar. 

2. Guru menggunakan kurikulum yang telah dibuat sehingga kurikulum bukan 

kreativitas guru untuk memberikan proses pembelajaran yang terbaik kepada 

siswa, tetapi sebagai tertib administrasi semata. Sehingga guru kurang mampu 

membangkitkan kreativitas siswa. Guru hanya berusaha menggugurkan 

kewajiban administrasinya saja terkait dengan kurikulum yang ada. 

3. Sebagian dari siswa mungkin mendapat nilai yang tinggi dan dianggap siswa 

yang sukses. Meskipun belum ada hasil penelitian yang kongkret, bahwa 

                                                           
5 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Beriorentasi Standar Proses Pendidikan, (Jakarta: Kencana, 

2007), hal. 1. 
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seandainya para siswa tersebut ditanya setelah ujian selesai apakah mereka 

masih ingat materi yang telah mereka pelajari, maka tidak heran kalau mereka 

sudah lupa apa yang telah mereka pelajari. 

Proses pembelajaran baru dilaksanakan untuk mencapai tujuan 

pembelajaran pada tingkat rendah yakni mengetahui, memahami, dan 

menggunakan namun belum mampu menumbuhkan kebiasaan berpikir kreatif 

yakni suatu yang paling esensi dari dimensi belajar. Sebagian besar guru belum 

merancang pembelajaran yang mengembangkan kemampuan berpikir. Dengan 

melihat berbagai realita yang terjadi dalam proses pembelajaran tersebut maka 

siswa hanya mampu menyelesaikan persoalan yang disajikan oleh guru di 

sekolah selama proses pembelajaran. Mereka belum mampu untuk memberikan 

solusi terhadap permasalahan yang terjadi dalam kehidupan sehari-harinya . 

Untuk dapat mencetak siswa yang mampu memecahkan masalah dalam 

kehidupan sehari-harinya diperlukan upaya untuk meningkatkan daya kreativitas 

siswa.  

Berangkat dari latar belakang diatas penulis tergerak hati untuk 

mengadakan penelitian tentang Manajemen Kurikulum dan Implikasinya Dalam 

Membentuk Kreativitas Siswa Kelas VII di MTs N Ngawen Gunungkidul 

Yogyakarta. 
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B. RUMUSAN MASALAH 

Dari uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan 

yang secara logika dan dipandang sebagai suatu masalah dan harus dicari 

jawabannya melalui penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah konsep manajemen kurikulum di MTs N Ngawen 

Gunungkidul? 

2. Bagaimanakah implikasi manajemen kurikulum dalam membentuk kreativitas 

siswa kelas VII di MTs N Ngawen Gunungkidul? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

a. Untuk mengetahui bagaimana konsep manajemen kurikulum di MTs N 

Ngawen Gunungkidul. 

b. Untuk mengetahui implikasi manajemen kurikulum dalam membentuk 

kreativitas siswa kelas VII di MTs N Ngawen Gunungkidul. 

2. Kegunaan Penelitian  

a. Secara Akademis 

1) Sebagai sumbangan pemikiran kepada siapa saja yang bergerak 

dalam bidang pendidikan. 

2) Untuk menambah khazanah dan wawasan keilmuan dan wawasan 

bagi penyususn khususnya dan pembaca pada umumnya.  
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b. Secara praktis  

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman 

mengenai ilmu pendidikan, pemecahan masalah dalam melaksanakan 

manajemen kurikulum serta dapat memberikan bekal pengalaman 

bagi penulis sebagai calon guru yang berkecimpung dalam dunia 

pendidikan khususnya pendidikan Islam.  

2) Sebagai pedoman bagi para guru, dalam melaksanakan manajemen 

kurikulum sebagai upaya membentuk kreativitas siswa khususnya di 

MTs N Ngawen Gunungkidul. 

 

D. TELAAH PUSTAKA 

Sejauh yang penulis ketahui, bahwa penelitian tentang manajemen 

kurikulum dan implikasinya dalam membentuk kreativitas siswa kelas VII di 

MTs N Ngawen Gunungkidul Yogyakarta belum pernah dilakukan. Namun, 

untuk mengetahui hal-hal yang berkenaan dengan penelitian ini, ada beberapa 

penelitian yang relevan dan dapat dijadikan bahan telaah oleh penulis, di 

antaranya adalah:  

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Saudara Miftahul Fauzi 

mahasiswa Jurusan Kependidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2012 dengan judul 

Manajemen Kurikulum Madrasah Diniyah (Studi di Pondok Pesantren Wahid 
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Hasyim, Gaten, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta). Dalam skripsi ini 

diambil kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan manajemen kurikulum Diniyah di 

Wahid Hasyim terdapat tiga cara yaitu : (1) Perencanaan yang menekankan pada 

pengetahuan siswa. (2) Pelaksanaan kurikulum yang mementingkan pada metode 

pelaksanaan kurikulum. (3) Evaluasi kurikulum yang mementingkan pada 

penilaian baik penelaian langsung, penilaian akhir semester, dan penilaian akhir 

madrasah. Perbedaan penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian ini 

terletak pada objek kajiannya dimana penelitian ini memfokuskan pada kegiatan 

belajar mengajar terkait dengan adanya manajemen kurikulum.   

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Saudari Rosiana Fauziah mahasiswi 

Jurusan Kependidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam 

Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2011 dengan judul Fungsi Manajemen 

Kurikulum Dalam Mengembangkan Pengembangan Diri Siswa di MAN 

Sabdodadi Bantul Yogyakarta. Dalam skripsi ini diambil kesimpulan bahwa 

dalam pelaksanaannya manajemen kurikulum di MAN Sabdodadi Bantul 

Yogyakarta dilakukan dengan cara penyusunan visi, misi, dan tujuan pendidikan, 

menyusun kalender pendidikan dan penyusunan struktur kurikulum beserta 

rancangan pengembangan diri siswa. Pelaksanaan kurikulum pengembangan diri 

meliputi bimbingan konseling dan pelaksanaan kegiatan ekstra kurikuler. 

