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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

  Pendidikan merupakan hal penting yang ada dalam kehidupan 

manusia. Karena sejatinya proses kehidupan manusia itu melalui 

pendidikan. Sebagai makhluk sosial, pendidikan manusia mempunyai 

peran penting dalam hubungan antar sesama. Oleh karena itu, pendidikan 

menentukan tolok ukur kemajuan suatu bangsa. Semakin tinggi tingkat 

pendidikan suatu bangsa maka semakin tinggi pula derajat suatu bangsa, 

begitu juga sebaliknya. 

  Laju perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dewasa 

ini sangat membantu manusia di hampir setiap sendi kehidupan. Orang 

semakin mudah dan cepat mendapatkan informasi dari berbagai belahan 

dunia. Namun kemajuan tersebut, tidak diikuti dengan sikap mental yang 

benar dari manusia. Manusia lebih tertarik pada informasi yang tidak 

berguna, justru malah menjerumuskan mereka pada dekadensi moral yang 

pada gilirannya menyebabkan terjadinya berbagai penyimpangan nilai-

nilai agama (kebenaran). Untuk itu, dibutuhkan adanya lingkungan 

masyarakat cerdas. 

  Masyarakat yang cerdas akan memberikan nuansa kehidupan yang 

cerdas dan secara progresif akan terbentuk sifat mandiri. Paling tidak 

kebijakan program untuk meningkatkan mutu pendidikan harus memiliki 
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tiga aspek utama, yaitu: pertama, pengembangan kurikulum berkelanjutan 

di semua jenjang dan jenis pendidikan. Kedua, meningkatkan 

kesejahteraan dan profesionalitas guru. Ketiga, pendayagunaan sarana dan 

prasarana pendidikan. (Mulyasa, 2002: 4).  

Komponen yang memiliki peran  strategis  dalam sistem 

pendidikan adalah kurikulum. Kurikulum merupakan suatu sistem program 

pembelajaran untuk mencapai tujuan institusional pada lembaga 

pendidikan, sehingga kurikulum memegang peranan penting dalam 

mewujudkan sekolah bermutu/berkualitas. Adanya beberapa program 

pembaruan dalam bidang pendidikan nasional merupakan salah satu upaya 

untuk menyiapkan masyarakat  dan bangsa Indonesia  yang mampu 

mengembangkan kehidupan demokratis yang mantap  dalam memasuki era 

globalisasi dan reformasi sekarang ini. (Rusman, 2009: 1) 

Sebagai lembaga formal, sekolah adalah wadah yang tepat dalam 

pelaksanaan kurikulum. Kurikulum haruslah bersifat dinamis dan tidak 

statis, ini dikarenakan kebutuhan manusia pada setiap generasi berbeda 

sehingga dibutuhkan ahli yang kompeten dalam bidang tertentu yang 

setiap tahunnya akan mengalami perkembangan pesat. Untuk itu, sekolah 

perlu mengembangkan gagasan-gagasan yang cerdas, kreatif dan inovatif 

dalam mengantisipasi berbagai tantangan tersebut. Pengembangan sekolah 

terpadu kearah pemaduan sistem sekolah dan pesantren untuk mencapai 

keunggulan, baik pada aspek akademik, non akademik, maupun karakter 

kepribadian yang kuat, kokoh dan mantap dalam diri peserta didik, 
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merupakan salah satu jawaban alternatif dalam menghadapi era 

globalisasi. (Muhaimin, 2009: 103)  

Penyampaian kurikulum ada dalam sebuah pembelajaran terpadu.. 

menurut DEPDIKBUD (dalam Trianto, 2009;8) Sesuai dengan amanat 

KTSP, bahwa model pembelajaran terpadu merupakan salah satu model 

implementasi kurikulum yang dianjurkan untuk di aplikasikan pada semua 

jenjang pendidikan, diaplikasikan terutama pada jenjang pendidikan dasar, 

mulai dari tingkat Sekolah Dasar/ Madrasah ibtidaiyah (SD/MI) maupun 

Sekolah Menegah Pertama (SMP/Mts) tetapi juga tidak menutup 

kemungkinan  untuk dikembangkan pada tingkat pendidikan menengah  

baik menengah umum maupun kejuruan. Hal ini bergantung pada 

kecenderungan materi-materi yang memiliki potensi untuk dipadukan 

dalam suatu tema tertentu. Model pembelajaran terpadu pada hakikatnya 

merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang memungkinkan peserta 

didik baik secara individual maupun kelomppok aktif mencari, menggali 

dan menemukan konsep serta prinsip secara holistik dan autentik. (Trianto, 

2009:6). 

