
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar  Belakang Masalah

Pendidikan merupakan aspek sentral yang mutlak dibutuhkan oleh setiap individu. 

Banyak alasan yang menjadikan hal tersebut penting dan wajib dibutuhkan, selain dari aspek 

perkembangan zaman, kita sebagai insan mulia yang diciptakan Allah dengan akal pikiran 

juga diwajibkan untuk memiliki ilmu yang dapat diperoleh dari berbagai sarana yang ada, 

terutama dengan pendidikan. Salah satu alasan tentang pentingnya ilmu yang dipandang dari 

segi agama adalah penghargaan Allah kepada makhluk-Nya yang berilmu yang dituangkan 

dalam Al-Qur’an, yang berbunyi:

 اذإو مكل هللا حسفي اوحسفاف سلجملا يف اوحسفت مكل ليق اذإ اونما نيذلا اهياي

 هللاو تجرد ملعلا اوتوأ نيذلاو مكنم اونمأ نيذلا هللا عفري اوزشناف اوزشنا ليق

.ريبخ نولمعت امب

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, “Berilah 
kelapangan di dalam majlis-majlis”, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi 
kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, “Berdirilah kamu”, maka berdirilah, 
niscaya Allah akan akan meninggikan diantara kamu orang-orang yang beriman dan 
berilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha Teliti dengan apa yang kamu kerjakan1.

Pendidikan dalam pandangan khalayak pada umunya adalah sebagai langkah awal 

seseorang menuju kesuksesan, pendidikan menjadi sangat penting dan mutlak diperlukan, 

karena seiring dengan berkembangnya zaman juga menuntut seseorang untuk lebih baik dan 

mampu merangsang untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, 

                                                          
1 Q.S. Al-Mujaadilah: 11 



karena fitrah manusia tidak akan terlepas dari kehidupan bermasyarakat. Pendidikan dapat 

diperoleh dari berbagai sarana, terutama pesantren misalnya.

Pesantren merupakan salah satu bentuk lembaga pendidikan Islam yang tertua di 

Indonesia dan sering kali disangkutpautkan terhadap suatu model pendidikan yang klasik atau 

tradisional di negara ini2. Akan tetapi dengan adanya stigma itu memang tidak seharusnya 

pesantren tetap berdiri statis dan bahkan masih cenderung dengan ciri khas yang klasik 

tersebut. Akan tetapi harus selalu dan senantiasa terdorong untuk mengembangkan sebuah 

inovasi dan wajah baru pendidikan Islam yang mengharuskan hal yang klasik tersebut dapat 

sesuai dengan tuntutan zaman akan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi3.

Kendatipun pesantren atau pondok pesantren merupakan kenyataan sosial yang sudah 

mapan dalam masyarakat Islam Indonesia, namun akan menjadi persoalan ketika pesantren 

tidak memperoleh perhatian dan intervensi yang signifikan dari pemerintah untuk 

mengembangkan ataupun memberdayakannya. Hal ini menjadikan pesantren tumbuh dengan 

kemampuan sendiri yang pada akhirnya menumbuhkan varian yang sangat besar, karena 

sangat tergantung pada kemampuan masyarakat itu sendiri. Kadang, kesan yang muncul 

adalah bahwa pesantren merupakan lembaga yang eksklusif dan kurang mengakomodasi 

perkembangan zaman. Dalam sistem dan metodologi pembelajaran misalnya, pesantren 

terkesan terlalu lamban bahkan acuh-tidak acuh dengan berbagai temuan baru berkenaan 

dengan bagaimana sebuah lembaga pembelajaran serta kelompok "professional" di dalamnya 

dapat terus menerus meningkatkan hasil-hasil pembelajarannya. 

