
BAB V 
PENGEMBANGAN KURIKULUM MADRASAH 

 
Sebagaimana yang telah disinggung di muka, pendidikan sebagai 

sebuah bangunan besar (system) dengan komponen-komponen yang 
merupakan sub-system tidak bisa digarap secara parsial. Uraian berikut ini 
mungkin akan memberikan gambaran, atau paling tidak wacana dan 
tawaran, kemana kita membawa 40.000-an Madrasah dengan prosentase 
siswa 18 % dari anak usia Madrasah. Dalam bahasan berikut akan disajikan 
pembahasan dalam komponen-komponen pendidikan di Madrasah.  

Pengembangan desain kurikulum yang memihak kepada 
pengembangan potensi dan mendukung pembentukan life skill  (berbasis 
kompetensi)  sangat ditentukan oleh penyaluran minat dan bakat anak. Hal 
ini bisa dikondisikan dengan menyediakan kurikulum yang tidak mengikat, 
memberikan kebebasan anak untuk memilih materi yang sesuai dengan 
potensinya (kecuali kurikulum dasar). Sebagai perbandingan, siswa-siswa 
yang mondok  berkelana di pondok pondok salaf demi mengejar satu cabang 
ilmu, memilih ustadz dan kitab yang diminati, menguasai, kemudian 
berpindah pondok, berpindah guru, demi mengejar profesionalitas dlam satu 
bidang kajian yang ditekuninya. Pada saatnya, ketika kompetensi 
kesiswaannya dikuasai, dia kembali menjadi seorang guru muda. Sistem ini 
juga berkembang di barat, dengan penawaran/pemasaran program  dan 
memberikan kebebasan studi lintas disiplin ilmu, student diberikan  
kebebasan memilih materi, dosen, bahkan waktu tatap muka. Bagaimana 
sistem ini diterapkan di Madrasah?  

Di lingkungan Madrasah berbagai cara untuk meningkatkan mutu 
lulusan dan relevansi dengan tuntutan lapangan kerja selalu diupayakan. 
Pengembangan kurikulum selalu menjadi titik tolak ke arah itu. Hal ini dapat 
disimak dari berbagai usaha yang dilakukan oleh Departemen Agama dalam 
menyusun kurikulum yang sesuai dengan tuntutan dan perkembangan 
zaman. 

Penerapan kurikulum baru didasarkan pada pertimbangan, bahwa saat 
sekarang dan masa depan terdapat sejumlah tuntutan dan kebutuhan 
masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, terutama yang menyangkut 
perkembangan ilmu dan teknologi, kebutuhan pembangunan, berkembang 
pesatnya arus informasi dan globalisasi, serta hasil evaluasi terhadap 
pelaksanaan kurikulum itu sendiri. Kurikulum Berbasis Kompetensi 
merupakan sarana bagi pencapaian tujuan pendidikan yang berorientasi pada 
penguasaan kompetensi dasar yang bermuara pada kecakapan hidup. 
Kurikulum berbasis kompetensi mengubah tujuan pembelajarandari orientasi 
materi pengetahuan semata, menjadi penguasaan kecakapan, baik kecakapan 
dasar manual (psikomotorik), penguasaan konsep dasar keilmuan (kognitif) 
maupun penguasaan nilai dan sikap (afektif), serta aplikasinya dalam 
kehidupan sehari-hari. Dengan kurikulum baru ini diharapkan akan 
menghasilkan lulusan yang berkualitas. Pengembangan kurikulum selalu 
menjadi pusat perhatian bidang pendidikan, sementara  bagaimana interaksi 



mengajar antara tenaga pengajar (guru) atau sumber belajar lain yang 
tersedia dengan pebelajar (siswa) tidak pernah mendapat perhatian. 

