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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang masalah 

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.  

Pendidikan merupakan sebuah proses akademik yang tujuannya untuk 

meningkatkan nilai sosial, budaya, moral, atau agama peserta didik. Selain 

itu, bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi 

tantangan dan pengalaman dalam kehidupan nyata. Munir (2008: 2) 

pendidikan merupakan komunikasi terorganisir dan berkelanjutan dan 
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berkelanjutan yang diirancang untuk menumbuhkan kegiatan belajar pada 

diri peserta didik (educatoin as organized and sustained communicatoin 

disigned to bring about learning), menurut salah satu organisasi dalam 

Persrikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang mengenai pendidikan, ilmu 

pengetahuan dan kebudayaan yaitu UNESCO (United Nation Educatoin, 

Scientific, and Cultural Organizatoin).  

Mulyasa (2008: 70 menyatakan bahwa diperlukan pendidikan yang 

dapat menghasilkan SDM yang berkemauan dan berkemampuan untuk 

meningkatkan kualitasnya secara terus menerus dana berkesinambungan 

(continous quality improvement). Hal ini pening, karena pendidikan 

mengacu pada konsep yang tertuang dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang 

sistem pendidikan nasional (Sisdiknas) bab I pasal I, adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembalejaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya, masyarakat, 

bangsa, dan negara.  

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, 
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sehat, berilmu, cakap, kreatif, madiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab.  

Jika proses pendidikan dilaksanakan dengan fungsi dan tujuan seperti 

yang dikemukakan di atas, maka dirasa perlu  dan harus dipertimbangkan 

proses pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan dengan 

menyiapkan kurikulum yang baik. Menurut Yamin, 2009: 13 proses 

pendidikan dalam kegiatan pembelajaran atau di dalam kelas, akan bisa 

berjalan dengan lancar, kondusif, interaktif apabila dilandasi oleh dasar 

kurikulum yang baik dan benar. Dengan demikian biasa dikatakan bahwa 

tujuan pendiiakn yang ingin dicapai akan dapat terlaksana jika alat, isi 

kurikulum yang dijadikan dasar acuan relevan. Dengan kata lain, ini bisa 

diartikan bahwa kurikulum dapat membawa kita ke arah tercapainya tujuan 

pendidikan.  

Kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Tanpa 

kurikulum yang sesuai dan tepat akan sulit untuk mencapai tujuan dan 

sasaran pendidikan yang diinginkan. Sebagai alat yang penting untuk 

mencapai tujuan, kurikulum hendaknya adaptif terhadap perubahan zaman 

dan kemajuan ilmu pengetahuan serta canggihnya teknologi, (Khaeruddin, 

2007: 23).  

Kurikulum harus bisa memberikan arahan dan patokan keahlian 

kepada peserta didik seteleh menyelesaikan suatu program pengajaran pada 

suatu lembaga. Oleh karena itu, wajar bila kurikulum selalu berubah dan 
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berkembang sesuai dengan kemajuan zaman, ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang sedang terjadi.  

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 

mengambangkan gagasan-gagasan yang cerdas, kreatif dan inofatif 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, 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 atau Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) 

maupun Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs) tetapi tidak menutup 

kemungkinan untuk dikembangkan pada tingkat pendidikan menengah baik 

menengah umum maupun kejuruan. Hal ini bergantung pada kecendrungan 
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materi-materi yang memiliki potensi untuk dipadukan dalam suatu tema 

tertentu. Model pembelajaran terpadu pada hakikatnya merupakan suatu 

pendekatan pembelajaran yang memungkinkan paserta didik baik secara 

individual maupun kelompok aktif mencari, menggali dan menemukan 

konsep serta prinsip secara holistik dan autentik (Trianto, 2010: 6).  