Disamping itu, kurikulum sekolah tersebut perlu dikembangkan 

secara terpadu, dengan menjadikan ajaran dan nilai-nilai Islam sebagai 

petunjuk dengan sumber konsultasi bagi pengembangan mata pelajaran- 

mata pelajaran umum yang operasionalnya dapat dikembangkan dengan 

cara memasukkan nilai-nilai akhlaq mulia kedalam IPA, IPS dan 

sebagainya sehingga kesan dikotomis tidak terjadi. Model 
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pembelajarannya dirancang melalui team work, yakni untuk mendesain 

pembelajaran secara kongkret dan detail untuk diimplementasikan dalam 

kegiatan pembelajaran. (Muhaimin, 2009: 112)  

Tujuan sekolah terpadu menurut muhaimin adalah bahwa 

pengembangan sekolah terpadu dengan pesantren pada dasarnya hendak 

melahirkan generasi masa depan yang “zurriyah qurrota a’yun” (anak atau 

keturunan yang menyenangkan hati) dan “imam li al muttaqin” 

(pengayom bagi orang yang bertakwa yang memiliki keseriusan dalam 

pengembangan itba’ syariatillah (mengikuti ajaran ALLAH yang tertuang 

dan terkandung dalam Al qur’an dan sunnah Rosululloh) serta itba’ 

sunnatulloh “ (mengikuti aturan  Allah yang berlaku di alam semesta ini) 

untuk menghasilkan lulusan tersebut para pemeran pendidikan (kepala 

sekolah, guru atau pendidik dan tenaga kependidikan lainnya) perlu 

menjaga , memelihara dan mengembangkan karakteristiknya yang tidak 

bersifat simbolik, tetapi juga bersifat substansial. (Muhaimin, 2009: 126) 

  Adapun tujuan pendidikan nasional yang rumusannya ada pada 

undang-undang SISDIKNAS BAB I  pasal 3 tertulis sebagai berikut: 

pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa bertujuan untuk berkembangnya 

potensi peserta didik agama menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab. Sedangakan tujuan institusional pada pendidikan dasar 
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tertera pada PP. No 28 Tahun 1989 BAB II pasal 2 sebagai berikut: 

pendidikan dasar bertujuan untuk memberikan bekal kemampuan dasar 

kepada peserta didik untuk mengembangkan kehidupan sebagai pribadi 

anggota masyarakat, warga negara, dan anggota umat manusia serta 

mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendididkan menengah 

(Dakir, 2010: 23) 

Dari penjelasan tentang tujuan pendidikan diatas dapat disimpulkan 

untuk pencapain tujuan pendidikan di sekolah umum (SD Negeri) sangat 

mungkin dapat dicapai secara maksimal. Ini dikarenkan sekolah umum 

sangat membatasi pelaksanaan nilai-nilai islam dalam kurikulumnya. 

Berbeda dengan Ar-Risalah, sekolah ini sangat ketat menjaga nilai-nilai 

islami dalam pelaksanaan kurikulumnya sehingga pencapaian tujuan 

pendidikan nasional dirasa kurang maksimal untuk pencapaian lulusan 

sebagai kader bangsa yang bersifat nasionalis. Namun jika dilihat dari 

tujuan pendidikan terpadu, Ar-Risalah jelas mampu mencapainya. Ini 

dikarenakan substansi kurikulum di sekolah ini sangat kental dengan nilai-

nilai islami. Inilah yang menjadi karakteristik khusus yang dimiliki oleh 

SDIT Ar-Risalah. 

Tujuan pendidikan di setiap sekolah biasanya terbingkai dalam 

visi dan misi sekolah. Namun, rumusan mutu yang tercermin pada visi dan 

misi sekolah belum tentu tercermin pada implementasi dan aksi. Pada 

beberapa sekolah visi-misi belum berfungsi sebagai pilar menjamin 

standar karena indikator dan target keberhasilannya belum dirumuskan 
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pada indikator dan target yang terukur. Pada kondisi seperti itu, visi  telah 

berfungsi sebagai pernyataan cita-cita, namun belum terjabar secara nyata 

dalam aksi sehari-hari. Visi dan misi belum menjadi kompas untuk semua 

kegiatan dan tindakan yang terukur dalam aksi sehari-hari di sekolah atau  

dalam pengelolaan kelas. Kelemahan dalam merumuskan tujuan 

diperparah dengan belum ada instrumen penjaminan mutu yang 

memastikan bahwa visi dan misi yang dijabarkan dalam berbagai strategi 

terpantau realisasinya. Pada umumnya sekolah belum memiliki instrumen 

sebagai alat monitoring yang memastikan bahwa seluruh rangkaian 

kegiatan sekolah mengarah pada tujuan.   