Walaupun pengembangan kurikulum sebenarnya akan selalu membawa 
konsekuensi pada pelaksanaan praktek di dalam kelas sesuai tujuan yang 
ditetapkan, namun kurikulum dan pembelajaran adalah suatu proses yang 
saling berinteraksi. Kurikulum menaruh perhatian pada deskripsi tentang 
"apa isi pembelajaran" yang harus dipelajari pebelajar (siswa), sedang 
pembelajaran menaruh perhatian pada "bagaimana membelajarkan pebelajar 
(siswa)". Dengan demikian, kajian mengenai isi pembelajaran merupakan 
suatu penelaahan terhadap komponen-komponen kurikulum. Komponen-
komponen kurikulum mencakup tujuan, bahan, strategi, dan evaluasi yang 
terintegrasi menjadi suatu sistem. Untuk mengetahui konsep dan 
operasionalisasi masing-masing komponen kurikulum tersebut perlu 
dilakukan evaluasi berdasarkan teori-teori kurikulum yang relevan. 

Komponen utama dalam sistem Madrasah yang perlu secara terus 
menerus dikaji dan dikembangkan adalah: 1) peserta didik sebagai masukan 
dasar; 2) pendidik dan tenaga kependidikan lainnya sebagai unsur pengelola 
proses belajar-mengajar; 3) program pendidikan yang berupa kurikulum 
beserta masukan alat sebagai instrument in-put; dan 4) keluaran pendidikan 
Madrasah yang handal, artinya mempunyai dampak nilai tambah dan daya 
saing yang tinggi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 
bernegara. 

Salah satu bagian penting dari kegiatan Madrasah dalam meningkatkan 
kualitas lulusan adalah dengan menyiapkan kurikulum yang handal, sesuai 
dengan tuntutan zaman. Berbagai upaya telah dilakukan untuk melahirkan 
kurikulum yang antisipatif terhadap masa depan, termasuk lahirnya 
kurikulum Madrasah tahun 1994. Namun demikian, keberhasilan dan 
kegagalan kurikulum tersebut, baik dalam konsep maupun 
operasionalisasinya serta kualitas lulusan yang dihasilkan belum pernah 
diteliti. Untuk itu penelitian ini sangat penting dilakukan dalam rangka 
mengevaluasi kurikulum Madrasah Ibtidaiyah tahun 1994, khususnya bidang 
studi Pendidikan Agama Islam. 

Sebuah penelitian terhadap kurikulum MI1 menghasilkan beberapa 
temuan yaitu: bahwa  dalam GBPP untuk semua mata pelajaran pendidkan 
agama Islam,  rumusan tujuan pembelajaran umum dan isi materi 
pelajarannya cukup relevan dengan tujuan pendidikan Madrasah, demikian 
pula sasaran dan uraian sasaran yang hendak dicapai oleh tiap-tiap mata 
pelajaran tersebut. 

Tujuan pendidikan Madrasah Ibtidaiyah adalah untuk memberikan 
kemampuan dasar siswa dalam mengembangkan kehidupannya sebagai 
pribadi, anggota masyarakat, warga negara dan mendidik siswa menjadi 
manusia yang bertaqwa dan berakhlak  mulia yang menghayati dan 
mengamalkan agamanya, serta mempersiapkan untuk mengikuti pendidikan 
di Madrasah Tsanawiyah atau  Madrasah lanjutan tingkat pertama. 
                                                 

1 Penelitian ini dilakukan oleh Agus Maimun dari IAIN Malang pada tahun 2002, tidak 
dipublikasikan. 



Mendasarkan pada tujuan dan sasaran tiap-tiap mata pelajaran tersebut, 
maka kurikulum Madrasah Ibtidaiyah disamping menekankan kemampuan 
dan keterampilan dasar “Baca Tulis-Hitung (calistung)”  juga menekankan 
kemampuan dan keterampilan ibadah shalat, baca tulis al-Qur’an dan 
pengamalan akhlaqul karimah dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang 
muslim.  Harapan yang terkandung dalam kurikulum Madrasah  cukup ideal 
dan bagus, namun dalam pelaksanaan di lapangan menunjukkan bahwa 
masih banyak bermunculan kenakalan remaja. Kondisi tersebut sangat 
meresahkan para orang tua dan ahli pendidikan. 