Tujuan sekolah terpadu adalah pengembanga sekolah terpadu dengan 

pesantrean 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 bagi orang yang bertakwa yang 

memiliki keseriusan dalam pengembangan itba’ syariatillah (mengikuti 

ajaran Allah yang tertuang dan terkandung dalam Al qur‟an dan sunnah 

Rasulullah) serta itba’ sunatullah (mengikuti aturan Allah yang berlaku di 

alam semesta ini) untuk menghasilkan urusan tersebut pemeran pendidikan 

(Kepala Sekolah, guru atau pendidik dan tenaga kependidikan lainnya) perlu 

menjaga, memelihara dan megembangkan karakteristiknya yang tidak 

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

Pada prinsipnya, Sekolah Islam Terpadu merupakan perubahan atas 

kegagalan yang dilakukan sekolah umum dan lembaga pendidikan islam, 

untuk memadukan ilmu umum dan agama . Dalam praktiknya, sekolah 

Islam terpadu melakukan pengembangan kurikulum dengan cara 

memadukan kurikulum pendidikan Nasional (KEMENDIKNAS), seperti 

mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA,IPS dan 
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lain sebagainya. Serta kurikulum Agama yang ada di kementrian Agama 

(KEMENAG) ditambah dengan kurikulum dari yayasan. 

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.  
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Sebagai lembaga yang Islami, Al-Anis memiliki rambu-rambu dalam 

pengembangan kurikulum di SDIT Al-Anis supaya tetap pada batas-batas 

prinsip dari yayasan. Dalam mengembangakan kurikulum PAI mata 

pelajaran PAI dibagi menjadi lima aspek, yaiu Akidah, Akhlak, tarih (SKI), 

Fiqih dan Hadits. Dalam muatan Bahasa Jawa misalnya, selain mempelajari 

bahsa jawa SDIT Al-Anis juga menggabungkan dengan materi sirah 

nabawiyah Bahasa Jawa. Di sini terlihat adanya model pembelajaran 

terpadu yakni perpaduan anatara pelejaran Bahasa Jawa dengan pelajaran 

sejarah kebudayaan islam. Di SDIT Al-Anis juga memiliki program 

unggulan yaitu Tahfidzul Qur’an. Adapun target bagi para lulusannya yaitu 

minimal 3 (tiga) juz. Beberapa prestasi SDIT AL-Anis hasil yang telah 

dicapai antara lain sebgai berikut: Mampu menghafal Al-Qur‟an 1 juz dalam 

kurun waktu 3 semester lebih cepat dari target 4 semester, Hafal 4 hadist 

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

nilai rata-rata kelulusan meningkat dari tahun sebelumnya. Selain itu juga 

nilai rata-rata Ujian Nasional juga meningkat dari tahun ke tahun. Adapun 

faktor yang mempengaruhi dalam peningkatan prestasi siswa yaitu sebagai 

berikut : 

1) Faktor intern (faktor yang berasal dari siswa) misalnya motivasi belajar. 

2) Faktor ekstern (faktor yang berasal dari luar siswa) misalnya lingkungan 

kehidupan sehari-hari termasuk lingkungan sekolah, pemenuhan sarana 

belajar siswa. Dari pihak sekolah membiasakan siswa untuk membaca 

Al-qur‟an sebelum jam pelajaran dimulai.  
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Selain dua faktor tersebut, peningkatan mutu tenaga kerja, yaitu  

seorang pendidik juga harus mempunyai upaya untuk meningkatkan 

prestasi belajar siswa dengan cara melakukan pembelajaran yang efektif, 

misalnya dengan menerapkan strategi pembelajaran yang menarik siswa 

misalnya PAIKEM ( pembelajaran aktif, kreatif, efektif dan 

menyenangkan) untuk mengikuti proses pemebalajan dengan semangat.  

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.  

Dari uraian tersebut di atas timbul keinginan penulis untuk mengkaji 

lebih dalam tentang “PENGEMBANGAN KURIKULUM DALAM 

MENINGKATKAN PRESTASI SISWA DI SDIT AL-ANIS 

KARTASURA-SUKOHARJO TAHUN PELAJARAN 2012-2013” 

B. Penegasan Istilah  

1. Kurikulum  

Kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan. 

Tanpa kurikulum yang sesuai dan tepat akan sulit untuk mencapai tujuan 

dan sasaran pendidikan yang diinginkan. Sebagai alat yang penting untuk 

mencapai tujuan, kurikulum hendaknya adaptif terhadap perubahan 
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zaman dan kemajuan ilmu pengetahuan serta canggihnya teknologi, 

(Khaeruddin, 2007: 23).  

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.   

2. Peningkatan prestasi 

Kata belajar berasal dari dua kata, tetapi keduanya saling berkaitan. 