(http://gurupembaharu.com/home/?p=1342 diakses tanggal 11 April 2011 

pukul 11.30)  

  SDIT Ar-Risalah Surakarta merupakan Sekolah Dasar Islam 

terpadu dibawah naungan yayasan Ar-Risalah Surakarta yang menganut 

sistem kepondokan dipadukan dengan sistem pendidikan modern. Terpadu 

disini maksudnya adalah terpadu dalam penyusunan kurikulum maupun 

terpadu dalam pembelajarannya. Dalam perancangan kurikulum, SDIT Ar-

Risalah bekerjasama dengan Forum Komunikasi Lembaga Pendidikan 

Islam atau disingkat FKLPI untuk mata pelajaran Agama Islam dan Bahasa 

Jawa sedangkan untuk mata pelajaran umum, SDIT Ar-Risalah tetap 

mengacu pada kurikulum Diknas. FKLPI adalah lembaga independen yang 

bergerak dalam bidang pendidikan dalam merencanakan kurikulum Agama 

Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan Hadis. Adapun tujuan sekolah ini 
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sesuai dengan visi misinya yaitu “Mendidik Generasi Shalih, Mandiri dan 

Kreatif”. ( hasil wawancara dengan guru bimbingan konseling, ustadzah 

Ika, senin tanggal 11 april 2011) 

        Sebagai lembaga yang Islami, Ar-Risalah memiliki rambu-rambu 

dalam mendesain kurikulum di SDIT Ar-Risalah supaya tetap dalam batas-

batas prinsip dari yayasan. Dalam mendesain kurikulum Bahasa Jawa 

misalnya, SDIT Ar-Risalah tidak menampilkan cerita pewayangan seperti 

kurikulum pada Sekolah dasar umumnya. Namun SDIT Ar-Risalah 

menggantinya dengan materi siroh nabawiyah Bahasa Jawa. Begitu juga 

dengan seni musik, SDIT Ar-Risalah tidak mengajarkan tembang-tembang 

Jawa maupun lagu wajib nasional, namun dialihkan pada lagu-lagu islami 

seperti nasyid  dan sholawat yang bernafaskan perjuangan islam. Disini 

terlihat adanya model pembelajaran terpadu yakni perpaduan antara 

pelajaran Bahasa Jawa  dengan pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Jika 

ditinjau dari segi tujuan pendidikan nasional, ini menjadi nilai kurang 

tersendiri bagi Ar-Risalah karena para siswanya tidak mengetahui 

kebudayaan seni Jawa khusunya sebagai warga Surakarta dan sebagai 

warga Indonesia umumnya. 

 Ada kelemahan pasti juga ada kelebihan, begitu juga dengan SDIT 

Ar-Risalah. Sekolah ini memiliki hubungan yang baik dengan masyarakat. 

Ini terbukti Ar -Risalah memiliki murid yang cukup banyak yang dalam 

tiap tahunnya mengalami peningkatan. Ini menunjukkan kepercayaan 

masyarakat untuk menyekolahkan anak-anak mereka ke SDIT Ar-Risalah 



8 
 

  

karena dinilai telah berhasil menjalankan program kurikulum terpadunya.  

  Hubungan mutualisme sekolah dengan masyarakat pada hakikatnya 

merupakan sarana yang sangat berperan dalam membina  dan 

mengembangkan pertumbuhan pribadi peserta didik di sekolah. Dalam hal 

ini, sekolah sebagai sistem sosial merupakan bagian integral dari sistem  

social yang lebih besar, yaitu masyarakat. Sekolah dan masyarakat 

mempunyai hubungan yang sangat erat dalam mencapai tujuan sekolah 

atau pendidikan secara efektif dan efisien. (Mulyasa, 2008:116). Dengan 

adanya hubungan yang baik inilah diharapkan visi misi SDIT Ar-Risalah 

dengan program kurikulum terpadu tersebut dapat tercapai dengan 

maksimal.  

  Untuk kurikulum muatan lokal, SDIT Ar-Risalah merancang 

sebuah kurikulum lokal yaitu membatik, menganyam, lifesklill, dan 

Bahasa Inggris. SDIT Ar-Risalah juga memilliki program unggulan yaitu 

Tahfidzul Qur'an. Adapun target bagi para lulusannya yaitu sebanyak 3 juz 

yaitu juz 28, 29 dan 30. Dalam pelaksanaan kurikulm di SDIT Ar-Risalah 

juga mengalami kendala, diantaranya kekurangannya sarana dan prasarana 

yang memadai, kurangnya pemahaman orang tua dalam membimbing anak 

di rumah, serta kurangnya media elektronik yang variatif dari guru 

sehingga anak terkesan bosan.  