Evaluasi kurikulum dalam pengembangan diri siswa meliputi penilaian terhadap 

kegiatan bimbingan konseling dan ekstra kurikuler. Perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian sebelumnya penelitian ini yang menekankan pada kegiatan 
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belajar mengajar guru dan siswa terkait dengan adanya manajemen kurikulum 

dan tidak hanya terbatas pada kegiatan bimbingan konseling dan ekstra kurikuler. 

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Saudara Sugihono, mahasiswa 

jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta tahun 2003 yang berjudul Pelaksanaan kurikulum PAI di Madrasah 

Aliyah Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta. Penelitian 

ini menganalisis tentang pelaksanaan kurikulum yang dilaksanakan dalam 

alokasi padat waktu dan bentuk kurikulum PAI di Madrasah Aliyah Ali Maksum 

yang berupa kurikulum plus, maksudnya adalah kombinasi dua kurikulum 

Departemen Agama dan kepesantrenan. Hasil yang dicapai Madrasah Aliyah Ali 

Maksum menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan kurikulum PAI adalah nilai 

rata-rata ujian akhir semester genap mata pelajaran PAI adalah baik, walaupun 

didapati ada nilai yang masih kurang. 

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Saudari Faizah Ikasari, 

mahasiswi Jurusan Kependidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2012 dengan judul 

Manajemen Kurikulum PAUD di Pesantren Anak Sholeh Al-Qiemah Sawangan 

Magelang. Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis tentang manajemen 

kurikulum PAUD di Pesantren Anak Soleh Al-Qiemah Sawangan yang lebih di 

fokuskan pada kajian dan metode. Selain itu penelitian ini, dimaksudkan untuk 

memenuhi hal-hal apa sajakah yang menjadi faktor-faktor pendukung dan 
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penghambat dalam proses manajemen kurikulum PAUD di Pesantren Anak 

Sholeh Al-Wiemeh Sawangan. 

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Saudari Numri Shofiah, mahasiswi 

Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas 

Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2005 dengan judul Dimensi 

Kecerdasan Spiritual Dalam Pengembangan Kreativitas Siswa Kelas II Putri 

Madrasah Aliyah Keagamaan Negeri surakarta. Penelitian ini menganalisis 

tentang bagaimana bentuk kreativitas siswa, dimensi kecerdasan spiritual, faktor 

pendukung dan penghambat dalam pengembangan kreativitas siswa dan 

kecerdasan spiritual siswa kelas II putri terfokus dalam dua hal yaitu faktor 

internal dan faktor eksternal. 

E.  Landasan Teori 

1. Pengertian Manajemen  

Manajemen adalah melakukan suatu pekerjaan melalui orang lain 

(management is getting done through other people). Di samping itu perlu 

dijelaskan bagaimana orang-orang lain itu mencapai tujuan melalui kerjasama. 

Oleh karena itu definisi yang kemudian berkembang adalah bahwa 

manajemen adalah proses pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan dan 

kerjasama orang-orang lain.
6
 Sedangkan menurut bahasanya manajemen 

berasal dari bahasa inggris “to manage” yang memiliki sinonim dengan to 

                                                           
6 Sutopo, Administrasi Manajemen dan Oraganisasi, (Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik 

Indonesia, 1999), hal. 13. 
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hand, to control, dan to guide yang artinya (mengurus, memeriksa dan 

memimpin). Untuk itu manajemen dapat diartikan pengurusan, pengendalian, 

pemimpin, atau membimbing.
7
  

Pengertian  manajemen  menurut Kathryn M. Battrol dan David C. 

Martin (1995), adalah proses untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan 

melakukan kegiatan dari empat fungsi utama, yaitu merencanakan (planning), 

mengorganisasikan (organizing), memimpin (leading) dan mengendalikan 

(controlling). Dengan demikian manajemen adalah sebuah kegiatan yang 

berkesinambungan. Sementara itu, menurut Stoner (1980) manajemen adalah 

proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-

usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya 

organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
8
  

Dalam menjalankan fungsi manajemen tersebut harus mencakup 

empat elemen penting menurut George R. Terry yaitu : 

a. Planning (merencanakan) 

Planning adalah menetapkan pekerjaan yang harus dilaksanakan 

oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan. Planning 

mencakup kegiatan mengambil keputusan, karena termasuk pemilihan 

alternatif-alternatif keputusan. Diperlukan kemampuan untuk mengadakan 

                                                           
7 Mochtar Efendy, Manajemen Suatu Pendidikan Berdasarkan Agama Islam, (Jakarta: PT. Bharata Karya 

Aksara, 1986), hal. 13. 
8  Rusman, Manajemen Kurikulum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hal. 121. 



12 
 

 
 

visualisasi dan melihat kedepan guna memutuskan suatu pola dari 

himpunan tindakan untuk masa mendatang. 

b. Organizing (mengorganisasikan) 

Organizing mencakup membagi komponen-komponen kegiatan 

yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan kelompok, membagi tugas 

kepada seorang manejer untuk mengadakan pengelompokan tersebut dan 

menetapkan wewenang diantara kelompok atau unit-unit organisasi 

dimasukkan sebagai unsur organizing. 

c. Actuiting (pelaksanaannya) 

Actuiting mencakup kegiatan yang dilakukan seorang manajer 

untuk mengawali dan melanjutkan kegiatan yang ditetapkan oleh unsur 

perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan-tujuan dapat tercapai. 