Untuk mengatasi hal tersebut, penelitian ini juga menemukan temuan 
bahwa para kepala Madrasah dan orang tua mensarankan agar  siswa sejak 
dini  mungkin harus dididik untuk menjadi manusia yang bertaqwa dan 
berakhlak mulia sebagai muslim yang menghayati dan mengamalkan 
agamanya serta untuk menjadi manusia seutuhnya  sebagaimana dicita-
citakan oleh pendidikan nasional melalui peningkatan kualitas proses belajar 
mengajar  pendidikan agama Islam serta  praktek  ibadah dan  kegiatan-
kegiatan keagamaan  lainnya di Madrasah.  Ini  memberikan implikasi bahwa 
pembelajaran di Madrasah belum memberikan jaminan terbentuknya 
akhlakul kamimah bagi siswa. Padahal akhlakul karimah ini  ini penting bagi 
siswa sebagai  dasar kehidupan berikutnya. Strategi yang perlu 
dikembangkan adalah  bahwa bagi semua guru , setiap mengajarkan mata 
pelajaran hendaknya selalu mengaitkan dengan akhlakul karimah. Dengan 
ini diharapkan, siswa akan sadar  betapa pentingnya akhlakul karimah dalam 
kehidupannya, sekaligus membiasakan mereka untuk selalu berbuat baik. 

Praktek ibadah dan kegiatan keagamaan di Madrasah memiliki 
pengaruh yang cukup besar dalam ikut serta membentuk kepribadian dan 
prilaku siswa dan ketenangan di Madrasah. 

Penelitian lain2 menunjukkan bahwa  kegiatan keagamaan di Madrasah-
Madrasah umum dapat menciptakan ketenangan, kedamaian, dan 
meningkatkan persaudaraan, persatuan, serta silaturrahmi di antara 
pimpinan, karyawan, para guru dan para siswa. Dengan persaudaraan dan 
persatuan tersebut kenakalan remaja dapat dikurangi sedikit demi sedikit. 

Temuan  lain yang terkait dengan praktek ibadah dan kegiatan 
keagamaan di Madrasah  adalah hasil penelitian Tim Dosen Fakultas 
Tarbiyah Malang (1997) tentang pelaksanaan pendidikan agama Islam di 
Madrasah-Madrasah umum di Kodya Malang.  Penelitian tersebut 
melaporkan bahwa para guru pendidikan agama Islam di Madrasah-
Madrasah umum di Kota Malang memberi materi keagamaan tambahan  
sebagai penunjang di luar  jam pelajaran yang antara lain berupa praktek 
ibadah dan khotmil qur’an serta shalat berjamaah. Kegiatan ini dapat 
membentuk prilaku keagamaan anak serta  dapat menciptakan persaudaraan 
dan persatuan di kalangan mereka sehingga  tawuran sesama mereka dapat 
dihindari. 

                                                 
2 Dilakukan oleh Tim Peneliti Dosen fakultas Tarbiyah IAIN Malang pada tahun 1997, tidak 

dipublikasikan. 



Perasaan tenteram, lega dapat diperoleh setelah sembahyang. Perasaan 
lepas dari ketegangan batin juga dapat diperoleh setelah melakukan do’a-
do’a dan atau membaca al-qur’an. Sedangkan perasaan tenang dan terima 
(pasrah) dan menyerah dapat diperoleh setelah  melakukan dzikir dan ingat 
kepada Allah. Pembacaan do’a-do’a,  al-qur’an, dan  shalat ternyata dapat 
berpengaruh kepada sikap dan prilaku yang baik bagi civitas akademik di 
lingkungan Madrasah dan kampus.3  

Berdasarkan pada uraian di atas dapat disimpulkan bahwa praktek 
ibadah dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan keagamaan di Madrasah dapat 
menciptakan kedamaian, ketenteramaan, persaudaraan dan persatuan 
sesama  warga Madrasah serta dapat berpengaruh terhadap prilaku dan 
sikap  yang baik di kalangan civitas akademik Madrasah termasuk siswa. 
Dengan demikian praktek ibadah dan kegiatan keagamaan di Madrasah 
harus mendapat kan  porsi yang cukup dalam rangka membentuk siswa yang 
berakhlak  mulia serta bertaqwa kepada Allah  SWT. Sebagaimana yang 
dicita-citakan  dalam pendidikan nasional dan tujuan pendidikan di 
Madrasah. 

