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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Persoalan mendasar yang terjadi hampir merata dalam dunia 

pendidikan Islam kontemporer adalah terpisahnya lembaga-lembaga 

pendidikan yang memiliki konsentrasi dan orientasi yang berbeda ( Yasmadi, 

2005 ; 131 ). Ada lembaga yang menitik beratkan orientasi pada ilmu-ilmu 

modern dan di sisi lain ada lembaga yang hanya memfokuskan diri pada 

ilmu-ilmu tradisional .  Dengan adanya dualisme pendidikan tersebut, solusi 

yang ditawarkan dalam modernisasi pendidikan adalah perpaduan dari kedua 

sistem pendidikan dengan mengambil yang positif dari keduanya. Perpaduan 

kedua bentuk institusi pendidikan itu melahirkan sistem pendidikan Islam 

yang komprehenship tidak saja bertujuan penguasaan terhadap khazanah 

keilmuan Islam klasik tetapi juga mempunyai integritas keilmuan modern 

(Yasmadi, 2005 ; 116).  

Lembaga pendidikan Islam sebagai lembaga yang menterjemahkan 

konsep dan ide Islam, kelahirannya mutlak dibutuhkan masyarakat dan 

keberadaannya sangat membantu pemerintah dalam melaksanakan amanat 

pembukaan UUD 1945 yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Bentuk dari 

kepedulian umat Islam dalam dunia pendidikan tersebut berbentuk adanya 

lembaga-lembaga pendidikan Islam. Sehingga adanya sekolah-sekolah Islam 

dan madrasah-madrasah yang menyebar ke segala penjuru tanah air adalah 

sebagai gambaran  bahwa Islam sangat memperhatikan pendidikan.  
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Peran lembaga pendidikan Islam, tidak saja dituntut untuk 

mengkristalisasikan semangat ketuhanan sebagai pandangan hidup universal, 

lebih dari itu institusi ini harus lebur dalam wacana modern. Pendidikan Islam 

sebagai lembaga alternative diharapkan mampu menyiapkan kualitas 

masyarakat yang bercirikan semangat keterbukaan, egaliter,kosmopolit, 

demokratis, dan berwawasan luas baik yang menyangkut aspek spiritual, 

maupun ilmu-ilmu modern ( Yasmadi, 2005 ;  112 ). 

Menurut  Omar Muhammad Al Toumy Al Syaibani, Tujuan 

pendidikan Islam adalah : Perubahan yang diinginkan dan diusahakan 

pencapaiannya oleh proses pendidikan, baik pada tingkah laku individu dan 

pada kehidupan pribadinya, atau pada kehidupan masyarakat dan pada alam 

sekitar tentang kehidupan individu itu, atau pada proses pendidikan sendiri 

dan proses pengajaran sebagai suatu aktivitas asasi sebagai proporsi di antara 

profesi-profesi asasi dalam masyarakat ( Ridlwan Nasir, 2005 ; 63 ). Sedang 

menurut Muhhammad athiyah al Abrosyi ada lima tujuan yang asasi bagi 

pendidikan Islam yakni : 1. Membantu pembentukan akhlaq, 2. Persiapan 

mencari bekal hidup dunia akhirat, 3. Persiapan mencari rizki, 4. 

Menumbuhkan roh ilmiah, 5. Menyiapkan pelajar yang profesional ( Ridlwan 

Nasir, 2005 ; 65 ).  

Menurut Abdurrahman an Nahlawi tujuan umum dalam pendidikan 

Islam ada empat : Pendidikan akal dan persiapan pikiran, Menumbuhkan 

potensi dan bakat-bakat pada anak, Menaruh perhatian pada generasi muda, 

dan menyeimbangkan potensi dan bakat manusia  ( Ridlwan Nasir, 2005 ;71). 
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Salah satu masalah yang sering dikemukakan para pengamat 

pendidikan Islam adalah adanya kekurangan jam pelajaran untuk mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam yang disediakan di sekolah-sekolah umum 

seperti Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan seterusnya. Hal ini 

juga menjadi kerisauan para guru dan orangtua, sebab pelajaran pendidikan 

agama Islam yang mempunyai peran penting bagi pembentukan watak dan 

kepribadian anak, menjadi terasa kurang. Kekurangan jam pelajaran 

pendidikan agama Islam ini tidak saja hanya pada kurikulum 1995, atau 2004 

bahkan kurikulum 2006 atau kurikulum tingkat satuan pendidikan ( KTSP ) 

juga terasa kurang. Hal ini disebabkan karena mata pelajaran pendidikan 

agama Islam pada sekolah umum hanya diberikan 2 ( dua ) jam pelajaran 

setiap minggunya.  