Adapun tujuan penulis mengangkat tema ini adalah untuk 

memberikan masukan bagi Ar-Risalah agar dapat mencapai tujuan 

pendidikan baik secara institusional maupun secara nasional. Sehingga 
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diharapkan pencapain program sekolah terpadu yang dicanangkan oleh 

yayasan Ar-Risalah Surakarta dapat tercapai dan nantinya para lulusan dari 

Ar-Risalah tidak hanya dapat menjadi kader agama tetapi juga menjadi 

kader bangsa yang akan memperbaiki kehidupan bangsa dimasa yang akan 

datang. 

Berangkat dari permasalahan di atas, penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian skripsi dengan judul “Telaah Kurikulum di SDIT 

Ar-Risalah Surakarta Tahun Pelajaran 2010-2011”. 

B.   Penegasan Istilah  

  Untuk menghindari adanya kemungkinan penafsiran yang salah 

tentang istilah yang digunakan, maka di sini perlu dikemukakan batasan 

dan penjelasan sebagai berikut: 

1. Telaah 

Telaah berarti penyelidikan, pemeriksaan, mentelaah, 

mempelajari, menyelidiki, memeriksa, meramalkan (Kamus Lengkap 

Bahasa Indonesia,1999). Telaah berarti penyelidikan, kajian, 

pemeriksaan dan penelitian (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1988: 

917).  

2. Kurikulum 

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan 

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

sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk 

mencapai tujuan pendidikan tertentu (Rusman, 2009: 3).  
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Menurut Prof. Dr. A. Nasustion , kurikulum mempunyai arti 

sebagai berikut: 

1. Kurikulum : suatu rencana yang disusun untuk melancarkan 

proses berlajar mengajar di bawah bimbingan dan tanggunga 

jawab sekolah atau lembaga pendidikan beserta staf 

pengajarnya. 

2. Kurikulum : adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di bawah 

pengawasan sekolah, jadi selain kegiatan kulikuler yang formal 

juga kegiatan yang tak formal.  

(http://edukasi.kompasiana.com/2009/12/16/134-pengertian-    

kurikulum-lengkap/  diakses tanggal 11 juli 2011 pukul 11.00) 

      Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1988: 479), kurikulum: 

(1.) Seperangkat mata pelajaran yang diajarkan pada lembaga 

pendidikan, (2.) Perangkat mata kuliah mengenai bidang keahlian 

khusus. 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kurikulum 

adalah sebuah rencana dalam pelaksanaan proses belajar dan mengajar 

dalam sebuah lembaga pendidikan tertentu untuk mencapai tujuan 

tertentu.   

3. SDIT Ar-Risalah 

          Adalah suatu lembaga pendidikan sekolah dasar yang 

menerapkan kurikulum Diknas dipadu dengan kurikulum kepondokan 

dengan sistem fullday yang dinaungi oleh yayasan AR-RISALAH 
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Surakarta. Alamat SDIT Ar-Risalah Jl. Dr. Rajiman 456 C 

Regsogadan Bumi Laweyan Surakarta 57148 

4. Telaah kurikulum SDIT Ar-Risalah Surakarta 

Telaah adalah sebuah usaha untuk mentelaah substansi  

kurikulum di SDIT Ar-Risalah Surakarta. 

C. Rumusan Masalah 

                 Rumusan masalah merupakan pembatasan terhadap masalah agar 

penulisan tidak menyebar kemana-mana dan penulisan lebih terfokus pada 

masalah yang akan diteliti. Adapun rumusan masalah dari karya tulis ini 

adalah: 

1. Bagaimana pengembangan pembelajaran dan implementasi kurikulum 

terpadu di SDIT Ar-Risalah Surakarta? 

2. Bagaimana model dan karakteristik dalam kurikulum terpadu di SDIT 

Ar-Risalah Surakarta?   

D. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian ini adalah:   

1. Mengetahui pengembangan pembelajaran dan implementasi kurikulum 

terpadu di SDIT Ar-Risalah Surakarta 

2. Mengetahui model dan karakteristik dalam kurikulum terpadu di SDIT 

Ar-Risalah Surakarta.  
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E. Manfaat Penelitian 

            Adapun manfaat penelitian ini adalah: 

1. Manfaat teoritis 

a. Memberikan kontribusi berupa penyajian informasi ilmiah untuk 

menyempurnakan pelaksanaan kurikulum di SDIT Ar-Risalah 

Surakarta.  

b. Sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya 

2. Manfaat praktis  

a. Untuk memberikan pengetahuan tentang bagaimana pelaksanaan 

kurikulum di   SDIT Ar-Risalah Surakarta khususnya dan sekolah 

lain pada umumnya. 

b. Mengajak pelaku-pelaku pendidikan untuk membangun wacana 

kurikulum baru dalam dunia pendidikan, kemudian 

merumuskannya sesuai kebutuhan siswa dan dunia pendidikan 

pada umumnya. 