Actuiting mencapai penetapan dan pemuasan kebutuhan manusiawi dari 

pegawai-pegawainya, memberi penghargaan, memimpin, 

mengembangkan dan memberi kompensasi kepada mereka.  

d. Controlling (mengendalikan)  

Controlling mencakup kelanjutan tugas untuk melihat apakah 

kegiatan-kegiatan dilaksanakan sesuai rencana. Pelaksanaan kegiatan 

dievaluasi dan penyimpangan-penyimpangan yang tidak diinginkan 

diperbaiki supaya tujuan-tujuan dapat tercapai dengan baik. Ada berbagai 

cara untuk mengadakan perbaikan termasuk mengubah rencana dan 

bahkan tujuannya, mengatur kembali tugas-tugas atau merubah 
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wewenang, tetapi seluruh perubahan tersebut dilakukan melalui 

manusianya. Orang yang bertanggung jawab atas penyimpangan yang 

tidak dinginkan itu harus dicari dan mengambil langkah-langkah 

perbaikan terhadap hal-hal yang sudah atau akan dilaksanakan.
9
 

2. Pengertian Kurikulum 

Secara Etimologis kurikulum berasal dari bahasa yunani yaitu curir 

yang artinya pelari dan curere yang berarti tempat berpacu. Jadi istilah 

kurikulum berasal dari dunia olahraga pada zaman romawi kuno di 

Yunani, yang mengandung pengertian suatu jarak yang harus ditempuh 

dalam kegiatan berlari mulai dari garis start sampai finis.  

Berdasarkan pengertian ini, dalam konteksnya dengan dunia 

pendidikan, memberikan pengertian sebagai “circle of instruction” yaitu 

suatu lingkaran pelajaran dimana guru dan siswa terlibat didalamnya. 

Dalam konteks pendidikan, kurikulum berarti jalan terang yang dilalui 

oleh guru juga siswa untuk menggabungkan pengetahuan, ketrampilan dan 

sikap serta nilai-nilai.  

Menurut (Lee dan Lee, 1940) kurikulum Curriculum is the strategy 

which we use in adapting this cultural heritage to the purpose of the 

school.
10

 Artinya kurikulum adalah strategi yang digunakan untuk 

mendapatkan pewarisan kultural dalam mencapai tujuan sekolah. Adapun 

                                                           
9  George Terry, Prinsip-Prinsip Manajemen, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hal. 17. 
10  Sulistyorini, Manajemen Pendidikan Islam Konsep, Strategi, dan Aplikasi, (Yogyakarta :Teras, 2009), hal. 

40. 



14 
 

 
 

Regan (1958) menyatakan bahwa kurikulum lingkungan belajar yang 

dirancang untuk mengembangkan minat dan kemampuan siswa agar dapat 

berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat dan bangsa.  

Menurut Saylor, Alexander, dan Lewis (1974) kurikulum merupakan 

segala upaya-upaya sekolah untuk mempengaruhi siswa agar dapat 

belajar, baik dalam ruang kelas maupun di luar sekolah. Sementara itu, 

Harold B. Albery (1965) memandang bahwa kurikulum sebagai semua 

kegiatan yang diberikan kepada siswa dibawah tanggung jawab sekolah 

(all of the activaties that are provided for the students by the school).
11

 

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

sistem pendidikan nasional, dikatakan bahwa kurikulum adalah 

seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran 

serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan 

belajar mengajar. Yang dimaksud dengan isi dan bahan pelajaran itu 

sendiri adalah susunan dan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai 

tujuan penyelenggaraan satuan pendidikan yang bersangkutan dalam 

rangka upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional.
12

  

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai 

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

                                                           
11  Rusman, Manajemen Kurikulum, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2009), hal. 3. 
12  B. Suryobroto, Manajemen Pendidikan di Sekolah, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), hal. 8. 
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pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pendidikan tertentu. 

Kurikulum merupakan suatu sistem, yaitu ada tujuan, isi, evaluasi, 

dan sebagainya yang saling berkaitan. Disamping kurikulum sebagai 

guiding instruction, juga merupakan alat antisipatori, yaitu alat yang 

dapat meramalkan masa depan, bukan hanya sebagai reportial, yaitu 

sesuatu yang hanya melaporkan sesuatu kejadian yang telah berjalan.
13

  

Jadi kurikulum adalah suatu hal yang sangat menentukan atau paling 

sedikit dapat mengantisipasi sesuatu yang akan terjadi. Oleh karena itu, 

kurikulum harus menunjukkan kepada apa yang seharusnya dipelajari oleh 

siswa (what is to be learned), bukan mengapa hal itu harus dipelajari (why 

it should be learned).
14

  

Kurikulum yang dikembangkan dalam praktek pendidikan selama ini 

lebih banyak diorientasikan kepada kemajuan akademik, padahal sesuai 

dengan tujuan pendidikan nasional, spectrum tujuan yang harus dicapai 

oleh pendidikan lebih luas dari sekedar aspek akademik. Dalam porsi yang 

besar, tujuan pendidikan meliputi pembentukan sikap, nilai,  ketrampilan 

dan kreativitas yang justru dewasa ini masih terabaikan yang pada 

gilirannya akan menjadi penghambat kepribadian manusia seutuhnya.
15

 

                                                           
13 Sulistyorini, Manajemen Pendidikan Islam Konsep, Strategi, dan Aplikasi, (Yogyakarta : Teras, 2009), hal. 

43. 
14 B. Suryobroto, Manajemen Pendidikan di Sekolah, hal. 1. 
15

  Eti Rochaety, dkk, Sistem Informasi Manajemn Pendidikan, (Jakarta: Bumi Akasara, 2006), hal. 

