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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sekolah adalah satuan pendidikan yang berjenjang dan berkesinambungan

untuk menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar. Sebagai suatu organisasi,

sekolah memiliki pensyaratan tertentu, seperti sejumlah orang, tujuan, prosedur, dan

aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh anggotanya.

Menurut Subagio Atmidiwiro bahwa: sekolah dapat di pandang sebagai wadah
pertemuan antara guru dan siswa, proses transportasi nilai budaya,
pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan pengembangan nilai-nilai
budaya.1

Dalam proses pendidikan, kurikulum merupakan salah satu substansi

manajemen sekolah yang sangat vital, oleh karenanya kurikulum perlu dikelola

dengan baik. Kurikulum memegang kunci pendidikan, sebab berkaitan dengan

penentuan arah, isi serta proses pendidikan yang akhirnya menentukan macam

kualifikasi lulusan suatu lembaga pendidikan. Kurikulum merupakan seperangkat

rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang

digunakan sebagai pedoman tertentu. Kurikulum ini mencakup seluruh aspek

pembelajaran yang langsung karena pada dasarnya kurikulum di buat sebelum

pembelajaran.2

1 Soebagio Admodinata, Manajemen Pendidikan di Indonesia, (Jakarta: Ardya Jaya, 2000),
h. 35-36

2 Sondang P. Siagian, Filsafat Administrasi, (Jakarta: Bina Aksara, 2003), h 5.
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Kurikulum menurut undang-undang Sisdiknas No 20 tahun 2003 yaitu
seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi, bahan pelajaran serta cara
yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran
untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.3

Kurikulum mempunyai fungsi yang berkaitan dengan lembaga pendidikan,
peserta didik maupun orang tua peserta didik. Fungsi kurikulum untuk
mencapai tujuan pendidikan, sekolah pasti ada tujuan yang hendak dicapai,
maka kurikulum berfungsi sebagai alat atau usaha mencapai tujuan-tujuan
pendidikan yang diinginkan oleh sekolah tertentu, jadi fungsi kurikulum
sebagai jembatan untuk mencapai tujuan pendidikan.4

Supaya kurikulum ini dapat berjalan dengan baik maka di butuhkan

manajemen untuk mengembangkannya, manajemen atau pengelolaan merupakan

komponen yang integral dan tidak dapat dipisahkan dari proses pendidikan secara

keseluruhan. Alasannya tanpa manajemen tidak mungkin tujuan pendidikan dapat

diwujudkan secara optimal, efektif dan efisien.5 Manajemen kurikulum merupakan

substansi manajemen yang utama di sekolah, prinsip dasar manajemen ini adalah

berusaha agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik dengan tolok ukur

pencapaian tujuan oleh siswa dan mendorong guru untuk menyusun dan terus-

menerus menyempurnakan strategi pembelajaran.

Tidak pula dapat diabaikan, bahwa untuk melaksanakan suatu rencana atau

program sehingga mencapai hasil yang baik, diperlukan adanya  pengorganisasian

yang baik dan teratur yang meliputi  perakitan sumber dan penstafan, adanya

pelaksanaan  yang meliputi motivasi, kepemimpinan, pengambilan keputusan,

3Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Sekolah dan
Perguruan Tinggi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h 2.

4 Muslam, Pengembangan Kurikulum PAI, (Semarang: IK A P12, 2003), h 71.
5E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep Strategi dan Implementasi, (Bandung:

Rosdakarya, 2003), h 13.
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komunikasi, koordinasi, dan negosiasi, serta pengembangan organisasi, dan adanya

pengawasan yang meliputi monitiring, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak

lanjut, yang di lakukuan dengan teratur dan tepat. Perencanaan, pengorganisasian,

pelaksanaan, dan pengawasan, kesemuanyan adalah fungsi-fungsi manajemen

pendidikan/manajemen kurikulum yang pokok dan sangat penting.

Kurikulum bukanlah merupakan suatu yang harus diikuti dan diturut begitu

saja dengan mutlak tanpa perubahan dan penyimpangan sedikitpun. Kurikulum lebih

merupakan pedoman bagi para guru dalam menjalankan tugasnya. Dalam

mempergunakan kurikulum, guru atau pendidik di samping menuruti dan mengikuti

apa yang tercantum di dalamnya, berhak dan berkewajiban pula memilih dan

menambah materi-materi, sumber-sumber ataupun metode-metode pelaksanaan yang

lebih sesuai dengan kebutuhan perkembangan masyarakat lingkungan sekolah, dan

membuang serta mengurangi apa yang dianggapnya sudah tidak sesuai lagi dengan

kemajuan dan kebutuhan masyarakat dan negara pada umumnya, serta harus sesuai

dengan nilai-nilai Islam bagi kurikulum PAI. Maka dari sebab itu pelaksanaan

kurikulum perlu mendapat perhatian dan pembinaan kurikulum harus diusahakan dan

dijalankan.6

Oleh karena itu, lembaga pendidikan formal, khususnya Madrasah

Tsanawiyah harus pandai-pandai mengelola pelaksanaan kurikulum, khususnya

Pendidikan Agama Islam (PAI). Yang meliputi perencanaan, pengorganisasian,

pelaksanaan, dan pengawasan terhadap hasil yang telah dicapai, sehingga dapat

6Hamdani Ihsan dan A. Fuad Ihsan, Filsafat Pendidikan Islam, (Bandung: Pustaka Setia,
2011), h 22.
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diformalisasikan dan tercermin dalam perilaku peserta didik. Dalam memanaj

kurikulum Pendidikan Agama Islam sebaiknya menggunakan lebih dari dua

pendekatan manajemen atau semuanya serta disesuaikan dengan kondisi agar tujuan

Pendidikan Agama Islam, tujuan pendidikan Nasional, dan tujuan pendidikan Islam

mudah tercapai.

