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BAB II 

LANDASAN TEORETIS 

A.   Manajemen Kurikulum 

1. Manajemen 

 

Ramayulis menyatakan bahwa pengertian yang sama dengan 

hakikat manajemen adalah al-tadbir (pengaturan).
15

 Kata ini merupakan 

derivasi dari kata dabbara (mengatur) yang banyak terdapat dalam Al  

Qur‘an seperti firman Allah :
 

Ramayulis menyatakan bahwa pengertian yang sama dengan 

hakikat manajemen adalah al-tadbir (pengaturan).
16

 Kata ini merupakan 

derivasi dari kata dabbara (mengatur) yang banyak terdapat dalam Al  

Qur‘an seperti firman Allah :
 

 

“Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu 

naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun 

menurut perhitunganmu” (Al Sajdah : 05).
17

 

 

Dari isi kandungan ayat di atas dapatlah diketahui bahwa Allah 

SWT. adalah pengatur alam (manager). Keteraturan alam raya ini 

merupakan bukti kebesaran Allah SWT dalam mengelola alam raya ini. 

                                                                 
15

  Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 1992), h. 259
 

16
  Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 1992), h. 259

 

17
 Lajnah pentashihan  mushaf al-qur‘an, Al-Qur’an dan terjemahannya, (Bandung: sygma 

examedia arkaleema, 2007) hlm. 415 
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Namun, karena manusia yang diciptakan Allah SWT telah dijadikan 

sebagai khalifah di bumi, maka dia harus mengatur dan mengelola bumi 

dengan sebaik-baiknya sebagaimana Allah mengatur alam raya ini. 

 
Pada 1980-an, konsep partisipasi masyarakat dalam manajemen 

sekolah merupakan tema utama dalam reformasi pengelolaan sekolah di 

pelbagai sistem pendidikan. Para pembuat kebijakan mulai percaya 

bahwa ―untuk meningkatkan kualitas pendidikan, merupakan keharusan 

untuk melakukan lompatan dari level pembelajaran kelas ke tingkat 

organisasi sekolah‖ dan mereformasi sistem struktur serta bentuk 

manajemen sekolah. 

Dalam pendidikan mengandung arti kepentingan stakeholder 

dan guru  menjadi prioritas utama secara akademis. Menurut 

Murgatroyd: “There are three basic definitions of quality: quality 

assurance, contract conformance, and customer-driven”.
18

  

Apabila digambarkan bahwa peserta didik (siswa siswi)  dalam 

produksi  pendidikan adalah subyek pendidikan;
19

 seperti gambar 

berikut ini: 

 

 

 

 

 

                                                                 
18

 Stephen Murgatroyd and Colin Morgan, Total Quality Management and The School, 

(Birmingham-Philadelphia: Open University Press, 1993), hal. 45  
19

 Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996), hal. 106 
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  Gambar 1 :Hubungan Input, Proses dan output 

Karena itu, siswa harus dipandang dari dua sisi, sebagai 

subyek proses yang dibentuk dalam proses pendidikan agar 

menghasilkan keluaran yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Di sisi 

lain siswa sebagai pelanggan internal jasa pendidikan, digambarkan 

sebagai customer yang paling akhir penerima materi pembelajaran 

sehingga harus menerima pelayanan akademis sesuai dengan minat 

dan bakatnya. 

2. Kurikulum 

Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab I Pasal 1 

ayat 19: ―Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan 

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

sebagai pedoman penyelenggaraan untuk mencapai tujuan pendidikan 

tertentu‖. Kurikulum merupakan syarat mutlak yang memiliki peran 

 Instrumental Input   
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sentral dalam bidang pendidikan. Menurut Tilaar: ―Kurikulum adalah 

keseluruhan program, fasilitas, dan kegiatan suatu lembaga pendidikan 

atau pelatihan untuk mewujudkan visi dan misi lembaganya‖.
20

 

Menurut Sukmadinata: ―Kurikulum merupakan rancangan 

pendidikan yang merangkum semua pengalaman belajar yang 

disediakan bagi siswa di sekolah atau di lembaga pendidikan lainnya. 

Terintegrasi didalamnya filsafat, nilai-nilai, pengetahuan dan 

perbuatan pendidikan‖.
21

 Dengan kurikulum, manajemen sekolah 

dapat menentukan kebutuhan pendidikan setingkatannya. Kurikulum 

harus menyentuh aspek masa yang akan datang tiga unsur pembentuk 

essensial manusia yaitu qalbu, akal, dan fisik; dengan 

mempertimbangkan kepentingan stakeholder dan lingkungan 

masyarakat sekitar. 

 
Fungsi pendidikan nasional tercakup dalam kurikulum yang 

mencakup orang yang berkepentingan dengan  pendidikan. Maka dari 

itu  fungsi kurikulum: (1) Bagi guru sebagai petunjuk  dan  pedoman 

pelaksanaan proses belajar-mengajar. (2) Bagi para kepala sekolah 

dan supervisor sebagai petunjuk dan pedoman bimbingan dan 

pengawasan. (3) Bagi orang tua sebagai petunjuk dan pedoman 

melakukan bibingan dan pengawasan terhadap para puteranya di 

rumah. (4) Bagi masyarakatdan stakeholder sebagai petunjuk dan 

pedoman untuk memberi bantuan pendidikan. (5) Bagi pengguna jasa 

                                                                 
20

   HAR. Tilaar, Paradigma Baru Pendidikan Nasional, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000) hal. 177 
21

  Nana Syaodih Sukmadinata, Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek: (Bandung; PT. 
Remaja Rosdakarya, 2010) hal. 150
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pendidikan sebagai petunjuk dan pedoman untuk melakukan 

penyesuaian-penyesuaian pendidikan dengan kebutuhan-kebutuhan 

masyarakat di waktu yang akan datang. (6) Bagi dunia usaha sebagai 

petunjuk dan pedoman penilaian kesesuaian dunia pendidikan dengan 

kepentingan dunia kerja atau keterampilan.
22

 sebagai: fungsi 

penyesuaian (the adjustive function), fungsi integrasi (the integrating 

function) fungsi diferensiasi (the differentiating). 

Menurut  Sukmadinata, komponen  kurikulum  meliputi  empat  

hal  pokok yang saling berkaitan.
23

 Komponen yang pertama 

adalah tujuankurikulum; yang dirumuskan  berdasarkan  dua  hal: (1) 

Perkembangan  tuntutan,  kebutuhan  dan kondisi masyarakat. (2) 

Didasari oleh pemikiran-pemikiran dan terarah kepada pencapaian  

nilai-nilai filosofis,  terutama  falsafah  negara.
24

 Sementara  tujuan 

pendidikan nasional; seperti menurut Undang Undang Nomor 20 

Tahun 2003 Bab II Pasal 3, yang menyatakan: 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan 

dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, 

                                                                 
22

  Oemar Hamalik, Perkembangan Kurikulum: Dasar-dasar dan Perkembangannya, (Bandung: 
Bandar Maju, 1990) hal. 221

 

23
  Nana Syaodih Sukmadinata, Op Cit: hal. 102

 

24
 Ibid, hal. 103 
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berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab. 

Pendidikan nasional bertujuan menciptakan manusia berakhlak  

mulia,  beriman,  bertaqwa  dan  meyakini sebagai 

 kebenaran dan membuktikan kebenaran itu dengan akal, rasa 

dan karsa pada setiap perbuatan dan tingkah lakunya sehari-hari. 

Tujuan pendidikan nasional dan pendidikan Islam secara utuh 

berada pada posisi  setara  yang  tidak  perlu  dipertentangkan.  Kedua  

tujuan  tersebut  dapat dijabarkan menjadi tujuan institusional, tujuan 

pengajaran/kurikuler, dan tujuan instruksional.
25

  

Komponen kurikulum yang kedua adalah isi atau materi 

kurikulum yang menentukan kualitas kurikulum. Untuk mencapai 

tujuan pengajaran yang telah ditentukan diperlukan bahan ajar. Bahan 

ajar tersusun atas berbagai topik dan subtopik tertentu. Tiap topik dan 

subtopik mengandung ide-ide pokok yang relevan dengan tujuan yang 

telah ditetapkan dan tersusun dalam rancangan tertentu yang 

membentuk rancangan bahan ajar.
26

 Bahan ajar yang dipelajari siswa 

sebaiknya tidak hanya berdasarkan pada buku teks pelajaran. Perlu 

pula penggunaan dan mengembangkan berbagai bahan ajar melalui 

media dan sumber belajar yang sesuai dengan topik bahasan. 

Demikian juga dengan keterlibatan masyarakat sekelilingnya 

(community based experiental learning) harus mulai dikembangkan 

                                                                 
25

 Ahmad Tafsir, Metodologi Pengajaran Agama Islam, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), 

hal. 14 
26

 Nana Syaodih Sukmadinata, Op cit, hal. 105
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secara strategis supaya menghasilkan kemampuan siswa yang 

terintegrasi dengan lingkungan.
27

 

Komponen kurikulum ketiga; yaitu metode pembelajaran yang 

terkandung di dalamnya strategi dan teknik pembelajaran yang 

berkaitan dengan siasat, cara atau system penyampaian isi kurikulum. 