47. 
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3. Pengertian Manajemen Kurikulum 

Manajemen kurikulum adalah segala sesuatu sistem pengelolaan 

kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistemik, dan, sistematik dalam 

rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum. Dalam 

pelaksanaannya, harus dikembangkan sesuai dengan konteks Manajemen 

Berbasis Sekolah (MBS) dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP). Oleh karena itu, otonomi yang diberikan pada lembaga 

pendidikan atau sekolah dalam mengelola kurikulum secara mandiri 

dengan memprioritaskan kebutuhan dan ketercapaian sasaran dalam visi 

dan misi lembaga pendidikan atau sekolah tidak mengabaikan kebijakan 

nasional yang telah ditetapkan.
16

  

Menurut Suharsimi Arikunto manajemen kurikulum adalah segenap 

proses usaha bersama untuk memperlancar pencapai tujuan pengajaran 

dengan titik berat pada usaha, meningkatkan kualitas interaksi belajar 

mengajar. Sedangkan menurut B. Suryobroto manajemen kurikulum 

adalah kegiatan yang dititik beratkan kepada usaha-usaha pembinaan 

situasi belajar mengajar di sekolah agar selalu terjamin kelancarannya.
17

  

                                                           
16  Oemar Hamalik, Manajemen Pengembangan Kurikulum, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hal. 1.  

17 Nasution, Kurikulum dan Pengajaran, ( Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hal. 23. 
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Berdasarkan definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

manajemen kurikulum adalah suatu kegiatan yang dirancang untuk 

memudahkan pengelola pendidikan dalam melaksanakan kegiatan belajar 

mengajar yang diawali dari tahap perencanaan dan diakhiri dengan 

evaluasi program, agar kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan 

baik. 

Manajemen kurikulum mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan 

dan penilaian kurikulum. Berikut ini adalah pengertian fungsi serta tujuan 

dari perencanaan kurikulum, pelaksanaan kurikulum, dan penilaian 

kurikulum atau evaluasi kurikulum yang diperoleh dari salah satu karya 

Prof. Dr. Oemar Hamalik yang berjudul Manajemen Pengembangan 

Kurikulum: 

a Perencanaan kurikulum 

1) Pengertian perencanaan kurikulum 

Perencanaan kurikulum adalah perencanaan kesempatan-

kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membina siswa ke 

arah perubahan tingkah laku yang diinginkan dan menilai sampai 

mana perubahan-perubahan telah terjadi pada diri siswa.
18

  

2) Fungsi perencanaan kurikulum  

Perencanaan kurikulum memiliki beberapa fungsi, diantaranya 

adalah:  

                                                           
18  Rusman, Manajemen Kurikulum, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada), hal. 21. 
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a) Perencanaan kurikulum berfungsi sebagai pedoman atau alat 

manajemen, yang berisi petunjuk tentang jenis dan sumber peserta 

yang diperlukan, media penyampaiannya, tindakan yang diperlukan, 

sumber biaya, tenaga, sarana yang diperlukan, sistem control dan 

evaluasi peran unsur-usur ketenagaan untuk mencapai tujuan 

manajemen organisasi.  

b) Perencanaan kurikulum berfungsi sebagai penggerak roda 

organisasi dan tata laksana untuk menciptakan perubahan dalam 

masyarakat sesuai dengan tujuan organisasi. Perencanaan 

kurikulum yang matang, besar sumbangannya terhadap pembuatan 

keputusan oleh pimpinan, dan oleh karena itu perlu membuat 

informasi kebijakan yang relevan, disamping seni kepemimpinan 

dan pengetahuan yang telah dimilikinya.  

c) Perencanaan kurikulum berfungsi sebagai motovasi untuk 

melaksanakan sistem pendidikan sehingga mancapai hasil optimal. 

19
 

b. Pelaksanaan Kurikulum 

Pelaksanaan kerikulum terbagi menjadi dua tingkatan, yaitu 

pelaksanaan kurikulum tingkat sekolah dan pelaksanaan kurikulum 

tingkat kelas. Pada pelaksanaan kurikulum tingkat sekolah, maka 

kepala sekolah yang bertanggung jawab untuk melaksanakan 

                                                           
19

 Oemar Hamalik, Manajemen Pengembangan Kurikulum, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hal. 152. 
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kurikulum di lingkungan sekolah yang dipimpinnya. Sedangkan pada 

pelaksanaan kurikulum tingkat kelas, maka yang berperan besar adalah 

guru.
20

 

c. Penilaian Kurikulum 

Sistem penilaian kurikulum adalah proses pembuatan 

pertimbangan berdasarkan seperangkat kriteria yang disepakati dan 

dapat dipertanggung jawabkan  untuk membuat keputusan mengenai 

kurikulum.  

1) Fungsi Penilaian Kurikulum 

a) Edukatif, untuk mengetahui kedayagunaan dan keberhasilan 

kurikulum dalam rangka mancapai tujuan pendidikan dan 

latihan. 

b) Instruksional, untuk mengetahui pendayagunaan dan 

keterlaksanaan kurikulum dalam rangka pelaksanaan proses 

belajar mengajar dalam proses kediklatan.  

c) Diagnosis, untuk memperoleh informasi masukan dalam 

rangka perbaikan kurikulum. 

d) Administratif, untuk memperoleh informasi masukan dalam 

rangka pengelolaan program diklat.
21

 

2) Tujuan Penilaian Kurikulum 

                                                           
20

 Ibid, hal. 187. 
21

 Ibid. 
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Tujuan penilaian kurikulum adalah penyempurnaan 

kurikulum dengan cara mengungkapkan proses pelaksanaan 

kurikulum  yang telah berhasil mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan.  