Seiring dengan perkembangan zaman, maka pembaharuan-pun terjadi, ketika pesantren 

sudah mulai dianggap perlu penyempurnaan dalam pembelajaran, maka muncul-lah 

                                                          
2 Mudjia Rahardjo, ed., Quo Vadis Pendidikan Islam: Pembacaan Realitas Pendidikan Islam, Sosial dan 

Keagamaan (Malang: 2006), hal. xxi.
3 Sugeng Listyo Prabowo,  Manajemen Pengembangan Mutu Sekolah/Madrasah (Malang: 2008), hal. 63.



pesantren ’baru’ yang biasa khalayak kenal dengan istilah pesantren modern, meskipun 

pesantren yang dahulu (klasik) masih banyak didapatkan dan cenderung khalayak mengenal 

dengan pesantren ’salaf’. Sejarah mencatat adanya pendidikan model pesantren di Indonesia 

memang mengalami banyak sekali wajah baru, antara lain yang tadinya dengan pembelajaran 

yang mengajarkan kurikulum ilmu agama (pesantren) saja, menuju pembelajaran yang 

bersifat menyeluruh, yang mempelajari ilmu agama dan pengetahuan umum. Sehingga 

kemudian munculah pesantren yang mengklaim dengan nama pesantren modern, yang 

didalamnya tidak hanya mengajarkan tentang pendidikan moral keagamaan saja, akan tetapi 

juga mengajarkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan umum dan teknologi (kurikulum 

sekolah), sehingga munculah istilah “sekolah nyantri”. 

Hal di atas terimplikasi karena adanya tuntutan berkembangnya zaman yang memang 

diperlukan oleh peserta didik4. Secara ‘fitrah’ peserta didik memungkinkan dan

menginginkan untuk melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Lebih-lebih 

dengan memperoleh ijazah yang diakui oleh negara serta setingkat dengan lembaga 

pendidikan umum baik itu SMP ataupun SMA yang sesuai dengan tingkat pendidikan yang 

ada, untuk melanjutkan studinya tersebut.  

Pesantren yang memang sejak dahulu dikenal sebagai tempat pembentukan karakter 

peserta didik yang bisa di katakan sebagai karakter “kyai”. Pesantren mempunyai dasar dan 

indikasi kuat akan terbentuknya karakter-karakter tersebut, baik itu di pesantren modern 

ataupun klasik. Dengan kata lain pendidikan di pesantren merupakan pendidikan yang 

mengedepankan basis iman dan taqwa atau yang lebih akrab dengan sebutan IMTAQ.

Walaupun tidak terlepas dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kebanyakan ‘dinomor 

duakan’ oleh lembaga pendidikan berbasis pesantren ini. Karenanya sangat jarang sekali jika 
                                                          

4 Imam Suprayogo, Reformulasi Visi Pendidikan Islam (Malang: 1999), hal. 2.



terdapat kegiatan-kegiatan (event) penting baik berupa perlombaan atau yang sejenisnya yang 

‘berbau’ ilmu pengetahuan dan sains serta teknologi yang setingkat daerah saja yang diikuti 

oleh lembaga ini.

K.H. Irfan Hielmy mengungkapkan dalam bukunya ‘Pesan Moral dari Pesantren’ 

tentang kemunduran umat Islam, yang memang secara kuantitas, terutama di Indonesia ini 

menempati posisi teratas, tetapi dari segi kualitas terutama sektor keilmuan dan ekonomi 

belum mencapai keadaan yang diharapkan. Ketertinggalan pada kedua bidang ini lebih 

banyak disebabkan oleh kurang ‘cerdasnya’ kita memanfaatkan peluang dan kesempatan 

serta kurang kuatnya budaya akademik dan jiwa kewirausahaan kita5.

Berkaca dari hal tersebut, maka pesantren seharusnya sudah memperbaharui dan 

merekonstruksi sistem serta metode pembelajarannya untuk memenuhi kebutuhan peserta 

didik. Lebih lanjut lagi pada umat Islam secara keseluruhan, Hielmy juga menyebutkan, 

seharusnya sistem pendidikan Islam yang sudah ada, bukan hanya pesantren mempunyai 

tugas untuk bagaimana mengadakan ‘subjektivikasi’ (menjadikan Umat sebagi subjek) dan 

membentuknya sebagai partisipan aktif dalam berbagai sektor intelektual dan ekonomi6.

Kasus berbeda terjadi pada SMP Boarding School Ar-Rahmah Pondok Pesantren 

Hidayatullah Malang atau yang lebih akrab dengan SMP Ar-Rahmah. Di lembaga yang 

dinaungi oleh yayasan Hidayatullah ini, terjadi beberapa perbedaan yang mencolok 

dibandingkan dengan pesantren yang ada pada umumnya. Perbedaan itu terdapat pada 

pengkolaborasian (sintesa) antara pendidikan moral keagamaan dan ilmu pengetahuan serta 

teknologi yang dianggap padu dan efektif, meskipun belum sempurna sesuai yang khalayak 

harapkan. 