Pemahaman yang hanya terbatas pada GBPP ini menunjukkan 
pemahaman yang parsial. Padahal seorang guru yang profesional seharusnya 
menguasai berbagai perangkat yang berkaitan dengan pelaksanaan 
kurikulum, seperti misalnya landasan program dan pengembangan 
kurikulum pendidikan dasar yang berciri khas agama Islam dan pedoman 
pelaksanaan kurikulum pendidikan dasar yang berciri khas agama Islam. 
Tanpa pemahaman yang terhadap seperangkat kurikulum tersebut, maka 
guru hanya sekedar pelaksana atau pengguna kurikulum. Padahal dengan 
semangat otonomi daerah dan pendidikan, dalam batas-batas tertentu guru 
diharapkan berperan sebagai perencana, pemikir, penyusun, pengembang, 
dan evaluator kurikulum. Namun pemahaman terhadap kurikulum ini tidak 
lepas dari masalah kualitas guru. Berkaitan dengan kualitas guru ini ada dua 
masalah yang perlu mendapat perhatian. Pertama, guru belum atau tidak 
bekerja secara sungguh-sungguh, dan kedua, mungkin karena kemampuan 
profesional guru memang masih kurang.  

Kurikulum Madrasah Ibtidaiyah tahun 1994 terutama untuk mata 
pelajaran pendidikan agama Islam cukup ideal dan lengkap. Namun pada 
dataran pelaksanaan di lapangan dan di kelas dihadapkan dengan berbagai 
kendala yang antara lain yaitu; adanya tuntutan pencapaian materi yang 
sangat banyak sedangkan alokasi waktu yang tersedia sangat sedikit.  
Sehingga merepotkan pihak pelaksana kurikulum yaitu kepala Madrasah dan 
guru. Mereka berpendapat  jika  menambah alokasi waktu untuk mata 
pelajaran agama Islam, mereka akan  dihadapkan persoalan dana. 

Para pelaksana kurikulum di lapangan juga berpendapat  bahwa jika 
mereka mengikuti tata cara pelaksanaan  kurikulum pendidikan agama Islam 
sebagaimana yang ada di buku kurikulum PAI tahun 1994, maka  akan 
mengalami kesulitan dan tidak akan berhasil dalam pencapaian target materi 
PAI, karena alokasi waktu yang tersedia untuk pendidikan agama Islam 
                                                 

3 Zakiyah Darajad, Ilmu Jiwa Agama, (Jakarta:Bulan Bintang, 1985), 4-6 



dengan jumlah materi yang harus diajarkan tidak seimbang bahkan terasana 
janggal sekali, terutama jika dibandingkan dengan alokasi waktu untuk 
materi umum, seperti misalnya mata pelajaran bahasa Indonesia. Demikian 
pula dengan sistem guru kelas yang dianjurkan oleh kurikulum MI tahun 
1994 tidak diberlakukan oleh Madrasah-Madrasah Ibtidaiyah yang maju dan 
atau di lingkungan kota.  