Masalah kekurangan jam pelajaran Pendidikan Agama Islam inilah 

menurut (Abudin Nata  2003 ; 22 ) yang dianggap sebagai penyebab utama 

timbulnya kurangnya para pelajar dalam memahami, menghayati, dan 

mengamalkan ajaran agama. Sebagai akibat dari kekurangan ini para pelajar 

tidak memiliki bekal yang memadai  untuk membentengi dirinya dari 

berbagai pengaruh negatif akibat globalisasi yang menerpa kehidupan. 

Banyak pelajar yang terlibat dalam tindakan negatif seperti tawuran, 

pencurian, penodongan, narkoba, bahkan masih banyak tindakan negatif 

lainnya yang tidak seharusnya dilakukan apalagi oleh pelajar.  

Masalah tersebut tentu saja bukanlah satu-satunya penyebab dari 

adanya kenakalan pelajar tersebut, tentu masih banyak penyebab lain terhadap 

adanya kenakalan tersebut.  Masalah tersebut antara lain kurangnya waktu 
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yang diberikan orangtua di rumah dalam memberikan perhatian, kasih 

sayang, bimbingan, dan pengawasan terhadap putera-puterinya di rumah. 

Pengaruh lingkungan pergaulan tentu juga tidak kalah penting dalam 

memberikan kontribusi terhadap semakin maraknya kenakalan pelajar. Sebab 

dengan melakukan interaksi dengan alam lingkungan, para pelajar baik secara 

langsung maupun tidak langsung akan terpengaruh. Juga masalah lain yang 

ikut berpengaruh terhadap perilaku menyimpang pelajar adalah adanya 

dampak dari kemajuan teknologi yang begitu cepat akibat dari globalisasi. 

Sejalan dengan permaslahan tersebut di atas, (Abudin Nata   2003; 

23) menawarkan beberapa solusi alternatif yang dapat digunakan untuk 

mengatasi kekurangan jam pelajaran agama Islam yang diberikan di sekolah. 

Solusi tersebut antara lain sebagai berikut :  

Pertama, orientasi dan fokus pengajaran Pendidikan Agama Islam 

harus dirubah. Pengajaran pendidikan agama Islam yang semula berpusat 

pada pemberian pengetahuan agama dalam bentuk memahami, dan menghafal 

ajaran agama sesuai kurikulum (  Subject matter oriented )  menjadi 

pengajaran pendidikan agama Islam yang berorientasi pada pengalaman dan 

pembentukan sikap keagamaan melalui pembiasaan hidup sesuai dengan 

ajaran agama. Pengajaran pendidikan agama Islam harus berfokus pada upaya 

untuk merubah perilaku siswa dari pada sekedar memberikan pemahaman dan 

pengetahuan sebanyak-banyaknya. Mereka harus dibekali dengan bentuk-

bentuk pengamalan agama agar memiliki bekal dalam kehidupan nyata 

setelah dewasa kelak. 
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Kedua,  dengan cara menambah jam pelajaran pendidikan agama 

Islam yang diberikan di luar jam pelajaran yang telah ditetapkan dalam 

kurikulum. Dalam kaitan ini, maka sekolah menambah jam tambahan atau 

kegiatan ekstra kurikuler untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam, 

dengan penekanan utama pada pengalaman agama dalam kehidupan sehari-

hari. Kegiatan ini dapat dilakukan antara lain dalam bentuk jama’ah sholat 

dhuhur, jamaah sholat dhuha, pesantren kilat, peringatan hari besar Islam, 

lomba keagamaan, bimbingan baca tulis al Qur’an, puasa sunah, qurban, dan 

kegiatan sosial keagamaan lainnya.  

Ketiga, dengan cara meningkatkan perhatian, kasih sayang, 

bimbingan, dan pengawasan yang diberikan oleh kedua orang tua di rumah. 

Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa anak-anak yang sedang tumbuh 

dewasa memerlukan perhatian yang khusus dari orang dewasa dalam 

membentuk kepriadiannya. Anak-anak membutuhkan kasih sayang dari para 

orang tua, sebab dengan kasih sayang tersebut maka anak akan terasa betah 

tinggal dirumah dan menghormati orang tua. Akan tetapi jika anak tidak 

mendapatkan kasih sayang dari orang tua maka mereka tidak betah tinggal 

dirumah, dan akibatnya anak mudah sekali terpengaruh oleh alam lingkungan 

negatif yang tidak bertanggung jawab. 

Keempat,  dengan cara melaksanakan tradisi ke-Islaman yang 

didasarkan pada al-Qur’an dan al-Sunah yang disertai dengan pengayatan 

akan makna dan pesan moral yang terkandung di dalamnya. Di masyarakat 

sekitar kita banyak sekali tradisi ke-Islaman dan wadah-wadah kegiatan sosial 

yang bernuansa pembinaan sikap keagamaan. Misalnya setiap jamaah masjid 
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atau musholla mengadakan kegiatan Yasinan, Berjanjen,  dan lain-lain yang 

dilakukan terutama oleh masyarakat pedesaan pada malam-malam tertentu. 

Terlepas dari masalah pro dan kontra terhadap kegiatan tersebut, tentu  

mengandung manfaat yang baik sekali bagi anak yang mengikuti kegiatan 

tersebut. Tradisi keagamaan inilah yang akan turut membentuk karakter ke-

Islaman seseorang. 

Kelima, pembinaan sikap keagamaan tersebut dapat pula dilakukan 

dengan memanfaatkan berbagai mass media yang tersedia, seperti radio, 

telivisi, surat kabar, buku bacaan, dan media lainnya. Di era modern seperti 

sekarang ini sarana dan media komunikasi sangat banyak tersedia. Berbagai 

macam media informasi dan komunikasi tersebut di samping menawarkan 

berbagai pilihan yang negatif, juga banyak pilihan positif. Lewat media-

media tersebut banyak artikel-artikel kegamaan, tayangan-tayangan 

keagamaan, informasi-informasi keagamaan dapat kita sampaikan. Keadaan 

tersebut sebaiknya diintegrasikan dengan pengajaran dan pembinaan sikap 

keagamaan yang ada di sekolah dan di rumah tangga. Kekurangan jam 

pelajaran pendidikan agama Islam di sekolah dapat memanfaatkan sarana 

informasi dan komunikasi sebagaimana tersebut di atas. 

Pendidikan merupakan bagian integral, dan tidak dapat dipisahkan 

dari kehidupan Muhammadiyah sejak lahir sampai sekarang. Bagi 

Muhammadiyah pendidikan merupakan proses yang memuat setidak-tidaknya 

tiga dimensi dari kegiatan hidup masyarakat yaitu yang dinamakan ta’lim, 

tarbiyah, dan ta’dib ( Amin Rais,1998:290).  
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Pertama Ta’lim adalah suatu proses pencerahan ( enlightened ) akal 

anak didik, jadi anak didik tercerahkan pikirannya menjadi cerdas, bisa 

memahami bermacam-macam ilmu pengetahuan. Kedua Tarbiyah, termiologi 

ini berasal dari kata-kata “ Rabba, yurabbi, tarbiyyatan yang bermakna 

mendidik, mengasuh, dan kadang diartikan bertambah. Pengertian tersebut 

dapat ditafsirkan suatu upaya untuk mendidik, membimbing, mengasuh dan 

mengarahkan anak didik agar dapat memiliki nilai-nilai yang ditargetkan oleh 

pendidikan Islam umumnya dan pendidikan Muhammadiyah khusunya, serta 

memiliki pandangan yang luas, menanamkan kesabaran berperikemanusiaan, 

hidup bersama, dan bertanggung jawab, baik sebagai makhluk individu 

maupun kolektif sebagai anggota masyarakat (Amin Rais, 1998: 290 ). 

Umniyah A. Wardi dan Muhammad Mawardi, tokoh Majelis 

Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Muhammadiyah mengatakan bahwa 

Tujuan pendidikan Muhammadiyah seperti yang dirumuskan KHA.Dahlan 

adalah membentuk manusia muslim yang a). baik budi, alim dalam agama, b). 

luas pandangan, alim dalam ilmu-ilmu dunia, c). bersedia berjuang untuk 

kemajuan masyarakat ( Amir Hamzah, 1962:59). 