4. Pengertian Kreativitas 

Kreativitas adalah hasil dari interaksi antara individu dan 

lingkungannya. Seseorang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan 

di mana ia berada, dengan demikian baik perubahan di dalam individu 

maupun di dalam lingkungan dapat menunjang atau menghambat upaya 

kreatif siswa. Implikasinya adalah bahwa kemampuan kreatif dapat 

ditingkatkan melalui pendidikan.
22

 

Kreativitas dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menciptakan 

suatu produk baru antara unsur-unsur yang ada. Ciptaan tidak perlu seluruh 

produk harus baru, dapat juga gabungan kombinasi dari unsur yang sudah 

ada sebelumnya.
23

 Kreativitas tidak hanya diartikan sebagai kemampuan 

untuk mencipta sesuatu baik yang bersifat baru maupun yang kombinasi. 

Munandi (1987) memberikan pengertian lain mengenai kreativitas sebagai 

proses berpikir yang membawa seseorang berusaha menentukan metode 

dan cara baru di dalam memecahkan suatu masalah, kemudian ia 

menekankan bahwa kreativitas yang penting bukan apa yang dihasilkan 

                                                           
22 Utami Munandar, Kreativitas dan Keberbakatan Strategi Mewujudkan Potensi Kreatif dan Bakat, (Jakarta: 

gramedia Pustaka Utama, 2002), hal. 14. 
23 Conny. C. Semiawan. Prespektif Pendidikan Anak Berbakat. (Jakarta: Grasindo, 1997), hal. 21. 
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dari proses tersebut tetapi yang pokok adalah kesenangan dan keasyikan 

yang terlihat dalam melakukan aktivitas kreatif.
24

  

Kreativitas merupakan kemampuan mental dan berbagai jenis 

ketrampilan khas manusia yang dapat melahirkan pengungkapan unik, 

berbeda orisinil, sama sekali baru, indah, efisien, tepat sasaran dan tepat 

guna. Kreativitas tidak hanya kemampuan untuk bersikap kritis pada 

dirinya sendiri. Kreativitas merupakan kemampuan menciptakan hubungan 

yang baru dan tindakan yang tepat untuk menghadapi situasi baru.
25

 

Kreativitas merupakan salah satu aspek dari fungsi kognitif yang 

berperan dalam prestasi anak di sekolah sehingga perlu dikembangkan 

melalui jalur pendidikan. Guilford  melalui konsepnya yang dikenal dengan 

struktur intelektual menyebutkan adanya dua kemampuan berpikir yaitu 

berpikir konvergen dan berpikir divergen. Kemampuan berpikir konvergen 

atau penalaran logis menunjuk pada pemikiran yang menghasilkan satu 

jawaban dan mencirikan jenis pemikiran berdasarkan tes intelegensi 

standar. Berfikir konvergen merupakan indikator dari berfikir kritis. 

Sedangkan kemampuan berpikir divergen merujuk pada pemikiran yang 

menghasilkan banyak jawaban atas pertanyaan yang sama dan lebih 

merupakan indikator dari kreativitas. Berpikir divergen merupakan 

                                                           
24 Samples, Bob. Revolusi Belajar untuk Anak (Pemanduan Belajar untuk Anak). (Bandung: Mizan Pustaka, 

1999), hal. 67. 
25

 Candra, J. Bagaimana Menenamkan, Membangun dan Mengembangkan. (Yogyakarta: Kanisius,1994), 

hal. 34. 
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aktivitas mental asli, murni dan baru, yang berbeda dari pola pikir sehari-

hari dan menghasilkan lebih dari satu pemecahan masalah.
26

   

Proses berpikir divergen merupakan proses berpikir yang paling 

mudah muncul pada seseorang yang tidak terlalu memperhatikan baik-

buruknya suatu nilai (acak-abstrak) sehingga dapat dengan mudah 

melompat dari satu ide ke yang lain. Atau dengan kata lain gambaran 

berpikir divergen adalah melingkar-lingkar seperti cakar ayam (squiggle). 

Dalam melahirkan sebuah ide, dituntut untuk mampu melihat dunia di 

sekeliling kita secara menyeluruh. Dengan langkah inilah proses kreatif 

dalam berpikir semakin tajam sehingga ide yang dimunculkan pun semakin 

bervariatif. Kunci utama dalam metode berpikir divergen ini adalah 

menghilangkan penilaian. Karena jika penilaian masih menghantui kita, 

maka akan sulit untuk dapat menjalankan proses berpikir divergen secara 

efektif. 

Langkah selanjutnya setelah kita dapat melahirkan ide-ide, maka 

biarkanlah ide-ide itu mengalami inkubasi. Yakni biarkan ide itu 

mengendap sementara waktu di benak kita. Berhentilah untuk melakukan 

proses berpikir, dan silahkan melakukan aktivitas lainnya yang lebih santai. 

Ketika kita melakukan aktivitas santai, maka akan muncul sekilas wawasan 

atau reaksi yang kemudian dapat kita lanjutkan pada proses berpikir 

                                                           
26 Desmita, Psikologi Perkembangan, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), hal. 176. 
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berikutnya yakni berpikir secara konvergen, dengan pikiran yang lebih 

jernih. 

Setelah kita melakukan proses berpikir secara divergen dengan 

mengumpulkan semua ide yang kita keluarkan, maka selanjutnya adalah 

menyaring/menyeleksi atau ide tersebut, kita sempitkan menjadi beberapa 

ide saja yang terbaik. Kita dituntut mampu untuk memilih ide mana yang 

paling menarik, paling praktis, paling sesuai, paling unik, atau lainnya yang 

sesuai dengan tujuan yang kita inginkan. Lalu, langkah terakhir tetapkan 

secara bijak satu ide yang akan kita gunakan. 

