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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 tolak ukur kemajuan suatu 

bangsa. Semakin tinggi tingkat pendidikan suatu bangsa maka semakin tinggi 

pula derajat suatu bangsa, begitu juga sebaliknya. 

Pendidikan pada hakikatnya merupakan usaha sadar untuk 

mengembangkan kepribadian yang berlangsung seumur hidup baik di sekolah 

maupun madrasah. Pendidikan juga bermakna proses membantu individu baik 

jasmani dan rohani ke arah terbentuknya kepribadian utama (pribadi yang 

berkualitas). Dalam konteks Islam, pendidikan bermakna bimbingan terhadap 

pertumbuhan rohani dan jasmani menurut ajaran Islam dan hikmah mengarahkan, 

mengajarkan, melatih, mengasuh dan mengawasi berlakunya semua ajaran Islam. 

Dari makna ini, pendidikan pada hakikatnya merupakan upaya untuk membentuk 

manusia yang lebih berkualitas (Tohirin, 2007: 5). 

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 
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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 dianamis 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 ke arah 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 (dalam 

Trianto, 2010: 8) sesuai dengan 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 
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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 

kelompok aktif mencari, menggali dan menemukan konsep serta prinsip secara 

holistik dan autentik (Trianto, 2010: 6). 

Di samping 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 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 
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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 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 pendidikan menengah (Dakir, 2010: 23). 

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 pada indikator dan target yang terukur. Pada 

kondisi seperti itu, visi  telah berfungsi sebagai pernyataan cita-cita, namun belum 
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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 Maret 2013 pukul 

11.30). 

Kemampuan intelektual siswa sangat menentukan keberhasilan siswa 

dalam memperoleh prestasi. Untuk mengetahui berhasil tidaknya seseorang dalam 

belajar maka perlu dilakukan suatu evaluasi, tujuannya untuk mengetahui prestasi 

yang diperoleh siswa setelah proses belajar mengajar berlangsung. Adapun 

prestasi dapat diartikan hasil diperoleh karena adanya aktivitas belajar yang telah 

dilakukan. Prestasi belajar merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari 

kegiatan belajar, karena kegiatan belajar merupakan proses, sedang prestasi 

merupakan hasil dari proses belajar. Oleh sebab itu di SMPIT Mutiara Insan 

dengan sekolah yang baru berdiri dua tahun yang menggunakan kurikulum 

Jaringan Sekolah Islam Terpadu atau disingkat JSIT dan Diknas apa sudah 

diterapkan juga mampu mempengaruhi prestasi siswa. 

Berangkat dari permasalahan di atas, penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian skripsi dengan judul PELAKSANAAN KURIKULUM DALAM 
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MENINGKATKAN PRESTASI SISWA (Studi di SMPIT Mutiara Insan 

Sukoharjo Tahu Pelajaran 2012-2013).  

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.  Pelaksanaan 

Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan 

dan keputusan). (http://kamusbahasaindonesia.org/pelaksanaan diakses 

tanggal 22 Maret 2013 pukul 08:24). 

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). 

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.  
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3.  Meningkatkan 

Meningkatkan yaitu menaikkan (derajat, taraf dan sebagainya) atau 

mempertinggi (Depdikbud, 2005: 895). 

4.  Prestasi 

Prestasi adalah kemampuan nyata yang merupakan hasil interaksi 

antara berbagai faktor yang mempengaruhi baik dari dalam maupun dari luar 

individu dalam belajar (Sardiman A.M, 2001: 46). 

Sebagai hasil yang dicapai oleh individu setelah mengalami suatu proses 

belajar dalam jangka waktu tertentu, prestasi juga diartikan sebagai kemampuan 

maksimal yang dicapai seseorang dalam suatu usaha yang menghasilkan 

pengetahuan atau nilai-nilai kecakapan. 

Berpijak dari beberapa pengertian diatas, maka yang dimaksud pelaksanan 

kurikulum dalam meningkatkan prestasi adalah suatu upaya guru dalam 

menerapkan proses belajar dan mengajar dalam sebuah lembaga pendidikan untuk 

menciptakan kondisi belajar peserta didik yang kondusif sehingga mempengaruhi 

dalam pencapaian prestasi.   