F. Kajian Pustaka 

 Dalam penelitian ini penulis mengacu pada penelitian yang 

relevan  dengan penelitian yang dilaksanakan saat ini. 

              Dalam Thesisnya Citra Dewi (UNS, 2009) dengan judul 

Implementasi Sistem Pembelajaran Terpadu di Sekolah Dasar Islam 

Terpadu (SDIT) Ar-Risalah Surakarta menyimpulkan bahwa 1) Definisi 

terpadu di SDIT Ar-Risalah Surakarta adalah keterpaduan antara 

kurikulum Diknas dan Depag yang mengalami penyesuaian dengan visi 
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dan misi Yayasan Ar-Risalah Surakarta. 2) Implementasi sistem 

pembelajaran terpadu di SDIT Ar-Risalah Surakarta. Dalam perancangan 

pembelajaran terpadu digunakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP); Dirancang jenis terjala (webbed) atau tematik untuk kelas bawah 

(1, 2, dan 3) dan jenis terkait untuk kelas atas (4, 5, dan 6); Mata pelajaran 

adalah PPKN, bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, KTK, dan bahasa 

Jawa; Tim penyusun kurikulum yaitu unsur sekolah dan komite sekolah 

dibawah koordinasi Dinas Pendidikan Kota; Sistematika rancangan 

pembelajaran terpadu: Tim penyusun kurikulum berkumpul untuk 

menentukan tema pada tiap bidang studi atau antarbidang studi dan 

membuat perangkat pembelajaran untuk tiap mata pelajaran. Proses 

pembelajaran masih kekurangan media tetapi strategi pembelajaran 

bervariasi. Evaluasi pembelajaran berupa kuis, tes harian, proyek dan 

portofolio. Hambatan dan kendala berasal dari guru, siswa, dan media. 3) 

Implementasi sistem pembelajaran terpadu meningkatkan keefektifan 

pembelajaran di SDIT Ar-Risalah Surakarta. Keefektifan pembelajaran 

terpadu tercermin dari bermaknanya pembelajaran. Pembelajaran yang 

bermakna menghasilkan siswa yang aktif dalam proses belajar mengajar 

yang menyenangkan, terjadi komunikasi dua arah guru dan murid sehingga 

menghasilkan prestasi yang baik  

        Adapun perbedaan dengan tema yang akan penulis angkat adalah:  

1. Lokasi penelitian penulis yaitu di SDIT AR-RISALAH SURAKARTA  

kampus 1 Jl. Dr. Rajiman 456 C Regsogadan Bumi Laweyan Surakarta 
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57148 

2. Penulis tidak terlalu detail membahas tentang pembelajarannya namun 

hanya membahas kurikulum terpadu secara umum 

Dalam skripsinya Diyah maftuhah (UIN SUNAN KALIJAGA: 

2009)  yang berjudul Pelaksanaan Kurikulum Terpadu di Madrasah 

Tsanawiyah Sunan Pandanaran Sleman Yogyakarta. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa: 1) Tujuan pelaksanaan kurikulum terpadu adalah 

wujud dari tujuan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Sunan Pandanaran 

yang tercantum dalam visi misi dan tujuan MTS Sunan Pandanaran secara 

umum yaitu mencetak generasi Islam yang mandiri dan tangguh serta 

cakap dalam penguasaan IPTEK dan ilmu agama, 2) Meskipun belum 

ideal, namun telah ditemukan unsur-unsur kurikulum terpadu dalam 

pelaksaan kurikulum terpadu di Madrasah Tsanawiyah Sunan Pandanaran. 

3) Sedangkan hasil pelaksanaan yang dicapai dapat dilihat dari prestasi 

belajar siswa menurut rata-rata kelas yang memenuhi standar ketuntasan 

yang telah ditetapkan oleh madrasah yaitu 75%. Adapun pada tahun ajaran 

2005/2006 memperoleh peringkat ke-2 nilai terbaik UAN se-propinsi DIY. 