Mempersempit fokus dari beberapa ide besar inilah yang dinamakan 

dengan proses berpikir Konvergen. Model ini paling mudah untuk para 

pemikir “bujur sangkar” yang senang pada segala sesuatu yang terdefinisi 

dengan jelas. Allah swt melengkapi kepada setiap manusia dengan alat 

berpikir yang biasa kita sebut dengan otak. Otak terbagi menjadi dua 

bagian otak kiri dan otak kanan. 

Dari uraian di atas bahwa berpikir divergen adalah membiarkan 

otak kita bebas bergerak ke segala arah untuk mencari ide-ide yang 

nantinya kita tampung. Hal ini sesuai dengan fungsi pada otak kiri. 

Sedangkan berpikir secara konvergen adalah mempersempit ide dengan 

menyeleksi ide-ide mana yang terbaik, dan hal ini sesuai dengan fungsi dari 

otak kanan. Dengan kata lain berpikir divergen dan konvergen adalah 
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bagaimana cara kita untuk menggunakan otak kiri dan otak kanan secara 

seimbang.  

Dengan demikian, proses berpikir kreatif pada dasarnya mengarah 

kepada penemuan hal-hal baru, seperti ide baru, alternatif baru, atau desain 

baru. Di lain pihak, ada kecenderungan besar dalam proses berpikir sehari-

hari untuk mengambil pola yang sudah mapan, ide yang paling dominan 

atau desain yang umum dipakai. Dari aspek tahapan proses berpikir, dapat 

dikatakan bahwa mereka meloncat ke tahap dua dari proses berpikir, yaitu 

langsung kepada vertikal thinking. Dengan demikian, agar setiap individu 

dapat berpikir kreatif perlu diberi kebebasan dalam berpendapat, 

diperlukan memiliki wawasan yang luas serta pengetahuan yang memadai 

sesuai dengan kompetensinya. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

kreativitas adalah kemampuan individu untuk mencipta sesuatu baik yang 

bersifat baru maupun yang kombinasi, berbeda, unik bergantung dari 

pengalaman yang diperoleh berbentuk imajinasi yang menjurus prestasi 

dan dapat memecahkan masalah secara nyata untuk mempertahankan cara 

berpikir yang asli, kritis serta mengembangkan sebaik mungkin untuk 

menciptakan hubungan antara diri individu dan lingkungannya dengan 

baik. 
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F. Metode Penelitian 

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan 

data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. 

1. Jenis Penelitian 

Menurut jenisnya penelitian ini adalah penelitian lapangan (field study). 

Yaitu penelitian yang bertujuan melakukan studi yang mendalam mengenai 

suatu unit sosial sedemikian rupa, sehingga menghasilkan gambaran yang 

teroganisir dengan baik dan lengkap mengenai unit sosial tersebut.
27

  

Dan model penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang 

bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek 

penelitian misalnya: perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, 

secara holistik.
28

 

Penelitian ini bersifat deskriptif karena bermaksud mengumpulkan 

informasi mengenai status segala gejala yang ada, dengan menggunakan 

metode observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai pengumpulan data. 

Jenis penelitian yang di lakukan di MTs N Ngawen Gunungkidul Yogyakarta 

adalah penelitian kualitatif. 

2. Subyek Penelitian  

Yang dimaksud dengan subjek penelitian disini adalah sumber data 

dimana peneliti dapat memperoleh data yang diperlukan dalam rangka 

                                                           
27 Saifudin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hal. 8. 
28 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hal. 6. 
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penelitian. Dalam mendapat sumber data dalam penelitian ini, yang menjadi 

sumber penelitian adalah: 

a) Kepala Sekolah  

Kepala Sekolah MTs N Ngawen yaitu Ibu Dra. Arifatun Nisak, MA 

sangat penting untuk menjadi sumber data sebagai informan utama dalam 

mengetahui bagaimana perjalanan selama menjadi kepala MTs serta untuk 

mengetahui perencanaan, pelaksanaan, penilaian kurikulum yang 

dilaksanakan di MTs N Ngawen Gunungkidul. 

b) Waka kurikulum 

Waka kurikulum MTs N Ngawen Gunungkidul  yaitu Ibu Dra. 

Daryatmi, juga dijadikan sumber penelitian beliau merupakan sumber data 

sebagai informan utama dalam penelitian karena yang mengetahui 

Manajemen pelaksanaan pembelajaran di MTs N Ngawen Gunungkidul 

dan juga sebagai wakil kepala MTs N dari segala kebijakan mengenai 

kurikulum. 

c) Guru 

Sebagai pendidik, guru menjalankan perintah yang bersentuhan 

langsung dengan kebijakan kurikulum yang berkaitan dengan pengajaran. 

Adapun jumlah guru di MTs N Ngawen Gunungkidul sebanyak 22. Dari 22 

guru tersebut peneliti hanya mengambil 2 sampel yang mendukung data 

penelitian yaitu 10% dari 22. Adapun guru pertama yang menjadi sampel 

yaitu Ibu Nur Faizah, di MTs N Ngawen bertugas mengajarkan mata 
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pelajaran Seni dan kedua yaitu Bapak Nurudin Aziz yang mengampu mata 

pelajaran Bahasa Arab.  

d) Siswa 

Siswa merupakan bagian dari anggota Madrasah yang menjalani 

pelaksanaan kurikulum di MTs N Ngawen Gunungkidul adapun jumlah 

siswa di MTs yang tercatat saat ini yaitu: 118 siswa yang terbagi menjadi 

empat kelas. Dengan mempertimbangkan jumlah siswa yang tidak 

mungkinkan untuk diteliti secara keseluruhan maka peneliti mengambil 

sampel sebagai langkah untuk mewakili dari keseluruhan siswa. Sample 

adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut.
29

 Teknik sampling yang peneliti gunakan adalah Random 

Sampling. Random Sampling adalah tiap-tiap individu dalam populasi di 

beri kesempatan yang sama untuk ditugaskan menjadi anggota sampel. 

