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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Relevan

Skripsi yang dibuat oleh AH. Irfan tahun 2007, yang membahas Manajemen

kurikulum Pendidikan Agama Islam di SMA Unggulan Ponpes Nurul Islami Mijen

Semarang, Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan manajemen kurikulum

pendidikan Agama Islam di sekolah tersebut dan pentingnya manajemen karena

secara tidak langsung manajemen sebagai tolak ukur sebuah keberhasilan dalam

pendidikan, karena jika manajemen yang dilaksanakan dengan baik maka hasil yang

dicapai akan baik dan sebaliknya, manajemen yang kurang baik akan membuahkan

hasil yang kurang maksimal bahkan tujuan yang telah direncanakan tidak akan

tercapai dengan baik.

Skripsi yang disusun oleh Umi Hanik tahun 2007 melalui skripsinya yang

berjudul “Study Tentang Manajemen Kurikulum PAI di SMP Nasima Semarang”

skripsi tersebut mengungkapkan bagaimana manajemen kurikulum PAI di SMP

Nasima Semarang yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan,

pengawasan, evaluasi dan bagaimana problematika pelaksanaan manajemen

kurikulum PAI di SMP Nasima Semarang.

Skripsi yang di susun oleh Zaki In’ami tahun 2008 melalui skripsi  yang

berjudul implementasi dan upaya guru PAI untuk mewujudkan visi dan misi MTs

Sunan Kalijaga Siwulu Bulakamba Brebes dan proses kegiatan belajar mengajar di
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sekolah tersebut Hasil penelitian menunjukan bahwa proses KBM di MTs Sunan

Kalijaga Siwuluh sudah menggunakan kurikulum KTSP, Implementasi visi dan misi

MTs Sunan Kalijaga Siwuluh Brebes juga melalui kurikulum muatan lokal, ekstra

kurikuler, dan pelatihan skill siswa. Program intra kurikuler dilaksanakan melalui :

pengorganisasian program belajar mengajar yang meliputi penguasaan bahan

program pengajaran, satuan pelajaran, mengenal kemampuan anak didik dan

kegiatan belajar mengajar, melakukan penilaian dan evaluasi. Pada pelaksanaan

iKBM masih ada guru yang belum mampu memahami visi dan misi madrasah,

menggunakan metode dan media yang sesuai dengan materi yang diajarkan. Upaya

yang dilakukan guru PAI dalam mewujudkan visi dan misi MTs Sunan Kalijaga

Siwuluh Brebes berperan serta dalam menyusun visi dan misi madrasah,

mengidentifikasi kebutuhan Pendidikan Agama Islam, menyusun RPP yang sesuai

dengan visi dan misi madrasah, dan melaksanakan kegiatan studi banding dengan

sekolah yang lebih maju, membuat program ekstra keagamaan untuk meningkatkan

kualitas ilmiyah dan ubudiyah.

Dari hasil penelitian terdahulu yang telah di kemukakan di atas menunjukkan

adanya persamaan dengan penelitian ini sekaligus juga terdapat perbedaan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu aspek yang diteliti

menyangkut manajemen kurikulum PAI dan upaya mewujudkan visi dan misi di

Madrasah. Selain terdapat persamaan, penelitian ini juga menunjukkan adanya

perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu lokasi penelitian berbeda,  subjek

yang diteliti berbeda, dan indikator dan parameter yang di gunakan dalam mengukur



10

variabel berbeda. Dengan demikian jelaslah penelitian yang berjudul “Implementasi

Manajemen Kurikulum PAI dalam Mewujudkan Visi dan Misi di MTs Negeri 1

Konawe Selatan” secara keseluruhan tidak memiliki kesamaan dengan penelitian

sebelumnya.

B. Kajian Teori

1. Hakekat Manajemen

Sebelum penulis mengkaji hakekat manajemen terlebih dahulu penulis akan

sedikit memberikan gambaran tentang implementasi. Istilah implementasi berasal

dari  bahasa inggris “ implementation” yang artinya adalah pelaksanaan.1 Sedangkan

dalam kamus bahasa indonesia implementasi mengandung arti pelaksanaan dan

penerapan.2

a. Deskripsi Manajemen

Manajemen berasal dari bahasa inggris manage yang memiliki arti mengatur,

mengurus, melaksanakan, mengelola.3 Sedangkan menurut istilah seperti yang

dilakukan Stoner, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian,

pengarahan dan pengawasan usaha para anggota organisasi dan penggunaan

sumberdaya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah

ditetapkan.4 Dalam dunia pendidikan, manajemen lebih ditekankan kepada upaya

1 Jhon M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka
Utama, 2007), h. 131

2 Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, kamus Bahasa Indonesia,
(Jakarta: Balai Pustaka 2002), h. 323