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: 

Bagaimana pelaksanaan kurikulum dalam meningkatkan prestasi siswa di SMPIT 

Mutiara Insan Sukoharjo. 
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D. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian ini adalah:   

Mendeskripsikan penerapan pembelajaran dan pelaksanaan kurikulum dalam 

meningkatkan prestasi siswa di SMPIT Mutiara Insan Sukoharjo. 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah: 

1. Manfaat teoritis 

a. Bisa menambah wacana pengetahuan terutama yang berkaitan dengan 

Ilmu pendidikan yang terkait dengan pengembangan kurikulum.  

b. Sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat praktis  

a. Untuk memberikan pengetahuan tentang bagaimana pelaksanaan 

kurikulum di SMPIT Mutiara Insan Sukoharjo 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. 
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F. Kajian Pustaka 

Dalam penelitian ini penulis mengacu pada penelitian yang relevan  

dengan penelitian yang dilaksanakan saat ini. 

1. Diyah maftuhah (UIN Sunan Kalijaga: 2009) dalam sekripsinya 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, 
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padatnya jadwal kegiatan sehingga siswa cepat merasa capek dan jenuh serta 

perbedaan minat siswa dalam belajar sehingga mempengaruhi semangat untuk 

menerima pelajaran.  

2. Citra Dewi (UNS, 2009) dalam sekripsinya 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 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-
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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. 

3. Pamuji Raharja (UMS, 2005) dalam sekripsinya berjudul Kurikulum Terpadu 

Studi di MTs Muhammadiyah Ponpes Modern Imam Syuhada tahun 

2005/2006. Menyimpulkan kurikulum terpadu sangat bagus untuk diterapkan 

dalam lembaga pendidikan terutama lembaga pendidikan yang ada di SMA 

Muhammadiyah 1 Surakarta karena dengan kurikulum terpadu siswa dapat 

memperoleh materi-materi yang menyangkut ilmu dan teknologi yang berasal 

dari kurikulum Diknas, Depag, dan Muatan lokal. 

4. Ishlahatul Ummah (UMS, 2011) dalam sekripsinya Telaah Kurikulum di SDIT 

Ar-Risalah Surakarta. Menyimpulkan bahwa penerapan Kurikulum Terpadu 

di SDIT Ar-Risalah Surakarta sebagian besar sudah berjalan dengan baik dan 

sesuai dengan konsep KTSP muatan Kurikulum Terpadu, hal tersebut terlihat 

dari model/jenis kurikulum dan karakteristik Kuirikulum Terpadu yang 

diterapkan di SDIT Ar-Risalah seta pengembangan pembelajaran dan 

implementasi kurikulum yang telah dilaksanakan oleh kepala sekolah dan 

guru beserta staf karyawan. 

Berdasarkan tinjauan pustaka diatas, tampak belum ada yang secara 

spesifik untuk mengadakan penelitian dengan judul Pelaksanaan Kurikulum 
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Dalam Meningkatkan Prestasi Siswa (Studi di SMPIT Mutiara Insan 

Sukoharjo Tahun Pelajaran 2012-2013), Oleh karena itu topik yang diangkat 

dalam penelitian ini juga obyeknya itu memenuhi kriteria kebaruan. 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research), sebab data 

nyang dikumpulkan dari langsung terhadap objek yang bersangkutan secara 

langsung. Penelitian ini bersifat kualitatif yaitu penelitian yang bersifat 

deskriptif kualitatif, yakni prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diperlukan 

agar dapat diamati yang dilakukan dalam kehidupan yang nyata dan 

sebenarnya (Moleong, 2007: 4). 

2. Subjek penelitian  

Subjek penelitian adalah benda, hal atau orang tempat data untuk variable 

penelitian, dan yang dipermasalahkan (Arikunto, 1990: 116). Dalam buku 

Rubino Rubiyanto (2011: 79) Margono menyatakan populasi merupakan 

keseluruhan data yang menjadi perhatian dalam ruang lingkup dan waktu 

tertentu, jadi berkaitan dengan data bukan manusia. Dalam buku Rubiyanto 

(2011: 80) Sugiyono juga berpendapat sampel adalah bagian dari populasi 

yang memiliki karakteristik sama dengan populasi. Apa yang diteliti dalam 

sampel kesimpulan akan dikenakan pada populasi, sehingga teknik 

pengambilan sampel harus representative yaitu benar-benar mampu 



13 
 

menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya. 

Subyek dalam penelitian ini terdiri dari kelompok-kelompok yang terdiri 

dari beberapa kelompok yag diambil satu kelompok dengan cara menunjuk. 