Dengan demikian penelitian memberi hak yang sama kepada subyek 

untuk memperoleh kesempatan menjadi sampel tanpa mengistimewakan 

satu atau beberapa subyek untuk menjadi sampel. 

Mengacu pada pendapat Dr. Suharsimi Arikunto, yaitu “ untuk 

sekedar ancer-ancer maka apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik 

diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi, 

selanjutnya jika jumlahnya lebih besar dapat diambil antara 10% - 15% 

                                                           
29 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Afabet, 

2008), hal. 118. 
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atau 20% - 25%.
30

 Adapun sampel yang penulis ambil dari peneitian ini 

10% dari jumlah sampel dalam penelitian ini adalah: 

  

   
        

 

Tabel 1.1 

“Jumlah Siswa Kelas VII” 

No KELAS 

JENIS KELAMIN 

JUMLAH 

LAKI-LAKI PEREMPUAN 

1 VII-A 16 14 30 

2 VII-B 16 14 30 

3 VII-C 15 15 30 

4 VII-D 17 11 28 

JUMLAH SISWA 64 54 118 

 

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut diatas jumlah sampel yang 

akan diambil sebanyak 12  (dua belas) siswa. Kedua belas siswa tersebut 

merupakan perwakilan dari 4 (empat) kelas, sehingga dalam satu kelas 

diambil 3 (tiga) siswa sebagai sampel. 

 

                                                           
30

 Suharsimi Arikunto, Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT. Reneka Cipta, 2006), 

hal. 134. 
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3. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. 

Tanpa mengetahui metode pengumpulan, maka peneliti tidak akan 

mendapatkan data yang mengetahui standar data yang ditetapkan.
31

 Dalam 

penelitian ini ada beberapa metode yang digunakan dalam pengumpulan data, 

yaitu: 

a) Wawancara/Interview 

Wawancara  adalah merupakan pertemuan dua orang atau bertukar 

informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan 

makna dalam suatu topik tertentu. Jadi dengan wawancara, maka peneiti 

akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam 

menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi.
32

 Dalam hal ini 

penulis akan melakukan wawancara langsung dengan kepala sekolah yang 

berada di MTs N Ngawen Gunungkidul. 

b) Observasi 

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuan 

hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia 

kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Metode observasi dalam 

pengumpulan data dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara 

                                                           
31 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 

hal. 308. 
32 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan...., hal 317-318. 
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sistematis terhadap fenomena-fenomena yang ada dalam objek yang akan 

diteliti (diselidiki). Penulis melakukan pengamatan secara langsung untuk 

mendapatkan data yang diperlukan dengan penulis datang langsung ketempat 

penelitian dan berinteraksi secara langsung dengan objek penelitian yaitu siswa 

siswi kelas VII. Tidak hanya itu saja penulis juga mendengarkan dan merasakan 

serta ikut dalam proses pembelajaran. Dalam penelitian ini metode observasi 

digunakan untuk mengumpulkan data antara lain: 

1) Mengamati kegiatan guru dan siswa, baik di dalam proses belajar 

mengajar maupun di luar kegiatan pembelajaran. 

2) Mengamati lokasi penelitian dan lingkungan yang sekitar MTs N 

Ngawen Gunungkidul untuk mendapat data tentang gambaran 

umum lokasi penelitian. 

3) Mengamati sarana prasarana yang menunjang pada proses 

pembelajaran serta hal-hal lain yang relevan dengan penelitian ini. 

c) Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlaku. 

Dokumen bisa berupa tulisan, gambar, atau kerya-karya monumental dari 

seseorang. Metode ini digunakan untuk mengetahui letak geografis, 

jumlah guru, keadaan siswa dan manajemen kurikulum di MTs N Ngawen 

Gunungkidul. 
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4. Metode Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum memasuki 

lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Proses analisa data ini dimulai 

dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu 

wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, 

dokumen pribadi, dokumen resmi, dan sebagainya. Sedangkan data yang 

diperoleh dari wawancara ditranskip secara lengkap dalam bentuk trancibe. 

Setelah dibaca, dipelajari, dan ditelaah, langkah berikutnya adalah 

mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan membuat abstraksi 

yaitu usaha membuat rangkuman yang inti, proses, dan pernyataan-pernyataan 

yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya.  

Pada langkah berikutnya adalah kategorisasi-kategorisasi itu dibuat 

sambil melakukan coding. Langkah selanjutnya ialah menyusun dalam satuan-

satuan. Satuan-satuan itu kemudian dikategorisasikan (compare). Tahap akhir 

dari analisa data ini adalah melakukan pemeriksaan keabsahan data. Setelah 

tahap ini selesai, mulailah tahap penafsiran data dalam mengolah hasil 

sementara menjadi teori substantif dalam bentuk narasi dengan memasukkan 

telaah pustaka dan teori yang digunakan.
33

 

5. Keabsahan data 

Penelitian ini menggunakan trianggulasi sebagai tehnik untuk 

mengecek keabsahan data. Dimana dalam pengertiannya trianggulasi adalah 

                                                           
33

 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hal. 247. 
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tehnik pemeriksaan keabsahan data yang memanfa’atkan sesuatu yang lain 

dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian.
34

 

Trianggulasi juga dapat berarti peneliti menggunakan tehnik pengumpulan 

data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama.
35

 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan trianggulasi dengan 

sumber artinya membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan 

suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam 

penelitian kualitatif. Adapun untuk mencapai kepercayaan itu, maka ditempuh 

langkah sebagai berikut: 

1. Check Recheck, dalam hal ini dilakukan dengan pengulangan kembali 

terhadap informasi yang diperoleh. 