3 John M. Echols dan Hasan Shadaly, Kamaus Bahasa Inggris Indonesia, (Jakarta: PT.
Gramedia, 1992), h. 372.

4 T. Hani Handoko, Manajemen, (Yogyakarta: BPFE, 1995), h. 21
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untuk mempergunakan sumber daya seefektif dan seefisien mungkin.5 Secara bahasa

manajemen berasal dari kata “to manage” yang artinya mengatur. Secara etimologi

manajemen ialah ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya

manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu

tujuan tertentu dalam sebuah organisasi.6

Di bawah ini dijelaskan beberapa pendapat yang menjelaskan tentang

pengertian manajemen.

1) Malayu S. P. Hasibuan
Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber
daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk
mencapai suatu tujuan tertentu.7

2) Arifin Abdurrachman sebagaimana dikutip oleh M. Ngalim
Purwanto, yang mengartikan manajemen merupakan kegiatan-kegiatan
untuk mencapai sasaran-sasaran dan tujuan pokok yang telah ditentukan
dengan menggunakan orang-orang pelaksana. Jadi, dalam hal ini kegiatan
dalam manajemen terutama adalah mengelola orang-orangnya sebagai
pelaksana.8

3) Henry L. Sisk
Management is the coordination of all resources through the processes of
planning, organizing, directing, and controlling in order to attain stated
objectives.9 (Manajemen adalah Pengkoordinasian dari semua sumber-
sumber melalui proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian,
pemberian bimbingan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah
ditetapkan). Perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian
inilah yang kemudian disebut sebagai prinsip-prinsip manajemen.

4) Sofyarma mengutip dari Sirinerb
manajemen adalah proses pemecahan, pengorganisasian, kepemimpinan
dan pengendalian upaya anggota organisasi dan penggunaan sumber daya

5Soebagio Admodinata, Manajemen Pendidikan di Indonesia, (Jakarta: Ardya Jaya, 2000), h.
228.

6Malayu SP. Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: CV. Haji
Masagung,1994), h. 3.

7Ibid., h. 1-2
8M. Ngalim Purwanto, Administrasi dan Supervisi Pendidikan, (Cet. XVIII; Bandung:

Remaja Rosdakarya, 2008)h. 7
9Henry L. Sisk, Principles of Management (Ohio, South-Western Publishing Company,

1969), h. 10



12

organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan
efisien.10

b. Fungsi Manajemen

Fungsi manajemen merupakan tugas pokok yang harus dijalankan pimpinan

dalam organisasi apapun. Proses manajemen merupakan kesatuan rangkaian kegiatan

fungsi-fungsi manajemen untuk mencapai tujuan yang terencana. Sedangkan fungsi

manajemen yaitu bagian dalam membentuk proses manajemen tersebut, pada

kenyataannya, fungsi manajemen nampak sebagai komponen dari berbagai kegiatan

yang berhubungan, saling mempengaruhi dan merupakan suatu kesatuan untuk

mencapai tujuan.11 fungsi-fungsi manajemen antara lain:

1) Planning (perencanaan)

Salah satu fungsi manajemen yaitu perencanaan, semua program kegiatan

perlu direncanakan dengan baik agar kegiatan terarah dan tercapai sesuai tujuan.

Perencanaan pada dasarnya berarti persiapan menyusun suatu keputusan berupa

langkah-langkah penyelesaian suatu masalah atau pelaksanaan suatu pekerjaan yang

terarah pada pencapaian tujuan tertentu. Di dalam bidang pendidikan berarti

persiapan menyusun keputusan tentang masalah atau pekerjaan yang akan

dilaksanakan oleh sejumlah orang dalam rangka membantu orang lain terutama anak

didik untuk mencapai tujuan pendidikannya.12

Empat tujuan yang penting dari perencanaan:

10Sufyarma, Kapita Manajemen Pendidikan, (cet. 1; Bandung: CV. Alfabeta, 2003), , h. 188-
109.

11Komaruddin, Ensiklopedi Manajemen, (cet. 1; Jakarta: Bumi Aksara, 1994), h. 514.
12Hadari Nawawi, Administrasi Pendidikan, (Jakarta: P.T. Toko Gunung Agung. 1996), h.

16.
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a) Mengurangi atau mengimbangi ketidakpastian dan perubahan yang akan

datang.

b) Memusatkan perhatian kepada sasaran.

c) Menjamin atau mendapatkan proses pencapaian tujuanterlaksana secara

efisien dan efektif.

d) Memudahkan pengendalian.