4) Faktor pendukung dalam pelaksanaan adalah sangat memadainya sarana 

prasarana yang ada, koordinasi dan interaksi yang terjalin sangat baik 

antara kepala sekolah dengan seluruh komponennya serta profesionalitas 

guru dalam kesesuaian mata pelajaran yang diampu. Sedangkan faktor 

penghambatnya adalah keberadaan orangtua yang jauh dari siswa sehingga 

kurang bisa mengontrol perkembangan prestasi belajar, padatnya jadwal 
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kegiatan sehingga siswa cepat merasa capek dan jenuh serta perbedaan 

minat siswa dalam belajar sehingga mempengaruhi semangat untuk 

menerima pelajaran. 

Karya ini memiliki ciri khas yaitu pelaksanaan kurikulum terpadu 

telah berjalan sesuai dengan tujuan institusional sekolah, artinya 

pencapaian tujuan kurikulum telah tercapai meskipun belum 100%. 

Adapun perbedaan dengan tema yang akan penulis angkat adalah: 

1. Pada karya tulis ini cenderung membahas tujuan pendidikan di 

madrasah. Sedangkan penulis akan membahas tentang tujuan sekolah 

yang sesuai dengan visi misi sekolah tetapi juga membahas tentang 

tujuan pendidikan nasional. 

2. Penulis hanya meneliti kurikulum yang berjalan selama berada di 

sekolah saja, jadi tidak mengamati keseharian siswa di rumah. 

Suyatno dalam skripsinya (UIN SUNAN KALIJAGA: 2008) 

dengan judul Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam (studi kasus di 

SDIT Hidayatullah Bayong Yogyakarta) menyimpulkan bahwa (1) konsep 

kurikulum pendidikan Islam terpadu di SDIT Hidayatullah Balong 

Yogyakarta meliputi; pertama, terpadu antara ilmu agama dengan ilmu 

pengetahuan umum,. Kedua, terpadu dalam aspek subjek belajar baik 

mengenai aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik Ketiga, terpadu dalam 

tiga lingkungan pendidikan yaitu lingkungan sekolah, rumah, dan 

masyarakat. Dalam hal, ini misi sekolah tidak hanya mendidik siswa akan 

tetapi juga mendidik orang tua siswa dan masyarakat. Keempat, terpadu 
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dalam penyelenggaraan yakni antara Departemen Pendidikan Nasional 

dengan pesantren. Hal ini dilakukan dengan mengajarkan mata pelajaran 

yang berasal dari kurikulum Departemen Pendidikan Nasional dan mata 

pelajaran yang berasal dari kurikulum pesantren. (2) Pengembangan 

kurikulum di SDIT Hidayatullah dilakukan dengan pengembangan di 

setiap komponen kurikulum yang meliputi pengembangan tujuan 

kurikulum, pengembangan materi, pengembangan kegiatan pembelajaran, 

dan pengembangan evaluasi hasil belajar.  

Menurut penulis, karya ini telah mendekati sebagai pencapaian 

tujuan pendidikan terpadu baik secara institusional dan substansial namun 

belum mengarah pada pencapaian visi misi sekolah. 

Perbedaan karya tulis ini dengan yang akan penulis bahas adalah: 

1. Penulis lebih menyorot tentang kurikulum terpadu yang merupakan 

perpaduan antara kurikulum DIKNAS dan kurikulum kepondokan yang 

dianut oleh SDIT Ar-Risalah. 

2. Penulis menekankan pada pencapaian visi misi sekolah melalui 

kurikulum terpadu. 

     Rofik dalam skripsinya (UMS, 2010), dengan judul Pelaksanaan 

Kurikulum Terpadu Madrasah Muallimin Yogyakarta menyimpulkan 

bahwa 1). Bentuk pelaksanaan kurikulum terpadu yang diselengarakan di 

Madrasah Muallimin Yogyakarta adalah penggabungan dari 

penyelenggaraan penggunaan 3 bentuk kurikulum dalam kegiatan belajar 

mengajarnya, dengan tetap mengacu pada Standar Nasional Pendidikan 
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yaitu kurikulum agama yang menjadi wadah dalam penguasaan ilmu 

pengetahuan agama dan kurikulum pesantren yang menjadi wadah dalam 

pendalaman ilmu agama dan penguasaan keterampilan. Diharapakan akan 

tercipta kualitas output Madrasah yang mempunyai bekal IPTEK dan 

IMTAQ. 2). Faktor penghambat  dalam pelaksanaannya, yaitu beban siswa 

menjadi lebih banyak dan sarana dan prasarana di asrama yang kurang 

memadai serta kurangnya kesadaran dan motivasi belajar pada sebagian 

siswa. Adapun faktor pendukungnya, yaitu pelaksanaan program pesantren 

yang memberikan pengawasan secara intensif kepada siswa, adanya tenaga 

yang profesional, pemahaman para orang tua siswa akan arah pendidikan 

putra mereka, sarana dan prasarana sekolah yang cukup memadai dan 

terjalinnya komunikasi serta koordinasi yang baik antara semua komponen 

pengelola madrasah.  

