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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Dari uraian yang telah dibahas di Bab sebelumnya maka peneliti 

dapat menyimpulkan bahwa: 

1. Model pengembangan kurikulum lokal madrasah di pesantren Nuris 1 

Jember dan Al-Qodiri 1 Jember telah mengalami integrasi antara 

kurikulum nasional dan kurikulum pesantren. Perubahan tersebut 

dimaksudkan untuk mencetak santri yang mampu mengikuti 

perkembangan zaman di satu sisi dan santri yang tetap mempertahankan 

nila-nilai budaya salaf di sisi lain. Dengan tujuan yang semacam itu, para 

santri madrasah di Nuris 1 Jember dan Al-Qodiri 1 Jember diwajibkan  

untuk  mengikuti  mata  pelajaran  yang  merupakan bagian dari 

kurikulum pemerintah dan mata pelajaran yang merupakan kurikulum 

pondok pesantren salaf. Model integrasi ini dilatarbelakangi oleh adanya 

perubahan tantangan zaman, tuntutan kebijakan, tuntutan lingkungan, dan 

perkembangan pesantren untuk tetap menjadi lembaga pendidikan yang 

Islami, populis, dan berkualitas. 

Dialektika yang terjadi antara elite pesantren dan pemerintah dalam 

pengembangan kurikulum lokal tersebut saling menguatkan satu sama 

lain. Pihak pesantren tidak serta-merta merubah atau mengganti struktur 

kurikulum nasional yang telah ditetapkan pemerintah. Begitu pula pihak 
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Kementerian Agama, membolehkan untuk mengembangkan kurikulum 

lokal di tingkat yayasan selama tidak keluar dari pedoman atau 

kompetensi inti dan kompetensi dasar yang telah dirumuskan oleh 

Kementerian Agama. Dengan demikian, sebagaimana Teori Dialektika 

Relational dari Baxter, proses dialektika yang terjadi ini mengandung 

dimensi dialektis dan dialogis. Pola komunikasi yang dilakukan oleh elite 

pesantren dengan tidak secara frontal merubah kurikulum nasional, tetapi 

mengembangkannya dan mengintegrasikan dengan kurikulum lokal 

madrasah di bawah naungan pesantren, hal itu sebagai upaya meredakan 

konflik yang biasa terjadi antara pihak pesantren dan pemerintah terkait 

dengan pengembangan kurikulum ini. Pola komunikasi elite pesantren 

Nuris 1 Jember dan Al-Qodiri 1 Jember ini dianggap mampu untuk 

mengelola dan menegosiasikan kontradiksi yang selama ini terjadi. 

2. Faktor penghambat dialektika antara elite pesantren dan pemerintah 

terkait pengembangan kurikulum lokal madrasah di Kabupaten Jember, 

diantaranya: (a) Pedoman atau Juknis yang masih kurang jelas, sehingga 

mengakibatkan sering terjadinya multi-tafsir dan mis-komunikasi dalam 

tahap implementasi pengembangan kurikulum di tingkat lokal; (b) 

Evaluasi kurikulum lokal secara mandiri, sehingga muatan pelajaran 

dalam kurikulum lokal belum diakui secara nasional karena hanya 

diujikan oleh pihak madrasah dan dikembangkan raport secara sendiri; (c) 

Terbatasnya kualitas sumber daya pendidik, artinya dengan menambah 

beberapa muatan pelajaran dalam kurikulum lokal memiliki konsekuensi 
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untuk menambah tenaga pendidik yang sesuai dengan kualifikasi dan 

kompetensi yang dibutuhkan; (d) Terbatasnya sumber daya anggaran, hal 

ini karena dengan adanya berbagai bantuan program pendidikan yang 

diberikan oleh pemerintah, menyebabkan banyak orangtua siswa yang 

enggan untuk menyumbang/swadaya ke pesantren demi kepentingan 

pendidikan anak-anaknya, padahal pengembangan kurikulum lokal ini 

menambah kebutuhan dan kegiatan pendidikan yang diselenggarakan. 

Karena bagaimana pun, pesantren itu lembaga pendidikan yang 

diselenggarakan oleh, dari, dan untuk masyarakat; (e) Sifat kekeluargaan 

yang tertutup, yang menyebabkan adanya “hello effect” dimana 

pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dari kurikulum lokal yang 

dikembangkan; dan (f) Pembagian waktu pembelajaran yang sangat padat 

baik pengajian di pesantren, kurikuler di madrasah, dan ekstrakurikuler 

tambahan, menyebabkan adanya sebagaian muatan pelajaran yang 

dikesampingkan dan membuat para santri kelelahan mengikutinya.   