2) Organizing (pengorganisasian)

Istilah organisasi mempunyai dua pengertian umum. Pertama, organisasi

diartikan sebagai suatu lembaga atau kelompok fungsional, misalnya, sebuah

perusahaan, sebuah sekolah, sebuah perkumpulan, badan-badan pemerintahan.

Kedua, merujuk pada proses pengorganisasian yaitu bagaimana pekerjaan diatur dan

dialokasikan di antara para anggota, sehingga tujuan organisasi itu dapat tercapai

secara efektif. Sedangkan organisasi itu sendiri diartikan sebagai kumpulan orang

dengan sistem kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam sistem kerjasama

secara jelas diatur siapa menjalankan apa, siapa bertanggung jawab atas siapa, arus

komunikasi, dan memfokuskan sumber daya pada tujuan. Pengorganisasian sebagai

proses membagi kerja ke dalam tugas-tugas yang lebih kecil, membebankan tugas-

tugas itu kepada orang yang sesuai dengan kemampuannya, dan mengalokasikan sum

ber daya, serta mengkoordinasikannya dalam rangka efektivitas pencapaian tujuan

organisasi.
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3) Actuating (penggerakan/pengarahan)

Penggerakan merupakan implementasi dari perencanaan dan

pengorganisasian secara kongkrit. Menggerakkan (Actuating) menurut Terry yaitu

”merangsang anggota-anggota kelompok melaksanakan tugas-tugas dengan antusias

dan kemauan yang baik. Tugas menggerakkan dilakukan oleh pemimpin”. 13 Oleh

karena itu, kepemimpinan kepala daerah dan kepemimpinan kepala madrasah

mempunyai peran yang sangat penting menggerakkan personil melaksanakan

program kerja madrasah.

Uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penggerakan yaitu kegiatan untuk

mengarahkan orang lain agar suka dan bersedia bekerja dalam upaya mencapai

tujuan. Titik tekan definisi ini yaitu cara yang tepat untuk menggerakkan bawahan.

4) Controlling (pengendalian/pengawasan)

Pengawasan/pengendalian adalah fungsi yang harus dilakukan manajer untuk

memastikan bahwa anggota melakukan aktivitas yang akan membawa organisasi ke

arah tujuan yang ditetapkan. Pengawasan yang efektif membantu usaha-usaha kita

untuk mengatur pekerjaan yang direncanakan dan memastikan bahwa pelaksanaan

pekerjaan tersebut berlangsung sesuai dengan rencana.

Pengawasan/pengendalian ini berkaitan erat sekali dengan fungsi perencanaan

dan kedua fungsi ini merupakan hal yang saling mengisi, karena:

a) Pengendalian harus terlebih dahulu direncanakan.

b) Pengendalian baru dapat dilakukan jika ada rencana.

13Syaiful Sagala, Administrasi Pendidikan Kontemporer, (Bandung: CV Alfabeta. 2003), h.
52.
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c) Pelaksanaan rencana akan baik, jika pengendalian dilakukan dengan

baik.

d) Tujuan baru dapat diketahui tercapai dengan baik atau tidak setelah

pengendalian atau penilaian dilakukan.

Tujuan pengendalian adalah sebagai berikut:

a) Supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan-
ketentuan dari rencana.

b) Melakukan tindakan perbaikan (corrective), jika terdapat
penyimpangan-penyimpangan (deviasi).

c) Supaya tujuan yang dihasilkan sesuai dengan rencananya.14

Maka inti dari pengawasan adalah untuk mengatur pekerjaan yang

direncanakan dan memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan tersebut berlangsung

sesuai rencana atau tidak. Kalau tidak sesuai dengan rencana maka perlu adanya

perbaikan.

5) Evaluasi

Penilaian ini berupa penilaian hasil kerja yang telah dilaksanakan berdasarkan

pada tujuan yang tentu ditetapkan kemudian diukur tingkat keberhasilan suatu

kegiatan. Hasil evaluasi ini berpengaruh pada perencanaan yang akan dibuat pada

tahun berikutnya.15

c. Tujuan Manajemen

Tujuan manajemen merupakan suatu yang direalisasikan, menggambarkan

cakupan tertentu dan menyarankan pengarahan kepada usaha seorang manajer.

14Malayu S. P. Hasibuan, op. Cit., h. 241- 242
15Nanang Fatah, Landasan Manajemen Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004),

h. 15
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Tujuan  ialah yang ingin direalisasikan oleh seseorang. Menurut Menurut SH Rode

dan Voich tujuan utama manajemen yaitu “produktivitas dan kepuasan”.16

Tanpa adanya manajemen suatu lembaga akan sia-sia dalam mencapai tujuan

akan terasa sulit dicapai. Ada tiga alasan diperlukan tujuan manajemen yaitu:

1) Untuk mencapai tujuan, manajemen dibutuhkan untuk mencapai

tujuan organisasi dan pribadi.