Perbedaan dengan tema yang akan penulis angkat adalah: 

1. Penulis tidak meneliti kegiatan siswa dalam asrama. 

2. Penulis mengadakan penelitian di lembaga pendidikan bukan 

Muhammadiyah dan pada tingkat sekolah dasar. 

Maka, dari uraian tersebut penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian dengan judul ”Telaah Kurikulum di SDIT Ar-Risalah 

Surakarta tahun pelajaran 2010-2011” yang lebih mengarah pada 

pencapain visi misi sekolah sehingga tidak ada pengulangan karya. 

 

 



18 
 

  

G.   Metode Penelitian 

1. Jenis penelitian 

            Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field 

research) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini melibatkan 

kerja di lapangan. 

2. Pendekatan penelitian 

                 Jenis penelitian ini adalah penelitian lapagan (field research) 

yang bersifat deskriptif kualitatif, yakni prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriftif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang yang diperlukan yang dapat diamati yang dilakukan 

dalam kehidupan yang nyata dan sebenarnya. (Moloeng, 2007: 4) 

3. Sumber data  

Pengumpulan data dapat menggunakan sumber  data primer 

dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data 

yang langsung memberuikan data kepada pengumpul data 

sedangakan sumber data sejunder merupakan sumber tidak 

langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 

2009: 62). Dalam penelitian ini sumber data primer yang dimaksud 

adalah hasil dari wawancara dengan kepala sekolah (Arif yulianto, 

S.PdI) dan wakasek I bidang kurikulum (Syaefudin Kamal). 

Sedangkan sumber data sekunder yang dimaksud dalam penelitian 

ini adalah dokumen sekolah tentang perencanaan kurikulum 

terpadu dan pengamatan langsung penulis. 
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  Menurut Lofland dalam Moleong (2005: 157) sumber data 

utama dalam penelitian kualitatif berupa kata-kata dan tindakan. 

Dalam penelitian data primer diperoleh dari wawancara dengan 

responden. Adapun responden yang penulis wawancarai untuk 

kelengkapan data skripsi ini ialah: kepala sekolah, wakasek 1 

bidang kurikulum, siswa, guru serta komite sekolah. Dari kedua 

sumber data itu, primer dan sekunder, diharapkan penulis skripsi ini 

dapat diselesaikan sesuai rencana penulis. 

4. Metode pengumpulan data 

a. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan 

penelitian dengan cara tanya jawab sambil menatap muka 

antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau 

responden dengan menggunakan alat yang dinamakan 

Interwiew guide 

(http://digg.com/news/story/Definisi_Wawancara_Definisi_Pen

gertian diakses tanggal 11 April 2011 pukul 11.30) Dalam 

penelitian ini wawancara dimaksudkan untuk mendapatkan 

informasi tentang pelaksanaan kurikulum terpadu  di SDIT Ar-

Risalah Surakarta. 

b. Sampling 

Sampling adalah proses dan cara mengambil sampel/ contoh 

untuk menduga keadaan suatu populasi. (http://abank-

udha123.tripod.com/sampling_dan_monitoring.htm. diakses 
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tanggal 24 November 2011 pukul 09.00). Dalam hal ini yang 

menjadi sampel dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, guru 

bimbingan konseling, guru Bahasa Jawa, siswa kelas 4 dan 

kepala bagian kurikulum. 

c.  Observasi 

                 Observasi berarti peneliti melihat dan mendengarkan   

(termasuk menggunakan indera yangn lain) apa yang dilakukan 

dan dikatakan atau diperbincangakan para responden dalam 

aktifitas kehidupan sehari-hari baik menjelang, ketika, dan 

sesudah. (Hamidi, 2005: 74). 

Observasi yang berarti pengamatan bertujuan untuk 

mendapatkan data tentang suatu masalah, sehingga diperoleh 

pemahaman atau sebagai alat re-checkingin atau pembuktian 

terhadap informasi / keterangan yang diperoleh sebelumnya. 

Sebagai metode ilmiah observasi biasa diartikan sebagai 

pengamatan dan pencatatan fenomena-fenomena yang diselidiki 

secara sistematik. Dalam arti yang luas observasi sebenarnya 

tidak hanya terbatas kepada pengamatan yang dilakukan, baik 

secara langsung maupun tidak langsung. Pengamatan tidak 

langsung misalnya melalui questionnaire dan tes. 