Sementara itu Malik Fadjar  mengatakan bahwa pada dasarnya 

tujuan pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman 

dan bertaqwa terhadap Tuhan yang Mahaesa dan berbudi pekerti luhur, 

memiliki pengetahun dan ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani, 

berkepribadian dan mandiri serta bertanggung jawab pada kemasyarakatan 

dan kebangsaan (Malik Fadjar, 1998 ; 30 ). 
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Selain itu Muhammad Mawardi merumuskan bahwa tujuan umum 

pendidikan Muhammadiyah sejak didirikan ialah membentuk alim intelek, 

yaitu Muslim yang seimbang iman dan ilmunya, ilmu umum dan ilmu agama, 

serta kuat rohani dan jasmaninya (Amir Hamzah, 1962 ;  59 ). 

Sementara itu menurut pimpinan pusat Muhammadiyah bahwa 

tujuan pendidikan Muhammadiyah adalah  terwujudnya manusia muslim, 

berakhlaq mulia, cakap, percaya pada diri sendiri, berguna bagi masyarakat 

dan Negara ( Pimpinan Pusat Muhammadiyah : 1977 ; 26 ). Manusia muslim 

yang dimaksud adalah manusia yang terdidik yang menganggap semua 

ibadah, segala usaha dan seluruh hidupnya ditujukan mengagungkan nama 

Allah, berakhlak mulia, cakap, percaya diri sendiri, berarti pribadi yang 

seimbang dalam perkembangan jasmani dan rohani berguna bagi masyakarat 

dan negara berarti menganggap tugas sebagai warga Negara adalah tugasnya 

(Pimpinan Pusat Muhammadiyah,1977 ; 26). 

Karena Muhammadiyah telah lama berkecimpung dalam dunia 

pendidikan dan tersebar keseluruh pelosok tanah air, kepercaayaan 

masyarakat dan pemerintah cukup besar, maka seharusnya Muhammadiyah 

memiliki lembaga pendidikan banyak yang bermutu tinggi dan sesuai dengan 

apa yang dicita-citakan Muhammadiyah. Akan tetapi dilingkungan 

Muhammadiyah sendiri belum merasa puas terhadap mutu sekolah 

Muhammadiyah, karena belum semuanya melaksanakan sesuai dengan 

harapan Muhammadiyah. Untuk mencapai apa yang dicita-citakan 

Muhammadiyah dalam pendidikan dan direalisasikan dalam kenyataan di 
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sekolah, maka kurikulum, proses belajar mengajar baik teori maupun praktek 

harus betul-betul direncanakan sesuai dengan tuntutan zaman. 

Kurikulum merupakan salah satu komponen yang sangat 

menentukan dalam suatu sistem pendidikan dan sekaligus sebagai pedoman 

dalam pelaksanaan pengajaran pada semua jenis dan tingkat pendidikan.  

Oleh karena itu kurikulum merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan 

pendidikan, sekaligus merupakan pedoman dalam pelaksanaan pengajaran 

pada semua jenis dan tingkat sekolah. Kurikulum mencerminkan falsafah 

kearah mana dan bagaimana bentuk kehidupan bangsa itu dilakukan mulai 

dari Taman kanak-kanak sampai ke perguruan tinggi sebagai pandangan 

hidup suatu bangsa. sering terjadi jika suatu Negara mengalami perubahan 

pemerintahan, politik pemerintahan itu mempengaruhi pula bidang 

pendidikan yang sering berakibat terjadinya perubahan kurikulum yang 

berlaku. 

Beberapa perubahan Kurikulum yang terjadi di Indonesia, ketika 

masih di bawah pemerintahan Belanda, selanjutnya oleh Pemerintahan 

Jepang, kurikulum sekolah dirubah dan disesuaikan dengan kepentingan 

politiknya. Demikian pula ketika Indonesia telah merdeka, kurikulum diubah 

sesuai dengan keinginan pemerintah Indonesia. Bahkan pada setiap 

pergantian pimpinan selalu diadakan perombakan dalam kurikulum, 

kurikulum 1975, kuriulum 1995, kurikulum 2005 atau KBK, Kurikulum 2006 

atau KTSP dan lain-lain. 