                                                          
5 K.H. Irfan Hielmy, Pesan Moral dari Pesantren: Meningkatkan Kualitas Umat Menjaga Ukhuwah

(Bandung: 1999), hal. 99
6Ibid.



Pencapaian pengkolaborasian tersebut paling tidak sudah mewakili sebagian kecil yang 

patut untuk dikembangkan lebih lanjut, sehingga hasil yang didapat tidak hanya ilmu-ilmu 

keagamaan saja yang diharapkan oleh lembaga ini, tetapi juga terdapat pembelajaran yang 

terpadu terhadap ilmu-ilmu pengetahuan dan sains serta teknologi. Lebih dari itu, lembaga ini 

malah kecenderungan lebih mengedepankan kurikulum-kurikulum yang bersifat ilmu 

pengetahuan, oleh karenanya tidak jarang terdapat perwakilan siswa dari pesantren ini untuk 

mewakili perlombaan baik di tingkat propinsi bahkan nasional untuk mewakili daerah 

Malang, baik perlombaan keagamaan ataupun ilmu pengetahuan dan sains.

Lebih jauh, dari kasus yang terjadi di SMP Ar-Rahmah ini. Keberhasilan dari 

pembelajaran tentang ketercapaian standar kelulusan didapat dari keberhasilan seorang santri7

dalam pembelajaran yang diajarkan (kurikulum pesantren dan sekolah). Ketentuan kualifikasi 

nilai standar yang sudah ditentukan oleh pihak sekolah dan pesantren (asrama) selain dari 

UNAS yang memang sudah di selenggarakan di bawah naungan Negara yang menjadi acuan 

kelulusan siswa dalam ketercapaian tujuan pendidikan. 

Uraian yang peneliti sebut di atas menjadi landasan bahwa peneliti merasa tertarik 

untuk mengkaji dan meneliti kasus yang ada ini. Akan tetapi peneliti akan membatasi 

penelitian ini seputar manajemen kurikulum pembelajaran dan mengulas sedikit tentang 

sistem pengajaran dan pembelajaran yang diterapkan serta hasil dari pembelajaran tersebut 

untuk memperdalam pembahasan dan lebih fokus terhadap persoalan yang ada sehingga hasil 

dari penelitian dapat lebih baik dan optimal.

                                                          
7 Santri adalah sebutan siswa yang biasanya digunakan di pesatren



B. Rumusan Masalah

Paparan yang telah dijelaskan pada latar belakang di atas, maka peneliti mengformulasikan 

beberapa rumusan masalah, antara lain:

1. Bagaimana manajemen kurikulum berbasis IMTAQ dan IPTEK di SMP Ar-Rahmah

yayasan Hidayatullah Malang?

2. Bagaimana hasil pelaksanaan manajemen kurikulum berbasis IMTAQ dan IPTEK di 

SMP Ar-Rahmah yayasan Hidayatullah Malang?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian mengenai sintesa kurikulum pembelajaran moral keagamaan dan ilmu pengetahuan

(IMTAQ dan IPTEK) di SMP Boarding School Ar-Rahmah Pesantren Hidayatullah Malang

ini, bertujuan antara lain untuk mendeskripsikan:

1. Manajemen kurikulum berbasis IMTAQ dan IPTEK di SMP Ar-Rahmah yayasan 

Hidayatullah Malang.

2. Hasil pelaksanaan manajemen kurikulum berbasis IMTAQ dan IPTEK di SMP Ar-

Rahmah yayasan Hidayatullah Malang.

D. Manfaat Penelitian

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini, peneliti mengharapkan agar temuannya memberikan 

kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis. 

Bagi pembaca dan terutama peneliti, untuk memperkaya khazanah kajian tentang 

bagaimana seharusnya arah pendidikan pesantren yang ada di Indonesia ini.



2. Kegunaan Praktis. 

Dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk suatu sistem pendidikan yang 

mengacu pada perkembangan zaman serta memberikan arahan yang sekiranya berguna. 

