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ABSTRAK 

Pengembangan kurikulum adalah mengarahkan kurikulum sekarang 

ketujuan pendidikan yang diharapkan karena adanya berbagai pengaruh yang 

sifatnya positif yang datangnya dari luar atau dari dalam sendiri, dengan 

harapan agar peserta didik dapat menghadapi masa depanya dengan baik. 

Pengembangan kurikulum ini berhubungan dengan organisasi berbagai 

komponen situasi belajar-mengajar, antara lain penetapan jadwal 

pengorganisasian kurikulum dan spesifikasi tujuan yang disarankan, mata 

pelajaran, kegiatan, sumber dan alat pengukur pengembangan kurikulum.  

Dalam penelitian ini masalah yang dikaji adalah bagaimana model dan 

karakteristik pengembangan kurikulum dalam meningkatkan prestasi siswa di 

SDIT Al-Anis Sukoharjo? Tujuan penelitian ini adalah mengdeskripsikan 

model dan karakteristik pengembangan kurikulum dalam meningkatkan 

prestasi siswa di SDIT Al-Anis di Sukoharjo. Manfaat penelitian ini meliputi 

manfaat teoritis yaitu Memberikan kontribusi berupa penyajian informasi 

ilmiah untuk menyempurnakan pelaksanaan kurikulum di SDIT Al-Anis di 

Sukoharjo dan Sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dengan wawancara, 

observasi, dan dokumentasi. Sedangkan metode analisa data yang digunakan 

dengan metode deskriptif kualitatif dengan mengambil lokasi di SDIT Al-Anis 

Sukoharjo sebagai objek penelitian. 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data maka dapat disimpulkan 

bahwa: model dan karakteristik pengembangan kurikulum di SDIT Al-Anis 

Sukoharjo yaitu Model kurikulum yang digunakan pada sekolah dasar Islam 

terpadu SDIT Al-Anis Sukoharjo adalah kurikulum terpadu (integrated 

curriculum) dan pendekatan pembelajaran tematik yang dilakukan dengan cara 

mensinergikan antara kurikulum Pendidikan Nasional (Diknas), kurikulum 

Agama (Al-Islam) dan muatan lokal (Mulok) . Dalam pengembangan 

kurikulum mencakup kegiatan perencanaan, implementasi dan evaluasi.  

Adapun dalam mengembangkan kurikulum terpadu yaitu menggunakan 

analisis model Taba, dalam model terdapat komponen-komponen yaitu 

diagnosis kebutuhan, merumuskan tujuan pendidikan, seleksi dan organisasi 

isi, seleksi dan organisasi pengalaman belajar dan evaluasi kurikulum. Dari 

pengembangan kurikulum tersebut akan diperoleh meningkatnya prestasi 

siswa, prestasi sisaw antara lain 1) Mampu menghafal al-Qur‟an 1 juz dalam 

kurun waktu 3 semester lebih cepat dari target 4 semester. 2) Hafal 4 hadist 

dalam tiap semester atau hafal hadist arba‟in (45 hadist) dalam 12 semester. 3) 

Hafal al Qur‟an minimal 3 juz. Setelah tamat belajar dihasilkan sebuah prestasi 

dimana dalam Ujian Ahir sekolah (UAS) dan Ujian Ahir Nasional (UAN) nilai 

ujian dari tiap tahun meningkat dengan lulus 100% dari tahun  tahun 2011 

sampai 2012.   
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PENDAHULUAN 

Pesatnya perkembangan 

dibidang teknologi informasi 

dan komunikasi di era 

globalisasi memberikan 

pengaruh yang cukup besar 

dalam berbagai elemen 

masyarakat. Salah satu cirinya 

adalah menghilangnya sekat 

geografis dan terjadinya 

persaingan yang ketat antar 

wilayah (negara) dan 

penguasaan teknologi tinggi. 

Pengaruh perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi 

yang sangat cepat ini 

memberikan dampak positif 

dan negatif. Perkembangan 

ilmu pengetahuan berdampak 

positif dengan semakin 

terbukanya dan tersebarnya 

informasi dan pengetahuan ke 

seluruh dunia, menembus 

batas ruang dan waktu. 