Menurut Rusman, bahwa pembelajaran di dalam kelas merupakan 

sarana untuk melaksanakan dan menguji kurikulum; yang didalam 

kegiatan tersebut semua konsep, prinsip, nilai, pengetahuan, metode, 

alat dan kemampuan guru diuji untuk mewujudkan bentuk kurikulum 

yang nyata (actual curriculum – curriculum in action).
28

 

 
Komponen kurikulum keempat adalah evaluasi, ditujukan 

untuk menilai pencapaian kurikulum atau menilai proses implementasi 

kurikulum secara utuh yang pada akhirnnya dapat digunakan sebagai 

pertimbangan perbaikan dan penyempurnaan kurikulum di waktu 

yang akan datang. Seperti pendapat Groundlund; bahwa evaluasi 

kurikulum adalah proses yang sistematis meliputi pengumpulan 

analisis dan interpretasi informasi/data untuk menentukan sejauh 

mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran. Evaluasi dapat juga 

dimanfaatkan sebagai masukan dalam penentuan pengambilan 

kebijakan dalam pengambilan keputusan tentang kurikulum dan 

pendidikan. Hopkins dan Antes menyebutkan bahwa evaluasi 

dimaksud adalah pemeriksaan secara terus menerus untuk 

mendapatkan informasi yang meliputi siswa, guru, program 

                                                                 
27

  Rusman, Op.cit, hal. 19
 

28
  Ibid, hal. 74
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pendidikan, dan proses belajar mengajar untuk mengetahui tingkat 

perubahan siswa dan ketepatan keputusan tentang gambaran siswa dan 

efektivitas program.
29

 

3. Manajemen Kurikulum 

 
Menurut Mulyasa, manajemen sekolah memiliki pengertian 

yang hampir sama dengan manajemen pendidikan; dengan luasan 

ruang lingkup dan bidang kajian yang berbeda. Manajemen 

pendidikan menjangkau seluruh sistem pendidikan; sedangkan 

manajemen pendidikan sekolah terbatas pada pengelolaan suatu 

lembaga pendidikan saja. Ada beberapa komponen yang termuat 

dalam manajemen sekolah; a) meliputi kurikulum dan program 

pengajaran, b) tenaga pendidik dan kependidikan, c) kesiswaan, d) 

keuangan, e) sarana dan parasarana, f) hubungan sekolah dan 

masyarakat dan g) pelayanan khusus kelembagaan.
30

 Seperti gambar 

berikut ini : 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 : Komponen Manajemen Sekolah (menurut Mulyasa) 

 

                                                                 
29

  Op Cit, hal. 93 
30

  E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, (Bandung: PT. Rosyda Karya, 2006) hal: 39 
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Salah satu dari komponen dimaksud adalah manajemen 

kurikulum, yang ruang lingkupnya meliputi perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum. Pada tingkat 

satuan pendidikan kegiatan kurikulum lebih mengutamakan untuk 

merealisasikan dan merelevansikan antara kurikulum nasional (standar 

kompetensi/kompetensi dasar) dengan kebutuhan daerah dan kondisi 

lembaga pendidikan yang bersangkutan sehingga kurikulum tersebut 

merupakan kurikulum yang integritas dengan peserta didik maupun 

dengan lignkungan dimana lembaga pendidikan itu berada.
31

 

 
Sekalipun dalam pelaksanaannya, manajemen kurikulum harus 

dikembangkan sesuai dengan konteks manajemen yang berbasis 

sekolah dan sesuai tingkat satuan pendidikan dalam konteks otonom 

namun dikelola secara mandiri dengan memprioritaskan kebutuhan 

dan ketercapaian sasaran dalam visi dan misi lembaga pendidikan 

serta tidak mengabaikan kebijakan nasional yang telah ditetapkan.
32

 

 
Dalam pelaksanaanya, pengembangan kurikulum harus 

berdasarkan dan disesuaikan dengan Manajemen Berbasis Sekolah 

(MBS), dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).
33

 Dengan 

pengertian, bahwa manajemen kurikulum itu memang atas dasar 

konteks desentralisasi pendidikan dan otonomi daerah. Suatu intitusi 

pendidikan diberi kebebasan untuk menentukan kebijakan dalam 

merancang dan mengelola kurikulum menurut kebutuhan peserta didik 

dan masyarakat. Pemerintah hanya menetapkan standar nasional dan 

                                                                 
31

  Rusman, op.cit, hal. 4
 

32
 Rusman, op.cit, hal. 3

 

33
 Dandang Suhardan dkk, Op.Cit hal. 105
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untuk pengembanganya diserahkan sepenuhnya kepada lembaga 

sekolah dan madrasah terkait. 

 
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 sagat luas. Studi ini tidak hanya membahas tentang dasar-

dasarnya, tetapi juga mempelajari kurikulum secara keseluruhan yang 

dilaksanakan dalam pendidikan. 

 
Secara sederhana dan lebih mudah dipelajari secara mendalam, 

maka ruang lingkup manajemen kurikulum adalah sebagai berikut: (1) 

manajemen perencanaan, (2) manajemen pelaksanaan kurikulum, (3) 

supervisi pelaksanaan kurikulum, (4) pemantauan dan penilaian 

kurikulum, (5) perbaikan kurikulum, (6) desentralisasi dan sentralisasi 

pengembangan kurikulum.
34

 Dari keterangan ini tampak sangat jelas 

bahwa ruang lingkup manajemen kurikulum itu adalah prinsip dari 

proses manajemen itu sendiri. Hal ini dikarenakan dalam proses 

pelaksanaan kurikulum punya titik kesamaan dalam prinsip proses 

manajemen. Sehingga para ahli dalam pelaksanaan kurikulum 

mengadakan pendekatan dengan ilmu manajemen. Bahkan kalau 

dilihat dari cakupanya yang begitu luas, manajemen kurikulum 

merupakan salah satu disiplin ilmu yang bercabang pada kurikulum. 

Dalam sebuah kurikulum terdiri dari beberapa unsur 

komponen yang terangkai pada suatu sistem. Sistem kurikulum 

                                                                 
34

  Oemar Hamalik, 2006, Op.Cit, hal: 20-21 



24 
 

 
 

bergerak dalam siklus yang secara bertahab, bergilir, dan 

berkesinambungan. Oleh sebab itu, sebagai akibat dari yang 

dianutnya, maka manajemen kurikulum juga harus memakai 

pendekatan sistem. Sistem kurikulum adalah suatu kesatuan yang di 

dalamnya memuat beberapa unsur yang saling berhubungan dan 

bergantung dalam mengemban tugas untuk mencapai suatu tujuan. 

 
Prinsip yang harus diperhatikan dalam melaksanakan 

manajemen kurikulum adalah sebagai berikut: 

 
a. Produktivitas, hasil yang akan diperoleh dalam pelaksanaan 

kurikulum harus sangat diperhatikan. Output (peserta didik) harus 

menjadi pertimbangan agar sesuai dengan rumusan tujuan 

manajemen kurikulum. 

 
b. Demokratisasi, proses manajemen kurikulum harus berdasarkan 

asas demokrasi yang menempatkan pengelola, pelaksana dan 

subjek didik pada posisi yang seharusnya agar dapat melaksanakan 

tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. 

 
c. Kooperatif, agar tujuan dari pelaksanaan kurikulum dapat tercapai 

dengan maksimal, maka perlu adanya kerjasama yang positif dari 

berbagai pihak yang terkait. 

 
d. Efektivitas dan efisiensi, rangkaian kegiatan kurikulum harus dapat 

mencapai tujuan dengan pertimbangan efektif dan efisien, agar 

kegiatan manajemen kurikulum dapat memberikan manfaat dengan 

meminimalkan sumber daya tenaga, biaya, dan waktu. 
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e. Mengarahkan pada pencapaian visi, misi, dan tujuan yang sudah 

ditetapkan. 
 

Adapun fungsi-fungsi dari manajemen kurikulum adalah 

sebagai berikut: 

 

a. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumberdaya kurikulum, 

karena pemberdayaan sumber dan komponen kurikulum dapat 

dilakukan dengan pengelolaan yang terencana. 

 
b. Meningkatkan keadilan dan kesempatan bagi peserta didik untuk 

mencapai hasil yang maksimal melalui rangkaian kegiatan 

pendidikan yang dikelola secara integritas dalam mencapai tujuan. 

 
c. Meningkatkan motivasi pada kinerja guru dan aktifitas siswa 

karena adanya dukungan positif yang diciptakan dalam kegiatan 

pengelolaan kurikulum. 

 
d. Meningkatkan pastisipasi masyarakat untuk membantu 

pengembangan kurikulum, kurikulum yang dikelola secara 

profesional akan melibatkan masyarakat dalam memberi masukan 

supaya dalam sumber belajar disesuaikan dengan kebutuhan 

setempat.
35

 

4. Perencanaan Kurikulum 

 

Perencanaan  kurikulum  adalah  suatu  proses  sosial  yang 

kompleks  dan menuntut berbagai jenis tingkat pembuatan keputusan 

kebutuhan untuk mendiskusikan dan mengkoordinasikan proses 

penggunaan model-model aspek penyajian kunci. Sebagaimana pada 

                                                                 
35

 Dadang Suhardan dkk,  Op.Cit, hal 192-193
 



26 
 

 
 

umumnya rumusan model perencanaan harus berdasarkan asumsi-

asumsi rasionalitas dengan pemrosesan secara cermat. Proses ini 

dilaksanakan dengan pertimbangan sistematik tentang relevansi 

pengetahuan filosofis (isu-isu pengetahuan yang bermakna), 

sosiologis (argumen-argumen kecenderungan sosial), dan psikologi 

(dalam menentukan urutan materi pelajaran). Perencanaan kurikulum 

dijadikan sebagai pedoman yang berisi petunjuk tentang jenis dan 

sumber peserta yang diperlukan, media penyampaian, tindakan yang 

perlu dilakukan, sumber biaya, tenaga, sarana yang diperlukan, sistem 

kontrol, dan evaluasi untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan 

perencanaan akan memberikan motivasi pada pelaksanaan sistem 

pendidikan sehingga dapat mencapai hasil yang optimal.
36

 

5. Pengorganisasian 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.
37 

Pelaksanaan kurikulum dibagi menjadi dua: 

 

                                                                 
36

 Dadang Suhardan dkk, Ibid, hal: 191
 

37
 Ibid, hal 192

 



27 
 

 
 

a. Pelaksanaan kurikulum tingkat sekolah, yang dalam hal ini 

langsung ditangani oleh kepala sekolah. Selain dia bertanggung 

jawab supaya kurikulum dapat terlaksana di sekolah, dia juga 

berkewajiban melakukan kegiatan-kegiatan yakni menyusun 

kalender akademik yang akan berlangsung disekolah dalam satu 

tahun, menyusun jadwal pelajaran dalam satu minggu, pengaturan 

tugas dan  kewajiban guru, dan lain-lain yang berkaitan tentang 

usaha untuk pencapaian tujuan kurikulum. 

b. Pelaksanaan kurikulum tingkat kelas, yang dalam hal ini dibagi dan 

ditugaskan langsung kepada para guru. Pembagian tugas ini 

meliputi; (1) kegiatan dalam bidang proses belajar mengajar, (2) 

pembinaan kegiatan ekstrakulikuler yang berada diluar ketentuan 

kurikulum sebagai penunjang tujuan sekolah, (3) kegiatan 

bimbingan belajar yang bertujuan untuk mengembangkan potensi 

yang berada dalam diri siswa dan membantu siswa dalam 

memecahkan masalah.
38

 

6. Pengawasan 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. 

                                                                 
38

 Ibid, hal 193 
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Oleh sebab itu seorang yang ahli menyusun kurikulum harus memantau 

pelaksanaan kurikulum mulai dari perencanaan sampai 

mengevaluasinya. 

