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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang masalah 

       Pendidikan adalah proses budaya untuk meningkatkan harkat dan martabat 

manusia dengan melalui proses yang panjang dan berlangsung sepanjang hayat 

(long life education ). Pendidikan juga sebagai upaya memanusiakan manusia 

pada dasarnya adalah mengembangkan potensi manusia,kemampuan individu, 

sehingga bisa hidup optimal baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota 

masyarakat, serta memiliki nilai-nilai moral dan sosial sebagai pedoman 

hidupnya. (Sujana, 2005: 2). 

        Pendidikan terjadi karena adanya interaksi antar manusia tanpa ada batas  

waktu dan ruang. Pendidikan bukan dimulai dan diakhiri di sekolah saja, akan 

tetapi pendidikan terjadi mulai dari lingkungan keluarga dan dilanjutkan serta 

diperkuat di lingkungan sekolah, dan tempat ibadah kemudian diperkaya dalam 

lingkungan masyarakat . Adapun hasil dari pendidikan tersebut digunakan untuk 

pribadi, keluarga, agama, masyarakat, bangsa dan negara. 

       Pendidikan yang dilakukan di lingkungan sekolah disebut  pendidikan formal 

dikarenakan adanya unsur- unsur kesengajaan, diminati, direncanakan, diatur 

sedemikian rupa melalui tatacara dan mekanisme sesuai dengan perundangan 

yang berlaku, dan  itu semua untuk memudahkan dalam melaksanakan tugas dan 

kewajibannya  sebagai suatu lembaga pendidikan yang formal (Sujana,2005:2-3).  
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Diketahui dalam pendidikan formal terdapat peraturan yang mengikat, aturan dan  

keterikatan diwujudkan dalam suatu sistem pendidikan sebagai sub dari kehidupan 

sosial masyarakat pada umumnya. Sistem adalah seperangkat objek atau konsep 

yang memiliki sejumlah komponen yang saling berhubungan dan mempengaruhi 

satu sama lainnya untuk mencapai tujuan. Hal ini sesuai dengan undang-undang 

No.20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 14-bahwa jalur 

pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, 

pendidikan tinggi. setiap tingkat mempuyai fungsi dan tujuan tersendiri yang 

merupakan penjabaran dari fungsi dan tujuan umum pendidikan nasional yaitu: 

       Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak sistem peradaban bangsa yang bermartabat  dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa. Tujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berahlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga yang 

demokratis dan bertanggung jawab (UU.SISDIKNAS.No 20 Tahun 2003). 

       Untuk mencapai tujuan instruksional diperlukan alat dan sarana pendidikan di 

antaranya adalah kurikulum, sebagai mana telah diatur dalam undang-undang 

tentang kurikulum pendidikan di sekolah negeri maupun swasta. Yaitu pada 

undang-undang no.20 Tahun 3003 tentang Sistem pendidikan nasional pasal 36 

ayat 1dan 2 sebagai berikut: 

1) Pengembangan kurikulum mengacu pada standar nasional pendidikan untuk 
mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 

2) Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan 
prinsip diversifikasi sesuai dengan suatu pendidikan, potensi suatu daerah, dan 
peserta didik. 
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       Adapun untuk setting lembaga pendidikan, dalam hal ini sekolah 

Muhammadiyah adalah salah satunya lembaga pendidikan formal di bawah 

naungan organisasi Muhammadiyah selain menggunakan kurikulum nasional 

yang berlaku, juga menggunakan kurikulum dari Majelis Pendidikan Dasar dan 

Menengah Muhammadiyah yang bertujuan membentuk manusia muslim yang 

beriman, bertaqwa, berakhlaq mulia, cakap, percaya terhadap diri sendiri, 

berdisiplin, tanggung jawab, cinta tanah air, memajukan dan memperkembangkan 

ilmu pengetahuan  serta beramal soleh menuju terwujudnya masyarakat utama 

adil dan makmur yang diridoi Alloh Subhanahu Wataala (Tuntunan tekniks 

pelaksanaan qoidah pendidikan dasar dan menengah Muhammadiyah 2006 pasal 

3). Sesuai dengan Undang-undang SISDIKNAS tahun 2003 pasal 37 bahwa 

kurikulum pendidikan Dasar dan Menengah wajib memuat:  