Dampak negatifnya yaitu 

terjadinya perubahan nilai, 

norma, aturan, dan moral 

kehidupan yang dianut 

masayarakat. Mensikapi hal 

tersebut, maka peran 

pendidikan sangat penting 

untuk mengembangkan 

dampak positif dan 

memperbaiki dampak 

negatifnya. Sistem pendidikan 

di Indonesia selalu mengalami 

perubahan yang tujuannya 

untuk mewujudkan sistem 

pendidikan yang berkualitas, 

dengan kurikulum yang lebih 

baik untuk menghasilkan 

lulusan yang baik.  

Menurut Mulyasa (2008: 

5) tujuan pendidikan adalah 

sebagai penuntun, 

pembimbing, da petunjuk arah 

bagi para peserta didik agar 

mereka dapat tumbuh dewasa 

sesuai dengan potensi dan 

konsep diri yang sebenarnya, 

sehingga mereka dapat 

tumbuh, bersaing, dan 

mempertahankan kehidupan 

dimasa yang akan datang yang 

penuh tantangan dan 

perubahan. Selain itu, 

pendidikan juga bertujuan 

untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan 

bertaqwa, berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

madiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab.  

Dalam rangka 

menghadapi era 

perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, 

berdirilah Sekolah Islam 

Terpadu. Munculnya sekolah 

ini sebagai wujud keresahan 

atas kelemahan-kelemahan 

sekolah islam dalam 

menguasai bahasa asing dan 

teknologi informasi. Sebagai 

contohnya di Sukoharjo 

berdiri sekolah dasar Islam 

terpadu (SDIT) Al Anis yang 

mencoba memperbaiki 

kualitas sekolah agar dapat 

bersaing dengan sekolah-

sekolah yang lebih maju dan 

menjadikan siswa-siswa yang 

berprestasi.  Sekolah ini 

sangat ketat menjaga nilai-

nilai Islam dalam pelaksanaan 

kurikulumnya disamping itu 



 
 

pelaksanaan pendidikan 

formal di Yayasan Al Anis 

juga tercapai dengan baik. 

Sehingga kedua pelaksanaan 

kurikulum bisa berjalan 

seimbang.  

Prestasi belajar secara 

umum berarti suatu hasil yang 

dicapai dengan perubahan 

tingkah laku yaitu melalui 

proses membandingkan 

pengalaman masa lampau 

dengan apa yang sedang 

diamati oleh siswa dalam 

bentuk angka yang 

bersangkutan dan hasil 

evaluasi dari berbagai aspek 

pendidikan baik aspek 

kognitif, afektif, dan 

psikomotorik. Dengan 

demikian dapat   dasarnya 

adalah hasil yang diperoleh 

dari aktivitas. Sedangkan 

belajar adalah hasil yang 

diperoleh berupa kesan-kesan 

yang mengakibatkan 

perubahan dalam diri individu 

yaitu perubahan tingkah laku. 

Jadi prestasi belajar adalah 

hasil yang diperoleh berupa 

kesan-kesan yang 

mengakibatkan perubahan diri 

individu sebagai hasil dari 

aktivitas belajar.  

Adapun tujuan penulis 

mengangkat tema ini adalah 

untuk memberikan masukan 

bagi SDIT Al Anis agar dapat 

mencapai tujuan pendidikan 

baik secara institusional 

maupun secara nasional. 

Sehingga diharpakan 

pencapaian progam sekolah 

terpadu yang dicanangkan 

oleh yayasan Al Anis 

Sukoharjo dapat tercapai dan 

nantinya lulusan dari Al Anis 

tidak hanya menjadi kader 

agama tetapi juga menjadi 

kader bangsa yang akan 

memperbaiki kehidupan 

bangsa di masa yang akan 

datang.  

 

LANDASAN TEORI 

 

Pengertian kurikulum 

secara umum. Menurut Susilo, 

kata kurikulum berasal dari 

bahasa Yunani yang semula 

digunakan dalam bidang 

olahraga, yaitu currere yang 

berarti jarak tempuh lari, 

yakni jarak yang harus 

ditempuh dalam kegiatan 

berlari mulai dari start hingga 

finish. Dalam bahasa Arab 

istilah “kurikulum” 

diartikan dengan Manhaj, 

yakni jalan yang terang, atau 

jalan terang yang dilalui oleh 

manusia pada bidang 

kehidupannya. Dalam konteks 

pendidikan, kurikulum berarti 

jalan terang yang dilalui oleh 

pendidik dengan peserta didik 

untuk mengembangkan 

pengetahuan, keterampilan 

dan sikap serta nilai-nilai ( 

Muhaimin, 2005: 1).  