2) Untuk menjaga keseimbangan antara tujuan yang saling bertentangan.

3) Untuk mencapai efisiensi, efektifitas, dan produktifitas.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan kembali bahwa manajemen adalah

sebuah upaya untuk mengatur segala sesuatu dengan memanfaatkan sumber daya

terhadap proses dan keahliannya masing-masing untuk mencapai tujuan organisasi/

sekolah.

2. Hakikat kurikulum PAI

Istilah kurikulum digunakan pertama kali pada dunia olahraga  pada zaman

yunani kuno yang berasal dari kata curir dan curere. Pada waktu itu kurikulum

diartikan sebagai waktu yang harus di tempuh oleh seorang pelari. Orang

mengistilahkan dengan tempat berpacu atau tempat berlari dan mulai star sampai

finish.17

Kurikulum merupakan faktor yang penting dalam proses pendidikan karena
kurikulum sebagai circle of instruments, sebab kurikulum itu tergambar secara

16Ibid., h. 15
17Wina Sangjaya, Kurikulum Dan Pembelajaran, (Jakarta, Kencana, 2009), h. 3
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jelas dan terencana bagaimana dan apa saja yang harus terjadi dalam proses
belajar mengajar.18

Di Indonesia istilah kurikulum dibakukan dalam undang-undang yang

menyebutkan kurikulum merupakan “seperangkat rencana dan pengaturan mengenai

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

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai pendidikan tertentu”.19

Seiring dengan perkembangan zaman, maka perubahan pun tidak dapat

dihindarkan jika pada kurikulum. Perubahan itu meliputi menyeluruh dan sebagian.

Perubahan sebagian misalnya ada perubahan pada ruh dan sebagian saja, isi

kurikulum saja, sistem penilaian ilmu saja, atau tujuan saja yang tidak sesuai dengan

perkembangan ilmu masyarakat dan zaman, sedang perubahan menyeluruh misalnya

ada perubahan menyeluruh pada komponen, tujuan, isi, metode, organisasi, strategi

dan pelaksanaannya.

Sesuai dengan perkembangan dunia pendidikan maka dikalangan pakar

pendidikan modern mendefinisikan kurikulum secara berbeda-beda. Antara lain:

J. Golen Saylor dan William M. Alexander dalam buku Curriculum Planning
For Batter Teaching And Leading menjelaskan kurikulum sebagai berikut “The
curriculum is the sum total of school’s efforts to influence learning, wheter in
the classroom, on the playground, or out of school”. Jadi segala usaha
madrasah untuk mempengaruhi anak belajar, apakah dalam ruang kelas, di
halaman madrasah atau di luar madrasah termasuk kurikulum.20

18Departemen RI, Kendali Mutu Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Derektorat Jendral
Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001), h. 15

19Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1
Ayat (19), (Bandung: Fokus Media, 2006), h. 4

20Nasution, Asas-asas Kurikulum, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), Ed. 2, h. 4.
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S. Nasution memberi definisi “The curriculum of school is all the experience

that pupils have under the guidance of the school”. Segala pengalaman anak

madrasah di bawah bimbingan madrasah.21

Kurikulum menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No.20
Tahun 2003 Pasal 1 ayat 19 menyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat
rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara
yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk
mencapai tujuan pendidikan tertentu.22

Kurikulum PAI adalah semua pengetahuan, aktifitas, atau kegiatan-kegiatan

dan juga pengalaman-pengalaman yang dengan sengaja dan sistematis diberikan oleh

pendidik kepada anak didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan agama

Islam.23

Tujuan Pendidikan agama Islam ditekankan pada terbentuknya manusia yang

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, untuk itu ditetapkan

kompetensi atau kemampuan dasar yang perlu dicapai oleh setiap peserta didik pada

jenjang pendidikan.24

Apabila kurikulum diurai secara struktural, maka akan terdapat paling tidak 4

komponen utama yaitu tujuan, isi atau materi, strategi pelaksanaan dan evaluasi

sehingga mencerminkan satu kesatuan untuk sebagai program pendidikan.

21Nasution, Pengembangan Kurikulum. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), h. 10.
22Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal

1 Ayat 19, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005).
23Muslam, Pengembangan Kurikulum PAI, (Semarang: IK A P12, 2003), h. 39.
24H. Hafno Ladjio, Pengembangan Kurikulum Menuju Kurikulum Berbasis Kompetensi, (cet.