 
Secara garis besar pemantauan kurikulum bertujuan untuk 

mengumpulkan seluruh informasi yang diperlukan untuk pengambilan 

keputusan dalam memecahkan masalah. Dalam tataran praktis, 

pemantauan kurikulum memuat beberapa aspek, yaitu sebagai berikut: 

1. Peserta didik, dengan mengidentifikasi pada cara belajar, prestasi 

belajar, motivasi belajar, keaktifan, kreativitas, hambatan dan 

kesulitan yang diahadapi. 

2. Tenaga pengajar, dengan memantau pada pelaksanaan tanggung 

jawab, kemampuan kepribadian, kemampuan kemasyarakatan, 

kemampuan profesional, dan loyalitas terhadap atasan. 

3. Media pengajaran, dengan melihat pada jenis media yang 

digunakan, cara penggunaan media, pengadaan media, pemeliharaan 

dan perawatan media. 

4. Prosedur penilaian: instrument yang dihadapi siswa, pelaksanaan 

penilaian, pelaporan hasil penilaian. 

5. Jumlah lulusan: kategori, jenjang, jenis kelamin, kelo mpok usia, 

dan kualitas kemampuan lulusan.
39

 

 
6. Perbaikan Kurikulum 

 

Kurikulum suatu pendidikan itu tidak bisa bersifat selalu statis, 

akan tetapiakan senantiasa berubah dan bersifat dinamis. Hal ini 

                                                                 
39

 Dadang Suhardan, Ibid hal. 93 
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dikarenakan kurikulum itu sangat dipengaruhi oleh perubahan 

lingkungan yang menuntutnya untuk melakukan penyesuaian supaya 

dapat memenuhi permintaan. Permintaan itu baik dikarenakan adanya 

kebutuhan dari siswa dan kebutuhan masyarakat yang selalu mengalami 

perkembangan dan pertumbuhan terus menerus.
40

 

 
Perbaikan kurikulum intinya adalah untuk meningkatkan 

kualitas pendidikan yang dapat disoroti dari dua aspek, proses, dan 

produk. Kriteria proses menitikberatkan pada efisiensi pelaksanaan 

kurikulum dan sistem intruksional, sedangkan kualitas produk melihat 

pada tujuan pendidikan yang hendak dicapai dan output (kelulusan 

siswa).
41 

 
Berkaitan dengan prosedur perbaikan, seluruh komponen 

sumber daya manusiawi, seperti: administrator, pemilik sekolah, kepala 

sekolah, guru-guru, siwaswa, serta masyarakat mempuanyai sangat 

berperan besar. Tanggung jawab masing-masing harus dirumuskan 

secara jelas. Selain itu aspek evaluasi juga harus dikaji sejak awal 

perencanaan program perbaikan kurikulum. Dengan evaluasi yang tepat 

dan data informasi yang akurat akan sangat diperlukan dalam membuat 

keputusan kurikulum dan intruksional. 

 
Chamberlain telah merumuskan tindakan-tindakan yang 

dilakukan dalam perbaikan: (1) mengidentfikasi masalah sebenarnya 

sebagai tuntutan untuk mengetahui tujuan, (2) mengumpulkan fakta 

atau informasi tambahan, (3) mengajukan kemungkinan pemecahan 

                                                                 
40
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41

 Ibid, hal 28 
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dengan keputusan yang optimal dan diharapkan, (4) memilih 

pemecahan sebagai percobaan,(5) merencanakan tindakan yang 

dikehendaki untuk melaksanakan penyelesaian, (6) melakukan solusi 

percobaan, (7) evaluasi.
42

 

7. Implementasi Kurikulum 

a. Konsep implementasi Kurikulum 

Pembelajaran di dalam kelas merupakan tempat untuk 

melaksanakan dan menguji kurikulum. Dalam kegiatan 

pembelajaran semua kosnep, prinsip, nnilai, pengetahuan, metode, 

alat, dan kemampuan guru diuji dalam bentuk perbuatan, yang akan 

mewujudkan bentuk kurikulum yang nyata (actual curriculum-

curriculum in action) perwujudan konsep, prinsip dan aspek-aspek 

kurikulum tersebut seluruhnya terletak padakemampuan guru 

sebagai implementator kurikilum.
43

 

b. Kemampuan guru dalam implementasi kurikulum. 

Kemampuan-kemampuan yang harus dikuasai guru dalam 

mengimplementasikan kurikulum adalah sebagai berikut. Pertama, 

pemahaman esensi dari tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam 

kurikulum. Kedua, kemampuan untuk menjabarkan tujuan-tujuan 

kurikulum tersebut menjadi tujuan yang lebih spesifik. Ketiga, 

kemampuan untukmenerjemahkan tujuan khusus kepada kegiatan 

pembelajaran.
44

 

d. Model implementasi kurikulum . 
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a) The concerns-based adaption model 

Model CBAM ini adalah sebuah model deskriptif yang 

dikembangkan melalui pengidentifikasian tingkat kepedulian 

guru terhadap sebuah inovasi kurikulum 

b) Model leithwood 

Model ini memfokuskan paada guru. Asumsi yang 

mendasari model ini adalah : (1) setiap guru mempunyai 

kesiapan yang berbeda; (2) implementasi merupakan proses 

timbal balik; serta (3) pertumbuhan dan perkembangan 

dimungkinkan adanya tahap-tahap individu untuk identifikasi. 

c) Model TORI 

Model ini dimaksudkan untuk menggugah masyarakat 

dalam mengadakan perubahan. Dengan model ini diaharapkan 

adanya minat (interest) dalam diri guru untuk memanfaatkan 

perubahan. Esensi dari model TORI adalah: (1) trusting-

menumbuhkan kepercayaan diri; (2) Opening-menumbuhkan 

dan membuka keinginan; (3) Realizing-mewujudkan dalam arti 

setiap orang bebas berbuat dan mewujudkan keinginannya 

untuk perbaikan; (4) Interdepending-saling ketergantungan 

dengan lingkungan. Inti dari model ini memfokuskan pada 

perubahan personal dan perubahan sosial . model ini 

menyediakan suatu skala yang membantu guru 

mengidentifikasi, bagaimana lingkungan akan menerima ide-

ide baru sebagai harapan untuk mengimplementasikan inovasi 
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dalam praktik serta menyediakan beberapa petunjuk untuk 

menyediakan perubahan. 
45

 

B. Lembaga Pendidikan Nahdlatul Ulama 

Peran NU dalam perkembangan pendidikan di Indonesia semakin 

nyata dengan dibentuknya Lembaga Pendidikan Ma‘arif Nahdlatul Ulama 

(LP Ma‘arif NU) Pembentukan lembaga ini disamping untuk 

mengembangkan sumber daya manusia juga sebagai upaya untuk 

mngembangkan sekaligus meneguhkan komitmen pada prinsip keagamaan 

Ahlussunnah wa al-jama’ah .
46

  

LP Ma‘arif mempunyai tugas utama melaksanakan kebijakan NU di 

bidang pendidikan dan pengajaran baik formal maupun non formal, selain 

pondok pesantren. Melalui Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul 'Ulama , 

Nahdlatul 'Ulama  merekomendasikan kebijakan, tugas dan tanggung jawab 

di bidang pendidikan kepada lembaga ini untuk mengelola lembaga 

pendidikan di lingkungan Nahdlatul 'Ulama di seluruh Indonesia. Di dalam 

mengelola lembaga pendidikan, ada beberapa prinsip dasar, orientasi dan 

identitas pendidikan di lingkungan NU, yaitu ; Pertama, Komitmen pada 

paham keagamaan Ahlusunnah wal Jama'ah. Kedua, Kebijakan pendidikan 

NU didasarkan pada prinsip bahwa pendidikan merupakan usaha untuk 

mengembangkan sumber daya manusia menjadi manusia yang seutuhnya. 

Ketiga, Mengutamakan perpaduan antara pergerakan jiwa dan tugas untuk 

mengelola diri sendiri.  Sebagai lembaga pendidikan yang tumbuh dari 
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masyarakat, pondok pesantren, madrasah, dan sekolah Ma‘arif Nahdlatul 

'Ulama memiliki karakter yang khusus, yaitu karakter masyarakat, diakui 

sebagai milik masyarakat dan selalu bersatu dengan masyarakat. Sejak awal 

masyarakat mendirikan madrasah  dilandasi oleh mental al it’timad 

alannafsi.
47

 

Bagi Lembaga Pendidikan Ma'arif, pendidikan dipahami sebagai  

usaha sadar, terencana dan terarah untuk mengembangkan potensi anak didik  

baik intelektual, emosional, praktek, sosial, moral dan spiritual sehingga 

mereka mampu mengelola fungsi mereka sebagai khalifatullah fil 'ard, 

penggerak dan pemelihara kesatuan bangsa serta pengembang nilai-nilai dan 

prinsip Ahlusunnah wal Jama'ah
48

 

Visi Lembaga adalah menjadi pusat pengembangan pendidikan yang 

mandiri, berkualitas dan profesional dalam bingkai paham Islam Ahlussunnah 

Waljama‘ah. 