Dalam kajian ini para 

pakar pendidikan berbeda 

pendapat dalam menafsirkan 

kurikulum dikemukakan 

sebagai berikut ini : Menurut 

Abdul Qodir yusuf (dalam 

Khoirudin, 2007: 26) 

kurikulum adalah sejumlah 

pengalaman dan uji coba 

dalam proses belajar mengajar 

siswa di bawah bimbingan 

lembaga (sekolah). Kurikulum 



 
 

merupakan pengalaman 

peserta didik baik disekolah 

maupun diluar sekolah di 

bawah bimbingan sekolah. 

Pendapat ini masih terpaku 

dengan ujicoba.  

Kurikulum tidak hanya 

terbatas pada mata pelajaran, 

tetapi meliputi segala sesuatu 

yang dapat mempengaruhi 

pengembangan peserta didik, 

dan bisa menentukan arah atau 

mengantisipasi sesuatu yang 

akan terjadi. Dengan demikian 

kurikulum haruslah 

menunjukkan kepada apa yang 

sebenarnya apa yang harus di 

pelajari oleh peserta didik. 

Menurut Nengky dan Evars 

(1967) (dalam Dakir, 2010 : 6) 

kurikulum adalah semua 

pengalaman yang 

direncanakan dan dilakukan 

oleh sekolah untuk menolong 

para siswa dalam mencapai 

hasil belajar kepada 

kemampuan siswa yang paling 

baik. 

Dari definisi-definisi 

para pakar pendidikan diatas 

yang memberikan pandangan 

tentang kurikulum, maka akan 

muncul pemikiran tentang 

pengembangan kurikulum. 

Pengembangan kurikulum 

adalah proses perencanaan 

kurikulum agar menghasilkan 

rencana kurikulum yang luas 

dan spesifik (Hamalik, 2007: 

183). Proses ini berhubungan 

dengan seleksi dan 

pengorganisasian berbagai 

komponen situasi belajar 

mengajar. 

Pengembangan 

kurikulum bukan saja di 

dasarkan atas perubahan 

tuntutan kehidupan dalam 

masyarakat, tetapi juga perlu 

dilandasi perkembangan 

konsep-konsep dalam ilmu. 

Oleh karena itu 

pengembangan kurikulum 

membutuhkan bantuan 

pemikiran para ahli, baik ahli 

pendidikan ahli kurikulum, 

maupun ahli dalam bidang 

setudi disiplin ilmu ( 

Sukmadinata, 2010: 156 ) 

Sedangkan menurut 

Dakir yaitu: Pengembangan 

kurikulum ini berhubungan 

dengan organisasi berbagai 

komponen situasi belajar-

mengajar, antara lain 

penetapan jadwal 

pengorganisasian kurikulum 

dan spesifikasi tujuan yang 

disarankan, mata pelajaran, 

kegiatan, sumber dan alat 

pengukur pengembangan 

kurikulum. Pada dasarnya 

pengembangan kurikulum 

ialah mengarahkan kurikulum 

sekarang ketujuan pendidikan 

yang diharapkan karena 

adanya berbagai pengaruh 

yang sifatnya positif yang 

datangnya dari luar atau dari 

dalam sendiri, dengan harapan 

agar peserta didik dapat 

menghadapi masa depanya 

dengan baik (Dakir, 2010 : 

91).  

Kurikulum merupakan 

program yang direncanakan 

yang berisi berbagai bahan 

ajar untuk mencapi tujuan 

pendidikan dengan harapan 

peserta didik dapat 

menghadapi masa depan yang 

baik dan tidak ketinggalan 



 
 

zaman. Kurikulum yang baik 

harus selalu berubah dari 

waktu ke waktu sesuai 

perkembangan zaman. 

