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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk: (l) mengetahui motivasi belajar santri Pondok Pesantren Al Ishlah;
(2) mengetahui implementasi kurikulum di Pondok Pesantren Al Ishlah; (3) mengetahui pengaruh
implementasi kurikulum terhadap motivasi belajar santri di Pondok Pesantren Al Ishlah. Penelitian
ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan naturalistik-fenomenologis. Hasil penelitian
yang diperoleh menunjukkan bahwa: (l) motivasi belajar santri di Pondok Pesantren Al Ishlah
memiliki hubungan erat dengan implementasi kurikulum di lembaga tersebut; (2) implementrasi
kurikulum di Pondok Pesantren Al Ishlah di dukung dengan adanya tenaga pengajar yang profesional,
baik dari administrasi mengajar, maupun dalam praktek pelayanan terhadap siswa di kelas; (3)
pengaruh implementasi kurikulum terhadap motivasi belajar santri di Pondok Pesantren Al Ishlah
sangat positif, baik pada awal proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), pada inti pengajaran, dan

akhir pengajaran.

Kata Kunci: motivasi belaiar.

Pendahuluan

Dalam agama Islam, pendidikan mendapat perhatian yang sangat utama. Hal tersebut

dapat dilihat dari ayat Al-Qur'an yang pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw

yakni Surat Al-'Alaq. Dimana pada a,vat pertama berbunyi iqra' yang berarti "bacalah",

dengan arti lebih luas bahrva manusia diperintahkan untuk belajar dengan membaca.

Membaca mempunyai arti yang sangat luas. bukan hanya membaca sebuah buku atau kitab.

Akan tetapi, membaca dapat diartikan membaca sebuah kondisi, keadaan, kejadian yang ada

di sekitar sehingga membuat manusia bertambah ilmu dan keimanan kepada Allah SWT.

Dalam Surat Al-'Alaq dijelaskan bagaimana Allah SWT mengajarkan ilmu kepada manusia,

yang sebelumnya manusia tidak mengetahui apa-apa. Kata "ilmu" menunjukkan perhatian

Islam terhadap pendidikan. dan itu dikr,ratkan dengan disebutnya "ilmu" berulang-ulang pada

ayat lain dalam Al-Qur'an. Dalan h:. :ni. sari ana iv{uslim kontemporer Ismail Razi al-Faruqi

menyatakan bahwa Islam mengiientii.asr dirinva sendiri dengan ihnu. Menurut Islarn. ilmu

adalah syariat dan wajib hukrinrr.". .:::::r: rhru membawa pada kemuliaan hidup umatnya
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(Ismail Razi al Faruqi dan Lois Lamnya, 1986: 230).

Atas dasar itulah wujud pendidikan Islam di Indonesia telah ada sejak awal penyebar-

agama Islam. Adanya dakwah Islamiyah tidak lepas dari proses pendidikan Islam itu sendir

Sehingga, dapat dikatakan bahwa pendidikan Islam bersamaan dengan penyebaran Islar:'

Salah satu wujud pendidikan yang telah lama ada adalah pondok pesantren. Dimana pondc'

pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam di Indonesia yang cukup tua yang eks:'

hingga sekarang, meskipun telah muncul berbagai model lembaga pendidikan Islam seper'

Madrasah dan sekolah. Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan yang dipimp::

oleh k,vai dan santri sebagai anak didiknya. Dua unsur dalam pondok pesantren yang utan''

selain unsur non-personal, yaitu: kurikulum, sistetn kepemimpinan, dan infiastruktu:

Membahas pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan sangat penting dan menari'

khususnya bagi praktisi pendidikan dan pemimpin umat. Dengan membahas pondc'

pesantren, dapat diketahui peran, fungsi, dan kontribusi pondok pesantren sebagai lembag'

pendidikan Islam dan dakwah Islam dalam mewujudkan masyarakat madani di Indones;'

(Abdullah Syukri Zarkasy| 2005 : IX)'

Dalarn era globalisasi saat ini, diperlukan jaringan komunikasi global seperti bahas'

dunia (Inggris, Mandarin, dan Arab) yang merupakan bahasa mayodtas populasi pendudu'

dunia, perangkat komunikasi seperti komputer/internet, sikap disiplin dan kemandiriar

Dalam konteks nasional, pendidikan diharapkan menghasilkan manusia Indonesia seutuhnr .

yang cerdas, beriman dan berlaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhri:

memiliki pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani, berkepribadian yan.

mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan (Undang'

undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003)'

Lembaga pendidikan pesantren sangat relevan dalam mewujudkan tujuan pendidi

nasional tersebut. Selama ini lembaga pendidikan pesantren memiliki keunggulan terte

seperti: sikap disiplin, sikap sosial, sikap moral, dan sikap loyal. Dalam sistem pendidika:

pesantren modern terdiri atas unsur kyai, santri, pondok, masjid, sistem nilai, Madrasah'

koperasi, tempat keterampilan, lapangan olah raga, atau sering disebut Pesantren Terpadu

atau pesantren Alternatif. Dalam pesantren modern tidak hanya mendidik calon kyai, tetap.

kyai plus, yaitu ulama intelektual dan intelektual ulama. Para santri memiliki keterampila:"

yang bervariasi sebagai bekal kehidupan pada masa depan di tengah-tengah masyaraka:

kelak.

Sebagai lembaga pendidikan Islam yang "bebas", pondok pesantren tidak tertutu:

rapat untuk perubahan zaman. Perubahan banyak terjadi dalam berbagai aspek pesantren

seperti perubahan aspek kurikulum yang telah memberikan kontribusi besar dalam mencetal
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kader yang berbobot. Kurikulum yang di desain dan diaplikasikan pengelola pesantren

memberikan andil besar dalam merespon anggapan miring sebagian orang. Penataan

kurikulum membawa corak pesantren yang layak dipasarkan (marketable), dinamis, dan

dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendidikan yang islami dan prospektif.

Lazimnya, sebuah pondok pesantren memiliki satu kurikulum yang di desain untuk

kalangan sendiri. Pesantrenhakekatnyamemiliki karakteristikyang bebas dari pengaruh luar

pesantren, menjaga doktrinal yang diperlakukan pondok pesantren. Seiring perkembangan

zaman, beberapa pesantren telah membuka diri untuk kepentingan perkembangan pondok

pesantren dengan mengadopsi kurikulum yang dibuat oleh pemerintah, baik Kementerian

Pendidikan Nasional, maupun kurikulum yang diterbitkan oleh Kementerian Agama

(Kemenag). Hal tersebut terjadi pada pondok pesantren modern (khalafl ataupun pondok

pesantren tradisional (salafl. Oleh karena itu, dalam menyelenggarakan proses belajar

mengajar khususnya pendidikan formal, pondok pesantren memiliki formulasi kurikulum

yang berbeda, yakni kurikulum pesantren yang dipadu dengan kurikulum pemerintah.

Pondok Pesantren Al Ishlah yang terletak di Desa Sendangagung Kecamatan Paciran

Kabupaten Lamongan Wilayah Propinsi Jawa Timur didirikan oleh Drs. Muhammad Dawam

Saleh, adalah salah satu pondok pesantren yang menerapkan dua kurikulum, yaitu kurikulum

yang di desain oleh pondok (kurikulum lokal) dan kurikulum yang dibuat oleh pemerintah

atau Kementerian Agama. Pondok Pesantren Al Ishlah dianggap mampu menyajikan

pendidikan Islami yang unggul dalam pendidikan ilmu-ilmu umum, sehingga mendapat

dukungan masyarakat yang besar. Hal ini dapat dirasakan dengan semakin meningkatnya

jumlah santri tiap tahunnya, dengan animo masyarakat yang terus meningkat, dana

sumbangan pembangunan infrastruktur semakin banyak, dan pondok Pesantren Al Ishlah

dalam jangka 20 tahun (dua dasawarsa) terus berbenah melengkapi fasilitas belajar yang

representatif.

PondokpesantrenAl Ishlahdi KecamatanPaciran "berkiblat" kepadaPondokPesantren

Modern Darussalam GontorPonorogo JawaTimur. PondokpesantrenAl Ishlahmenekankan

pada pendidikan akhlak korimah dengan dasar aqidah Islamiyah dan terbentuknya insan

madani (manusia maju dan modern), dengan modal wawasan pengetahuan yang luas dan

komplek, dilengkapi dengan bahasa Arab dan Inggris sebagai bahasa ilmu agama Islam

dan pergaulan Internasional. Untuk menuju ke arah tujuan tersebut, pengelolaan pondok

pesantren dibuat aturan program yang melibatkan peran aktif dari semua komponen

pendidikan; santri, pengasuh dan gunl lingkungan, dan masyarakat sekitar.