Misi Lembaga adalah:  

(a) Mewujudkan penyelenggaraan danpengelolaan pendidikan melalui 

satuan-satuan pendidikan yang bermutu dan terjangkau oleh seluruh 

lapisan masyarakat yang ditopang dengan manajemen, sarana dan 

prasarana pendidikan yang baik; 

(b) Menyelenggarakan dan memfasilitasi satuan pendidikan di lingkungan 

Nahdlatul Ulama agar menjadi wahana pembentukan peserta didik yang 

beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, menguasai ilmu pengetahuan, 

                                                                 
47

  Achmad Siddiq, Khittah Nahdliyyah, ―Khalista‖ Surabaya, (Surabaya, Cet. 3, 2005), hal. 87-90. 
48

 Endang Turmudi, (Ed.), Nahdlatul ’Ulama;, Ideology Politics and The Formation of Khaira 

Ummah, The Central Board of The Ma‘arif Education Institution of NU, printed by LKiS, 

(Yogyakarta, 2003), p. 137-145 
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memiliki keterampilan dan berakhlakul karimah sesuai dengan paham 

Islam Ahlussunnah Waljama‘ah; 

(c) Mengendalikan mutu pengelolaan dan mutu lulusan pendidikan dari 

setiap satuan pendidikan di lingkungan Nahdlatul Ulama; 

(d) Mengembangkan jaringan kerja sama dengan melakukan usaha-usaha 

untuk mencapai kemandirian organisasi; 

(e) Memberikan pelayanan kelembagaan kepada Pengurus Wilayah, 

Pengurus Cabang, dan Pengurus Majelis Wakil Cabang, serta 

penyelenggara dan pengelola satuan pendidikan di lingkungan Nahdlatul 

Ulama;  

(f) Memperkuat implementasi paham Ahlussunnah Waljama‘ah dalam 

praksis kependidikan di lingkungan Nahdlatul Ulama  

  
C. Aswaja (Ahlussunnah waljama’ah) 

Nahdlatul Ulama (NU) adalah jam‘iyah Diniyah Islamiyah yang 

didirikan oleh para ulama yang memiliki kesamaan wawasan keagamaan 

yakni Ahlusunnah Waljama‘ah (ASWAJA). Para ulama pendiri NU dan 

hampir semua ulama yang turut bergabung didalamnya adalah para ulama 

pengasuh pesantren yang mereka itu bukan hanya saja menjadi panutan para 

santrinya, tapi juga panutan kaum muslimin dilingkungannya masing – 

masing. 

Apabila kita telusuri sejarah berdirinya jam‘iyah NU , setidaknya ada 

dua faktor yang yang menyebabkan lahirnya organisasi besar ini. Pertama 

faktor intern kedua faktor ekstern. 
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Pertama, faktor intern jauh sebelum jam‘iyah  (organisasi) ini didirikan 

pada tahun 1926, telah  banyak berdiri kelompok kelompok kaum muslimin 

di nusantara. Kelompok kelompok ini cenderung independent dan dipimpin 

oleh seorang kiyai (ulama panutan) dari kelompok masing masing. Meskipun 

masing – masing kelompok berdiri sendiri , namun mereka memiliki 

kesamaan , mulai dari faham keagamaan  (Islam Ahlussunnah waljamaah) , 

bermazhab syafi‘i , kecendrungan bertasauf sampai kepada pola dan karakter 

timgkah laku sehari–hari seperti kepatuhan yang tinggi kepada pribadi Kyai ,  

ulama panutannya , kesamaan–kesamaan tersebut tumbuh dan terbina, karena 

Kyai panutan umumnya adalah alumni dari jalur perguruan (pesantren) yang 

sama.
49

 

Penetapan Aswaja sebagai salah satu kurikulum pada Lembaga 

Pendidikan Ma‘arif diatur dalam :Pasal 7 Lembaga berfungsi sebagai 

pelaksana program dan kebijakan Nahdlatul Ulama melalui penyelenggaraan 

usaha dan kegiatan bidang pendidikan dasar dan menengah formal, meliputi: 

Pembinaan paham Ahlussunnah Waljama‘ah dan ke-Nahdlatul Ulama-an di 

lingkungan satuan pendidikan Nahdlatul Ulama
50

 

 
1) Sejarah Perkembangan ASWAJA  

Istilah ahlussunnah waljamaah tidak dikenal di zaman Nabi 

Muhammad SAW maupun di masa pemerintahan al-khulafa‘ al-rasyidin, 

bahkan tidak dikenal di zaman pemerintahan Bani Umayah (41-133 H 
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1995, hlm. 1 
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  PP LP Ma‘arif NU, Pedoman Kerja Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama, Pengurus 

PP LP Ma‘arif NU, Jakarta, 2013.  Hlm. 21 
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/611-750 M). Terma Ahlus sunnah wal-jama‘ah sebetulnya merupakan 

iksi baru, atau sekurang-kurangnya tidak pernah digunakan 

sebelumnya di masa Nabi dan pada periode Sahabat.
51

 

Ahlussunnah waljama‘ah lahir sebagai satu reaksi terhadap hadist 

Rosulullah SAW tentang perpecahan yang akan terjadi di kalangan umat 

Islam di masa yang akan datang; 

ًَ سَ  َسْبِعَْن فِْزقَتً  ًَ ِْْن  اْفتََزقَْت النََّصاَرٍ َعلََ ثِْنتَ ًَ َسْبِعَْن فِْزقَتً  ًَ ْْتَِز ُُ اْفتََزقَْت اْلَْيٌُُد َعلََ إْحَدٍ  تَ

َسْبِعَْن فِْزقَتً  ًَ تِِ َعلََ ثَََلٍث  ِ قَاَل َما أَنَا   أُمَّ اِحَدةً قَالٌُا : َمْن ىم َّا َرُسٌَل َّللاَّ ًَ ُكلُّيُْم فِِ النَّاِر إَّلَّ 

اْبُن َماَجوْ  ًَ  ُُّ التِّْزِمِذ ًَ د ًُ اهُ أَبٌُ َدا ًَ أَْصَحابِِ. َر ًَ ِْْو   َعلَ

 

“Dari Abi Hurayrah RA. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: 

Terpecah umat Yahudi menjadi 71 golongan. Dan terpecah umat Nasrani 

menjadi 72 golongan. Dan akan terpecah umatku menjadi 73 golongan. 

Semuanya masuk neraka kecuali satu. Berkata para sahabat: “Siapakah 

mereka wahai Rasulullah?” Rasulullah SAW menjawab: “Mereka adalah 

yang mengikuti aku dan para sahabatku.”.HR. Abu Dawud, Turmudzi, dan 

Ibnu Majah
52

. 

 

2) ASWAJA Versi NU 

Kalau kita mempelajari Ahlussunnah dengan sebenarnya, batasan 

seperti itu nampak begitu simpel dan sederhana, karena pengertian 

tersebut menciptakan definisi yang sangat eksklusi Untuk mengkaji secara 

mendalam, terlebih dahulu harus kita tekankan bahwa Ahlussunnah 

Waljamaah (Aswaja) sesungguhnya bukanlah madzhab, Aswaja hanyalah 

sebuah manhaj Al fikr (cara berpikir) tertentu yang digariskan oleh para 

sahabat dan muridnya, yaitu generasi tabi‘in yang memiliki intelektualitas 

tinggi dan relatif netral dalam mensikapi situasi politik ketika itu. Meski 

demikian, bukan berarti dalam kedudukannya sebagai Manhaj Al-fikr 
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sekalipun merupakan produk yang bersih dari realitas sosio-kultural 

maupun sosio politik yang melingkupinya.  Terlepas dari beberapa istilah 

di atas, dikalangan warga NU sendiri terdapat beberapa definisi tentang 

ASWAJA misalnya : 

K.H. Hasyim Ay’ari 

KH. Hasyim Asy‘ari, merupakan Rais Akbar Nahdlatul Ulama. 

Beliau memberikan tashawur (gambaran) tentang ahlussunnah waljamaah 

sebagaimana ditegaskan dalam al-qanun al-asasi, bahwa faham 

ahlussunnah waljamaah versi Nahdlatul Ulama‘ yaitu mengikuti Abu 

Hasan al-asy‘ari dan Abu Manshur al-Maturidi secara teologis, mengikuti 

salah satu empat madzhab fiqh (Hanafi, Maliki, Syafi‟i dan Hanbali) 

secara fiqhiyah, dan bertashawuf sebagaimana yang difahami oleh Imam 

al-Ghazali atau Imam Junaid al-Baghdadi.  Penjelasan KH.

 Hasyim  Asy‘ari Asy‘ari entang  hlussunnah waljamaah versi

 Nahdlatul Ulama dapat dipahami sebagai  berikut:  

a. Penjelasan aswaja KH Hasyim Asy‘ari, jangan dilihat dari pandangan 

ta‘rif menurut ilmu Manthiq yang harus jami’ wa mani’ (                     

) tapi itu merupakan gambaran (                   ) yang akan lebih mudah 

kepada masyarakat untuk bisa mendaptkan pembenaran dan 

pemahaman  secara jelas                  (              ). Karena secara definitif 

tentang ahlussunnah waljamaah para ulama berbeda secara 

redaksional tapi muaranya sama yaitu maa ana alaihi wa ashabii.  

b. Penjelasan aswaja versi KH. Hasyim Asy‘ari, merupakan 

implimentasi dari sejarah berdirinya kelompok ahlussunnah 
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waljamaah sejak masa pemerintahan Abbasiyah yang kemudian 

terakumulasi menjadi firqah yang berteologi Asy‘ariyah dan 

Maturidiyah, berfiqh madzhab yang empat dan bertashuwf al-Ghazali 

dan Junai al-Baghdadi. 

 
c. Merupakan  ―Perlawanan‖  terhadap  gerakan  ―wahabiyah‟  (islam 

modernis) di Indonesia waktu itu yang mengumandangkan konsep 

kembali kepada al-quran dan as-sunnah, dalam arti anti madzhab, anti 

taqlid, dan anti TBC. (tahayyul, bid‘ah dan khurafaat). Sehingga dari 

penjelasan aswaja versi NU dapat difahami bahwa untuk memahami 

al-qu‘an dan As-sunnah perlu penafsiran para Ulama yang memang 

ahlinya. Karena sedikit sekali kaum muslimin mampu berijtihad, 

bahkan kebanyakanmereka itu H. Hasyim Asy‘ari merumuskan kitab 

Qanun Asasi (prinsip dasar), kemudian muqallid atau muttabi‘ baik 

mengakui atau tidak.
53

 

Dalam perkembangannya kemudian para Ulama NU di 

Indonesia menganggap bahwa Aswaja yang diajarkan oleh KH 

Hasyim Asy‘ari sebagai upaya pembakuan atau menginstitusikan 

prinsip-prinsip tawasuth (moderat), tasamuh (toleran) dan tawazzun 

(seimbang) serta ta’addul (Keadilan). Prinsip-prinsip tersebut 

merupakan landasan dasar dalam mengimplimentasikan. 
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  KH. Hasyim Asy‘ari, Al-Qanun Al-Asasi; Risalah Ahlus Sunnah Wal Jama’ah, terjemah oleh 
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D. Manajemen Kurikulum Lembaga Pendidikan Nahdlatul Ulama Riau. 