1: Ciputat: Quantum Teaching, 2005), h. 26.
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a. Tujuan kurikulum

Tujuan yang tercakup dalam kurikulum merupakan sasaran pokok dan

terakhir dalam suatu pelaksanaan pendidikan. Untuk merealisasikan tujuan tersebut

harus mengacu pada falsafah negara, strategi pembangunan nasional, hakekat anak

didik dan perkembangan Ilmu dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.25

b. Materi kurikulum

Materi kurikulum pada hakikatnya adalah isi kurikulum. Dalam Undang-

Undang pendidikan tentang sistem pendidikan nasional telah ditetapkan, bahwa isi

kurikulum merupakan bahankajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan

penyelenggaraan suatu pendidikan yang bersangkutan dalam rangka upaya

pencapaian tujuan pencapaian pendidikan nasioanal.

c. Strategi Pelaksanaan Kurikulum

Stategi pelakasanaan kurikulum tidak lain ialah cara bagaimana

melaksanakan kurikulum sebagai program belajar agar program tersebut dapat

mempengaruhi peristiwa sehingga dapat mencapai tujuan kurikuler dan lebih jauh

lagi dapat mencapai tujuan pendidikan.26

d. Evaluasi Kurikulum

Evaluasi merupakan suatu komponen kurikulum,karena kurikulum adalah

pedoman peyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Denagan evaluasi dapat

diperoleh informasi yang akurat tentang penyelengaraan pembelajaran dan

keberhasilan belajar siswa. Berdasarkan informasi itu dapat diambil keputusan

25Nana Sudjana, Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum di Sekolah., h. 22.
26Ibid., h. 7
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tentang kurikulum itu sendiri, pembelajaran, kesuliatan dan upaya bimbingan yang di

upayakan.27

Dari uraian beberapa komponen kurikulum di atas dapat kita ketahui bahwa

kurikulkum bukan hanya seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi,

dan bahan pelajaran saja akan tetapi bersifat luas, yakni dari proses di dalam kelas

baik dalam hal penyampaian pelajaran ataupun hasil dari proses belajar, sehingga

dapat mencapai tujuan yang di inginkan.

3. Manajemen Kurikulum Pendidikan Agama Islam

Manajemen adalah proses penggunaan sumber daya secara efektif untuk

mencapai sasaran; pimpinan yang bertanggung jawab atas jalannya perusahaan dan

organisasi.28 Istilah kurikulum memiliki berbagai tafsiran yang dirumuskan oleh para

pakar  dalam bidang pengembangan kurikulum sejak dahulu sampai sekarang. Istilah

kurikulum berasal dari Bahasa latin, yakni curir yang artinya pelari; dan curere yang

artinya tempat terpacu. Jadi Curriculum dapat diartikan jarak yang harus ditempuh

oleh pelari. Dari makna yang berdasarkan rumusan tersebut, Kurikulum dalam

pendidikan diartikan sebagai sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh dan

diselesaikan anak didik.29

27Hendayat Soetopo Dan Wasty Soemanto. Pembinaan Dan Pengembangan Kurikulum,
(Jakarta : Bina Aksara,1998), h. 23

28Kamisa, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Kartika: Surabaya, 1997), h. 358.
29Oemar Hamalik. Kurikulum dan Pembelajaran. (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 16.
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Pendidikan agama islam adalah pendidikan yang didasarkan pada nilai-nilai

ajaran islam sebgaimana yang tercantm dalam Al-Qur’an dan Al-Hadis serta dalam

pemikiran para ulama dalam praktik sejarah umat islam.30

Dari pengertian di atas dapat diartikan bahwa manajemen kurikulum

pendidikan agama islam adalah proses penggunaan sumber daya secara efektif untuk

mencapai sasaran dalam mengelola sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh

dan diselesaikan karakter perserta didik dengan nuansa yang didasarkan pada nilai-

nilai ajaran islam sebgaimana yang tercantm dalam Al-Qur’an dan Al-Hadis serta

dalam pemikiran para ulama dalam praktik sejarah umat islam.

4. Ruang Lingkup Manajemen Kurikulum.

Manajemen kurikulum adalah bagian dari studi kurikulum. Para ahli

pendidikan pada umumnya telah mengenal bahwa kurikulum suatu cabang dari

disiplin ilmu pendidikan yang mempunyai ruang lingkup sangat luas. Studi ini tidak

hanya membahas tentang dasar-dasarnya, tetapi juga mempelajari kurikulum secara

keseluruhan yang dilaksanakan dalam pendidikan.

Ruang lingkup manajemen kurikulum adalah :

a. Manajemen perencanaan

Perencanaan kurikulum adalah suatu proses social yang kompleks dan

menuntun berbagai tingkat pembuatan keputusan untuk mendiskusikan dan

mengkoordinasikan proses penggunaan model-model aspek penyajian kunci.