Tujuan pendidikan yang 

dirumuskan meliputi tujuan 

nasional, institusional, dan 

pembelajaran. tujuan 

pendidikan nasional yang 

yang rumusanya pada 

Undang-Undang sisdiknas bab 

I pasal 3 tertulis sebagai 

berikut: pendidikan nasional 

berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa 

bertujuan untuk 

perkembanganya potensi 

peserta didik agama menjadi 

manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulya, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri,dan menjadi warga 

Negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab (Mudlofir 

2011: 7). 

 

Adapun menurut 

undang-undang bahwa 

kurikulum sebagai rencana 

pembelajaran diikuti oleh UU 

SISDIKNAS No. 20 Tahun 

2003 yang mendefinisikan 

kurikulum sebagai 

seperangkat rencana dan 

pengaturan tujuan, isi dan 

bahan pelajaran, serta cara 

yang digunakan sebagai 

pedoman penyelenggaraan 

kegiatan pembelajaran untuk 

mencapai tujuan pendidikan 

tertentu (Mudlofir, 2011: 3).  

Dapat disimpulkan 

kurikulum adalah seprangkat 

rencana untuk mengadakan 

proses pembelajaran dalam 

suatu lembaga sekolah atau 

lembaga pendidikan dalam 

waktu tertentu baik secara 

formal maupun non formal 

untuk mencapai tujuan 

pendidikan yang diinginkan. 

Pengembangan 

kurikulum bukan saja di 

dasarkan atas perubahan 

tuntutan kehidupan dalam 

masyarakat, tetapi juga perlu 

dilandasi perkembangan 

konsep-konsep dalam ilmu. 

Oleh karena itu 

pengembangan kurikulum 

membutuhkan bantuan 

pemikiran para ahli, baik ahli 

pendidikan ahli kurikulum, 

maupun ahli dalam bidang 

setudi disiplin ilmu ( 

Sukmadinata, 2010: 156 ) 

Sedangkan menurut 

Dakir yaitu pengembangan 

kurikulum ini berhubungan 

dengan organisasi berbagai 

komponen situasi belajar-

mengajar, antara lain 

penetapan jadwal 

pengorganisasian kurikulum 

dan spesifikasi tujuan yang 

disarankan, mata pelajaran, 

kegiatan, sumber dan alat 

pengukur pengembangan 

kurikulum. Pada dasarnya 

pengembangan kurikulum 

ialah mengarahkan kurikulum 

sekarang ketujuan pendidikan 

yang diharapkan karena 

adanya berbagai pengaruh 

yang sifatnya positif yang 

datangnya dari luar atau dari 

dalam sendiri, dengan harapan 

agar peserta didik dapat 

menghadapi masa depanya 



 
 

dengan baik (Dakir, 2010 : 

91). 

Ridwan (dalam 

Fathurrohman, 2012: 118) 

“prestasi adalah hasil yang 

diperoleh karena adanya 

aktifitas belajar yang telah 

dilakukan”. Sedangkan 

menurut Hoetomo, (KBBI) 

“prestasi adalah hasil dari 

suatu kegiatan yang telah 

dikerjakan, diciptakan baik 

secara individual maupun 

kelompok”. Dari dua pendapat 

di atas dapat diambil 

kesimpulan bahwa prestasi 

adalah suatu hasil yang telah 

diperoleh atau dicapai dari 

aktivitas yang telah dilakukan 

atau dikerjakan.  Belajar 

merupakan suatu proses usaha 

yang dilakukan seseorang 

untuk memperoleh suatu 

perubahan tingkah laku yang 

baru secara keseluruhan 

sebagai hasil pengalamannya 

sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya.  

Mengutip pendapat Ella, 

Arifin menyatakan bahwa 

modifikasi Taba terhadap 

model Tyler terutama pada 

penekanan yang memusatkan 

perhatian kepada guru. Teori 

taba mempercayai peran guru 

sebagai pengambang utama 

kurikulum. Model Tayler, 

guru dapat merupakan objek 

penerima dan pelaksana dari 

kurikulum, sedangkan pada 

model Taba, guru merupakan 

subjek aktif yang terlibat 

penuh dalam pengembangan 

kurikulum.  Slameto (dalam 

Fathurrohman, 2012: 120) 

mengemukakan beberapa 

faktor yang mempengaruhi 

prestasi belajar yaitu sebagai 

berikut. 