Seluruh aktivitas manusia tentu memiliki tujuan tertentu. Pengukuran dan 

penilaian sebagai parameter keberhasilan dalam mencapai tujuan tersebut 

senantiasa dilakukan dalam proses belajar mengajar untuk mengetahui 

hasil atau prestasi belajar siswa. Dengan mengetahui prestasi belajar 

siswa, akan diketahui pula kedudukan siswa di dalam kelas. Prestasi 

belajar ini biasanya dinyatakan dengan bentuk angka, huruf, atau simbol 

dalam buku raport. 

Barlow (dalam Syah, 2004) perubahan itu terjadi pada bidang 

kognitif, afektif, dan psikomotorik. Sedangkan sifat perubahan yang 

terjadi pada bidang-bidang tersebut tergantung pada tingkat kedalaman 

belajar yang dialami.  
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Belajar merupakan proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh perubahan baik kognitif, afektif, dan psikomotorik sebagai 

hasil dari pengalaman seseorang berinteraksi dengan lingkungannya. 

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 ditarik kesimpulan bahwa kata prestasi pada 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. 

 

C. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah merupakan pembatasan terhadap masalah agar 

penulisan tidak menyebar kemana-mana dan penulisan lebih terfokus pada 

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

sebagai berikut. Bagaimana model dan karakteristik pengembangan 

kurikulum dalam meningkatkan prestasi siswa di SDIT Al-Anis Sukoharjo? 
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D. Tujuan Penelitian  

Adapaun tujuan penelitian ini adalah Mengdeskripsikan model dan 

karakteristik pengembangan kurikulum dalam meningkatkan prestasi siswa 

di SDIT Al-Anis di Sukoharjo. 

E. Manfaat Penelitian 

Adapaun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Manfaat teoritis  

a. Memberikan kontribusi berupa penyajian informasi ilmiah untuk 

menambah hasanah pelaksanaan kurikulum di SDIT Al-Anis 

Sukoharjo. 

b. Sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat praktis  

a. Untuk memberikan pengetahuan tentang begaimana peleksanaan 

kurikulum di SDIT Al-Anis Sukoharjo khususnya dan sekolah lain 

pada umumnya. 

b. Mengajak pelaku-pelaku pendidikan untuk membangun wacana 

kurikulum baru dalan dunia pendidikan, kemudian merumuskannya 

sesuai kebutuhan siswa dan dunia pendidikan pada umumnya.  

F. Kajian Pustaka 

Dalam penelitian ini penulis mengacu pada panelitian yang relevan 

dengan penelitian yang penulis laksanakan.  

Rofik (2010) dalam skripsinya yang berjudul „Pelaksanaan Kurikulum 

Terpadu Madrasah Muallimin Yogyakarta menyimpulkan bahwa 1) bentuk 
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pelaksanaan kurikulum terpadu yang diselenggarakan di Madrasah 

Muallimim Yogyakarta adalah penggabungan dari penyelenggaraan 

penggunaan tiga betuk kurikulum dalam kegiatan belajar mengajarnya, 

dengan tetap mengacu pada Standar Nasional Pendidikan yaitu kurikulum 

agama yang menjadi wadah dalam penguasaan ilmu pengetahuan agama dan 

kurikulum pesantren yang menjadi wadah dalam pendalaman ilmu agama 

dan penguasaan keterampilan. Diharapkan akan tercipta kualitas output 

Madrasah yang mempunyai bekal IPTEK dan IMTAQ. 2) faktor 

penghambat dalam pelaksanaannya yaitu beban siswa menjadi lebih banyak, 

sarana dan prasarana di asrama kurang memadai serta kurangnya kesadaran 

dan motivasi belajar pada sebagian siswa. Adapaun faktor pendukungnya 

yaitu pelaksanaan program pesantrean yang memberikan pengawasan secara 

intensif kepada siswa, adanya tenaga yang profesional, pemahaman para 

orang tua siswa akan arah pendidikan putera 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 sebagai 

berikut, 1) penulis tidak meneliti kegiatan asrama, 2) penulis mengadakan 

penelitian di lembaga pendidikan bukan Muhammadiyah. 