30Abuddin Nata, Manajemen Pendidikan Islam: Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di
Indonesia (Jakarta: Kencana Prenda Media Group, 2012),h. 179.
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Sebagaimana pada umumnya rumusan model perencanaan harus bedasarkan asumsi-

asumsi rasionalitas dengan pemrosesan secara cermat. Proses ini dilaksanakan

dengan pertimbangan sistematik tentang relevansi pengetahuan filosofis ( isu-isu

pengetahuan yang bermakna), sosiologis (argument-argumen kecenderungan social),

dan anpsikologi (dalam menentukan urutan materi pelajaran).

b. Manajemen pengorganisasian dan pelaksanaan kurikulum

Manajemen pengorganisasian dan pelaksanaan kurikulum adalah berkenaan

dengan semua tindakan yang berhubungan dengan perincian dan pembagian semua

tugas yang memungkinkan terlaksana. Dalam manajemen pelaksanaan kurikulum

bertujuan supaya kurikulum dapat terlaksana dengan baik. Dalam hal ini manajemen

bertugas menyediakan fasilitas material, personal dan kondisi-kondisi supaya

kurikulm dapat terlaksana.

c. Pemantaan dan penilaian kurikulum

Pemantauan kurikulum adalah pengumpulan informasi berdasarkan data yang

tepat, akurat, dan lengkap tentang pelaksanaan kurikulum dalam jangka waktu

tertentu oleh pemantau ahli untuk mengatasi permasalahan dalam kurikulum.

Pelaksanaan kurikulum di dalam pendidikan harus dipantau untuk meningkatkan

efektifitasnya. Pemantauan ini dilakukan supaya kurikulum tidak keluar dari jalur.

Oleh sebab itu seorang yang ahli menyusun kurikulum harus memantau pelaksanaan

kurikulum mulai dari perencanaan sampai mengevaluasinya.31

31H. Muhaimin, 2007, Pengembangan Manajemen Kurikulum Pendidikan Agama Islam di
Sekolah, Madrasa, dan Peguruan tinggi, (Jakarta : Rajawali Pers), h. 54



23

Dalam sebuah kurikulum terdiri dari beberapa unsur komponen yang

terangkai pada suatu system. Sisitem kurikulum bergerak dalam suatu siklus yang

secara bertahap, bergilir, dan berkesinambungan. Oleh sebab itu. Sebagai akibat dari

yang dianutnya, maka manajemen kurikulum juga harus memakai pendekatan

system. System kurikulum adalah suatu kesatuan yang di dalamnya memuat

beberapa unsur yang saling berhubungan dan bergantung dalam mengembangkan

tugas untuk mencapai suatu tujuan.

5. Hakekat Visi dan Misi

a. Pengertian Visi dan Misi

Visi merupakan gambaran mental mengenai masa depan, dapat diartikan

kemampuan untuk melihat suatu persoalan. Visi sesungguhnya kristalisasi konseptual

mengenai hasil yang ingin diwujudkan seorang pencipta. Arti penting visi adalah untuk

menciptakan kenyataan, menunjukkan arah, pandangan dan wawasan.

Visi menurut Gaffar sebagaimana dikutip Sudarwam Danim, adalah daya
pandang kedepan yang jauh, mendalam dan luas yang merupakan daya pikir
abstrak yang memiliki kekuatan yang amat dahsyat dan menerobos segala
batas-batas fisik, waktu dan tempat.32

Visi madrasah adalah imajinasi moral yang menggambarkan profil madrasah

yang diinginkan di masa datang. Imajinasi tersebut selalu diwarnai oleh peluang dan

tantangan yang diyakini akan terjadi pada masa yang akan datang.33 Sedangkan misi

adalah tugas yang dirasakan sebagai kewajiban untuk melakukannya demi agama,

idiologi, patriotisme dan sebagainya. Misi merupakan bentuk deklarasi tentang

32Sudarwam Danim, Menjadi Komunitas Pembelajar, Kepemimpinan Tranformasional
Dalam Komunitas Organisasi Pembelajaran, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2003), h. 81

33Depag RI, Profil Sekolah, (Jakarta, Bina Mitra Pemberdayaan Sekolah, 2005), h. 128
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tujuan organisasi yang dikembangkan dari dalam dan mengidentifikasi tujuan yang

hendak dikejar oleh organisasi. Dengan kata lain misi dipandang sebagai apa yang

ingin dilakukan oleh organisasi.

Setiap organisasi mempunyai visi dan misi yang berfungsi sebagai pondasi

dasar yang dijadikan pijakan dan arahan dalam beraktifitas untuk mencapai tujuan.