Formulasi yang menjadi banyak dipaparkan adalah bagaimana seharusnya proses 

pembelajaran yang ada pada pesantren yang menjadi persoalan di dalamnya, untuk lebih 

memperhatikan perkembangan zaman dan tidak menjadi ’tertatih-tatih’ atau bahkan

malah kehilangan kreativitas dalam merespon perkembangan zaman. 

Hasil dari penelitian ini berguna juga sebagai evaluasi bagi pembelajaran yang 

ada di pesantren sekarang ini, yang menurut banyak pihak jika pembelajaran bagi 

pendidikan Islam terutama pada pesantren sekarang ini yang lebih menekankan pada 

aspek pendidikan moral keagamaan saja dan kurang memperhatikan perkembangan 

zaman, jika dalam penelitian yang akan dilakukan ini ditemukan banyak alternatif untuk 

memajukan sistem pendidikan Islam, terutama pesantren yang sudah ada dan 

berkembang dilingkungan masyarakat.

E. Definisi Operasional

Penelitian ini menggunakan beberapa istilah yang perlu peneliti jelaskan sehingga dapat 

dipahami secara luas dan tidak mengarah pada hal yang tidak diinginkan, adapun istilah-

istilah tersebut penulis paparkan sebagaimana berikut:

1. Manajemen

Manajemen merupakan sebuah istilah yang sering digunakan dalam bahasan akademik 

maupun non akademik di lingkungan keseharian masyarakat pada umumnya. Pengertian 

tersebut tidaklah berbeda jauh dengan apa yang peneliti gunakan dalam judul penelitian 



ini. Arti manajemen merujuk pada ’mengelola’ ataupun ’mengatur’ terhadap sesuatu 

yang disertakan setelahnya. Orang yang mengatur dan mengelola sesuatu disebut 

manajer, sedang tindakannya disebut manajerial. Kamus ilmiah popular mengartikan

manajemen sebagai pengelolaan usaha, kepengurusan dan ketatalaksanaan penggunaan 

sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran yang di inginkan, sedangkan untuk 

orangnya disebut manajer8. Oleh karena itu manajemen kurikulun pembelajaran yang 

dimaksudkan dalam penelitian ini adalah pengelolaan dan pengaturan kurikulum. 

2. Kurikulum Pembelajaran

Menurut Rusman kurikulum diartikan secara singkat seperti yang banyak 

didefinisikan oleh banyak tokoh, yaitu merupakan seperangkat rencana dan pengaturan 

mengenai tujuan, isi dan bahkan pelajaran yang digunakan sebagai acuan dalam 

ketercapaian tujuan pendidikan9. Kurikulum dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai

seperangkat alat yang digunakan untuk menjadi acuan dalam ketercapaian tujuan 

pendidikan serta sebagai pedoman dalam pembelajaran. Arti tersebut digunakan karena 

pada dasarnya kurikulum tidaklah sama dengan mata pelajaran semisal PAI, IPA, IPS, 

matematika ataupun pelajaran sekolah yang lainnya. Kurikulum lebih bersifat 

menyeluruh yang menyangkut proses sehingga kemudian digunakan sebagai acuan dan 

pedoman agar tercapai tujuan pendidikan.

Suwardi menjelaskan, bahwa pembelajaran merupakan sebuah proses yang 

dirancang untuk mengubah diri seseorang, baik aspek kognitif, afektif maupun 

psikomotoriknya10. Pembelajaran yang peneliti maksudkan merupakan kegiatan belajar 

                                                          
8 Pius A Partanto, M. Dahlan Al Barry, Kamus Ilmiah Populer (Surabaya: ARLOKA, 1994), hal. 434. 
9 Rusman, Manajemen Kurikulum (Jakarta: 2009), hal. 3. 
10 Suwardi, Manajemen Pembelajaran; Mencipta Guru Kreatif dan Berkompetensi  (Surabaya: 2007), hal. 