Dengan partisipasi dan prestasi yang dimiliki Pondok Pesantren Al Ishlah, peneliti

menganggap perlu mengkaji implementasi kurikulum lokal dan kurikulum Kemenag

yang dikaitkan dengan masalah psikis santri, khususnya motivasi belajar santri dan belum
i
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optimalnya implementasi kurikulum guna mendorong motivasi belajar santd"

Motivasi Belajar

Motivasi adalah dorongan untuk melakukan sesuatu, sehingga kebutuhan terpenuh

Motivasi belajar Morgan dalam bukunya Introduction to Psychology, dikutip oleh Martir'

Rini S. Tasmin menjelaskan beberapa teori motivasi:

1) Teori Hirarki Abraham Maslow

Maslow menggolongkan semua kebutuhan manusia dalam lima kategori, yaiti

kebgtlhan hsiologis atau basis dasar: keselamatau clan kebutttltan keantanatt: cittt:

kebutuhan penghargaan; dan kebutuhan aktualisasi diri'

2) Teori David McClelland

McClelland mengusulkan, manusia termotivasi oleh tiga kebutuhan, yaitu: kebutuha-

untuk prestasi atau n-ACH (need of Achievement); kebutuhan akan kekuasaa:

atau n-POW (neeed of'Power)'. kebutuhan untuk berafiliasi atau n-AFILL (need ,'

.4filliation).

Kurikulum Pendidikan

Kurikulum berasal dari kata cltrere, dalam bahasa Latin berarti lari "to run". Pai'

mulanya dipakai sebagai istilah dalam olahraga, dengan arli lari, gelanggang pacuan kud.

kereta pacuan (Webster's, i983: 648). Baru pada perkembangau selanjutnya terutama sejl'-

awal tahun !g20, dengan dipelopori ilmuwan Barat, kurikulum mulai menjadi istilah ta,

terpisahkan dalam bidang pendidikan Q'{asution, 199 4 : 2).

para ahli pendidikan banyak memberikan batasan def,nisi kurikulum. baik dala:

pengertian lama/tradisional maupun pengertian baru/modern. Dalam pandangan lam:'

tradisional, kurikulum diartikan sebagai pelajaran yang harus ditempuh atau dipelaja:

siswa di sekolah atau perguruan tinggi untuk memperolehliazah (Webster's, 1983: 648

pengertian ini di dukung oleh Abdurrahman Saleh Abdullah (t.th.: 123) bahu'a kurikuh,r:

adalah sejumlah mata pelajaran yang disiapkan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan

Dari keilua definisi di atas dapat diketahui bahrva pentahamau lama masih tnemandan.

kurikulum begitu sempit, yaitu sekedar sejumlah mata pelajaran yang ditawarkan di suar

sekolah. Dengan demikian, kegiatan belajar selain mempelajari bidang studi yang tela:-

diprogramkan, tidak termasuk kurikulum. Padahal kegiatan belajar di sekolah tidak hanr.

terbatas pada mempelajari bidang studi tertentu. Aktir,itas hanl'alah bagian dari sejumia:

kegiatan belajar yang terdapat di sekolah.

pengertian lama/tradisional memandang kurikulum hanl'a sekedar mata pelajaran yang

telah direncanakan, dalam praktek pendidikan mulai beralih dan ditinggalkan. Kenyataa:
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di lapangan menunjukkan bahwa kepribadian anak tidak hanya ditentukan oleh sejumlah

mata pelajaran yang diikuti, tetapi ditentukan oleh faktor lain yang tidak direncanakan di

sekolah. Seperti hubungan sosial dengan komunitas sekolah, bimbingan dan penyuluhan

serta beberapa faktor lainnya. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi yang begitu pesat, pemahaman terhadap sejumlah aspek pendidikan juga semakin

berkembang, seperti pemahaman tentang anak didik, teori belajar, metode mengajar, media

belajar dan sebagainya. Semua ini menuntut pemahaman kurikulum lama/tradisional dikaji

dan disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman.

Pondok Pesantren

Istilah pondok pesantren lebih dikenal di kalangan masyarakat Jawa dan Madura,

sedangkan di Minangkabau dikenal surou, di Aceh rangkah meunasah (Dawam Raharjo,

1994:2). Asal usul istilah pondok pesantren dapat dilacak dari berbagai sumber, menurut

Zamal<hsyari Dhofier (T994: 18) pengertian asrama para santri disebut pondok atau tempat

tinggal yang dibuat dari bamboo, atau berasal dari bahasa Arab "funduq" yang berarti hotel

atau asrama. Sedangkan istilah pesantren, diambil dari kata dasar santri ditambah awalan

pe- dan akhiran -an, yang menunjukkan tempat, sehingga pesantren berarti tempat tinggal

para santri.