a. Faktor internal (berasal 

dari dalam diri siswa) 

b. Faktor yang berasal dari 

dalam diri siswa 

diantaranya sebagai 

berikut. 

c. Faktor eksternal (berasal 

dari luar diri siswa) 

Menurt ella dalam 

pengambangan kurikulum 

model Taba, ada tuju langkah 

yang perlu di perhatikan 

sebagai mana diuraikan 

dibawah ini. 

a. Diagnosis kebutuhan 

peserta didik 

Taba berpendapat 

bahwa kurikulum disusun 

agar peserta didik dapat 

belajar. Karena latar 

belakang peserta didik yang 

berbeda-beda, maka perlu 

dilakukan diagnosis tentang 

gaps, berbagai kekurangn 

dan perbedaan latar 

belakang peserta didik. 

Langkah pertama dalam 

diagnosis ini adalah 

menentukan kurikulum apa 

yang harus di berikan 

kepada peserta didik. 

b. Merumuskan tujuan 

pendidikan  

Menurut Taba, 

diagnosis kebutuhan 

peserta didik dapat 

menggambarkan dan 

memberikan petunjuk 

dalam merumuskan tujuan 

pendidikan. Ada empat 

area yang harus di 

perhatikan. Pertama 

konsep atau ide-ide yang 



 
 

harus dipelajari, kedua 

sikap sensitivitas, dan 

perasaan yang akan 

dikembangkan. Ketiga pola 

pikir yang akan ditekankan, 

atau dirumuskan. Keempat 

kebiasaan dan kemampuan 

yang akan dikuasai. 

c. Seleksi isi 

 Menurut Taba, isi ( 

materi) yang akan diajarkan 

kepada peserta didik harus 

memenuhi kriteria sebagai 

berikut: 1. Isi harus valid 

dan signifikan. Artinya isi 

yang akan diajarkan kepada 

peserta didik harus 

menggambarkan 

pengetahuan yang mutakhir 

dan signifikan bagi 

kehidupan mereka. 2. 

Harus relevan dengan 

kenyataan sosial agar 

peserta didik mampu 

memahami dunia mereka. 

3. Isi harus mengandung 

keseimbangan antara 

keluasan dan kedalaman. 4. 

Isi harus mencakup 

berbagai tujuan. 5. Isi harus 

dapat disesuaikan dengan 

kemampuan peserta didik 

untuk mempelajari dan bisa 

dihubungkan dengan 

pengalaman mereka. 6. Isi 

harus sesuai dengan 

kebutuhan dan minat 

peserta didik. 

d.  Organisasi isi  

 Dalam penyusunan 

kurikulum , yang terkait 

dengan bentuk dalam 

penyajian bahan pelajaran 

(isi) atau organisasi 

kurikulum, ada dua 

organisasi kurikulum yang 

bisa menjadi pilihan, yaitu 

kurikulum berdasarkan 

mata pelajaran dan 

kurikulum terpadu. 

e.  Seleksi Organisasi 

pengalaman belajar  

Adapun prinsip 

urutan isi artinya setiap 

pengalaman belajar yang 

diberikan kepada peserta 

didik harus memperhatikan 

tingkat perkembangan 

mereka. Misalnya 

pengalaman belajar dikelas 

lima harus berbeda dengan 

pengalaman belajar dikelas 

selanjudnya (Sanjaya, 

2008: 86-87) 

f. Evaluasi 

 Komponen evaluasi 

sangat penting artinya bagi 

pelaksana kurikulum. Hasil 

evaluasi dapat memberi 

petunjuk kepada apakah 

sasaran yang ingin dituju 

dapat tercapai atau tidak. 

Di samping itu juga 

bergunna untuk menilai 

apakah proses kurikulum 

berjalan secara optimal atau 

tidak. Dengan demikian, 

dapat diperoleh balikan 

tentang pelaksanaan 

kurikulum itu. Berdasarkan 

baliakan yang diperoleh 

dapat dilakukan perbaikan-

perbaikan (Ali, 2005: 60).  