Sekolah Muhammadiyah sebagai salah satu bentuk amal usaha 

Muhammadiyah di bidang pendidikan mempunyai peran yang sangat penting 
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dalam pembinaan kader perserikatan Muhammadiyah. Sebab tanpa adanya 

amal usaha tersebut maka muhammadiyah akan mengalami kesulitan dalam 

pembinaan kader. Bentuk pelatihan kader yang selama ini dilaksanakan oleh 

perserikatan muhammadiyah tidak mampu memberi harapan yang berarti 

bagi terbentuknya generasi muda Muhammadiyah yang dapat diandalkan. 

Tanfidz Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-45 di Malang 

tahun 2005 di bidang Pendidikan, Iptek dan Litbang telah menegaskan 

rencana strategisnya yakni membangun kekuatan Muhammadiyah dalam 

bidang pendidikan dan pengembangan sumberdaya insani, ilmu pengetahuan 

dan teknologi ( Iptek ), dan eksplorasi aspek-aspek kehidupan yang bercirikan 

Islam, sehingga mampu menjadi alternatif kemajuan dan keunggulan di 

tingkat nasional atau regional ( Asep Purnama Bahtiar, 2008 ;  24 ). 

Latar belakang didirikannya Muhammadiyah  oleh KH.Ahmad 

Dahlan pada tanggal 8 Dluzhijjah 1330 H, bertepatan dengan tanggal 18 

Nopember 1912 M di Yogyakarta, adalah karena melihat fenomena bahwa 

ajaran Islam tidak dilaksanakan secara murni bersumberkan al-Qur’an dan al-

Hadits. Ajaran Islam yang harus kita junjung tinggi dan kita jaga 

kemurniannya telah bercampur dengan perbuatan syirik, bid’ah, dan khurofat. 

Hal lain yang juga menjadi latar belakang didirikannya 

Muhammadiyah adalah bahwa lembaga pendidikan Islam yang ada pada 

masa itu, tidak lagi dapat memenuhi tutntutan zaman akibat dari terlampau 

mengisolir diri dari pengaruh luar. Akibatnya sebagaian orang yang tidak 

memahami Islam menganggap bahwa Islam hanyalah agama yang mengatur 

urusan akhirat saja, sedang urusan dunia tidak disentuh oleh Islam.  
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Keadaan umat yang sangat menyedihkan dalam bidang sosial, 

ekonomi, politik, kultural, adalah akibat adanya penjajahan ( Amin Rais dkk, 

1985 ; 13 ). Juga turut menjadi pendorong bagi K.H.A Dahlan dalam 

mendirikan perserikatan Muhammadiyah. Kondisi umat Islam yang 

mangalami krisis tersebut membutuhkan penanganan yang serius agar umat 

Islam mampu bangkit sejajar dengan umat dan bangsa lain. 

Selanjutnya dalam Anggaran Dasar  Muhammadiyah bab 3 

dikemukakan maksud dan tujuan Muhammadiyah yaitu “Menegakkan dan 

menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang 

sebenar-benarnya” ( Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1974 ; 8 ).Tujuan 

tersebut dapat diperinci sebagai berikut : 1). Mengembalikan amal dan 

perjuangan umat pada sumber Qur’an dan Hadits  bersih dari bid’ah dan 

khurofat, 2). Menafsirkan ajaran Islam secara modern. 3). Memperbaharui 

sistem pendidikan Islam secara modern sesuai dengan kehendak kemajuan 

zaman. 4). Membebaskan umat dari ikatan-ikatan tradisional dan 

formalitasme yang membelenggu kehidupan umat (Amin Rais dkk, 1985 ;13) 

Dengan demikian Muhammadiyah pada hakekatnya adalah sistem dakwah 

Islam yang mengajak umat kembali kepada al Qur’an dan as Sunah. 

Perkembangan masyarakat Indonesia, baik yang disebabkan  oleh 

daya dinamika dari dalam maupun karena bersentuhan dengan kebudayaan 

dari luar telah menyebabkan perubahan tertentu, perubahan itu menyangkut 

seluruh segi kehidupan masyarakat seperti sosial, ekonomi, politik dan 

kebudayaan yang menyangkut perubahan pada sikap serta tingkat laku. 
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Salah satu amal usaha Muhammadiyah untuk meraih tujuannya 

ialah memajukan dan memperbaharui pendidikan, pengajaran dan 

kebudayaan serta memperluas ilmu pengetahuan menurut Islam. 

