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BAB VI 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 
A.   Simpulan  

 
               Berdasarkan uraian hasil  penelitian dan pembahasan , maka kesimpulan  

penelitian ini adalah sebagi berikut : 

1.  Pengembangan Kurikulum Sekolah Syari’ah di SD Muhammadiyah 

Program Khusus Kottabarat Surakarta  

a.  Pembelajaran di SD Muhammadiyah Program Khusus Kottabarat  

berpedoman pada kurikulum sekolah syari’ah, yang merupakan  

modifikasi isi dari kurikulum nasional ( kurikulum tingkat satuan 

pendidikan ). Kurikulum tersebut akan senantiasa dikembangkan 

melalui penelitian dan serta pelatihan guru secara bertahap dan 

berkelanjutan. 

b.  Kurikulum sekolah syari’ah dikelompokkan menjadi tiga bagian,   

yaitu : 1) Kurikulum khas, 2) Kurikulum umum dan 3) Silent 

curriculum, ditambah dengan kegiatan khusus dan kegiatan 

ekstrakurikuler.  

c.  SD Muhammadiyah Program Khusus mempunyai tiga konsep dasar 

yang merupakan satu kesatuan bulat dan utuh yang menjadi acuan 

pokok dalam proses pembelajarannya, yaitu 1) Sumber, ayat-ayat 

Qauliyah dan Kauniyah, 2) Visi : Tauhid, dan 3) Pendekatan kaffah. 

Inilah yang kemudian melahirkan model pembelajaran terpadu, 
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model pembelajarn tematik, dan pembelajaran praktek lapangan         

( PPL ). 

2. Peran Kepala Sekolah dan Pendidik Pada Pengembangan 

KurikulumSekolah Syari’ah di SD Muhammadiyah Program 

Khusus Kottabarat Surakarta. 

a. Peran kepala sekolah dan pendidik dalam pengelolaan pembelajaran 

berbasis mutu sangatlah penting, terlebih pelaksanaan  kurikulum 

sekolah  syari’ah, namun harus ada pemahaman  dan pemaknaan yang 

sama antara kepala sekolah dan guru terhadap kurikulum,  yaitu  

bahwa perencanaan pembelajaran diminta menggabungkan dalil- dalil 

( Al Quran dan Al Hadits ) yang berkaitan dengan kompetensi yang 

diajarkan. 

b. Setiap pendidik di SD Muhammadiyah Program Khusus , selalu 

membuat perencanaan pembelajaran selama satu tahun yang terdiri 

dari perencanaan pembelajaran tahunan, perencanaan pembelajaran 

semesteran, perencanaan pembelajaran bulanan, perencanaan 

pembelajaran mingguan, dan perencanaan pembelajaran harian yang 

lebih dikenal dengan istlah rencana pelaksanaan pembelajaran ( RPP ). 

c. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP ) yang 

berpedoman  pada kurikulum sekolah  syari’ah adalah mempersiapkan 

garis besar materi dan kerangka pembelajaran. Rencana Pembelajaran 

memuat aspek- aspek : standar kompetensi, tujuan pembelajaran, garis 

besar materi yang akan diberikan, mencari landasan syari’ahnya, 
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menyiapkan media dan alat peraga yang digunakan, dan penerapannya 

di lingkungan sekolah, rumah, maupun masyarakat. 

3.    Monitoring Dan Evaluasi Kurikulum Sekolah Syari’ah  Di  SD  

       Muhammadiyah Program Khusus Surakarta 

a. Monitoring dan Evaluasi kurikulum sekolah syari’ah di SD 

Muhammadiyah Program Khusus Kottabarat telah dipersiapkan  

dengan baik . 

b.  Monitoring oleh kepala sekolah dalam bentuk supervisi klinis dan 

evaluasi pembelajaran dilaksanakan oleh pendidik dalam bentuk      

pre test, post tes, ulangan harian, ulangan tengah semester UTS ), 

ulangan akhir semester UAS ) ,  dan ujian. Semua hasil evaluasi 

belajar  selalu dilaporkan kepada orang tua peserta didik dalam 

bentul buku kegiatan siswa dan raport.  