Perubahan-perubahan yang terjadi di Indonesia, baik dalam bidang 

politik, sosial, dan ekonomi, secara tidak langsung menghendaki adanya 

perbaikan-perbaikan di segala bidang. Termasuk di bidang pendidikan. 

Berikut akan dijabarkan terlebih dahulu dinamika Lembaga Pendidikan 

PWNU Riau dalam upaya pengembangan pendidikannya mulai tahun 2005 

sampai 2016, sebagai upaya dalam menyertai per-jalanan sejarah bangsa 

Indonesia dan sebagai mitra pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan 

bangsa dan membangung manusia Indone-sia seutuhnya. usaha-usaha untuk 

mengembangkan pendidikan terus dilakukan oleh PWNU Riau melalui 

Lembaga Pendidikan Ma‘arif NU. Pada tahun 2005 PWNU RIAU 

BERSAMA Lembaga Pendidikan Ma‘arif NU mendidrikan sekolah SMP-IT 

Dar al-Ma‘arif dan pada awal thn ajaran NU telah menghadirkan buku ke-

NU-an yang telah disesuaikan dengan GBPP untuk tingkat SLTP, kemudian 

pada tahun 2010 PWNU Riau juga rwesmi mendirikan Madrasah (MA 

Ma‘arif NU). Kurikulum Aswaja  menjadi muatan lokal wajib bagi kedua 

lembaga pendidikan tewrsebut. Materi bahan ajar dibeli dari Lembaga 

Pendidikan Ma‘arif NU Jawa Timur. Walaupun demikian, kehaadiran buku 

ke-NU-an dari Lembaga Pendidikan Ma‘arif NU Riau tersebut cukup 

membantu mempermudah madrasah/sekolah dalam menyebarluaskan ajaran 

ahlu al—sunnah wa al-jama‘ah secara efektif dan efesien. 

Berkaitan dengan pengadaan buku tersebut, bagaimana langkah-

langakah yang dilaksanakan  Lembaga Pendidikan Ma‘arif NU Riau agar 
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mata pelajaran ke-NU-an setara dengan mata pelajaran lain yang juga 

memiliki perangkat  yang lengkap karena mata pelajaran ke-Nu-an untuk 

menunjukkan ciri khas tersendiri sebagai lembaga pendidikin dibawah 

naungan PWNU Riau.
54

 

Pengelolaan atau manajemen Satuan Pendidikan Ma‘arif berpijak 

pada visi Lembaga, yaitu menjadi pusat pengembangan pendidikan yang 

mandiri, berkualitas, dan profesional dalam bingkai paham Islam 

Ahlussunnah Waljama‘ah. 

Prinsip-prinsip pengelolaan Satuan Pendidikan Ma‘arif adalah: (1) 

pelayanan dan pengabdian (nirlaba); (2) transparan dan akuntabel; (3) 

kemitraan; (4) partisipatif; (5) mandiri; dan (6) demokratis. Prinsip-prinsip 

tersebut tercermin dalam semua aspek manajerial satuan pendidikan, yaitu: 

perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan atau evaluasi. 

1. Perencanaan 

Perencanaan dimaksudkan untuk memberikan arah, 

mengantisipasi hambatan, dan menentukan model yang digunakan dalam 

pelaksanaan program dan kegiatan satuan pendidikan. Aspek-aspek 

perencanaan meliputi: 

1) Perumusan visi satuan pendidikan Ma‘arif dikembangkan untuk 

mengimplementasikan jatidiri dan karakteristik pendidikan Ma‘arif. 

Hal-hal yang harus diperhatikan adalah: (a) visi dan misi Lembaga; 

(b) kebutuhan, jenjang, jenis, situasi dan kondisi masing-masing; dan 
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(c) dampak inspiratif dan motivatif bagi warga madrasah/sekolah 

dan seluruh pihak yang berkepentingan. 

2) Perumusan misi satuan pendidikan 

Misi satuan pendidikan yang dirumuskan sebagai tahapan-

tahapan pengembangan kegiatan dalam rangka mewujudkan misi. 

Misi Satuan Pendidikan Ma‘arif hendaknya: (a) memberikan arah 

dalam mengimplementasikan visi satuan pendidikan; (b) dijabarkan 

lebih lanjut dalam bentuk rencana strategis, tujuan, program kerja, 

program kegiatan pendidikan, dan program pengembangan mutu. 

3) Perumusan tujuan satuan pendidikan 

Tujuan Satuan Pendidikan Ma‘arif hendaknya: (a) 

menggambarkan tingkat kualitas yang hendak dicapai; (b) mengacu 

pada visi, misi, dan tujuan Lembaga; (c) terbagi ke dalam bentuk 

tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. 

4) Perumusan rencana kerja satuan pendidikan Rencana kerja Satuan 

Pendidikan Ma‘arif merupakan bentuk rencana program dan 

kegiatan yang akan dijalankan oleh untuk peningkatan dan 

pengembangan mutu pendidikan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan 

Lembaga. 

2. Pelaksanaan 

Pelaksanaan terhadap rencana yang dirumuskan, dijalankan 

untuk mengoptimalkan unsur-unsur yang ada dalam sistem 

pengelolaan Satuan Pendidikan Ma‘arif, yaitu: 
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1. Kurikulum madrasah/sekolah; 

2. Kalender pendidikan; 

3. Peraturan akademik; 

4. Tata tertib madrasah/sekolah; 

5. Kode etik ma/drasah/sekolah; 

6. Peran serta masyarakat dan kemitraan madrasah/ sekolah; 

7. Monitoring dan evaluasi pendidikan; 

8. Pelaksanaan layanan pendidikan; 

9. Pengawasan pendidikan; 

10. Sistem manajemen informasi pendidikan; 

11. Pembiayaan pendidikan (akuntabilitas program kegiatan 

pendidikan dan sistem keuangan); 

12. Jejaring (kerjasama) pendidikan; 

13. Pengaduan stakeholder pendidikan; 

14. Penyuluhan layanan pendidikan; 

15. Konsultasi layanan pendidikan; 

16. Perayaan akhir tahun.
55

 

3. Pengawasan (Supervisi) 

Pengawasan  (supervisi)  dilakukan  terhadap  Satuan 

Pendidikan Ma‘arif untuk menilai tingkat efektifitas, efisiensi, dan 

akuntabilitas implementasi pelaksanaan pengelolaannya, dimulai dari: 

                                                                 
55

 Loc. Cit, Hal. 7-10 



43 
 

 
 

(a) pemantauan; (b) supervisi; (c) pelaporan; hingga (c) tindak lanjut 

hasil pengawasan. 

Kegiatan pengawasan dilakukan oleh tim pengawas yang 

dibentuk oleh Lembaga. Jenis-jenis pengawasan yang dilakukan 

adalah: 

a. Pengawasan (supervisi) manajerial 

Supervisi manajerial terkait dengan tugas pembinaan 

terhadap kepala madrasah/sekolah dan tenaga kependidikan 

lainnya dalam aspek pengelolaan dan administrasi satuan 

pendidikan. 

b. Pengawasan (supervisi) akademik 

Supervisi akademik terkait dengan tugas pembinaan 

pendidik dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran. 

Pembinaan akademik meliputi pembinaan teknis terhadap 

kegiatan pembelajaran dan pembinaan terhdap terhadap 

implementasi jati diri dan karakteristik pendidikan Ma‘arif. 

Pembinaan dilakukan secara terencana untuk membantu para 

pendidik dalam melakukan tugasnya secara aktif dan profesional. 

Tugas pokok dan fungsi pengawas Satuan Pendidikan 

Ma‘arif, meliputi: 

1) Pelaksanaan analisis kebutuhan; 

2) Penyusunan program kerja pengawasan madrasah/sekolah; 
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3) Penilaian kinerja kepala madrasah/sekolah, kinerja guru, dan 

kinerja tenaga kependidikan lain (TU, laboran, dan 

pustakawan); 

4) Pembinaan kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan 

lain; 

5) Pemantauan kegiatan sekolah serta sumber daya pendidikan 

yang meliputi sarana belajar, prasarana pendidikan, biaya, 

dan lingkungan sekolah; 

6) Pengolahan  dan  analisis  data  hasil  penilaian, pemantauan, 

dan pembinaan; 

7) Evaluasi proses dan hasil pengawasan; 

8) Penyusunan laporan hasil pengawasan; 

9) Tindak lanjut hasil pengawasan untuk pengawasan 

berikutnya. 

4. Standar Sarana Dan Prasarana 

Pemenuhan sarana dan prasarana Satuan Pendidikan 

Ma‘arifdidasarkan pada kebutuhan optimalisasi proses pembelajaran 

untuk merangsang anak agar mampu mengembangkan kemampuan 

berpikir dan berkreasi secara maksimal. 

Prinsip-prinsip pengembangan sarana dan prasarana Satuan 

Pendidikan Ma‘arif adalah: (a) keamanan dan kenyamanan; (b) 

mengutamakan kebersihan; dan (c) memungkinkan kerja 

pembelajaran secara kreatif dan berkelompok. Dengan prinsip-prinsip 
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tersebut, Satuan Pendidikan Ma‘arif diharapkan mampu menciptakan 

lingkungan pendidikan yang ramah, tanpa kekerasan, dan kondusif 

bagi perkembangan potensi peserta didik, melalui proses pembelajaran 

yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. 

a. Sarana 

Satuan Pendidikan Ma‘arif mempunyai kelengkapan alat 

dan media pembelajaran yang mendukung terwujudnya visi, misi 

dan tujuan Lembaga.Kelengkapan tersebut mencakup: Buku-

Buku atau karya tulis yang digunakan oleh Satuan Pendidikan 

Ma‘arif terbagi ke dalam: 

5. Buku  teks  pelajaran  (BTP),  yaitu  buku  yang 

menjadi pegangan pendidik dan peserta didik dalam 

setiap mata pelajaran. BTP yang digunakan adalah buku-

buku yang sudah dinilai kelayakannya oleh Pemerintah dan 

Lembaga. Dalam proses pembelajaran, pemnbahasan atas 

BTP yang digunakan diintegrasikan dengan nilai-nilai Islam 

Ahlussunnah Waljama‘ah. 