a.Pendidikan Agama 
b.Pendidikan kewarga negaraan 
c.Pendidikan Bahasa 
d.Pendidikan Matematika 
e.Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam 
f.Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial 
g.Pendidikan Seni dan Budaya 
h.Pendidikan Jasmani dan Olah raga 
i. Pendidikan Ketrampilan atau kejurusan dan 
j. Pendidikan Muatan Lokal 
 

       Kurikulum di atas terdiri dari mata pelajaran umum, untuk mata pelajaran 

umum di sekolah Muhammadiyah menggunakan kurikulum nasional, sedangkan 

untuk mata pelajaran Agama menggunakan istilah kurikulum pendidikan Al Islam 

dan Kemuhammadiyahan  dan Bahasa Arab dan Bahasa Inggris  (Qoidah 

Pendidikan  Dasar  dan Menengah Muhammadiyah tahun 2006 pasal 26 ). 
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       Tujuan kurikulum Al Islam dan Kemuhammadiyahan ini pada dasarnya ingin 

mencetak lulusan pendidikan (out put)  yang ahli dalam bidang agama sekaligus 

pengetahuan umum, selain itu diharapkan kurikulum tersebut dapat menjadi satu 

nilai tambahan bagi sekolah Muhammadiyah di antara sekolah- sekolah lain 

dengan waktu pembelajaran yang cenderung lebih lama. Materi Agama (Al Islam) 

di sekolah Muhammadiyah disampaikan selama 5-8 jam perminggunya  

(Tuntunan Teknis Standar ISI dan Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Al-

Islam dan Kemuhammadiyahan, 2007:6). 

       Untuk mengoprasikan tujuan pendidikan Dasar dan Menengah 

Muhammadiyah yang ideal tersebut memiliki target terhadap aut put peserta 

didiknya : 

a. Peserta didik memahami dan mengamalkan ajaran Islam sesuai dengan 
tuntunan  Muhammadiyah.        

b. Peserta didik terlibat aktif dalam setiap aktifitas kegiatan persyarikatan dan 
ortom, serta mendorong siswa-siswi untuk aktif dalam berorganisasi di 
organisasi otonom Muhammadiyah missal IRM, TS, HW, dll. 

 
Namun jika kita melihat realita yang ada pada saat ini yang terjadi di 

masyarakat tujuan pendidikan Muhammadiyah masih jauh lebih tercapai terlebih 

lagi pada kurikulum Al- Islam dan Kemuhammadiyahannya sebagai contoh 

kompetensi dasar pada mata pelajaran ibadah  yaitu: Mendiskripsikan tentang 

ibadah dan macamnya, serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Akan 

tetapi melihat realita yang ada  masih banyak siswa siswi Muhammadiyah yang 

kurang tertib dalam menjalankan ibadah, seperti halnya sholat, ketika 

dikumandangkan athan  banyak di antara murid-murid  masih berada diluar 

Masjid, tidak bergegas menuju Masjid atau untuk mengambil air wudhu bahkan 
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ketika diluar sekolah murid-murid belum bisa menjalankan kewajiban lima 

waktunya dengan baik (Observasi di lingkungan SD  Muhammadiyah Program 

Khusus Kotta Barat  tanggal 1 mei 2009). 