Visi sendiri terbentuk dengan penghayatan nilai-nilai pengetahuan dan pengalaman

serta menjadi gambaran bagaimana suatu organisasi berkembang, bekerja dan

bergerak. Bentuk visi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pengalaman

hidup, pendidikan, pengalaman profesional, interaksi dan komunikasi keilmuan serta

berbagai kegiatan intelektual yang dapat membentuk pola fikir tertentu.

Jadi perumusan visi ini harus memberi makna bahwa apa yang ada sekarang

harus dirubah dan dikembangkan sedemikian rupa untuk menciptakan kondisi yang

lebih baik. Pada intinya visi menggambarkan pandangan jauh ke depan dan

perumusan mengenai apa yang ingin dicapai pada kurun waktu tertentu atau

diharapkan oleh suatu organisasi. Sedangkan misi memberikan pemahaman

mengenai tujuan organisasi, mengapa organisasi harus melakukan apa yang

dilakukannya.

Dengan kata lain bahwa landasan visi yang bagus merupakan pernyataan misi

organisasi. Misi menjadi bentuk layanan yang dituangkan dalam visi dengan

berbagai indikatornya dalam mengarahkan, merencanakan dan menerapkan program

dan rencana tindakan dari organisasi sekolah atau madrasah.34 Jadi misi merupakan

34Ibid., h.130.
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kegiatan dalam kurun waktu tertentu yang perlu diuraikan menjadi beberapa kegiatan

yang memiliki tujuan lebih detail dan jelas.

b. Visi Dan Misi Pendidikan Nasional

1) Visi Pendidikan Nasional

Visi pendidikan nasional adalah terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata
yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia
berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan pro aktif
menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.35

Secara makro visi pendidikan Nasional adalah terwujudnya masyarakat madani

sebagai bangsa dan masyarakat Indonesia baru dengan tatanan yang sesuai dengan

amanat proklamasi negara kesatuan Republik Indonesia melalui proses pendidikan.

Sedangkan secara mikro visi pendidikan Nasional adalah terwujudnya individu manusia

baru yang memiliki sikap dan wawasan keimanan dan akhlak tinggi, saling

berpengertian dan berwawasan global. 36 Dalam penjabaran visi pendidikan Nasional

menjangkau rentang waktu jangka pendek, menengah dan jangka panjang.

2) Misi Pendidikan Nasional

Dengan visi pendidikan Nasional tersebut, misi pendidikan Nasional yang akan

dilaksanakan adalah:

a. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh
pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia.

b. Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara
utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan
masyarakat belajar.

c. Meningkatkan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk
mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral.

35Depdiknas, Undang-undang Sisdiknas, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2005), h. 51
36E. Mulyasa, Kurikulum Berbasis Kompetensi, (Bandung: Rosda Karya, 2004) h. 19.
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d. Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan
sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan,ketrampilan, pengalaman,
sikap dan nilai berdasarkan standar nasional dan global.

e. Memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan
pendidikan berdasarkan prinsip otonomi daerah dalam konteks negara
kesatuan Republik Indonesia.37

c. Visi dan Misi Pendidikan Agama Islam

Visi dan misi pendidikan Agama Islam diukur berdasarkan pada penggunaan

konsep dasar pendidikan agama Islam yang sudah diformulasikan dalam prilaku

peserta didik. Tujuan visi dan misi Pendidian Agama Islam di sekolah agar terkontrol

kualitasnya dengan baik dan mempunyai standar mutu yang sama, karena diukur

dengan konsep dan formasi yang sama.

1) Visi Pendidikan Agama Islam

Pendidikan Agama Islam di sekolah mempunyai visi "Terbentuknya peserta

didik yang memiliki kepribadian yang dilandasi keimanan dan ketakwaan terhadap Allah

SWT. Serta tertanamnya nilai-nilai ahlak yang mulia dan budi pekerti yang kokoh yang

tercemin dalam keseluruhan sikap dan prilaku sehari-hari untuk selanjutnya memberi

corak bagi pembentukan watak bangsa".38

Dengan melihat visi di atas, maka sekolah harus benar-benar berusaha

menjadikan peserta didiknya sebagai manusia Indonesia yang beriman dan beriptek.

Siswa mampu menguasai dan memahami Pendidikan Agama Islam di kelas dan mampu

mempraktekannya di lapangan masyarakat.39 Sedangkan misi Pendidikan Agama Islam

37Depdiknas, op cit., h. 51
38Departeman Agama RI, Kendali Mutu Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Direktorat

Jendral Pembinaan Pendidikan Agama Islam, 2001) h. 2.
39Ainur Rofiq dan Ahmad Ta'arifin, Manajemen Madrasah Berbasis Pesantren, (Sapen: Lista

Fariska Putra, 2005) h.62-62.
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di sekolah adalah jabaran dari visi yang telah dirumuskan sebagai alasanuntuk apa

Pendidikan Agama Islam itu ada atau diajarkan.