3. Implikasi dari hasil dialektika dalam pengembangan kurikulum lokal 

madrasah yang ada di Nuris 1 Jember dan Al-Qodiri 1 Jember yaitu: (a) 

Sebagai bentuk pembuktian terkait dengan mutu pendidikan madrasah di 

pesantren kepada masyarakat yang tak kalah dengan lembaga lain; dan (b) 

Hilangnya kekhawatiran masyarakat terhadap keberlanjutan jenjang 

pendidikan selanjutnya setelah keluar dari pesantren. Sehingga output dan 

outcome dari pesantren benar-benar diakui kualitasnya baik agama 
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maupun umum, serta dapat berdaya guna dan berdaya saing di tengah-

tengah kehidupan bermasyarakat.  

B. Saran-saran 

Setelah melihat kondisi yang ada, serta berdasarkan hasil penelitian 

yang penulis lakukan, tidak ada salahnya bila peneliti memberikan beberapa 

saran sebagai masukan dalam meningkatkan kualitas pendidikan khususnya 

pada pendidikan pesantren sebagai berikut: 

1. Bagi PENMA Kementerian Agama  

a. Hendaknya menyusun peraturan atau petunjuk teknis untuk 

pengembangan kurikulum lokal, khususnya bagi madrasah di bawah 

naungan pesantren, karena bagaimana pun setiap pesantren memiliki 

jati diri, kekhasan, kurikulum, atau local wisdom masing-masing yang 

tidak harus sama dengan standar pada umumnya.  

b. Hendaknya memberikan kekhususan dalam melaksanakan supervisi 

dan akreditasi kepada pihak madrasah di pesantren, karena selama ini 

mereka membuat 2 (dua) berkas administrasi, yang meliputi struktur 

kurikulum, jadwal pelajaran, sebaran mata pelajaran, pengorganisasian 

guru, dan sebagainya. Administrasi pertama untuk menanggulangi 

ketika ada kunjungan supervisor, sedangkan administrasi kedua 

disusun berdasarkan kondisi yang sebenarnya. Jadi, alangkah baiknya 

mereka cukup pengembangkan 1 (satu) administrasi saja sebagaimana 

realitanya, sedangkan para supervisor menggunakan pedoman khusus 

ketika melakukan pengawasannya pada kedua lembaga ini.  
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2. Bagi Pengasuh dan Ketua Yayasan  

a. Hendaknya meningkatkan integrasi kurikulum dan pembelajaran 

antara di madrasah formal, program ekstrakurikuler, dan kegiatan 

kepesantrenan. Karena ketiga program pembelajaran ini seharusnya 

saling mendukung satu sama lain, bukan malah melemahkan.  

b. Hendaknya memberikan dukungan dan bantuan kepada setiap 

madrasah yang dinaunginya secara adil dan merata, baik finansial, 

sarana prasarana, maupun dukungan moral, sehingga tujuan yang 

diinginkan dari integrasi pendidikan dapat tercapai.  

3. Bagi Kepala Madrasah 

a. Hendaknya mengembangkan madrasah yang dipimpinnya dengan 

lebih kompetitif lagi dengan merekrut tenaga pendidik yang kompeten 

dan mengusahakan tersedianya sarana untuk meningkatkan kompetensi 

guru dan kualitas peserta didik. 

b. Perlunya kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat 

yang  diharapkan  akan  lebih  memudahkan  proses  pembelajaran  dan 

akan membantu memaksimalkan hubungan komunikasi guna mencapai 

tujuan pembelajaran yang diharapkan. 

4. Bagi Guru Madrasah  

a. Guru hendaknya melaksanakan proses pembelajaran yang mengarah 

pada terciptanya peserta didik berpartisipasi aktif baik secara fisik 
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ataupun psikis dan mengalami kegiatan belajar mengajar secara 

langsung, sehingga pengetahuan yang dicapai tidak hanya secara teori 

saja dengan mendengarkan informasi. 

b. Menambah   wawasan   dengan   mengikuti   beberapa   pelatihan   

dan seminar tentang strategi pembelajaran yang dapat dikembangkan 

di kelasnya sehingga mampu mencapai hasil optimal. 

5. Bagi Masyarakat 

Hendaknya meningkatkan kesadaran bahwa pesantren dan lembaga 

yang dikelola tersebut adalah milik dan tanggung jawab bersama, 

sehingga seharusnya masyarakat juga berperan aktif mulai dari input, 

procces, output, outcome, hingga urusan pembiayaan. Jadi, tidak hanya 

menyekolahkan anak-anaknya dan pasrah kepada pihak pesantren saja, 

tetapi juga mendukung sepenuhnya apa pun yang diselenggarakan 

pesantren, baik moril dan materiil.  

 