       Dengan demikian pendidikan Muhammadiyah harus lebih kreatif dan efisien 

dalam mengimplementasikan kurikulum yang ada. Sehingga pembelajaran tidak 

hanya berkisar pada ranah kognetif saja, tetapi juga efektif dan psikomotorik lebih 

dititik beratkan dari pada penguasaan materi (Tanfidz Keputusan RAKERNAS 

Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah Se Indonesia 2006, Bab 

Prinsip Umum Pembelajaran Kemuhammadiyahan dan Standar Sekolah 

Muhammadiyah). Melalui peran seorang guru  atau stav  pengajar yang sesuai 

dengan psifikasi keahliannya, serta dengan menggunakan metode dan alat 

pengajaran yang relevan dengan bahan ajar, diharapkan tujuan yang dicita-citakan 

pendidik Muhammadiyah dapat tercapai dengan maksimal. Oleh karena itu, 

dipandang perlu adanya suatu penelitian yang mengungkap “Bagaimana 

implementasi kurikulum Al Islam dan Kemuhammadiyahan di sekolah 

Muhammadiyah (ISMU)’’. Dengan penelitian tersebut diharapkan dapat diperoleh 

suatau solusi yang solutif bagi perkembangan pendidikan Muhammadiyah ke 

depan. Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis merasa tertarik untuk meneliti 

lebih jauh mengenai Implementasi Kurikulum Al Islam Dan 

Kemuhammadiyahan Di Sekolah Dasar Muhammadiyah Program Khusus 

Kotta Barat Surakarta Jawa Tengah  2009. 
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B.   Penegasan istilah 

       Untuk menghindari kesalahfahaman judul skripsi yang penulis susun, maka 

perlu adanya penegasan istilah serta pengertianya dalam judul penelitian ini 

berupa 

1. Implementasi kurikulum 

       Implementasi berarti pelaksanaan atau penerapan (kamus besar Bahasa 

Indonesia 2002:427). Kata implementasi bermuara pada pengertian pada suatu 

aktifitas  yaitu adanya reaksi atau tindakan mekanisme suatu system, 

implementasi bukan suatu aktifitas tetapi suatu kegiatan yang terencana dan 

dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai 

tujuan kegiatan. Sedangkan arti atau makna kurikulum semula berasal dari 

istilah yang dipergunakan dalam dunia atletik curere yang berarti “berlari” 

istilah tersebut erat hubungannya dengan kata curier atau kurir yang berarti 

penghubung atau seseorang yang bertugas meyampaikan sesuatu kepada orang 

lain, seorang kurir harus menempuh sesuatu perjalanan untuk mencapai tujuan, 

maka istilah kurikulum kemudian diartikan orang sebagai “suatu jarak yang 

harus ditempuh (S.Nasution,1995:1) atau lazimnya kurikulum dipandang 

sebagai suatu rencana yang disusun untuk melancarkan proses belajar mengajar 

dibawah bimbingan dan tanggungjawab sekolah atau lembaga pendidikan 

beserta stav pengajar, serta para pemikir atau ahli kependidikan. 

2. Al Islam dan kemuhammadiyahan 

       Pengertian Al- Islam secara etimologi Islam berasal dari bahasa Arab yaitu 

aslama-yuslimu-islam yang artiya meyelamatkan, berserah diri dan kepatuhan 



7 
 

kepada Allah SWT, sebagai mana dijelaskan di dalam Al Quran surat Al Imron 

ayat 19. artiya:”sesungguhnya agama yang haq disisi Allah adalah Islam”. Dari 

uraian di atas, kita ketahui bahwa Islam agama yang terakhir sebagai penutup 

syariat sekaligus sebagai tatanan kehidupan yang paripurna dan meliputi 

seluruh aspeknya, sebagai agama yang diridoi Allah SWT, Adapun kata 

kemuhammadiyahan secara etimologi berasal dari Bahasa Arab yaitu 

Muhammad dengan tambahan ke dan iyah di depan dan di belakangnya yang 

artinya golongan Muhammad yaitu nama Nabi dan Rosul Allah yang terakhir. 