Muhammadiyah telah mengadakan pembaharuan pendidikan agama dengan 

jalan memodernisasi dalam sistem pendidikan sesuai dengan tuntutan dan 

perkembangan zaman. 

Muhammadiyah mendirikan sekolah-sekolah yang khas agama dan 

bersifat umum, dari tingkat prasekolah sampai perguruan tinggi. Pendidikan 

yang dikelola oleh perserikatan Muhammadiyah menyelenggarakan sistem 

pendidikan Islam dengan cara yang mudah difahami sesuai dengan 

perkembangan dunia pendidikan. Yang membedakan sekolah 

Muhammadiyah dengan sekolah lain adalah bahwa sekolah Muhammadiyah 

melaksanakan pendidikan agama Islam yang luas dan mendalam yang 

meliputi Al Islam Kemuhammadiyahan dan Bahasa Arab.  

Dalam mewujudkan cita-cita perjuangan Muhammadiyah, Majelis 

Dikdasen Muhammadiyah telah merancang kurikulum al Islam yang meliputi 

aqidah, ibadah-muamalah, akhlaq, tarikh, al Qur’an Hadist, yang diarahkan 

untuk membawa , mengantarkan dan membina peserta didik menjadi umat 

yang taat beragama dan sekaligus menjadi warga negara Indonesia yang 

bertanggung jawab. 

Sekolah Muhammadiyah sebagai salah satu lembaga pendidikan 

yang didirikan Muhammadiyah yang diharapkan akan menciptakan sumber 

daya manusia yang tangguh, perlu melaksanakan program Muhammadiyah di 

bidang pendidikan, termasuk di dalamnya melaksanakan kurikulum Al Islam 
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dan Bahasa Arab yang telah dirancang Pimpinan Pusat Muhammadiyah 

Majelis Dikdasmen. 

Kurikulum Al Islam dan Bahasa Arab pada sekolah Muhammadiyah 

dianggap penting untuk dilaksanakan. Dalam qaidah Perguruan Dasar dan 

Menengah Muhammadiyah disebutkan Pendidikan Agama Islam dan 

Kemuhammadiyahan serta Pancasilaa dan UUD’ 45 adalah mata pelajaran 

pokok pada setiap perguruan dasar dan menengah Muhammadiyah ( 

Pimpinan Pusat Muhammadiyah , 1985 ; 4-6 ). 

Pendidikan Al Islam dan Bahasa Arab pada SD/MI, SMP/MTs, 

SMA/SMK/MA, merupakan kegiatan integral dari program pengajaran pada 

setiap jenjang lembaga pendidikan tersebut serta merupakan usaha bimbingan 

dan panduan bagi guru dalam mengasuh peserta didiknya untuk memahami, 

menjiwai dan magamalkan ajaran Islam sehingga menjadi manusia muslim 

yang beriman dan bertaqwa kepada Allah serta sekaligus sebagai warga 

Negara yang bertanggung jawab. 

Dengan demikian pendidikan al Islam dan Bahasa Arab berperan  

membentuk  manusia Indonesia yang muslim beriman dan bertaqwa kepada 

Allah SWT, serta mengamalkan ajaran agamanya dalam kehidupan sehari-

hari baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam bermasyarakat, 

mempertinggi akhlak, memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat 

kebangsaan dan cinta tanah air sehingga dapat menumbuhkan manusia 

berkualitas yang mampu membangun dirinya sendiri serta  pembangunan 

bangsa dan agama. 
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Kurikulum yang dikembangkan Muhammadiyah diarahkan untuk 

membawa mengantarkan dan membina peserta didik menjadi umat yang taat 

beragama dan sekaligus menjadi warga negara yang baik. Disamping 

kurikulum al-Islam dan Bahasa Arab, maka sekolah-sekolah Muhammadiyah 

telah banyak mengembangkan kurikulum pendidikannya sebagai wujud 

tanggung jawab Muhammadiyah dalam ikut mencerdaskan kehidupan 

bangsa. 

Pengembangan kurikulum tersebut sangat terasa sekali pada sekolah 

yang  memadukan sistem pendidikan sekolah dengan sistem pesantren. 