  

METODOLOGI  

PENELITIAN 

Jenis penelitian ini 

adalah penelitian lapangan 

(field research) karena 

didasarkan pada data-data 

yang terkumpul dari lapangan 



 
 

secara langsung di SDIT Al 

Anis Sukoharjo. Adapaun 

pendekatan yang digunakan 

dalam melaksanakan 

penelitian ini adalah 

pendekatan deskritif kualitatif. 

Metode pendekatan deskritif 

kualitatif pada hakekatnya 

adalah mengamati orang 

dalam kehidupan sehari-hari 

dalam situasi wajar, 

berinteraksi bersama mereka, 

melakukan wawancara dan 

berusaha memaknai bahasa, 

kebiasaan dan prilaku yang 

berhubungan dengan fokus 

penelitian (Moleong, 2010: 

31).  

Pengumpulan data dapat 

menggunakan sumber data 

primer dan sumber data 

sekunder. Sumber data primer 

adalah sumber data yang 

langsung memberikan data 

kepada pengumpul data 

sedangkan sumber data 

sekunder merupakan sumber 

data yang 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 ( Ahmad Muhammad) 

dan wakasek bidang 

kurikulum ( Happy Arthias 

Sari, SHI). Serta hasil 

wawancara dengan beberapa 

guru pengajar di SDIT Al 

Anis Sukoharjo. Sedangkan 

sumber data sekunder yang 

dimaksud dengan penelitian 

ini adalah dokumen-dokumen 

sekolah tentang perencanaan 

kurikulum di SDIT Al Anis 

Sukoharjo.  

Sedangkan metode yang 

digunakan dalam 

pengumpulan data yaitu: 1) 

Wawancara, wawancara dapat 

diartikan sebagai percakapan 

yang dilakukan oleh 

interviewer kepada 

interviewee ( Hardiansyah, 

2010: 118). Dalam penelitian 

ini wawancara dimaksudakan 

untuk mendapatkan informasi 

tentang model dan 

karakteristik pengembangan 

kurikulum di SDIT Al Anis 

Sukoharjo. Dalam hal ini 

penulis mewawancarai kepala 

sekolah, wakil kepala sekolah, 

beberapa guru dan bila perlu 

informasi lain yang terkait 

dengan masalah yang dibahas. 

2) Observasi, Observasi 

adalah pengamatan dan 

pencatatan sesuatu obyek 

dengan sistematika fenomena 

yang diselidiki 

(Sukandarrumidi, 2002 : 71). 

Metode ini digunakan untuk 

memperoleh data mengenai 

gambaran umum SDIT Al 

Anis Surakarta, program 

semester, struktur organisasi, 

sarana dan prasarana, guru dan 

tenaga kependidikan, 

pengembangan kurikulum di 

SDIT Al Anis, serta para 

siswa. 3) Dokumentasi, 

Dokumentasi adalah setiap 

bahan yang tertulis yang telah 

dipersiapkan karena adanya 

permintaan seseorang 

(Moleong, 2005: 216). 

 

 



 
 

HASIL PENELITIAN 

 Pengembangan 

kurikulum di SDIT Al Anis itu 

mengerahkan kurikulum 

sekarang ke tujuan seperti 

yang tercantum dalam visi 

misi sekolah yang diharapkan, 

dengan adanya itu anak didik 

bisa menghadapi masa depan 

yang lebih baik dari 

seblumnya. Pengembangan 

kurikulum di SDIT al Anis 

Sukoharjo mencakup prosedur 

utama yaitu diagnosis 

kebutuhan,  merumuskan 

tujuan,  perencanaan,  

pelaksanaan, dan evaluasi 

kurikulum.  

Dalam melakukan 

diagnosis kebutuhan peserta 

didik, SDIT Al Anis 

Sukoharjo mempertimbangkan 

beberapa hal, antara lain: 1) 

Visi yang dicanangkan Visi 

SDIT Al Anis adalah 

menyiapkan generasi-generasi 

yang berkepribadian qur‟ani, 

bertaqwa, cerdas, kreatif, 

bertanggung jawab, cinta 

rasulullah SAW dan „Ulama. 

2) Kebutuhan (siswa, 

masyarakat, pengguna 

lulusan), dan kebutuhan untuk 

studi lanjut. 3) Hasil evaluasi 

kurikulum sebelumnya dan 

tuntutan perkembangan 

IPTEKS . 4) Pandangan-

pandangan para ahli dengen 

berbagai latar belakangnya. 5) 

Kecenderungan era 

globalisasi, yang menuntut 

seseorang untuk memiliki 

kemauan belajar. 