Tanpa manajemen dan kepemimpinan yang baik, sulit kiranya bagi madrasah

untuk berjalan lancar menuju ke arah tujuan pendidikan dan pengajaran yang seharusnya

dicapai madrasah itu. Banyak sekali kejadian-kejadian dan kesulitan-kesulitan serta

hambatan-hambatan yang mungkin terjadi tanpa diduga sebelumnya, yang

mengharuskan guru-guru dan kepala-kepala madrasah memikul tanggung jawab dan

mengambil kebijaksanaan. Suatu madrasah dapat berjalan dengan baik dan terarah, jika

setiap tahun madrasah itu menentukan dan membuat dahulu rencana yang akan

dijalankan,  juga informasi-informasi yang menunjukkan bagaimana rencana itu dapat

dilaksanakan dengan baik hendaknya dikumpulkan. Rencana atau program madrasah

hendaknya selalu disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan peserta didik,

masyarakat, daerah, dan pembaharuan pendidikan.

Berdasarkan dari hasil wawancara peneliti dengan kepala madrasah di MTs
Negeri 1 Konawe Selatan dalam pelaksanaan kerja yang di tuangkan dalam visi
dan misi ini program yang jangka pendek sebagian sudah terlaksana dan ada
juga yang jangka panjang tentu masih sementara untuk masa pencapaian.
Sedangkan yang sebagian jangka pendek masih diupayakan bagaimana anak-
anak bisa baca tulis Al-Qur’an, menghafalkan ayat-ayat pendek atau surah-
surah pendek, kemudian aplikasi dan implementasi dalam pelaksanaan ibadah
ritual seperti bagaimana tata pelaksanaan sholat dan bacaannya, dan untuk
jangka panjang ingin membuat lulusan yang bisa bersaing dalam  madrasah
tsanawiyah atau sederajat.7

7Idris Kuba, Kepala Madrasah MTs Negeri 1 Konawe Selatan, ‘’wawancara’’, 10 April 2016
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Dari hasil wawancara di atas menunjukan bahwa manajemen kurikulum PAI

memiliki peran penting untuk membentuk kepribadian dan perkembangan peserta

didik serta berakhlak mulia. Maka dari itu, peneliti sangat tertarik untuk mengkaji

dan menganalisa tentang Implementasi Manajemen Kurikulum PAI Dalam

Mewujudkan Visi dan Misi Di MTs Negeri 1 Konawe Selatan.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneleti akan memfokuskan

penelitian sebagai berikut :

1. Perencanaan kurikulum PAI dalam mewujudkan visi dan misi MTs Negeri 1

Konawe Selatan

2. Pelaksanaan kurikulum PAI dalam mewujudkan visi dan misi MTs Negeri 1

Konawe Selatan

3. Evaluasi kurikulum PAI dalam mewujudkan visi dan misi di MTs Negeri 1

Konawe Selatan

C. Rumusan Masalah

Dengan mengacu pada fokus masalah di atas, maka masalah dalam penelitian

ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana perencanaan kurikulum PAI dalam mewujudkan visi dan misi

MTs Negeri 1 Konawe Selatan

2. Bagaimana pelaksanaan kurikulum PAI  dalam mewujudkan visi dan misi

MTs Negeri 1 Konawe Selatan ?
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3. Bagaimana evaluasi kurikulum PAI dalam mewujudkan visi dan misi di MTs

Negeri 1 Konawe Selatan ?

D. Defenisi Operasional

Untuk mempermudah dalam memahami judul proposal ini, dan mengetahui

arah serta tujuannya, maka penulis memberikan defenisi oprasional sebagai berikut:

1. Manajemen adalah ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber

daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk

mencapai suatu tujuan tertentu dalam madrasah.

2. Kurikulum PAI adalah semua pengetahuan, aktifitas (kegiatan-kegiatan) dan

juga pengalaman-pengalaman yang dengan sengaja dan secara sistematis,

diberikan oleh pendidik kepada anak didik dalam rangka mencapai tujuan

Pendidikan Agama Islam.

3. Visi adalah harapan atau cita-cita yang hendak diwujudkan oleh seluruh

warga madrasah. Sedangkan misi adalah usaha yang dijalankan seluruh unsur

sekolah demi merealisasikan visi madrasah yang sudah dibuat.

Berdasarkan pengertian konsep diatas maka yang di maksud dengan defenisi

oprasional dalam penelitian ini adalah Implementasi Manajemen Kurikulum PAI

Dalam Mewujudkan Visi dan Misi Di MTs Negeri 1 Konawe Selatan.
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E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui bagaimana perencanaan kurikulum Pendidikan Agama

Islam dalam mewujudkan visi dan misi MTs Negeri 1 Konawe Selatan.

b. Untuk mengetahui pelaksanaan kurikulum PAI dalam mewujudkan visi

dan misi di MTs Negeri 1 Konawe Selatan

c. Untuk mengetahui evaluasi kurikulum PAI dalam mewujudkan visi dan

misi di MTs Negeri 1 Konawe Selatan

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah

keilmuan dalam bidang manajemen kurikulum pada umumya dan khususnya dalam

bidang kurikulum PAI pada pendidikan menengah.

Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan

bagi para pengelola kurikulum MTs Negeri 1 Konawe Selatan.