Pengembangan kurikulum tersebut memadukan konsep kurikulum yang 

dikembangkan oleh pemerintah dan kurikulum pesantren yang dikembangkan 

oleh pesantren Muhammadiyah. 

Mendasar pada latar belakang di atas, maka judul penelitian ini 

adalah : ”Pengembangan Kurikulum Sekolah di Lingkungan Pesantren, Studi 

Kasus di SMP Darul Ihsan Muhammadiyah Sragen” . 

B. Rumusan masalah 

Permasalahan dalam penelitian ini secara rinci dapat dirumuskan 

sebagai  berikut : 

1) Bagaimana  Implementasi model pengembangan kurikulum sekolah di 

lingkungan pesantren pada SMP Darul Ihsan Muhammadiyah Sragen ? 

2) Bagaimana hasil pengembangan kurikulum sekolah di lingkungan 

pesantren pada SMP Darul Ihsan Muhammadiyah Sragen ? 

 

C. Tujuan penelitian 
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Secara operasional tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 

1) Model Implementasi pengembangan kurikulum sekolah di lingkungan 

pesantren pada SMP Darul Ihsan Muhammadiyah Sragen. 

2) Hasil pengembangan kurikulum sekolah di lingkungan pesantren pada 

SMP Darul Ihsan Muhammadiyah Sragen 

D. Kegunaan Penelitian  

1) Manfaat secara teoritik 

Secara teoritik penelitian ini dapat digunakan sebagai penguji atau 

penyeimbang  teori-teori yang telah dilakukan para peneliti yang 

terdahulu dan juga dapat digunakan sebagai acuan atau pijakan bagi 

peneliti yang akan datang. 

2) Manfaat secara empirik 

Agar lembaga dapat memperoleh informasi tentang kelemahan dan 

kelebihan pengembangan kurikulum sekolah dilingkungan pesantren guna 

perbaikan dan pengembangan kurikulum. 

Para guru sebagai motivator utama bagi pengembangan kurikulum 

disekolahnya lebih  mengembangkan kreatifitasnya guna 

mengembangkan  kurikulum disekolahnya agar sesuai dengan tuntutan 

Standar Nasional Pendidikan. 

Untuk masyarakat mendapatkan informasi yang jelas tentang 

bagaimana pengembangan kurikulum di lingkungan pesantren. Dengan 

informasi tersebut masyarakat menjadi tahu dan akhirnya mempunyai 

minat untuk menyekolahkan anaknya ke lembaga tersebut dan akhirnya 

mau mengembangkan sekolah serupa.   
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E. Penjelasan istilah 

1. Pengembangan 

 Yang dimaksud pengembangan adalah proses, cara, atau perbuatan 

pengembangan sesuatu ( Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

1990 : 473 ). Dalam hal ini adalah pengembangan yang dilakukan di SMP 

Darul Ihsan Muhammadiyah Sragen. 

2. Kurikulum 

Kurikulum adalah rencana tertulis tentang kemampuan yang harus 

dimiliki berdasarkan standar Nasional, materi yang perlu dipelajari dan 

pengalaman belajar yang harus dijalani untuk mencapai kemampuan 

tersebut, dan evaluasi yang perlu dilakukan untuk menentukan tingkat 

pencapaian kemampuan peserta didik, serta seperangkat peraturan yang 

berkenaan dengan pengalaman belajar peserta didik dalam 

mengembangkan potensi dirinya pada satuan pendidikan tertentu ( Oemar 

Hamalik 2007 : 91 ).  

3. Sekolah 

 Sekolah adalah bangunan atau lembaga untuk belajar dan 

mengajar serta tempat menerima dan memberi pelajaran ( Tim Redaksi 

Kamus Besar Bahasa Indonesia 1990 : 892 ). Adapun Sekolah dalam 

penelitian ini adalah SMP Darul Ihsan Muhammadiyah Sragen. 

4. Di lingkungan Pesantren 

 Secara teknis pesantren adalah tempat santri tinggal dan belajar. 

Tempat ini mengacu pada ciri pesantren, yakni lingkungan pendidikan 

secara menyeluruh dalam arti utuh ( Abdurrahman Mas’ud, 2004 : 1 ). 
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Adapun pengertian sekolah dilingkungan pesantren dalam penelitian ini 

adalah sekolah formal yang diselenggarakan oleh pesantren, yakni SMP 

Darul Ihsan Muhammadiyah Sragen yang sekaligus juga 

menyelenggarakan pesantren. 