Anthoni H. Johns berpendapat bahwa istilah santri berasal dari bahasa Tamil yang

berarti guru mengaji. Menurut C.C.Berg, istilah santri berasal dari India, yaitu Shastri

yang berarti orang yang mengetahui kitab-kitab suci agama Hindu, atau seorang sarjana

-vang ahli kitab suci agama Hindu (Zamakhsyari Dhofler,1994: 18). Sementara, Clifford

Geertz berpendapat bahwa istilah santri berasal dari bahasa Sansekerta, Shastri yang berarti

ilmuwan Hindu yang pandai menulis (Manfred Ziemek,1986: 99). Menurut Abu Hamid

(1983: 328), istilah santri berasal dari Sansekerta, sant dar, tra. Sant berarti orang baik, tra

berarti suka menolong. Dengan demikian santri berarti orang baik yang suka menolong.

Terlepas dari perbedaan pendapat yang ada, asal-usul kata santri dan pesantren terkait

dengan asal-usul tradisi pesantren itu sendiri. Satu hal yang bisa dipastikan, pesantren

bukanlah lembaga asing yang datang dengan tiba-tiba. Ada semacam kontinuitas dan

perubahan (continuity and change) dalam sejarah dan perkembangan pesantren.

Kontinuitas tersebut dapat dilihat dari dua teori tentang asal-usul pesantren: pertama,

pendapat sekelompok sejarahwan seperti Soegarda Poerbakawatja yang mengatakan bahwa

pesantren merupakan kelanjutan dari lembaga pendidikan Hindu-Budha pra Islam yang

berasal dari India (Karel A.Steembrink, 1994:20). Berdasarkan teori tersebut, jauh sebelum

Islam datang dan berkembang di wilayah Nusantara sudah ada lembaga pendidikan yang

memiliki karakteristik mirip p€santren, baik dalam bentuk maupun sistem. Setelah Islam

t
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datang dan tersebar di pulau Jawa, sistem tersebut kemudian diambil alih umat Islam'

Secaraterminiologi,teoritersebutdidukungolehsejumlahistitahteknispesi

yang berasal dari India seperti istilah mengaji dan istilah pesantren sendiri' sebagaim

dijelaskan sebelumnya. Alasan lain yang memperkuat teori tersebut' sebagaimana dijelas

--iara oi<re'n nendidikan Hi
ilfi[;".ri"or*"na adalah dengan adanya kesamaan arrtara sistem pendidikan Hir

dan sistem pendidikan pesantren, seperti; sistem pendidikan bersifat agarfia' guru ti

mendapat gaji, penghormatan yang besar terhadap guru dan letaknya yang kebanyakan

luar kota (Karel A.Steembrirk, 199 4: 20)'

Ke dua,sebagaimana dikemukakan Dawam Raharj o (|99 4 : 3 2), pesantren

kontinuitas dari pendidikan ..asli" Islam di Makkah yang berakar dari tradisi Na

Muhammad dan para sahabat-Nya. Sebelum Nabi menyebarkan Islam secara terbuka' beli

terlebih dahulu membentuk kelompok-kelompok pengajian' Mengambil tempat di

bukit di luar kota Makkah, kemudian pindah ke rumah Arqam. Pengikut pengajian te

yang kemudian menjadi ujung tombak penyebaran Islam ke berbagai penjuru' Atas da

hal tersebut, dimungkinkan bahwa pesantren merupakan "fotocopy" dari apa yang te

dipraktekkan Nabi Muhammad Saw. Teori ini di dukung bahwa Islam telah ada di Nusan

pada abad pertama hijrivah dan dibawa langsung dari Makkah *y:]ly:- y,::',,
lr4u4 quss Pv^!*^__-- -

mendukung teori ini dengan mengatakan bahwa sistem pendidikan pesantren dapat ditemu

di Baghdad ketika menjadi pusat dan ibukota wilayah Islam' khususnya berkenaan den

^-- ,{im

il;;i"r^ru"tduar yang berkembang di pesantren serta pendidikan yang dim

dengan pelajaran bahasa Arab'

Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan naturali

fenomenologis. pendekatan tersebut dipilih karena masalah yang diteliti menyar

permasalahan yang sedang berlangsung dan berinteraksi dengan obyek penelitian' Me

tersebut juga dipakai peneliti dengan memusatkan perhatian pada satu unit kegi

pendidikan,yaitupendidikandiHasilpenelitianstudikasusinitidakadajaminanu

berlaku secara general kepada lembaga-lembaga lain walaupun sama' penelitian ini h

mewakili dimana penelitian ini dilaksanakan yaitu implementasi kurikulum di Po

PesantrenAl Ishlah Sendangagung Paciran Lamongan Jawa Timur'

Desain Kurikulum Yang digunakan

,rr.rjtlarrpesantrenSecaraspesifiktelrihdituangkandaiirrnr'isidannrisipesan

sebagai berikut :

1) Mendidik santri untuk menjadi musim yang bertaqua kepada Allah SWT'
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karimah, berwawasan luas, terampil, mandiri, dan berpengabdian kepada agarna,

masyarakat dan negara.

Mendidik santri agar memiliki keunggulan akademik, baik dalam ilmu pengetahuan

agama maupun ilmu pengetahuan umum.

Mendidik santri agarmemiliki kemampuan berbahasaArab dan Inggris yang memadai,

sehingga memungkinkan mereka mengembangkan wawasan keislaman maupun

umurn, dan memperluas pergaulan ke lingkup yang lebih luas.

Mendidik santri agar memiliki kecakapan hidup, yang memungkinkan mereka

mengembangkan diri dalam menjalani kehidupan di masyarakat.

Kurikulumpendidikanformal Pondok PesantrenAl Ishlah (MadrasahAliyahAl Ishlah)

adalah formulasi kurikulum antara kurikulum lokal (kepondokan) 600/o dan kurikulum

KementerianAgama (Kemenag) 40Yo, dengan rincian materi pelajaran sebagai berikut :

1) Materi BahasaArab: Insya', Muthala'ah, Nahwu, Shorof Qira'at.
2) Materi Bahasa Inggris: Structure, Reading, Qur'an terjemahan Inggris.

3) Materi agama: Fiqh, Ushul Fiqh, Tafsir Hadits, Musthalahu al Hadiis, Mm,yaranatu

Al Adyon, Aqaid, Al Tarbiyah, BahsuAl Masail (semuapelajaran agamamenggunakan

pengantar bahasa Arab).

4) Materi umum: Matematika, PPKn, Bahasalndonesia, Teknologi Informatika&omputer

(diajarkan semua jurusan).

a) Materi umum IPS: Sosiologi, Ekonomi, Geografi, Sejarah.

b) Materi umum IPA: Kimia, Fisika, Biologi, Matematika, IPA.

Adapun materi pelajaran sekolah secara garis besar pada pendidikan agam4 bahasa

Arab, bahasa Inggris, dan Matematika. Dengan uraian sebagai berikut :

l) Agama meliputi: al Tafsir, Tarjamatu al Qur'an, al Tahfidz, al Tajwid, al Hadis

2) BahasaArab meliputi: Thmrim al Lughah, ol insya', al Muthalo'ah, al Imla', ol Khot,

al Mahfudlat, al Nahw, Sharaf,

3) Bahasa Inggris meliputi: Reading dan Structure

4) Matematika atau ilmu hitung.

I
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Tabel Pertemuan Materi Pelajaran Per Minggu

Pengantar dengan bahasa Arab

Pengantar dengan bahasa Inggris

Madrasah Aliyah Al Ishlah

No

1

Materi Pelajaran

rurUiviii

Kelas
Muatan Kurikulum

' ior.ii'- -
Total Waktu

30 menit
I
1

II ,1'