Sedangkan secara terminologi Muhammadiyah adalah nama persyarikatan 

keagamaan keislaman yang didirikan pada tanggal 8 Dhulhijjah 1320 H. dan 

bertepatan dengan 18 november 1912 M oleh KH. Ahmad Dahlan di Kauman 

Yogyakarta (H.M .Margono,2003:9).  Kemuhammadiyahan berarti pendidikan 

Al -Islam dan keorganisasian yaitu mencakup wawasan, idiologi atau faham 

kemuhammadiyahan dan struktur organisasinya. 

 

3. SD Muhammadiyah Program Khusus   Kotta Barat 

       SD Muhammadiyah Program Khusus Kotta Barat adalah sebuah lembaga 

pendidikan formal yang berada dibawah naungan organisasi massa  
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Muhammadiyah cabang Surakarta. SD ini beralamat di Jl.Dr Muwardi no.24 

Surakarta yang mempuyai tujuan untuk meletakkan ketrampilan yang 

berwawsaan imtaq, amaliyah islamiyah, dijalan Allah SWT berdasarkan Al 

Quran dan Al Hadist. Jadi yang dimaksud dengan implementasi kurikulum Al 

Islam dan Kemuhammadiyahan yaitu suatu penerapan atau pelaksanaan 

rencana yang tersusun untuk melancarkan proses pembelajaran Al Islam dan 

seluk beluk Muhammadiyah, yang di bawah bimbingan komite sekolah, kepala 

sekolah, dewan guru dan jajaran pengurus Sekolah Dasar Muhammadiyah 

Program Khusus Kotta Barat Surakarta tahun ajaran 2009/2010. 

 

C. Pembatasan masalah 

        Agar penelitian ini dapat efektif, efisien dan dapat dikaji lebih mendalam,   

maka masalah penelitian ini difokuskan pada implementasi kurikulum Al Islam 

dan Kemuhammadiyahan di Sekolah Dasar Muhammadiyah Program Khusus 

Kotta Barat Surakarta Jawa Tengah tahun ajaran 2009. 

  

D. Rumusan masalah 

       Berdasarkan sekilas tentang latar belakang yang telah diuraikan secara 

sederhana di atas, maka penulis menarik suatu rumusan masalah dari  pembahasan 

ini, yaitu: 

1. Bagaimana implementasi kurikulum Al- Islam dan Kemuhammadiyahan, 

berdasarkan Qoidah Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah di SD 

Muhammadiyah Program Khusus Kotta Barat Surakarta ? 
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2. Hambatan-hambatan apa saja yang menjadi kendala dalam 

mengimplementasikan kurikulum Al -Islam dan Kemuhammadiyahan di SD 

Muhammadiyah Program Khusus Kotta Barat Surakarta ? 

 

E. Tujuan penelitian  

       Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui: 

1.  Mengetahui  pelaksanaan sekolah dalam mengimplementasikan kurikulum 

Al-Islam dan Kemuhammadiyahan di Sekolah Dasar Muhammadiyah 

Program Khusus Kotta Barat Surakarta. 

2.  Mengetahui hambatan-hambatan dalam penerapan kurikulum Al Islam dan 

Kemuhammadiyahan di Sekolah Dasar Muhammadiyah Program Khusus 

Kotta Barat Surakarta.   

                                 

F. Manfaat penelitian 

      Sedang manfaat dari hasil penelitian ini adalah: 

1. Manfaat teoritis 

a. Sebagai upaya untuk memperkaya khazanah keilmuan dibidang 

pendidikan, khususnya yang berkaitan dengan implementasi kurikulum Al- 

Islam dan Kemuhammadiyahan. 
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2. Manfaat praktis 

a. Dapat menjadi bahan masukan  dan pengetahuan bagi para dewan guru 

serta mereka yang berkecimpung di SD Muhammadiyah Program Khusus 

Kotta Barat Surakarta. 

b. Dapat menjadi acuan bahan masukan dan pertimbangan bagi sekolah 

sekolah dasar lainnya khususnya SD-SD yang di bawah naungan 

organisasi Muhammadiyah. 