Dalam kaitannya dengan sistem guru kelas untuk mata pelajaran umum 
dan  sistem guru mata pelajaran untuk mata pelajaran pendidikan agama dan 
kurangnya alokasi  waktu untuk materi PAI, pemberlakukan sistem guru 
kelas dan guru bidang studi  sebagaimana yang tercantum dalam kurikulum 
MI tahun 1994 ternyata tidak sepenuhnya diberlakukan oleh Madrasah-
Madrasah favorit. Mereka memberlakukan sistem guru rumpun  yaitu 
rumpun  IPS,  MIPA dan Agama untuk kelas I dan II. Sedangkan untuk kelas 
II  sampai dengan kelas VI menggunakan  sistem guru mata pelajaran untuk 
semua mata pelajaran termasuk mata pelajaran Al-qur;an Hadits, Akidah-
Akhlak, Fiqh, SKI, dan Bahasa Arab. 

Pemberlakuan sistem tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan 
kualitas dan profesionalitas  guru dalam proses kegiatan belajat-mengajar 
serta persiapan  guru dalam kegiatan belajar mengajar dan terciptanya 
konsentrasi yang baik dalam bidang studi/mata pelajaran yang akan 
diajarkan. 

Penambahan praktek-praktek ibadah shalat,  wudlu, baca tulis al-qur’an 
dan kegiatan keagamaan lainnya di Madrasah mengandung konsekuensi 
alokasi waktu untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam tidak mengikuti 
aturan sebagaimana yang terdapat dalam kurikulum MI tahun 1994. Sebab 
jika mengikuti kurikulum tersebut, maka  anak-anak siswa banyak yang tidak 
bisa beribadah  dengan  baik dan baca tulis al-qur’an, karena alokasi waktu 
yang tersedia dalam kurikulum, jika kita gunakan untuk menyampaikan 
target materi saja  tidak mencukupinya , apalagi sampai praktek segala. 

Penambahan jam untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam 
terutama untuk materi-materi yang membutuhkan praktek, seperti misalnya  
wudlu, sholat dan baca tulis al-qur’an sebagai salah satu materi yang 
ditekankan dalam kurikulum MI tahun 1994 semua  Madrasah Ibtidaiyah 
melakukan nya. Untuk mencapai target kurikulum  pendidikan agama Islam 
di MI yang alokasi waktu yang tersedia cukup sedikit tersebut, beberapa MI 
menambah jam pelajaran dengan variasi sebagai berikut; (a) Bagi MI yang 
memiliki dana yang cukup banyak, penambahan jam pelajaran dijadualkan 
secara terstruktur dan penambahan jam pelajaran dihitung sebagai jam 
tambahan yang memiliki konsekwensi administratif. (b) Bagi MI yang tidak 
memiliki dana, penambahan jam dilakukan oleh guru masing-masing di sore 
hari melalui program “les”  dan Program TPA yang materi pelajarannya 
diintegrasikan dengan kurikulum MI dan guru TPA nya juga diambilkan dari 
guru MI. 

Penambahan jam pelajaran ini suatu hal yang sangat menarik, karena 
tanpa ada tambahan jam pelajaran target kurikulum kemungkinan besar sulit 
untuk dicapai. Namun demikian, penambahan jam mempunyai 



konsekwaensi logis, berkaitan dengan material. Artinya secara material, 
tambahan jam pelajaran akan menyebabkan bertambahnya anggaran untuk 
menggaji guru. Terkecuali kalau diantara gurunya banyak yang 
menghibahkan waktunya untuk mengajar secara ikhlas. Namun demikian, 
fenomena penambahan jam pelajaran ini adalah sesuatu yang menarik untuk 
ditelaah, karena ternyata para tenaga kependidikan di Madrasah mempunyai 
pemikiran untuk mencari solusi atas keterbatasan waktu yang tersedia dan  
mereka tidak menunggu dan menggantungkan  pada  juklak dan juknis dari 
atas. 