2. Cross Checking, yaitu dilakukan checking antara pengumpulan data-

data yang diperoleh. Misalnya data wawancara dipadukan dengan 

observasi kemudian dipadukan dengan dokumen dan sebaliknya, 

sehingga ditemukan kenyataan yang sesungguhnya (bukan pura-pura/ 

berdusta). 

G. Sistematika Pembahasan 

Dalam rangka untuk memudahkan pembahasan skripsi ini, supaya 

sistematis, disusun sistematika pembahasan sebagai berikut: 

                                                           
34

Lexi J Moleong,Metode penelitian ...hal.330 
35

Sugiyono, Metode Penelitian ... hal.330 
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Bab I, berisi pendahuluan, adapun didalamnya meliputi latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, 

landasan teori, merode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab II, berisi gambaran umum MTs N Ngawen Gunungkidul, antara lain 

menguraikan letak geografis, sejarah perkembangan dasar dan tujuan pendidikan, 

struktur organisasi, kondisi guru dan siswa.  

Bab III, berisi tentang hasil penelitian yang membahas  konsep manajemen 

kurikulum di MTs N Ngawen dan implikasi manajemen kurikulum dalam 

membentuk kreativitas siswa di MTs N Ngawen Gunungkidul. 

Bab IV, berisi penutup yaitu berisi kesimpulan, saran-saran, dan kata 

penutup. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis di kelas VII MTs N 

Ngewen Gunungkidul Yogyakarta dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Kurikulum MTs N Ngawen Gunungkidul hingga kini menggunakan KTSP. 

KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di 

masing-masing satuan pendidikan. Secara konsep kurikulum meliputi 

perencanaan, pengorganisasian dan penilaian. Dalam perencanaanya struktur 

kurikulum KTSP di MTs N Ngawen terdiri dari 14 mata pelajaran, muatan 

lokal dan Pengembangan diri. Dalam konsepnya, cakupan isi kurikulum 

materi pelajaran harus memiliki sistem yang terorganisir. Sistem tersebut 

terdapat dalam pengaturan beban belajar di MTs N Ngawen. Dalam 

penilaian, kurikulum di MTs N Ngawen Gunungkidul mengacu pada SKL 

masing-masing mata pelajaran karena bertujuan untuk mengetahui apakah 

pembelajaran yang telah dilakukan tercapai sesuai dengan tujuan yang telah 

ditetapkan.  

2. Implikasi manajemen kurikulum dalam pembentukan kreativitas siswa kelas 

VII di MTs N Ngawen Gunungkidul yaitu dalam perencanaan proses 

mempersiapkan serangkaian keputusan untuk mengambil tindakan di masa 

akan datang yang diarahkan kepada tercapainya tujuan-tujuan dengan sarana 
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yang optimal. Dalam perencanaannya kurikulum ini diharapkan mampu 

meningkatkan kreativitas. Siswa yang kreatif, mampu bertanya terkait 

dengan materi yang disampaikan guru, siswa mampu memecahkan masalah 

yang diberikan dan mencari solusi alternatif lain tanpa harus terpaku pada 

satu solusi saja. Dalam pelaksanaan kurikulum hampir semua mata pelajaran 

telah mampu membentuk kreativitas siswa. Sesuai dengan perencanaan 

kurikulum yang disusun guna membentuk kreativitas tercermin dalam 

pelaksanaan proses pembelajaran pada setiap mata pelajaran. Dalam 

pelaksanaan kurikulum terdapat evaluasi sebagai tolak ukur keberhasilan 

kurikulum. Memberikan tugas kepada siswa sehingga siswa menghasilkan 

karya pribadi dalam penilaian. Memberikan kebebasan pemilihan alat dan 

bahan yang digunakan dalam menyelesaikan masalah sehingga mampu 

mengetahui tingkat kreativitas siswa.  

B. Saran–saran 

Adapun saran-saran berdasarkan kesimpulan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagi guru dan sekolah 

a. Pendekatan dari guru ke siswa baik secara personal maupun klasikal lebih 

ditingkatkan. Hal ini bertujuan untuk mengenal lebih dalam potensi dan 

karakteristik tipe pembelajaran tiap siswa sehingga guru mampu dengan 

mudah membangkitkan kreativitas siswa. 
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b. Fungsi guru sebagai mediator, motivator, dan fasilitator sangat 

mempengaruhi proses pembelajaran secara keseluruhan. Alangkah baiknya 

jika fungsi-fungsi tersebut lebih dimaksimalkan sehingga pembelajaran 

dapat mencapai target atau jauh lebih baik dari yang sudah ditetapkan. 

2. Bagi siswa, diharapkan selalu memperhatikan pada setiap proses 

pembelajaran dan bekerjasama saat belajar kelompok, serta selalu tampil 

percaya diri, rasa ingin tahunya kuat, ketika akan mengungkapkan pendapat 

tanpa ada rasa takut dan perasaan salah sehingga kreativitas siswa akan 

muncul.  

C. Kata Penutup 

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberi segala 

kekuatan, petunjuk dan kemudahan sehingga sekripsi ini dapat diselesaikan 

walaupun dalam bentuk yang sederhana dan jauh dari kesempurnaan sebagai 

suatu karya ilmiah. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik dari 

berbagai pihak khususnya pembaca, guna menjadi bahan pertimbangan bagi 

penentuan langkah dalam penulisan selanjutnya. 

Besar harapan penulis terhadap kemanfaatan dari karya yang telah penulis 

selesaikan ini, khususnya bagi penulis dan bagi semua pihak yang selalu berusaha 

untuk memajukan dunia pendidikan. Semoga pendidikan di negara kita semakin 

berkualitas dan dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat di Indonesia. 

Amin 
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