3.



dan mengajar atau proses pertukaran ilmu yang biasanya terselenggara di sebuah instasi 

sekolah formal maupun non formal. Pembelajaran tidak hanya dilakukan disekolah saja, 

akan tetapi pembelajaran bisa artikan dalam suatu bentuk kegiatan lain, misalkan dalam 

lingkup keluarga walaupun tidak secara langsung semisal pembelajaran akhlak yang 

diajarkan orang tua kepada anaknya yang lebih bersifat memberikan contoh.

Kurikulum pembelajaran yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini, 

dimaksudkan sebagai seperangkat ’alat’, rencana dan pengaturan yang digunakan dalam 

kegiatan belajar mengajar dan terkait dengan beberapa aspek yang mendukung agar

tercapainya tujuan pembelajaran yang diharapkan oleh instansi yang bersangkutan. Para 

ahli dan praktisi pendidikan sering menyebut kata ’kurikulum pembelajaran’ dengan kata 

’kurikulum’ yang dianggap dapat mewakili istilah tersebut. Hal tersebut terimplikasi 

karena kurikulum sebagian besar mencakup mengenai mata pelajaran dan perencanaan 

pembelajaran.

Penelitian ini memakai kata ’kurikulum’ dalam judulnya agar mudah dipahami 

banyak orang. Sehingga penelitian lebih fokus mengungkap dan mendeskripsikan tentang 

aspek kurikulum yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Kurikulum dalam 

kegiatan pembelajaran memaparkan tentang pengaturan atau rencana yang kemudian 

tidak hanya berpaku pada objek dan subjek sentral saja, yaitu guru dan murid dalam 

pembelajaran dikelas. Pengaturan dan rencana tentang bagaimana pembelajaran yang 

efektif dan menciptakan suasana yang ideal dalam pembelajaran yang berpacu pada 

IMTAQ dan IPTEK adalah mutlak diperlukan.

3. Pendidikan Islam, Pesantren dan Asrama (Boarding School)



Pendidikan Islam menurut Muhaimin merupakan sebuah istilah yang digunakan 

untuk memaparkan sebuah sistem, yaitu pendidikan yang bernuansa Islam. Artinya 

pendidikan yang semua unsur dan komponen-komponen yang ada di dalamnya menciri-

khas-kan Islam, dengan kata lain semua yang ada di dalamnya mendukung untuk 

mewujudkan karakter peserta didik untuk menjadi pribadi Muslim yang kaffah11.

Peneliti menjabarkan bahwa kata pendidikan berbeda halnya dengan pendidikan 

Islam, karena pendidikan bisa diartikan pembelajaran, maka pendidikan Islam lebih di-

identikkan dengan sebuah lembaga pendidikan yang menaungi proses pembelajaran yang 

ada di dalamnya. Banyak kalangan merancaukan istilah pendidikan Islam dengan 

pendidikan agama Islam, oleh karenanya penulis berusaha menjelaskan pengertian 

pendidikan Islam, yang nantinya akan menjurus pada substansi dari penelitian yang akan 

dilakukan.

Lebih dalam lagi, jika merujuk pada pengertian pesantren, merupakan sistem yang 

menjadi salah satu lembaga yang ada dan terkandung pada pendidikan Islam. Umumnya 

pesantren adalah tempat dimana seseorang yang disebut santri (murid/siswa) mempelajari 

ilmu-ilmu keagamaan secara mendalam dan sedikit tentang ilmu pengetahuan, bahkan 

cenderung tidak ada.

Pesantren berbeda dengan sekolah-sekolah yang bernuansa Islam lainnya, terlebih 

dengan pesantren modern. Hal ini dapat dilihat, jika pada pesantren modern terdapat dua 

komponen pembelajaran yaitu kurikulum sekolah dan pesantren (asrama) dan santri 

menetap secara permanen di asramanya dalam proses pembelajaran. Sedangkan pada 

sekolah Islam lainnya tidaklah terdapat hal yang demikian tersebut. 

                                                          
11 Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam: di Sekolah, Madrasah, dan perguruan 

Tinggi (Jakarta: 2009), hal. 6-8.



Pembelajaran atau proses belajar mengajar di pesantren modern tidak hanya pada 

jam-jam belajar di sekolah, akan tetapi juga dijam luar sekolah (asrama) masih dilakukan 

proses pembelajaran, walaupun tidak dengan cara formal seperti di dalam kelas-kelas 

sekolah, dengan pantauan para guru/ustadz12 yang ada dengan bimbingan penuh selama 

24 jam. Menurut pengamatan peneliti, istilah asrama dalam bahasa Inggris biasa disebut 

dengan Boarding School (asrama siswa). Banyak orang dan khalayak umum masih asing 

bahkan membedakan penggunaan istilah antara Boarding School dengan asrama. 