Dalam penelitian ini yang digunakan adalah Kepala Sekolah, wakil Kepala 

Sekolah bidang Kurikulum dan siswa-siswi kelas VII. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis akan menggunakan beberapa 

metode untuk mengumpulkan data di lapangan. Adapun metode-metode 

tesebut berupa: 

a. 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). Metode ini 

penulis gunakan untuk mengamati, mendengarkan, dan mencatat langsung 

terhadap perencanaan manajemen kurikulum pendidikan agama Islam, 

pengkoordinasian, dan pengawasan dalam pembelajaran pendidikan 

agama Islam di SMPIT Mutiara Insan Sukoharjo. 
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b. Wawancara 

Menurut Lexy J. Moleong (2000: 135), wawancara adalah percakapan 

dengan maksud tertentu. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan 

melalui pendekatan petunjuk umum wawancara. Metode wawancara 

dalam penelitian ini dipakai penulis untuk mengambil informasi dan data 

yang berhubungan dengan pelaksanaan kurikulum dalam meningkatkan 

prestasi siswa kelas VII. 

c. Dokumentasi  

Dokumentasi dari asal kata dokumen, yang artinya barang-barang 

tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti 

menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, 

peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya 

(Arikunto, 2006: 158). Metode ini digunakan untuk memperoleh data 

mengenai sejarah berdiri, tujuan sekolah, daftar pendidikan dan tenaga 

kependidikan, daftar siswa, daftar sarana prasarana sekolah, RPP, silabus, 

pedoman mengajar guru, dan karakteristik kurikulum. 

4. Metode Analisis Data 

Adapun teknik yang digunakan dalam analisis adalah proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 

lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami, dan 

temuannya dapat di informasikan kepada orang lain (Sugiyono, 2010: 244). 
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Berdasarkan hal tersebut di atas dapat dikemukakan di sini bahwa, analisis 

data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang 

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dan 

membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri dan orang 

lain. Menurut moleong mengutip Bogdan dan Biklan bahwa analisis data 

kualitatif adalah:  

     “Upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, 
mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang 
dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, 
menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan 
memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang 
lain”(Moleong, 1990: 248). 

 
Untuk menganalisis data yang diperoleh maka penulis menggunakan 

pendekatan deskriptif, yaitu mendeskripsikan suatu fenomena dan keadaan 

dari data yang diperoleh kemudian dikumpulkan, diseleksi, dan disusun untuk 

menarik kesimpulan-kesimpulan data-data yang disusun. Adapun metode 

yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif.  

Metode kualitatif adalah metode yang dilakukan terhadap dta-
data yang berupa informasi, uraian dalam bentuk bahasa prosa 
kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapat kejelasan 
terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya sehingga memperoleh 
gambaran baru ataupun menguatkan suatu gambaran yang sudah ada 
dan sebaliknya (Subagyo, 2011: 106). 

  
H. Sistematika Penulisan Skripsi 

BAB I Pendahuluan yang terdiri dari: 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 Kajian teori A. Landasan kurikulum meliputi: fungsi kurikulum, 

materi kurikulum terpadu, tujuan kurikulum terpadu, fungsi kurikulum, prinsip 

kurikulum terpadu. B. Prestasi belajar meliputi: pengertian prestasi, faktor yang 

mempengaruhi prestasi. C. Pelaksanaan kurikulum dalam meningkatkan prestasi 

siswa. 

BAB III Gambaran umum sekolah di SMPIT Mutiara Insan 

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

geografis, Visi dan Misi, struktur organisasi sekolah, sarana dan prasarana, 

keadaan tenaga pendidik. B. Pelaksanaan Kurikulum Dalam Meningkatkan 

Prestasi Siswa di SMPIT Mutiara Insan Sukoharjo yang meliputi: Pelaksanaan 

Kurikulum, tujuan kurikulum terpadu, fungsi kurikulum, meningkatkan prestasi 

belajar, faktor pendukung dan penghambat, cara mengatasi. 

BAB IV Analisis Data. Pelaksanaan Kurikulum SMPIT Mutiara Insan 

Sukoharjo Dalam Meningkatakan Prestasi Belajar: Kurikulum terpadu SMPIT 

Mutiara Insan Sukoharjo, tujuan kurikulum terpadu, fungsi kurikulum bagi siswa, 

meningkatkan prestasi belajar, pelaksanaan kurikulum terpadu.  

BAB V Penutup. Dalam bab ini akan membahas mengenai:  Kesimpulan, 

Saran, dan Kata Penutup.  

Bagian Akhir berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan biografi 

penulis