Kelima ide tersebut 

dirangkum sedemikian rupa 

untuk dikembangkan dalam 

program atau kurikulum 

sebagai dokumen, yang antara 

lain berisi: informasi dan jenis 

dokumen yang akan 

dihasilkan, bentuk atau format 

silabus, dan komponen-

komponen kurikulum yang 

harus dikembangkan. Apa 

yang tertuang dalam dokumen 

tersebut kemudian 

dikembangkan dan 

disosialisasikan dalam proses 

pelaksanaanya, yang dapat 

berupa pengembangan 

kurikulum dalam bentuk 

Satuan Acara Pembelajaran, 

proses pembelajaran di kelas 

atau di luar kelas serta 

evaluasi pembelajaran, 

sehingga diketahui tingkat 

efisiensi dan efektifitasnya. 

Dari evaluasi ini akan 

diperoleh umpan balik feed 

back untuk menyempurnakan 

dalam kurikulum berikutnya  

Salah satu upaya 

pengembangan yang 

dilakukan oleh SDIT Al Anis, 

dalam melakukan 

pengembangan dan 

penyusunan kurikulum 

melibatkan berbagai pihak, 

seperti kepala sekolah, wakil 

kepala sekolah/bagian 

kurikulum, guru dan 

perwakilan dari yayasan 

sedangkan para pakar 

pendidikan hanya memberikan 

pengarahan  dalam bentuk 

sharing dengan SDIT Al Anis 

Sukoharjo. 

Model yang digunakan 

dalam pengembangan 

kurikulum di SDIT Al Anis 

Sukoharjo bentuk model taba 



 
 

(Hilda Taba) yaitu dengan 

susunan antara lain diaknosis 

kebutuhan, rumusan tujuan, 

implementasi dan evaluasi. 

Kemudian Setrategi 

pembelajaran yang dikemas 

oleh SDIT Al Anis membagi 

dua fase belajar yaitu, untuk  

pembelajaran pada kelas 1 

sampai dengan kelas 3 

dilaksanakan melalui 

pendekatan tematik, 

sedangkan pada kelas 4 

sampai dengan kelas 6 

dilaksanakan melalui 

pendekatan mata pelajaran. 

Karakteristik kurikulum yang 

di gunakan di SDIT Al Anis 

adalah kurikulum terpadu, 

yaitu tidak adanya dikotomi 

ilmu (pemisahan ilmu) dalam 

proses belajar.  

Adapun Pengembangan 

kurikulum dalam 

meningkatkan prestasi siswa 

adapun prestasi siswa di SDIT 

Al Anis  yaitu:  1) Mampu 

menghafal al-Qur‟an 1 juz 

dalam kurun waktu 3 semester 

lebih cepat dari target 4 

semester. 2) Hafal 4 hadist 

dalam tiap semester atau hafal 

hadist arba‟in (40 hadist) 

dalam 12 semester. 3) Hafal al 

Quran minimal 3 juz. Setelah 

tamat belajar dihasilkan 

sebuah prestasi dimana dalam 

Ujian Ahir sekolah (UAS) dan 

Ujian Ahir Nasional (UAN) 

nilai ujian dari tiap tahun 

meningkat dengan lulus 100% 

dari tahun pada tahun 2011 

dan 2012,  dan nilai tersebut 

dapat.  

Berdasarkan dari hasil 

penelitian dan keterangan 

diatas mengaenai model  dan 

karakteristik pengembangan 

kurikulum dalam 

meningkatkan prestasi, dapat 

ditarik beberapa kesimpulan 

sebagai berikut:  

 

SIMPULAN 

 

1. Model kurikulum yang 

digunakan pada sekolah dasar 

Islam terpadu SDIT Al Anis 

Sukoharjo adalah kurikulum 

terpadu (integrated 

curriculum) dan pendekatan 

pembelajaran tematik yang 

dilakukan dengan cara 

mensinergikan antara 

kurikulum Pendidikan 

Nasional (Diknas), kurikulum 

Agama (Al-Islam) dan muatan 

lokal (Mulok), menggunakan 

sistem fullday school dengan 

pendekatan pengembangan 

kurikulum model Taba.  