2 Tahfidz 1 Lokal 30 menit

J Tafsir 1 Lokal & Kemenag 30 menit

4 Insya' 4 4 4* Lokal 360 menit

5 Mahfudlat 1 1* Lokal 60 menit

6 Muthala'ah 1 1 1{, Lokal 90 menit

7 TariklVSKI 2 2 2* Kemenag 180 menit

8 Aqa'id 1 1 Lokal & Kemenag 60 menit

9 Hadits 1 1 1* Kemenag 90 menit

10 Nahwu 1 1 18 Lokal 90 menit

11 B.Inggris 4 4 4# Lokal & Kemenag 360 menit

t2 Structure 1 2 Lokal 90 menit

13 Kesenian 1 1 Kemenag 60 menit

t4 B. Indonesia 2 2 2 Kemenag 180 menit

i5 PPKN 2 2 2 Kemenag 180 menit

t6 Matematika 2 4 4 Kemenag 300 men t

t7 Tek.Info.Kom 2 2 2 Lokal/Kemenag 180 men t

18 Bioloei 2 2 2 Kemenag 180 men f

t9 Seiarah 2 2 2 Kemenag 180 menit

20 Ketrampilan 1 1 Lokal 60 men

2l Fiqh 1 1 Lokal/Kemenag 60 men

22 Ushul Fiqh 1 Lokal 30 meni

23 Fisika 2 4 4 Kemenag 300 men t

24 Sosiologi 2 4 4 Kemenag 300 men t

25 Pend. Jasmani 2 2 Kemenag 120 menit

26 Kimia 2
a
J 4 Kemenag 270 menit

27 Ekonomi 2 4 J Kemenag 270 menit

28 Musth. Hadis 2 Kemenag 60 meni

29 Akuntansi 2 2 Kemenag 120 men t

30 Our'an Inggris 1 t# Lokal 60 men

31 Bahs. Masail 2* Lokal 60 men

)L Oira'at 1* Lokal 30 men
aa
JJ Geografl 4 J Kemenag 270 menit

34 Al Adyan 1{< Lokal 30 menit

Total
607o Lokal

407o Kemenag

Keterangan:
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Kesimpulan

Berdasarkan analisa terhadap data-data yang terkumpul, hasil penelitian tentang

motivasi belajar santri pada Pondok Pesantren Al Ishlah Sendangagung Paciran Lamongan

Jawa Timur, disimpulkan sebagai berikut :

1. Motivasi belajar santri di Pondok Pesantren Al Ishlah Sendangagung Paciran

Lamongan Jawa Timur memiliki hubungan erat dengan implementasi kurikulum di

lembaga tersebut. Guru sebagai pelaksana utama kurikulum di pesantren memiliki

peran menonjol di dalam mendorong belajar santrinya. Dengan metode dan

pendekatan mengajar yang diterapkan dengan tepat dan menarik, mampu mengurangi

beban berat dalam mengikuti kegiatan pesantren yang padat. Program kurikulum

yang didesain pun turut berperan guna kesinambungan belaj ar para santri, hal ini

disebabkan oleh keinginan dan harapan sebagian besar santri untuk bisa melanjutkan

di perguruan tinggi temama. Lingkungan pesantren yang kondusif untuk kelangsungan

belajar dengan baik pun patut diakui membantu memotivasi belajar. Komunitas santri,

"kampung damai" adalah faktor penting terjadinya tadwun sesama santri, saling asah,

saling asuh, saling asih. Hal ini jelas jarang dimiliki lembaga selain pesantren.

2. Implementrasi kurikulum di Pondok Pesantren A1 Ishlah Sendangagung Paciran

Lamongan Jawa Timur didukung dengan adanya tenaga pengajar yang profesional,

baik dari administrasi mengajar, maupun dalam praktek pelayanan terhadap siswa

di kelas. Isi kurikulum yang didesain melaluiformulasi kurikulum Depag dan lokal

(kepondokan) plus pengembangan bahasa Arab dan bahasa Inggris adalah tawaran

yang mengandung prospek cerah bagi santri ke arah tercapainya tujuan pendidikan

yang paripurna, di samping dapat memperdalam ilmu agama, mendapat ijazah Surat

Tanda Tamat Belajar (STTB) legal dari pemerintah, juga dapat mengembangkan dua

bahasa sebagai kunci ilmu agama dan ilmu umum, -fi d&tnya hasanah wafil akhirati

hasanah.

3. Pengaruh implementasi kurikulum terhadap motivasi belajar santri di Pondok

Pesantren Al Ishlah sangat positif, baik pada awal proses Kegiatan Belajar Mengajar,

pada inti pengajaran, dan akhir pengajaran. Lebih luas lagi, motivasi belajar santri

juga berlangsung baik pada kegiatan non kurikuler di al Ishlah. Implementasi

kurikulum pesantren yang krpengaruh positif bagi motivasi belajar santri didukung

oleh lingkungan pesantren, sarana prasarana, desain kurikulum, media belajar,

gunr/pelaksana kurikulum. Hubungan motivasi belajar santri dengan implementasi

kurikulum yang berpengaruh positif tersebut perlu dilestarikan bahkan ditingkatkan

oleh pengelola lembaga pendidikan tersebut. Hasil positif dari motivasi belajar santri

I
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