Ummah (2012) dalam skripsinya yang berjudul „Telaah Kurukulum di 

SDIT Ar-Risalah Surakarta Tahun Pelajaran 2010-2011‟ menyimpulkan 

bahwa (1) jenis kurikulum yang telah diterapkan di SDIT Ar-Risalah 

Surakarta sesuai dengan jenis kurikulum terpadu (integrated curiculum). 
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Dan dalam pelaksanaanya pun sesuai dengan karakteristik kurikulum 

terpadu dan prinsip kurikulum terpadu, yaitu adanya dikkotomi ilmu 

(pemisahan ilmu)  dalam proses belajar. (2) pengembangan pembelajaran 

yang dierapkan di SDIT Ar-Risalah Surakarta menggunakan jenis 

pembelajaran terpadu yaitu pembelajaran terkait (the connected model) 

untuk siswa kelas 1, 2, dan 3 serta model tematik (the intregated  model) 

untuk siswa 4, 5, dan 6. (3) implementasi kurikulum  terpadu di SDIT Ar-

Risalah Surakarta telah berjalan dengan makasimal. Ini terlihat dari 

komponen-komponen yang mendukung penerapan kurikulum terpadu  di 

SDIT Ar-Risalah Surakarta  yaitu meliputi tujuan pendidikan, kerangka 

dasar kurikulum, struktur dan muatan kuruikulum, beban belajar, kalender 

pendidikan, pengembangan silabus, Rencana pelaksanaan Pembelajaran, 

proses pemeblejaran, sumber belajar, dan evaluasi kurikulum. Meskipun 

massih banyak hal-hal yang perlu diperbaiki lagi untuk pelaksanaan ke 

depan.  

Adnan (2012) dalam tesis yang berjudul “Analisis Pengembangan 

Kurikulum di SDIT Muhammadiyah AL-kautsar Gumpang Kartosuro 

Sukoharjo” menyimpulkan bahwa secara kurikulum sekolah islam terpadu 

di SDIT Muhammadiyah Al-kautsar ini mengobinasikan kurikulum nasional 

dan kurikulum berbasis lokal sebagai kurikulum terpadu. Hal ini diatur 

dengan beberapa komponen kunci dari kurikulum yakni tujuan pendidikan, 

struktur dan muatan kurikulum, dan strategi pelaksanaan pembelajaran. 

Selanjudnya, pengembangan kurikulum dilaksanakan pada setiap komponen 
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dengan memperhatikan dasar, prinsip-prinsip, arah dan tujuan dengan 

melibatkan pihak-pihak terkait. Kurikulum juga diarahkan untuk materi 

kecakapan hidup siswa serta pada keunggulan berbasis lokal dan global. 

Pengembangan kurikulum ini, yang disusun berdasarkan kebutuhan 

masyarakat tersebut sudah selaras dengan konsep pendidikan 

Muhammadiyah.  

Kadiyono (2012) dalam tesis yang berjudul “Pengembangan 

Kurikulum SDSN di Sekolah Dasar Muhammadiyah Boja” hasil penelitian 

yaitu: (1) Prinsip-Prinsip dan Ciri-CiriPengembanganSilabus di SD 

Muhammadiyah Boja adalah disusun secarabersama-sama baik untuk mata 

pelajaran umum maupun khusus serta dalam penyusunan diberikan tujuan 

pendidikan karakter; (2) Prinsip-Prinsip dan Ciri-Ciri Umum pengembangan 

Bahan Ajar di SD Muhammadiyah Boja adalah guru belum membuat bahan 

ajar tetapi memaksimalkan media pembelajaran yang ada baik media audio 

visual maupun media alam; (3) Prinsip-Prinsip dan Ciri-Ciri Khusus 

pengembangan RPP di SD Muhammadiyah Boja adalah pada awal dan akhir 

selalu ada kegiatan keagamaan, tercantumnya tujuan karakter yang 

diharapkan,serta pada setiap akhir pekan diadakan evaluasi untuk mengetahui 

kekurangan yang ada dan memberikan langkah-langkah kedepannya. 

Ngadi (2011) dalam skripsi yang berjudul “Penerapan KTSP di SDIT 

Ar-Risalah Surakarta” sudah sesuai dengan konsep KTSP”, hal tersebut 

terlihat dari implementasi kurikulum tersebut oleh kepala sekolah dan guru 

beserta karyawan. Namun ada beberapa hal yang belum terlaksana secara 

maksimal bahkan belum sesuai dengan KTSP di antaranya adalah: standar 
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komptensi lulusan belum ada, muatan lokal yang belum mengarah ke 

penggalian potensi daerah, pembuatan RPP oleh team, guru ekstra belum 

sesuai dengan bidangnya, laporan keuangan yang belum melibatkan komite 

sekolah dan sarana dan prasarana yang belum lengkap. Beberapa kendala 

yang menghambat pelaksanaan KTSP di SDIT Ar-Risalah Surakarta adalah 

pendanaan yang belum begitu kuat dan sumber daya manusia yang terbatas. 