Materi pendidikan agama Islam untuk mata pelajaran fiqh  sudah baik. 
Hanya ada kekurangannya yaitu pembahasan tentang Haid belum ada  
mengingat anak-anak kelas V dan VI  MI di lingkungan kota sudah banyak 
yang mengalami haid. Masa haid anak-anak kelas V dan VI ini disebabkan 
oleh pengaruh lingkungan kota karena Madrasah ini berada di lingkungan 
kota serta pengaruh dari media terutama TV.  Adapun untuk mata pelajaran 
SKI adalah materi sejarah Islam di Indonesia termasuk  wali songo, tokoh-
tokoh pejuang dan penyebar agama Islam di Indonesia yang perlu untuk  
dimasukkan dalam mata pelajaran SKI. Karena anak-anak di MI sedikit 
banyak telah mendengar hal tersebut melalui cerita-cerita, film di TV dan 
gambar-gambar yang ditempel di Madrasah.  Karena dalam Proses belajar 
mengajar (PBM) di kelas mereka pun juga akhirnya menanyakan hal-hal 
tersebut. 

Keadaan tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan 
dalam kurikulum ini dimana  pembahasan materinya yang lebih berorientasi 
terlalu jauh. Padahal sebenarnya, masih banyak kisah-kisah riil yang dapat 
dijadikan teladan atau diambil hikmahnya oleh siswa  dalam kehidupan. Hal 
ini berarti menafikan kisah-kisah pada zaman nabi, tetapi keterkaitan antara 
masa nabi dan masa awali harus dapat ditarik benang merah, sehingga siswa 
mempunyai pemahaman linier tentang sejarah kebudayaan Islam, tidak 
sepotong-potong. Di samping itu, materi yang disajikan dalam  SKI 
hendaknya lebih  bersifat fungsional, artinya  materi pelajaran harus 
langsung dapat diterapkan oleh siswa. Tidak harus berbicara terlalu lama 
mengenai ekspansi dalam merebut kekuasaan, tetapi lebih diarahkan pada 
etos kerja dan etos akademik dan ilmiah yang harus dilakukan oleh  siswa, 
agar bisa berhasil sebagaimana tokoh dalam sejarah Islam. 

Sedangkan hambatan yang dihadapai oleh Madrasah  di lingkungan 
desa dalam melaksanakan kurikulum adalah masalah kelengkapan fasilitas 
belajar dan dana. Kedua hal tersebut yang dirasa  oleh teman-teman dan 
pimpinan disini yang cukup mengganggu dalam pencapaian target 
kurikulum karena rata-rata wali muridnya adalah petani dan latar belakang 
pendidikannya pun juga rendah. Hal ini yang menjadikan rendahnya 
partisipasi dan kesadaran mereka untuk ikut serta dalam melengkapi fasilitas 
belajar  dan pentingnya fasilitas untuk belajar. 

Kekurangan fasilitas ini merupakan masalah laten bagi pendidikan di 
Indonesia. Namun demikian, para tenaga kependidikan  hendaknya tidak 
terjebak dengan kondisi ini, tetapi perlu melakukan terobosan dengan 



memperkuat proses belajar-mengajar. Proses belajar-mengajar yang bagus 
akan dapat meminimalkan kekurangan fasilitas. Disinilah pentingnya para 
guru untuk menguasai berbagai strategi pembelajaran. Guru yang menguasai 
strategi pembelajaran dengan bagus akan dapat memberikan hasil yang 
optimal. Hasil ini dapat ditunjukkan dengan tiga indikator, yaitu 
pengajarannya  memiliki daya tarik, efektif dan efisien. Apabila ketiga 
indikator ini terpenuhi, maka pembelajaran akan dapat berjalan dengan 
lancar dan akhirnya dapat memberikan hasil yang optimal berupa lulusan 
yang berprestasi bagus. 