4. Kurikulum Berbasis IMTAQ dan IPTEK

Kurikulum berbasis IMTAQ dan IPTEK ini adalah kurikulum yang berbasis dan 

beracuan pada dua unsur yaitu IMTAQ dan IPTEK dalam usaha ketercapaian tujuan 

pendidikan. IMTAQ (Iman dan Taqwa), yaitu dimaksudkan untuk mendidikkan agama 

Islam yang menyangkut sendi dan nilai-nilai pokok di dalamnya agar menjadi pandangan 

hidup. Yaitu Iman sebagai pondasi dari keyakinan/aqidah dan taqwa sebagai landasan 

operasional dalam kehidupan sehari-hari peserta didik atau bahkan pendidikan berbasis 

IMTAQ ini sering juga disamakan dengan pendidikan moral keagamaan. 

IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi), yaitu dimaksudkan untuk 

mengajarkan peserta didik mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang 

sesuai dengan tuntutan zaman, sebagai landasan dalam membantu dinamika kehidupan

yang menuntut perbaikan kondisi untuk berusaha lebih baik dari yang sebelumnya.

Konsep modern pada hal tersebut menuntut akan sisi ‘instan’ dalam berbagai hal, 

sehingga perkembangan ilmu pengetahuan perlu lebih dikaji dan dikembangkan untuk 

memenuhi kebutuhan manusia tersebut, yang tidak akan puas secara fitrah terhadap apa 

yang sudah ada.
                                                          
12 Ustadz adalah sebutan guru di Pesantren.



Kurikulum pembelajaran yang  kemudian menjadi bahan utama dalam pendidikan 

Islam berbasis IMTAQ dan IPTEK ini, dapat dimaksudkan dengan bagaimana unsur-

unsur IMTAQ dan IPTEK terimplementasikan kedalam pembelajaran di sekolah. 

Misalkan, bagaimana mata pelajaran atau pembelajaran yang bermuatan IMTAQ atau 

keagamaan dapat dimasukkan dengan unsur-unsur ilmu pengetahuan dan teknologi, 

semisal kajian ilmu hadits tidak lagi terpaku pada kitab klasik yang sudah ada, tetapi 

dapat dikenalkan dengan ’software’ hadits yang sudah ada di komputer. Tidak jauh pula 

dengan mata pelajaran atau pembelajaran yang bermuatan IPTEK.

Kurikulum pembelajaran tidak hanya terpaku pada sebuah proses yang ada 

dikelas, dalam arti kata lain pada saat guru menjelaskan tentang materi belajar, akan 

tetapi juga menyangkut kebijakan maupun manajemen didalam pembelajaran tersebut. 

Mengatur dan mengelola agar tercapai pembelajaran yang efelktif dan berpacu pada dua 

unsur IMTAQ dan IPTEK dalam segi manajemen maupun pengelolaan, maka bisa 

menjadi sebuah acuan dan fokus lain selain dari proses pembelajaran yang ada di kelas.

5. Manajemen Kurikulum Berbasis IMTAQ dan IPTEK

Judul yang menjadi fokus dari penelitian ini, merupakan gabungan dari poin pertama 

sampai keempat yang kemudian peneliti munculkan pada poin kelima dari sub bab 

definisi operasional. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti, setidaknya hal tersebut 

sudah diimplementasikan dalam pembelajaran di pesantren Ar-Rahmah dan demikian 

penulis merasa tertarik untuk menelitinya lebih jauh tentang manajemen kurikulum 

pembelajaran pendidikan Islam yang berpacu pada dua unsur yang kemudian menjadi 

acuan pokok dalam menjacapi tujuan pendidikan dari instansi SMP Ar-Rahmah, yaitu 

moral keagamaan (IMTAQ) dengan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang 



sudah ada di instansi tersebut, walaupun belum sempura secara keseluruhan dan harus 

dikembangkan lagi.