Pihak sekolah dan Yayasan sudah berupaya melakukan penggalian dana dari 

luar dan perekrutan tenaga kependidikan baru. Tidak ketinggalan juga, 

sekolah dan yayasan sering mengikutsertakan setiap guru dan karyawan ke 

berbagai pelatihan untuk meningkatkan profesionalisme kerja mereka. 

Banyak hal sudah dilakukan oleh lembaga ini untuk mengurangi kendala-

kendala yang ada namun hasil belum maksimal. 

Berdasarkan penelitian-penelitian di atas menunjukkan bahwa 

sepanjang pengetahuan penulis belum ada penelitian yang secara khusus 

mengkaji pengembangan kurikulum dalam meningkatkan prestasi siswa di 

SDIT Al-Anis Sukoharjo, yang lebih mengarah pada pencapaian visi misi 

sekolah sehingga tidak ada pengulangan karya. Dengan demikian masalah 

yang diangkat dalam penelitian ini merupakan asas kebaruan. 

G. Metode Penelitian  

Dalam memecahkan masalah digunakan cara atau metode tertentu 

yang sesuai dengan pokok maslah yang akan dibahas. Di samping itu 

metode-metode tertentu dipilih agar penelitian dapat menghasilkan data-data 

positif dan dipercaya kebenarannya.  
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Hal-hal yang diperhatikan dalam penelitian ini yang berkaitan dengan 

metode penelitian adalah sebagai berikut.  

1. Jenis pendekatan 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).  

2. Sumber Data 

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).  

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 adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah I bidang 
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kurikulum, dan beberapa guru. Dari kedua sumber data tersebut 

diharapkan peneliti menyelesaikan penulisan skripsi ini.  

Dalam penelitian ini sumber data primer yang dimaksud adalah 

hasil dari wawancara dengan kepala sekolah ( Ahmad Muhammad) dan 

wakasek bidang kurikulum (Ibu 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. 

a. Metode Pengumpulan data.  

1) Wawancara  

Wawancara dapat diartikan sebagai percakapan yang 

dilakukan oleh interviewer kepada interviewee ( Hardiansyah, 

2010: 118). Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh 

dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan 

terwawancara memberikan jawaban atas pertanyaan atas 

pertanyaan tersebut dengan maksud tertentu ( moleong, 2004: 

186). 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. 
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2) Observasi  

Observasi berarti melihat dan mendengarkan (termasuk 

menggunakan indera yang lain) apa yang dilakukan dan dikatakan 

atau diperbincangkan oleh responden dalam aktifitas kehidupan 

sehari-hari baik menjelang, ketika, dan sesudah (Hamidi, 2005: 

74). 

Dalam hal ini, penulis menggunakan Metode observasi 

digunakan untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan 

kondisi objektif dan makro mengenai pengembangn kurikulum 

SDIT Al-Anis Sukoharjo dalam meningkatkan prestasi belajar. 

Dan secara kusus pula adalah mengamati proses pelaksanaan dan 

penerapan serta perencanaan pengembangan kurikulum SDIT Al-

Anis Sukoharjo dalam meningkatkan prestasi belajar. Dan 

sebagai upaya untuk menjelaskan kondisi interaksi sosial siswa, 

termasuk pula dalam menjalankan tujuan, sasaran, fungsi 

kurikulum dari konteks pola prilaku yang diterapkan oleh SDIT 

Al Anis Sukoharjo. 

3) Dokumentasi  

Dokumentasi adalah setiap bahan yang tertulis yang telah 

dipersiapkan karena adanya permintaan seseorang (Moleong, 

2005: 216). Metode ini digunakan untuk memperoleh data 

mengenai gambaran umum SDIT Al-Anis Surakarta, program 

semester, struktur organisasi, sarana dan prasarana, guru dan 
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tenaga kependidikan, pengembangan kurikulum di SDIT Al-Anis, 

serta para siswa.  

b. Metode analisis data 

Dalam menganalisis hasil penelitian ini digunakan analisis 

diskriptif  kualitatif yang terdiri dari tiga kegiatan yaitu pengumpulan 

data sekaligus reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan 

atau verivikasi (Milles dan Hiberman, 1992: 16). 