2) Misi Pendidikan Agama Islam

a. Melaksanakan Pendidikan Agama Islam di sekolah sebagai bagian integral
dari keseluruhan proses pendidikan di sekolah.

b. Menyelenggarakan Pendidikan Agama Islam di sekolah dengan
mengintegrasikan aspek-aspek pengajaran, aspek pengalaman serta
penerapan nilai-nilai dan norma-norma akhlak dalam perilaku sehari-hari.

c. Melakukan penguatan posisi dan peran guru agama Islam di sekolah secara
terus menerus.40

Pendidikan di sekolah/madrasah yang mengajarkan agama Islam merupakan sub

sistem pendidikan Nasional, secara implisit akan mencerminkan ciri-ciri kualitas

manusia Indonesia seutuhnya. Setiap madrasah harus menggunakan Standar Nasional

Pendidikan (SNP) baik dalam kurikulum, proses pembelajaran, kompetensi kelulusan,

sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan.

Pengembangan kurikulum sekolah/madrasah pada dasarnya tidak bisa dilepaskan dari

visi pengembangan Nasional yang mencakup terwujudnya masyarakat Indonesia yang

sejahtera, damai, demokratis, berkeadilan yang didukung oleh manusia Indonesia yang

sehat, mandiri, beriman dan bertakwa, berahlak mulia, cinta tanah air, menguasai ilmu

pengetahuan dan teknologi.

Dengan demikian visi pendidikan agama Islam harus tetap berada dalam

koridor kebanyakan pemerintah nasional artinya visi yang disusun dan

dikembangkan harus mengacu pada kebijakan umum pendidikan yang ditetapkan

40Depag RI. Kendali Mutu, h. 2
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secara nasional.41 Keberhasilan pendidikan agama akan membantu keberhasilan

pendidikan nasional.

Misi agama Islam menitikberatkan pada proses kependidikan manusia dalam

internalisasi nilai-nilai kehidupan yang mendasar dan menjiwai tingkah laku muslim,

tujuannya untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat.42 Oleh karena itu

pendidikan harus dilakukan melalui proses yang berkesinambungan dari sejak lahir

sampai mati.

6. Manajemen Kurikulum dalam Mencapai Visi dan Misi

Visi dan misi sekolah dilaksanakan sesuai dengan standar langkah-langkah

pencapaian, indikator tercapainya visi dan misi pendidikan dengan adanya hal yang

nantinya akan terlihat aspek/poin mana yang belum terpenuhi untuk di evaluasi dan

diperbarui. Untuk mewujudkan visi dan misi diperlukan waktu yang cukup panjang

dan dilakukan dengan berbagai langkah pencapaian seperti proses belajar mengajar,

kerjasama dengan pihak sekolah yang jenjangnya berbeda. Baik dibawahnya seperti

SD/MI maupun atasnya SMA/MA sederajat.

Penerapan dan pelaksanaan visi dan misi pendidikan mempengaruhi cara

berpikir, tingkah laku, komunitas sekolah. Oleh karena itu visi dan misi sekolah

menjadi acuan guru dalam menyusun dan mengembangakan kurikulum. Karena

kurikulum menjadi sarana untuk menyampaikan visi dan misi kepada peserta didik

melalui proses belajar mengajar. Guru professional mempunyai pandangan, sikap

dan lingkungan mengenai apa yang terbaik untuk peserta didiknya. Penyampaian visi

41Depag RI, Profil, h. 31
42M. Arifin, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 47
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dan misi dalam KBM secara eksplisit telah dilakukan oleh guru karena dalam RPP

dan pemberian materi guru mengidentifikasi kompetensi yang mengandung unsur

dan produk bersifat spesifik dan dinyatakan dalam prilaku peserta didik serta

komprehenship artinya berkaitan dengan visi dan misi sekolah.43 Sehingga kegiatan

belajar mengajar yang dilaksanakan akan sesuai dengan visi dan misi yang

ditetapkan.

7. Kerangka pikir

43Khoiruddin, dkk., Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, KTSP; Konsep dan
Implementasinya di Sekolah, (Yogyakarta: Pilar Media, 2007), h. 149.

MTs Negeri 1
Konawe Selatan

Perencanaan

Kurikulim PAIPelaksanaan

Evaluasi

Visi dan Misi Di MTs
Negeri 1

Konawe Selatan