6. Buku referensi dan pengayaan (BRP), yaitu buku-buku yang 

dijadikan rujukan bagi pencarian informasi tertentu untuk 

memperkaya pengetahuan pendidik dan peserta didik. Selain 

BRP yang bersifat umum, Satuan Pendidikan Ma‘arif dan 

Lembaga mengembangkan BRP yang berorientasi pada 

penanaman nilai-nilai Islam Ahlussunah Waljama‘ah. 
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7. Sumber Belajar 

Sumber belajar mencakup seluruh informasi yang 

dapat digunakan oleh pendidik dan peserta didik untuk 

menoptimalisasikan proses pembelajaran. Pemanafaatan 

sumber belajar dilakukan agar proses pembelajaran sejalan 

dengan visi, misi dan tujuan Lembaga. Sumber belajar ini 

berupa kitabkuning, manuskrip, jurnal, majalah, surat kabar, 

website atau portal online, kearifan lokal, lingkungan alam 

sekitar, dan sebagainya. 

b. Prasarana 

Fasilitas dasar yang dibutuhkan oleh Satuan Pendidikan 

Ma‘arif dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga 

pendidikan meliputi: 

1) Perpustakaan 

Perpustakaan  digunakan  sebagai  pusat  informasi 

serta kajian dan pengembangan pengetahuan bagi pendidik 

dan peserta didik. Ada 2 (dua) jenis perpustakaan, yaitu: (a) 

perpustakaan madrasah/ sekolah; dan (b) perpustakaan di 

lingkungan sekitar satuan pendidikan, antara lain: 

perpustakaan masjid, pesantren, dan perpustakaan pribadi 

(guru atau kyai). 

2) Tempat Ibadah 
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Tempat ibadah pada Satuan Pendidikan Ma‘arif 

dimanfaatkan untuk: (a) media aktualisasi kegiatan ibadah; 

(b) internalisasi nilai-nilai Islam Ahlussunah Waljama‘ah; (c) 

pelestarian tradisi keagamaan; dan (d) laboratorium mata 

pelajaran agama. 

3) Ruang Kelas 

Ruang kelas dalam Satuan Pendidikan Ma‘arif 

didesain sedemikian rupa untuk memvisualisasikan simbol-

simbol Islam Ahlussunnah Waljama‘ah dan ke-NU-an. 

Ruang kelas dimanfaatkan secara maksimal sebagai media 

pembelajaran dan interaksi sosial yang menjunjung tinggi 

nilai-nilai kebersamaan, keakraban, serta penghayatan dan 

penguatan jatidiri komunitas. 

4) Tempat olah bakat dan olahraga 

Tempat olahbakat dan olahraga berfungsi sebagai area 

untuk peserta didik dalam mengembangkan bakat, 

berolahraga, bermain, dan kegiatan ekstrakurikuler lainnya. 

Kegiatan jolahbakat dan olahraga ditopang dengan tempat 

yang aman, nyaman, dan kondusif bagi peserta didik untuk 

melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan potensi dan 

pilihannya masing-masing, sehingga dapat bermanfaat bagi 

perkembangan dan kelangsungan hidupnya. Dengan 
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demikian, kegiatan olahbakat dan olahraga berjalan tanpa 

paksaan dan kekerasan. 

5) Standar Pendidik Dan Tenaga Kependidikan 

Pendidik dan tenaga kependidikan pada Satuan 

Pendidikan Ma‘arif bersifat melayani dan mampu memberi 

inspirasi dan motivasi pada pertumbuhan dan perkembangan 

potensi peserta didik. Pendidik dan tenaga kependidikan yang 

dimaksud adalah pribadi yang: (a) mempunyai komitmen 

untuk mengabdi; (b) mampu membangkitkan gairah peserta 

didik untuk belajar; (c) memberdayakan sumber-sumber yang 

ada di masyarakat; dan (d) menjadi bagian dari komunitas 

belajar (learning community).  

Standar Pendidik Pendidik pada Satuan Pendidikan 

Ma‘arif terdiri dari: (a) guru kelas; (b) guru mata pelajaran 

agama serta Islam Ahlussunnah Waljama‘ah dan Ke-NU-an; 

dan (c) guru mata pelajaran umum.  

Pendidik pada pada Satuan Pendidikan Ma‘arif 

mempunyai kualifikasi dan kompetensi sebagai berikut: 

a) Kualifikasi 

Kualifikasi pendidik Satuan Pendidikan Ma‘arif 

adalah berpendidikan S1 ke atas serta mempunyai 

integritas, dedikasi dan loyalitas terhadap pencapaian 
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visi, misi dan tujuan Lembaga serta pengembangan 

jam‘iyah maupun jama‘ah Nahdlatul Ulama. 

b) Kompetensi 

Pendidik Satuan Pendidikan Ma‘arif adalah 

memiliki serangkaian keahlian, kemampuan, 

keterampilan dan sikap yang dibutuhkan untuk 

menunjang tugas, fungsi, dan perannya dalam proses 

pendidikan yang dijiwai dengan nilai-nilai Islam 

Ahlussunah Waljama‘ah. Kompetensi tersebut adalah: 

1) Memiliki wawasan dan pengetahuan yang luas 

tentang kurikulum dan materi pelajaran yang 

diampunya; 

2) Memiliki wawasan dan keterampilan yang luas 

berkaitan dengan metode pembelajaran; 

3) Mampu membimbing peserta didik, dan menjadi suri 

tauladan dalam mengaktualisasikan akhlakul 

karimah; 

4) Guru agama mampu membaca dan memahami kitab 

kuning dari berbagai macam disiplin ilmu yang 

diajarkan di pondok pesantren. 

5) Mampu berinteraksi dan menjadi panutan bagi 

masyarakat dalam pembinaan kehidupan beragama; 
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6) Memiliki pemahaman dan sikap sosial yang sesuai 

yang mencerminkan paham Islam Ahlussunah 

Waljama‘ah, yaitu tasamuh, tawasuth, tawazun, dan 

i’tidal. 

5. Karakteristik Satuan Pendidikan Ma’arif adalah: 

a. Menjadikan paham Ahlussunah Waljama‘ah sebagai kekhasan 

dan keunggulan;  

b. Memelihara suasana keagamaan di satuan pendidikan dalam hal 

amaliyah ibadah, pergaulan, dan akhlakul karimah dalam perilaku 

sehari-hari sesuai dengan ajaran Ahlussunah Waljama‘ah;
56

 

c. Menjadikan Mabadi Khaira Ummah sebagai landasan manajemen 

yang merefleksikan nilai-nilai kebenaran/ kejujuran (ash-shidq), 

kepercayaan (al-amanah), keadilan (al-‗adalah), gotong royong 

(at-ta‘awun), konsistensi terhadap kebenaran (al-istiqamah), kerja 

keras, serta menjunjung tinggi nilai amal kerja dan prestasi 

sebagai bagian dari ibadah kepada Allah Swt. 

b. Melaksanakan kurikulum yang berlaku pada setiap 

jenjang/jenis pendidikan yang bersangkutan; 

c. Menjadikan paham Islam Ahlussunnah Waljama‘ah sebagai 

jati diri pendidikan yang dijalankan.
57
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6. Kurikulum Aswaja 

a. Kurikulum yang diterapkan oleh Satuan Pendidikan Ma‘arif 

mengacu pada kurikulum yang ditetapkan oleh Pemerintah yang 

disempurnakan dengan Standar Pendidikan Ma‘arif 

b. Paham Islam Ahlussunah Waljama‘ah dan ke-Nahdlatul Ulama-

an menjadi bagian dari struktur kurikulum Satuan Pendidikan 

Ma‘arif 

c. Implementasi kurikulum yang ditetapkan pemerintah 

dikembangkan oleh Satuan Pendidikan Ma‘arif untuk 

menciptakan situasi kondusif bagi aktualisasi nilai-nilai Islam 

Ahlussunah Waljama‘ah; 

d. Nilai-nilai ajaran Ahlulsunnah Waljama‘ah menjadi ruh seluruh 

proses pembelajaran baik kurikuler maupun ekstra kurikuler.
58

  

7. Standar Kurikulum Lembaga Pendidikan NU 

Kurikulum Satuan Pendidikan Ma‘arif berpegang pada 

prinsip-prinsip: (a) selaras dengan potensi peserta didik; (b) 

memanfaatkan sumber alam dan sosial di lingkungan sekitar satuan 

pendidikan; (c) selajan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi; (d) mendorong berkembangnya semangat dan kemampuan 

belajar terus menerus; (e) sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hidup; 

dan (f) keseimbangan antara muatan lokal dan kepentingan nasional. 
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Kerangka dasar operasional dan struktur kurikulum Satuan 

Pendidikan Ma‘arif mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam 

sistem pendidikan nasional dan diperkaya dengan materi Ahlussunah 

Waljama‘ah (Aswaja), ke-NU-an, dan kearifan lokal. Keunggulan dan 

kekhususannya adalah nilai-nilai Aswaja dan Ke-NU-an ditanamkan 

dalam seluruh proses pembelajaran, sehingga terjadi pembiasaan 

untuk membentuk sikap dan perilaku peserta didik. Adapun penerapan 

materi kearifan lokal dimaksudkan untuk mengembangkan 

keunggulan setiap Satuan Pendidikan Ma‘arif dengan memperhatikan 

potensi lokal. 

Sebagai bagian integral dari struktur kurikulum Satuan 

Pendidikan Ma‘arif, materi Aswaja dan ke-NU-an memiliki fungsi 

sebagai berikut: 

1) Menanamkan nilai-nilai dasar Aswaja dan Ke-NU-an kepada 

peserta didik sebagai pedoman dan acuan dalam menjalankan 

ajaran Islam; 

2) Meningkatkan pengetahuan dan keyakinan peserta didik terhadap 

paham Aswaja dan Ke-NU-an, sehingga mereka dapat 

mengetahui sekaligus dapat mengamalkan ajaran-ajaran yang 

terkandung di dalamnya; 

3) Memperbaiki kesalahan-kesalahan dan kelemahan-kelemahan 

peserta didik dalam menjalankan ajaran Islam dalam kehidupan 

sehari-hari; dan Memupuk keyakinan peserta didik tentang paham 
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Aswaja dan Ke-NU-an yang sesungguhnya, sehingga dapat 

mengamalkan dan menjalankan ajaran Islam dengan benar dan 

penuh keyakinan. 