 
B. Implikasi 

Hasil penelitian menunjukkan adanya perubahan yang cukup berarti 

dalam pengelolaan pembelajaran berbasis kurikulum sekolah syari’ah . Hal ini 

dapat dirasakan bukan hanya bagi guru, namun juga bagi peserta didik. Dengan 

diterapkannya kurikulum sekolah syari’ah pendidik dan peserta didik merasa lebih 

bertanggung jawab, tidak hanya kepada sesama manusia tapi juga langsung 

bertanggung jawab kepada Sang Pencipta yaitu Allah SWT. 

 

Faktor pendukung dari keberhasilan pembelajaran dengan penerapan 

kurikulum sekolah syari’ah adalah adanya perencanaan, pengorganisasian, 
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pelaksanaan, serta kegiatan evaluasi yang benar-benar mantap. Penerapan fungsi-

fungsi manajemen itu harus didukung termasuk pemberdayaan tenaga pendidik , 

maka sekolah harus  menyiapkan guru yang memiliki kemampuan untuk 

menjelaskan keterkaitan materi pembelajaran yang disampaikan dengan sumber 

dari Al Qur’an dan Al Hadits., kelengkapan buku perpustakaan dan sarana 

penunjang lainnya. Oleh karena itu  penerapan fungsi-fungsi manajemen perlu 

dikembangkan dan ditindaklanjuti. 

Pengelolaan pembelajaran dengan penerapan kurikulum sekolah 

syari’ah tidak lepas juga dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan 

evaluasi pembelajaran, haruslah difahami secara menyeluruh, karena apabila hal 

ini tidak dilakukan maka pembelajaran akan berjalan seadanya. Baik perencanaan 

maupun pelaksanaan pembelajaran, itu memerlukan profesionalsme bagi setiap 

kepala sekolah maupun pendidik. Karena keduanya saling mempengaruhi dan 

saling kait mengait.  

Jika ingin hasil pembelajaran yang baik, maka guru harus semakin 

sering melakukan evaluasi. Jika sekolah ingin meningkatkan kerjasam dengan 

orang tua, maka setiap hasil evaluasi dan perkembangan siswa harus disampaikan 

kepada orang tua.  

C. Saran-saran 

1. Untuk Kepala Sekolah 

Disarankan agar terus bekerjasama dengan Pusat Riset 

Pengembangan dan Implementasi Kurikulum Syariah untuk 

mengembangkan buku pengangan Sains Syaria’h untuk setiap mata 
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pelajaran dan buku- buku lainnya yang mengacu pada penerapan kurikulum 

sekolah syari’ah agar dipakai para pendidik sebagai buku pegangan dalam 

melaksanakan pembelajaran. 

2. Untuk Para Pendidik 

Disarankan agar selalu lebih memperdalam pengkajian Al Qur’an 

dan Al Hadits dari berbagai sumber, sehingga dapat menjelaskan keterkaitan 

ilmu pengetahuan dengan sumber- sumber yang ada pada Al Qur’an dan Al 

Hadits dengan lebih luas dan lebih menarik minat belajar peserta didik. 

3. Untuk Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah PDM Kota Surakarta 

Sebagai pengelola disarankan untuk selalu memberi motivasi dan 

dukungan diterapkannya kurikulum sekolah syari’ah, mengingat tugas berat 

yang diemban oleh institusi sekolah, termasuk  reward atau  penghargaan 

kepada orang- orang yang peduli dan konsen terhadap  kurikulum sekolah 

syari’ah.  

4. Untuk peneliti berikutnya  

Disarankan untuk melakukan penelitian terkait dengan kurikulum 

sekolah syari’ah dengan subfokus penelitian yang berbeda, karena masih 

banyak hal- hal yang menarik dan unik di SD Muhammadiyah Program 

Khusus, misalnya bagaimana kesejahteraan pendidik dan tenaga 

kependidikannya, bagimana peran masyarakat, dan sebagimanya. 

 

 