Ada beberapa kelebihan kurikulum MI tahun 1994 yaitu; (a). Kurikulum 
MI tahun 1994 di samping menekankan "baca-tulis-hitung" juga menekankan 
pada kemampuan dan keterampilan ibadah shalat, baca tulis al-qur'an dan 
pengamalan akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari baik di 
Madrasah maupun di luar Madrasah. (b). Memasukkan materi muatan lokal 
yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing Madrasah, sehingga setiap 
Madrasah dapat membuat program-program unggulan yang disesuaikan 
dengan karakteristik lingkungan masyarakat masing-masing dan dapat 
dijadikan  sebagai daya tarik Madrasah. (c.) Kepala Madrasah diperbolehkan 
menambah program tambahan sesuai dengan minat dan kebutuhan 
lingkungan  dengan persetujuan Kanwil Depag. (d). Guru diberi keleluasaan 
dalam menentukan metode, alat-alat dan sumber dalam melaksanakan 
kurikulum di kelas. (e). Guru diberi keleluasaan dalam mengatur waktu 
sesuai dengan keadaan Madrasah dan kelas serta pokok bahasan yang ada. ( 
f). Untuk mengukur daya serap dan pencapaian target minimal penguasaan 
materi kurikulum, Kurikulum  MI tahun 1994 dilengkapi dengan suplamen 
yang berupa "Kompetensi Dasar ". Kelebihan kurikulum ini merupkan hasil 
pemikiran dan evaluasi kurikulum sebelumnya, sehingga menghasilkan 
kurikulum yang bagus. Namun demikian, disamping ada kelebihan juga ada 
kekurangan yang perlu mendapatkan perhatian. 

Dalam aspek pelaksanaan di lapangan ada beberapa kelemahan 
kurikulum MI tahun 1994 antara lain; (a). Kurikulum MI tahun 1994 untuk 
mata pelajaran pendidikan agama Islam terlalu sarat materi dan 
kekurangan/tidak seimbang dengan alokasi waktu yang disediakan. (b). 
Untuk mata pelajaran  Fiqh dan SKI materinya masih kurang terutama jika 
dikaitkan dengan perkembangan psikhis dan lingkungan siswa Madrasah 
Ibtidaiyah. (c). Kurikulum MI tahun 1994 beserta perangkatnya 
(lampirannya) kurang  dipahami oleh sebagian besar guru MI  karena 
lemahnya sosialisasi kurikulum tersebut di kalangan guru dan staf 
administrasi. (d). Akibat lemahnya sosialisasi kurikulum  di kalangan guru 
dan administratif tersebut, sehingga sering kali mengakibatkan soal-soal  
CAWU yang  dibuat oleh Tim Kandepag tidak sesuai dengan materi yang ada 
dalam kurikulum MI tahun 1994 yang diajarkan oleh guru di kelas. 

Jika dipahami lebih mendalam, kelemahan tersebut sebenarnya 
bermuara pada kurangnya sosialisasi terhadap pelaksanaan kurikulum di 
lapangan oleh para pengambil kebijakan.  Sebagai dampak dari hal tersebut, 
para guru berjalan sendiri sendiri sesuai dengan prsepsinya dalam 



melaksanakan kurikulum. Untuk itu, sosialisasi harus menjadi agenda  utama 
dari pengambil kebijakan. Apalah artinya  pembaharuan kurikulum jika tidak 
disertai dengan sosialisasi sampai pada tingkat bawah. Untuk itu, 
keterlibatan semua pihak, termasuk kalangan akademisi sangat diperlukan 
dalam pensosialisasian kurikulum, agar kurikulum dapat dilaksanakan 
sebagaimana yang diharapkan.  

Berbagai permasalahan diatas, hanyalah sebagian kecil dari 
permasalahan Madrasah kita yang kian hari-kian komplek. Sejauh ini belum 
ada grand design pengembangan kurikulum Madrasah kita, menimbulkan 
sebuah pertanyaan besar : apakah kta memang belum mampu melakukan itu, 
atau interest kita hanya terpadu pada angka-angka yang menjadi obyek kerja 
kita sehari-hari dalam program pembangunan ? Kiranya, harapan mungkin 
tidak bisa lagi disandarkan kepada jajaran birokrasi yang memikirkan 
Madrasah, tetapi membutuhkan pikiran-pikiran dan penelitian cemerlang 
orang-orang kita di Litbang, anak-anak emas (grand Children) yang kita 
kirimkan jauh ke luar negeri, atau para peniti karir di jajaran pemerintah.   
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