Kurikulum Aswaja dan Ke-NU-an bertujuan untuk 

memperkenalkan dan menanamkan nilai-nilai Aswaja dan ke-NU-an 

secara keseluruhan kepada peserta didik, sehingga menjadi muslim 

yang terus berkembang dalam hal keyakinan, ketakwaan kepada Allah 

SWT., serta berakhlak mulia sebagai individu maupun anggota 

masyarakat, sesuai dengan tuntunan ajaran Islam berhaluan 

Ahlussunah Waljama‘ah yang dicontohkan oleh jama‘ah, mulai dari 

sahabat, tabi‘in, tabi‘it tabi‘in, dan para ulama dari generasi ke 

generasi.
59

 

Cakupan materi Aswaja dan ke-NU-an diberikan secara 

bertahap, meliputi: 

1. Kelas VII (SMP) 

1) Proses Perkembangan Islam di Indonesia 

2) Pondok Pesantren 

3) Hubungan antara pesantren dan Nahdlatul ulama 

4) Kelahiran NU 

5) Tokoh pendiri NU 

6) Visi Misi dan tujuan NU 

7) Program dan ikhtiar NU 
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8) Bacaan dalam solat 

9) Sistim keorganisasin NU 

10) Permusyawaratan dalam NU 

11) Keanggotaan NU 

12) Faham keagamaan NU 

13) Pelaksanaan shalat jum‘at
60

 

2. Kelas VIII (SMP) 

1) Ahlussunnah waljama‘ah menurut NU 

2) Usaha NU memperthankan dan mengembangkan Aswaja 

3) Sistim bermazhab 

4) Mazahab – mazhab Aswaja menurut NU 

5) Penetapan awal dan akhir Bulan Ramadhan  

6) Shalat tarawih 

7) Shalat witir 

8) Sikap kemsyarakatan NU 

9) Khidmah NU dibidang keagamaan dan dakwah 

10) Khidmah NU dibidang pendidikan dan ilmu pengetahuan 

11) Khidmah NU dibidang kesejahteraan masyarakat 

12) Khidmah NU dibidang seni dan budaya 

13) Khidmah NU dibidang bela negara 

14) Kebesaran NU dan aspek pendukungnya
61
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3. Kelas IX (SMP) 

1) Sejarah timbulnya firqoh dalam Islam 

2) Tokoh dan ajaran firqoh dalam Islam 

3) Perbedaan antara Ahlussunnah waljamaah dan firqoh-firqoh 

lainnya 

4) Sunnah dan bid‘ah 

5) Macam-macam bid‘ah 

6) Ukhuwah Nahdliyah 

7) Penerapan ukhuwah Nahdliyah 

8) Hadiah pahala untuk orang yang sudah meninggal 

9) Pengertian selamatan untuk mayyit 

10) TAWASSUL 

11) Mabadi‘ khaira ummah 

12) Penerapan mabadi‘ khaira ummah 

13) Syakhsiyah Nahdliyyah pengamalan asy syakhsiyah 

Nahdliyah 

14) Shalawat kepada Nabi Muhammad SAW
62

 

4. KELAS X (MA) 

1) Strategi dakwah islam di Indonesia 

2) Peranan ulama dalam dakwah Islam Ahlussunnah waljama‘ah 

3) Peringatan maulid nabi Muhammad SAW 

4) Menghormati Nabi, Sahabat dan Ulama 

                                                                 
62

  PW LP Ma‘arif NU Jawa Timur, Pendidikan Aswaja dan Ke-Nuan kelas IX, Al-Maktabah-PW 

LP Ma‘arif NU JATIM, Surabaya, 2012, hal.iv-v 



56 
 

 
 

5) Ahlussunnah waljama‘ah 

6) Kelahiran NU 

7) Tahun baru hijriyah  

8) Tasu‘a dan asyura‘
63

 

5. KELAS XI (MA) 

1) Ijtihad dan taqliMa‘arif NU 

2) Malam nishfu sya‘ban 

3) Badan otonom NU 

4) NU dan perkembangan zaman 

5) Lembaga Pendidikan ma‘afif NU 

6) Nahdlatul Ulama 

7) Zikir dan istigosah
64

 

6. KELAS XII (MA) 

1) KHITTAH NU 

2) Mabadi‘ khaira ummah 

3) Konsep ukhuwah menurut NU 

4) Konsep barokah dan karomah 

5) VISI PERJUANGAN NU 

6) Tanggung jawab warga NU terhadap jam‘iyah NU
65

 

 

                                                                 
63

  PW LP Ma‘arif NU Jawa Timur, Pendidikan Aswaja dan Ke-Nuan kelas X , Al-Maktabah-PW 

LP Ma‘arif NU JATIM, Surabaya,  2012, hal.iv-v 
64

   PW LP Ma‘arif NU Jawa Timur, Pendidikan Aswaja dan Ke-Nuan kelas XI, Al-Maktabah-PW 

LP Ma‘arif NU JATIM, Surabaya, 2012, hal.iv-vi 
65

   PW LP Ma‘arif NU Jawa Timur, Pendidikan Aswaja dan Ke-Nuan kelas XII, Al-Maktabah-PW 

LP Ma‘arif NU JATIM, Surabaya, 2012, hal.iv-vi 



57 
 

 
 

8. Standar Kompetensi Lulusan 

Standar kompetensi lulusan (SKL) dijadikan sebagai pedoman 

dalam penilaian pendidikan yang tergambar dalam lulusan. SKL 

disusun berdasarkan jenjang pendidikan, yaitu dasar dan menengah. 

Lulusan Satuan Pendidikan Ma‘arif adalah pribadi yang: 

(a) religius;  

(b) mempunyai kepedulian terhadap lingkungan;  

(c) menghargai tradisi dan kemajemukan; dan 

(d) mampu mengembangkan semangat belajar lebih lanjut.Keempat 

karakter tersebut menjiwai seluruh capaian-capaian ideal dalam 

setiap bidang studi yang dipelajari. 

Adapun terkait dengan materi Aswaja dan Ke-NU-an, SKL 

Satuan Pendidikan Ma‘arif adalah sebagai berikut: 

Tabel. 2.1 

Standar Kompetensi Lulusan (Skl) SMP/MTs 

DIMENSI KUALIFIKASI KEMAMPUAN 

Sikap Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap 

 orang beriman, berakhlakul karimah, berilmu, 

 percaya diri, dan bertanggung jawab dalam 

 berinteraksi secara efektif dengan lingkungan 

 Standar Pendidikan Ma‘arif Nahdlatul Ulama 

DIMENSI KUALIFIKASI KEMAMPUAN 

 sosial dan alam di lingkungan rumah, sekolah, 

 dan tempat bermain. 

Pengetahuan Memiliki pengetahuan faktual dan konseptual 

 berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 

 pengetahuan,  teknologi,  seni,  dan  budaya 

 dalam  wawasan  kemanusiaan,  kebangsaan, 

 kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena 
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DIMENSI KUALIFIKASI KEMAMPUAN 

 dan kejadian di lingkungan rumah, sekolah, 

 dan tempat bermain. 

Keterampilan Memiliki kemampuan pikir dan tindak yang 

 produktif  dan  kreatif  dalam  ranah  abstrak 

 dan konkret sesuai dengan yang ditugaskan 

 kepadanya. 

 

 

Tabel 2.2 

Standar Kompetensi Lulusan (Skl) Ma/Sma/Smk  

DIMENSI KUALIFIKASI KEMAMPUAN 

Sikap Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap 

 orang beriman, berakhlakul karimah, berilmu, 

 percaya diri, dan bertanggung jawab dalam 

 berinteraksi secara efektif dengan lingkungan 

 sosial dan alam serta dalam menempatkan diri 

 sebagai  cerminan  bangsa  dalam  pergaulan 

 Dunia  

Pengetahuan Memiliki pengetahuan faktual, konseptual, 

 prosedural,   dan metakognitif   dalam 

 ilmu  pengetahuan,  teknologi,  seni,  dan 

 budaya  dengan wawasan  kemanusiaan, 

 kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 

 terkait penyebab serta dampak fenomena 

 dan kejadian  

Keterampilan Memiliki kemampuan pikir dan tindak yang 

 efektif dan kreatif dalam ranah abstrak dan 

 konkret sebagai pengembangan dari yang 

 dipelajari di sekolah secara mandiri
66

 

 

9. Standar Proses 

Standar proses adalah rangkaian kegiatan terkait program 

pembelajaran, meliputi: tahap perencanaan, pelaksanaan, penilaian 

hasil, dan pengawasan proses pembelajaran. Proses pembelajaran pada 
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Satuan Pendidikan Ma‘arif didasarkan pada prinsip: (a) kebhinekaan 

budaya; (b) keragaman latar belakang, karakter, dan kecerdasan 

peserta didik; (c) mengembangkan kegiatan belajar berbasis aneka 

sumber dan inovatif; (d) mengembangkan kreatifitas peserta didik dan 

membangun budaya membaca dan menulis; dan (e) penanaman jatidiri 

dan karakteristik pendidikan Ma‘arif. 

Kegiatan yang tercakup dalam proses pembelajaran pada 

Satuan Pendidikan Ma‘arif adalah sebagai berikut: 

a. Penyusunan silabus 

Penyusunan silabus mengacu pada standar nasional 

untuk mendorong terciptanya pembelajaran yang aktif, inovatif, 

kreatif, efektif dan menyenangkan dengan memperhatikan 

keragaman potensi peserta didik. Pendidik pada Satuan 

Pendidikan Ma‘arif dapat menyusun silabus pembelajaran dengan 

variasi-variasi tertentu sesuai dengan kebutuhan masing-masing 

Untuk  meningkatkan  kualitas  pembelajaran  dan mempertajam   

muatan   Paham   Islam   Ahlussunnah Waljama‘ah, proses 

penyusunan silabus dapat melibatkan pakar, praktisi pendidikan 

dan pegiat atau tokoh NU untuk berdiskusi dan bertukar pikiran.  

b. Kegiatan Tatap Muka 

Pendidik  berperan  penting  dalam  mengembangkan 

kegiatan  tatap  muka  bersama  peserta  didik.  Kegiatan tatap  

muka  di  Satuan  Pendidikan  Ma‘arif  dijalankan untuk 
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meningkatkan peran serta peserta didik agar dapat sepenuhnya 

terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran, baik di dalam maupun 

di luar kelas; atau melalui media online. Berbagai bentuk kegiatan 

perlu dirancang secara kreatif untuk mengembangkan minat dan 

upaya peserta didik dalam menguasai materi pembelajaran. 