5. Studi kasus 

 Yang dimaksud dengan studi kasus adalah uraian dan penjelasan 

komprehensif mengenai berbagai aspek seorang individu, suatu 

kelompok, suatu organisasi ( komunitas ), suatu program, atau suatu 

situasi sosial ( Deddy Mulyana, 2004 :201 ). Dalam penelitian ini 

penjelasan yang komprehensif tentang pengembangan kurikulum  sekolah 

di lingkungan pesantren khususnya di SMP Darul Ihsan Muhammadiyah 

Sragen. 

6. Muhammadiyah  

Secara etimologis Muhammadiyah berasal dari kata “Muhammad”  

yaitu nama Rosululloh SAW. dan diberi tambahan dengan ya’ nisbah dan 

ta’ marbutoh yang berarti pengikut Nabi Muhammad SAW.   

Dalam Anggaran Dasar Muhammadiyah yang baru, yang telah 

disesuaikan dengan UU No. 8 Tahun 1985 dan hasil Muktamar 

Muhammadiyah ke-41 di Surakarta ( dalam Ensiklopedi Islam, 2003 : 

275) Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah amar ma’ruf nahi 

mungkar yang beraqidah Islam dan bersumber pada Al-quran dan Sunah. 

Sebagaimana dinyatakan dalam Matan Keyakinan dan Cita-Cita 

Muhammadiyah (Dalam Materi DIKSUSPALA Muhammadiyah : 12) 

Muhammadiyah adalah : Gerakan Islam dan dakwah amar ma’ruf nahi 
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mungkar, beraqidah Islam dan bersumber kepada Al-Quran dan Assunah. 

Bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat utama,adil dan 

makmur yang diridhoi oleh Alloh SWT, untuk melaksanakan fungsi dan 

misi manusia sebagai hamba dan Kholifah Alloh dimuka bumi.   

Jadi yang dimaksud Pengembangan Kurikulum Sekolah di 

Lingkungan Pesantren, Studi Kasus di SMP Darul Ihsan Muhammadiyah 

Sragen adalah suatu penelitian atau pembahasan yang bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana implementasi pengembangan kurikulum yang 

berlaku di SMP Darul Ihsan Muhammadiyah Sragen dan sekaligus 

bagaimana hasil yang diperoleh dari implementasi pengembangan 

kurikulum sekolah di lingkungan pesantren 

 

F. Sistimatika pembahasan 

Dalam penulisan laporan penelitian ini dibagi dalam enam bab yaitu :  

Bab  :  I, Merupakan Pendahuluan, yang menjelaskan tentang, latar 

belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan 

Penelitian, Penjelasan Istilah, serta sistimatika pembahasan. 

Bab  :  II, Kajian Pustaka yang terdiri dari diskripsi teoritis meliputi  

Pengembangan Kurikulum Sekolah meliputi pengertian, kurikulum di 

sekolah, Implementasi KTSP, Pengertian pesantren meliputi pengertian, asal 

usul pesantren, sistem pengajaran di pesantren, kerangka pemikiran dan 

penelitian terdahulu 
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Bab  :   III, Berisi tetang metode penelitian yang didalamnya meliputi 

: pendekatan penelitian, lokasi penelitian, Tehnik pengumpulan data, serta 

Tehnik Analisa Data. 

Bab  :  IV, Memuat hasil penelitian terdiri dari gambaran umum obyek 

penelitian yang meliputi Letak Geografis, Sejarah Berdirinya, kurikulum, 

keadaan guru dan karyawan, keadaan guru dan siswa. Implementasi 

pengembangan kurikulum yang meliputi pengembangan kurikulum, 

pengembangan proses belajar, peningkatan kompetensi lulusan, peningkatan 

kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, dan hasil implementasi 

pengembangan kurikulum. 

Bab  : V, Berisi Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan dimaksud untuk 

memberikan ringkasan dari pembahasan tersebut di atas. Saran dimaksudkan 

untuk memberikan masukan kepada guru dan lembaga pendidikan yaitu SMP 

Darul Ihsan Muhammadiyah Sragen.  