(http://mastarmudi.blogspot.com/2010/07/pengertian-

observasi.html) 
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Metode ini penulis gunakan untuk mengamati, 

mendengarkan, dan mencatat langsung terhadap perencanaan 

manajemen kurikulum pendidikan agama Islam, 

pengkoordinasian, dan penagawasan dalam pembelajaran 

pendidikan agama Islam di SDIT Ar-Risalah Surakarta. 

d. Dokumentasi 

      Dokumentasi adalah setiap bahan tertulis atau film dari 

record yang telah dipersiapkan karena adanya permintaan 

seseorang (Lexy J Moelong, 2006: 216) metode ini digunakan 

untuk memperoleh data mengenai gambaran umum SDIT Ar-

Risalah Surakarta, program semester, struktur organisasi, sarana 

dan prasarana, guru dan tenaga kependidikan serta para siswa. 

          e.  Metode analisis data 

Metode analisis data adalah proses mengatur urutan data, 

mengorganisaikan kedalam suatu pola, kategori, dan ukuran dasar 

sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis 

kerja yang disarankan untuk menganalisis data. Metode ini terdiri 

dari tiga alur kegiatan yang berlangsung secara bersamaan, yaitu 

reduksi data, penyajian data dan verifikasi. 

Pada langkah reduksi, penulis memilih dan 

menyederhanakan data dari catatan  lapangan. Catatan lapangan 

yang banyak disederhanakan, disingkat, dirangkum dan dipilih 

sesuai dengan permasalahan yang telah ditetapkan. Proses reduksi 
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data ini, penulis melakukan pengulangan untuk meghindari 

terjadinya kekeliruan, hanya data yang berkaitan dengan pokok 

permasalahan saja yang dipilih, sedangkan yang lain dikeluarkan 

dari proses analisis. 

Ada proses penyajian data, data yang telah penulis pilih 

melalui reduksi, penulis sajikan dalam bentuk tulisan atau kata-kata 

yang sistematis, sehingga mudah untuk disimpulkan. Selanjutnya 

penarikan kesimpulan yang penulis lakukan selama proses 

penelitian berlangsung (Milles dan Haberman, 1992:16) 

Kemudian dalam menarik kesimpulan, penulis 

menggunakan metode deduktif dan induktif. Deduktif adalah cara 

berfikir yang berangkat dari pngetahuan yang sifatnya umum dan 

bertitik tolak pada pengetahuan umum untuk menilai suatu 

kejadian yang khusus. Sedangkan induktif adalah cara berfikir yang 

berangkat dari fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa yang 

kongkrit kemudian digeneralisasi yang mempunyai sifat umum. 

(Hadi, 2007:47) 

H. Sistematika Penulisan Skripsi 

     BAB I Pendahuluan, yang di dalamnya mencakup beberapa sub 

bahasan,   yaitu : latar belakang masalah, penegaan istilah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode 

penelitian dan sistematika penulisan skripsi. 
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 BAB II Telaah Kurikulum di SDIT Ar-Risalah Surakarta tahun 

pelajaran 2010-2011Kurikulum: sebuah kerangka teoritik yang 

berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti, yaitu tentang 

pengertian kurikulum terpadu, fungsi kurikulum terpadu, materi kurikulum 

terpadu, prisip dan tujuan kurikulum terpadu, karakteristik kurikulum 

terpadu, jenis kurikulum terpadu, pengembangan dan perencanan 

kurikulum terpadu serta implementasi kurikulum Terpadu 

 BAB III Gambaran umum sekolah dan Telaah kurikulum di 

SDIT Ar-Risalah Surakarta  A. Gambaran umum sekolah berisi: sejarah 

berdirinya, letak geografis, Visi dan Misi, sarana prasarana, keadaan 

tenaga pendidik dan hubungan sekolah dengan masyarakat. B. Telaah 

kurikulum di SDIT Ar-Risalah Surakarta  yang berisi: Pengembangan 

Pembelajaran dan Implementasi Kurikulum SDIT Ar-Risalah Surakarta 

Kurikulum serta Model dan karakteristik dalam kurikulum terpadu di 

SDIT Ar-Risalah Surakarta.  

 BAB IV Analisis data dengan metode deduktif dan induktif, 

yang berisi Pengembangan Pembelajaran dan Implementasi Kurikulum 

SDIT Ar-Risalah Surakarta Kurikulum serta Model dan karakteristik 

dalam kurikulum terpadu di SDIT Ar-Risalah Surakarta.  

 BAB V Kesimpulan yang berisi: Kesimpulan, Saran dan 

Penutup. Dari Bab penutup ini dapat disajikan sebagai penghubung antara 

bab di atas sehingga tampak lebih sistematis sekaligus merupakan penutup 

dari seluruh uraian dalam penelitian ini 