Peserta didik dibimbing agar berkemampuan mengeksplorasi 

materi pembelajaran dan berupaya untuk belajar lebih lanjut. 

Peserta didik dilatih untuk bersikap mandiri, mengembangkan 

rasa percaya diri dan bertindak secara bertanggungjawab. 

Pendidik berperan sebagai fasilitator, motivator, dan penyedia 

informasi yang diperlukan bagi peserta didik untuk mendalami, 

menghayati dan mengembangkan potensi dirinya dalam 

menguasai materi pembelajaran (ilmu pengetahuan). 

c. Kegiatan Perpustakaan  

Perpustakaan merupakan salah satu pusat kegiatan 

akademis yang penting. Oleh karena itu, Satuan Pendidikan 

Ma‘arif hendaknya mengembangkan perpustakaan yang berisi 

koleksi buku-buku bacaan dari berbagai jenis, baik yang terkait 

dengan materi pembelajaran maupun bidang-bidang lain yang 

mendukung; baik agama maupun umum. Perpustakaan dapat 

dimanfaatkan oleh peserta didik, pendidik, dan masyarakat 

umum. 
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Di dalam perpustakaan, disediakan ruang baca yang dapat 

dimanfaatkan peserta didik pada waktu-waktu di luar jam 

pembelajaran. Untuk mengoptimalisasikan kegiatan 

perpustakaan, perlu disiapkan tenaga pustakawan yang mampu 

menjalankan kegiatan inventarisasi, katalogisasi buku, penataan 

fisik buku, dan melakukan pelayanan kepada pembaca. 

Perpustakaan juga dikembangkan secara lebih luas dengan 

menyediakan berbagai sumber informasi seperti majalah, surat 

kabar, dan buletin yang berhubungan dengan agama dan ilmu 

pengetahuan. Untuk mendorong kreatifitas peserta didik dalam 

hal tradisi membaca dan menulis, perlu disediakan media khusus 

untuk mempublikasikan hasil-hasil karya tulis peserta didik agar 

bisa dilihat dan dibaca oleh pengunjung pespustakaan.
67

 

  
E. Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Kajian pustaka disini merupakan kajian terhadap penelitian 

terdahulu, buku-buku atau sumber lain yang menunjang penelitian yang akan 

dilaksanakan. Dari hasil penelusuran kepustakaan, ditemukan beberapa hasil 

penelitian, sebagai berikut: 

Pertama, tesis saudari Labziah (2013) tentang ―Implementasi 

kurikulum Ahlussunnah waljama‘ah pada madrasah aliyah Nahdatus Shibyan 

Indragiri Hilir‖  Dari ahlussunnah waljama‘ah asil penelitian yang dilakukan 

dapat disimpulkan ; pertama penyusunan program tahunan di Madrasah 
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Nahdhatus Shibyan  sudah dirumuskan sejak tahun 1993 baru 

disempurnahkan pada tahun 2001, tapi masih perlu pembenahan dan akses 

managemen yang lebih kondusif. Kedua meskipun PROTA dan  PROSEM  

telah dirampungkan namun tidak didukung dengan media pembelajaran yang 

dibutuhkan dalam proses pembelajaran aswaja. 

Faktor pendukung dalam penerapan kurikulum Ahlussunnah 

waljamaah pada Madrasah Nahdatus Shibyan adalah keadaan guru, fasilitas 

pendidikan, dan kondisi sosial kemasyarakatan. Adapaun factor 

penghambatnya adalah Kondisi fasilitas pembelajaran yang belum memadai. 

Kedua tesis saudari mutmainnah (2001) tentang ―tipologi perubahan 

dan model pendidikan multikultural di pesantren salaf Ahlussunnah 

waljamaah (ASWAJA) di Indonesia”. Dari hasil penelitian yang dilakukan 

dapat disimpulkan ; pertama  dalam bidang pendidikan sebenarnya sulit 

untuk mengatakan masih terdapat pesantren salaf (tradisional) sama sekali, 

yang ada adalah model campuran antara corak tradisional dan 

medern.kalangan pesantren salaf nampaknya telah mengambil dasar al-

muhafadhotu ‗ala qodimi al-solih wal aklu biljadidi al-aslah 

(mempertahankan yang lama yang masih baik dan mengambil yang baru 

demi kebaikan) sebagai pijakan. oleh karena itu  model pembelajaran dengan 

model bandongan dan sorogan sebagai ciri tradisional dapat berjalan bersama 

dengan sistem klasikal (berkelas) dengan penyediaan kurikulum yang terarah 

sebagai cirri modern. 
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Berdasarkan temuan, ada bebrapa corak model pendidikan yang ada 

di madrasah aliyah yang awalnya dsebut salaf, dan ini merupakan dinamika 

tersendiri, yaitu sistim bandongan dan sorogan, Madrasah Diniah, Ma‘had 

Aly, sekolah formal (SMP. MTs, SMA, dan MA) dan perguruan tinggi. 

Ketriga, teisi saudara Fauzan (2013) tentang “Ahlussunnah 

Waljama’ah menurut KH. Hasyim Asy’ari dan menurut KH. Said Aqil siradj 

(sekarang ketua PBNU) ”. Dari hasil penelitian dilakukan, sehingga 

disimpulkan  bahwa pendidikan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa 

pendidikan Ahlussunnah Waljama‘ah dalam rumusannya yang konkret dan 

funsional tentu bukan hal yang mudah. Karena Ahlussunnah waljama‘ah 

sebagai manhaj fikr sejauh ini masi bergerak pada wilayah mistis-religius 

belum menambah pada wilayah konkret-fungsional. Artinya, bahwa sejauh 

ini pendidikan dalam persfektif Ahlussunnah waljama‘ah diterapkan secara 

tradisional menurut orientasi pemahaman terhadap Ahlussunnah waljama‘ah 

itu sendiri. Tetapi bukan berarti bahwa Ahlussunnah waljama‘ah tidak 

memiliki konsep pendidikan yang khas, karena praktek praktek pendidikan di 

berbagai institusi Ahlussunnah waljama‘ah, seperti pesantren misalnya, 

secara umum, memilikiperbedaan signifikan dengan pola pendidikan lain. 

Dengan kata lain, masih ada hal-hal yang substansial membedakan 

karakter pendidikan kalangan Ahlussunnah waljama‘ah dengan praktek-

praktek pendidikan lain. Apa yang bias dilakukan dalam konteks ini adalah 

upaya klarifikasi konseptual pendidikan ala Ahlussunnah waljama‘ah dari 

sudut pandang ontologism-kefilsafatan, untuk kemudian ditarik benang 
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merah persfektif pendidikan Ahlussunnah waljama‘ah yang lebih bersifat 

praktis. Untuk menemukan formulasi pendidikan ala Ahlussunnah 

waljama‘ah , tentu tidak bias menafikan aspek histori dari terminology 

Ahlussunnah waljama‘ah itu sendiri, termsuk didalamnya kerangka teologi, 

dan karya-karya ulama-ulama Ahlussunnah waljama‘ah. 

F. Konsep Operasional 

1. Perncanaan implementasi manajemen kurikulum Lembaga 

Pendidikan NU di SMP-IT Dar al-Ma’arif san MA Ma’arif 

Pekanbaru . 

a. Rumusan perencanaan Lembaga Pendidikan Nahdlatul Ulama tentang 

peningkatan proses pembelajaran terhadap iplementasi nilai-nilai 

aswaja untuk tenaga pendidik yang ada di;ingkungan NU. 

b. Rumusan kurikulum yang digunakan disesuaikan dengan visi misi 

Lembaga Pendidikan Nahdlatul Ulama 

c. Perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan untuk 

peningkatan dan pengembangan mutu pendidikan terkait dengan 

implementasi nilai-nilai aswaja. 

d. Perumusan Misi satuan pendidikan sebagai tahapan-tahapan 

pengembangan kegiatan dalam rangka mewujudkan misi Satuan 

Pendidikan Ma‘arif. 

e. Perumusan rencana kerja satuan pendidikan di Lembaga Pendidikan 

NU. 
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2. Pelaksanaan implementasi manajemen kurikulum Lembaga 

Pendidikan NU di SMP-IT Dar al-Ma’arif san MA Ma’arif 

Pekanbaru . 

a. Lembaga Pendidikan NU memberikan Pengarahan terhadap kepala 

Madrasah / Kepala Sekolah  untuk melaksanakan proses pembelajaran 

terkait tentang nilai-nilai aswaja. 

b. Lembaga Pendidikan NU memberikan penilaian  kinerja Kepala 

Madrasah/Kepala Sekolah dan tenaga kependidikan yang ada di 

Lembaga Pendidikan NU Terkait tentang visi misi LP Ma‘arif 

c. Pengarahan Kepala Sekolah/Waka Kurikulum kepada guru dalam 

mengimplementasikan visi satuan pendidikan Ma‘arif dalam proses 

pembelajaran. 

d. Pembekalan para guru tentang nilai-nilai Ahlussunnah waljama‘ah. 

e. Menjadikan Ahlussunnah waljama‘ah sebagai ruh dalam proses 

pembelajaran, baik kurikuler maupun ekstra kurikuler. 

f. Menggalakkan pelaksanaan implementasi  manajemen kurikulum  

Lembaga Pendidikan nahdlatul Ulama berbasis Aswaja. 

3. Pengawasan implementasi manajemen kurikulum Lembaga 

Pendidikan NU di SMP-IT Dar al-Ma’arif san MA Ma’arif 

Pekanbaru . 

a. Lembaga Pendidikan NU melakukan pemantauan terhadap kegiatan 

madrasah/sekolah dan sumber daya pendidikan. 
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b. Lembaga Pendidikan NU melakukan analisis, Evaluasi proses dan 

hasil pengawasan kurikulum berbasis aswaja 

c. Kepala Sekolah melakukan supervisi terhadap guru terkait tentang 

nilai-nilai aswaja. 

d. Bentuk pelaksanaan supevisi kurikulum berbasis aswaja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