2. Bentuk model taba (Hilda 

Taba) yaitu dengan susunan 

antara lain diaknosis 

kebutuhan, rumusan tujuan, 

implementasi dan evaluasi. 

Kemudian Setrategi 

pembelajaran yang dikemas 

oleh SDIT Al Anis membagi 

dua fase belajar yaitu, untuk  

pembelajaran pada kelas 1 

sampai dengan kelas 3 

dilaksanakan melalui 

pendekatan tematik, 

sedangkan pada kelas 4 

sampai dengan kelas 6 

dilaksanakan melalui 

pendekatan mata pelajaran. 

Karakteristik kurikulum yang 

di gunakan di SDIT Al Anis 

adalah kurikulum terpadu, 



 
 

yaitu tidak adanya dikotomi 

ilmu (pemisahan ilmu) dalam 

proses belajar.  

3. Pengembangan kurikulum 

dalam meningkatkan prestasi 

siswa adapun prestasi siswa di 

SDIT Al Anis  yaitu:  1) 

Mampu menghafal al-

Qur‟an 1 juz dalam kurun 

waktu 3 semester lebih cepat 

dari target 4 semester. 2) Hafal 

4 hadist dalam tiap semester 

atau hafal hadist arba‟in (40 

hadist) dalam 12 semester. 3) 

Hafal al Quran minimal 3 juz. 

Setelah tamat belajar 

dihasilkan sebuah prestasi 

dimana dalam Ujian Ahir 

sekolah (UAS) dan Ujian Ahir 

Nasional (UAN) nilai ujian 

dari tiap tahun meningkat 

dengan lulus 100% dari tahun 

pada tahun 2011 dan 2012,  

dan nilai tersebut dapat.  

SARAN  

 

Berdasarkan hasil 

penelitian yang telah 

diuraikan, maka penulis 

mengharapkan hasil tersebut 

dapat memberikan sumbangan 

pikiran usaha untuk 

peningkatan kualitas 

pendidikan di SDIT Al Anis 

Sukoharjo. Maka penulis 

memberikan saran sebagai 

berikut:  

1. Saran untuk kepala sekolah. 

Berkaitan dengan model 

pengembangan Kurikulum 

Terpadu yang telah 

dilaksanakan, Kepala 

Sekolah sebagai supervisor 

pelaksanaan kurikulum 

hendaknya lebih 

meningkatkan kualitas 

pendidik agar dalam 

penerapan pembelajaran 

dapat terlaksana dengan 

maksimal. 

2. Bagi Guru  

Guru baru diharapkan 

berusaha mengadaptasi 

kurikulum, dan pelatihan 

terkait dengan Kurikulum. 

Di samping pengajar senior 

bisa menyampaikan 

pengetahuannya tentang 

kurikulum kepada guru baru. 

Diharapkan para guru 

berusaha meningkatkan 

kemampuan mengajarnya 

terkait dalam pelaksanaan 

kurikulum terpadu di kelas 

sehingga suasana 

pembelajaran aktif, 

inovatif,kreatif, efektif, dan 

menyenangkan (PAIKEM) 

dapat direalisasikan. 

3. Bagi yayasan/pondok 

Diharapkan untuk 

meningkatkan pengetahuan 

guru mengenai implementasi 

Kurikulum Terpadu, karena 

masih kurangnya 

pengetahuan mereka maka 

perlu adanya langkah yang 

harus diambil oleh Yayasan  

khususnya divisi pendidikan 

dalam menyeleksi calon 

pendidik dan memberikan 

pelatihan ataupun seminar 

bagi guru-guru agar semakin 

meningkatkan kinerja dan 

pemahaman guru mengenai 

pelaksanan Kurikulum 

Terpadu sehingga dapat 

terlaksana dengan maksimal. 

  

4. Bagi komite 

Bagi komite Sekolah 

diharapkan selalu ikut dalm 



 
 

perencanaan kurikulum 

karena dengan cara ini 

diharapkan kurikulum yang 

diterapkan di SDIT Al Anis 

Sukoharjo dapat diterima 

oleh semua pihak. 
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