Metode analisis data adalah proses mengatur urutan data, 

mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori, dan ukuran dasar 

sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja 

yang disarankan untuk menganalisis data.  

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

model analisis mengalir (flow model of analysis) yang meliputi tiga 

komponen berikut.  

1) Reduksi Data (Data Reduction) 

Pada bagian ini, langkah yang dilakukan yaitu mencatat 

data yang diperoleh dalam bentuk uraian secara rinci. Informasi-

informasi yang mengacu pada permasalahan itulah yang menjadi 

data penelitian ini. 

Pada langkah reduksi, penulis memilih dan 

menyederhanakan data dari catatan lapangan. Catatan lapangan 

yang banyak disederhanakan, disingkat, dirangkum dan dipilih 

sesuai dengan permasalahan yang ditetapkan. Proses reduksi data 
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ini, penulis melakukan pengulangan untuk menghindari terjadinya 

kekeliruan, hanya data yang berkaitan dengan pokok 

permasalahan saja yang dipilih, sedangkan yang lain dikeluarkan 

dari proses analisis. 

2) Sajian Data (Data Display) 

Data yang telah terkumpul dikelompokkan dalam 

beberapa bagian sesuai dengan jenis permasalahannya agar 

mudah untuk dianalisis. Langkah ini telah memasuki analisis data 

yang kemudian dijabarkan dan dibandingkan antara data yang 

satu dan data yang lain. Data yang telah peneliti pilih melalui 

reduksi, disajikan dalam bentuk kalimat yang sistematis sehingga 

mudah untuk disimpulkan. 

3) Penarikan Simpulan (Conclution Drawing) 

Pada tahap ini peneliti telah memasuki tahap pembuatan 

simpulan dari data yang telah diperoleh sejak awal penelitian. 

Simpulan ini masih bersifat sementara sehingga tetap diverifikasi 

(diteliti kembali tentang kebenaran laporan) selama penelitian 

berlangsung.  

Kemudian dalam menarik kesimpulan, penulis 

menggunakan metode deduktif dan induktif. Deduktif adalah cara 

berpikir yang berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum 

dan bertitik tolak pada pengetahuan umum untuk menilai suatu 

kejadian yang khusus. Induktif adalah cara berpikir yang 
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berangkat dari fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa yang 

kongkrit kemudian digeneralisasi yang mempunyai sifat umum 

(Sutrisno Hadi, 2007: 47). 

Tiga komponen tersebut terjadi secara bersama-sama dan 

dilakukan secara terus menerus, baik sebelum, pada waktu, 

maupun sesudah pelaksanaan pengumpulan data. 

H. Sistematika Penulisan 

BAB I Pendahuluan, yang di dalamnya mencakup beberapa sub 

bahasan yaitu, latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat prnrlitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan 

sistematika prnulisan skripsi.  

BAB II Kajian Teoritik. Pembahasan  dalam bab ini meliputi dua 

bagian yaitu: A. Bagian pertama yang membahas tentang Kajian Teori yang 

meliputi: definisi kurikulum, definisi pengembangan kurikulum, prinsip-

prinsip pengembangan kurikulum, pendekatan pengembangan kurikulum, 

model pengemabangan kurikulum. B. Prestasi belajar siswa, faktor yang 

mempengaruhi prestasi. C. Pengembangan kurikulum dalam meningkatkan 

prestasi siswa. 

BAB III Gambaran umum sekolah dan telaah kurikulum di SDIT Al-

Anis Sukoharjo. A. Gambaran umum sekolah berisi: sejarah berdirinya, 

letak geografis, visi dan misi, tujuan, keadaan pengelola dan peserta didik, 

dansarana dan prasarana. B. Model pengembangan kurikulum  dalam 

meningkatkan prestasi belajar di SDIT Al-Anis Sukoharjo.  
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BAB IV Anailis data dengan metode deduktif dan induktif, yang 

berisi model pengembangan kurikulum di SDIT Al-Anis Sukoharjo serta 

peningkatan prestasi siswa di SDIT Al-Anis Sukoharjo. 

BAB V Simpulan yang berisi: Kesimpulan, Saran dan Penutup. Dari 

bab Penutup ini dapat disajikan sebagai penghubung antara bab di atas 

sehingga tampak lebih sistematis sekaligus menjadi penutup dari uraian 

dalam penelitian ini.  

 