 

G.  Studi pustaka 

       Tinjauan  dari hasil kepustakaan yang merupakan hasil-hasil dari penelitian, 

semisal buku, jurnal, majalah maupun hasil karya tulis yang relevan. Adapun 

penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis angkat dalam 

skripsi ini diantaranya: 

1. Izhar (UMS,2008) dengan judul “pelaksanaan kurikulum KTSP di Sekolah 

Dasar  Islam Sains dan Tehnologi (SDIST) Al-Albani Matesih Karangayar 

Surakarta 2007’’. Adapun kesimpulannya yaitu bahwa keberhasilan dalam 

mengimplementasikan kurikulum KTSP sangat berperan di dalamnya oleh 

kepala sekolah, wakasek, guru beserta stav karyawan serta mereka yang 

berperan di dalamya secara keseluruhan. 

2. Nur Hidayati (UMS 2008)  NIM.G000040037. Dengan judul “Menejemen 

kependidikan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMP 

AL-Islam 1 Surakarta. yaitu dia meyimpulkan  bahwa kurikulum yang 

dihadapi guru dan siswa di SMP AL Islam 1 Surakarta mengalami 
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permasalahan-permasalahan yang sangat mendasar, misalnya dalam 

memahami materi pelajaran. Untuk menanggulanginya persoalan 

mengefaluasi dan merencanakan program kurikulum yang sesuai dengan 

keadaan guru dan siswa. Adapun siswa harus lebih siap dengan kurikulum 

yang lebih berat dari segi isi kurikulum, dalam artian materi pelajaran 

agamanya jauh lebih banyak (materi Agama Islam ). 

3. Kurnia Nawang Sari (STAIN Surakarta,2006-2007) NIM.30.03.13.041. 

Dengan judulnya Implementasi kurikulum AL-Islam Dan 

Kemuhammadiyahan  pada siswa SMA Muhammadiyah 8 Kalijambe 

Gemolong Sragen tahun ajaran 2006-2007. Dia meyimpulkan bawa 

pembelajaran kurikulum pendidikan AL- Islam dan Kemuhammadiyahan 

hanya berkisar pada ranah penguasaan materi yang ada dan sumber daya 

manusia yang ada tidak sesuai dengan spesifikasi keahlianya.  

       Dari daftar pustaka tersebut yang telah diteliti memiliki perbedaan yang 

mendasar dengan penelitian yang akan peneliti teliti, di antaranya peneliti pertama 

meneliti tentang menejemen implementasi kurikulum yang diterapkan perlu 

keterlibatannya yang serius. Para pelaksana penerapan kurikulum khususnya 

kepala sekoleh dan peneliti kedua menekankan pada penyesuaiannya kurikulum 

dengan guru dan siswa agar relevan sehingga bisa terealisasi dengan baik serta 

peneliti ketiga menekankan penelitian pada implemantasi kurikulum pada siswa 

yang mana kurikulum yang ada kurang berpengaruh pada keislaman siswa 

khususnya amaliyah ibadah yaumiyah. Ditambah lokasi penelitian yang lain pula. 

Sementara penelitian ini bertempat di SD Muhammadiyah Program Khusus Kotta 
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Barat Surakarta, dengan situasi dan kondisi sosial penelitian yang berbeda, 

penelitian ini adalah Kepala Sekolah, para dewan guru dan yang terlibat dalam 

mengimplementasikan kurikulum  Al Islam dan Kemuhammadiyahan tahun 

ajaran 2009/2010. 

 

H. Metode penelitian 

1. Jenis Penelitian 

       Jenis penelitian ini merupakan bentuk penelitian lapangan, adapun 

pendekatan yang digunakan adalah model pendekatan kualitatif, yakni 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif  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). Yaitu 

pengamatan pelaksanaan proses mengimplementasikan kurikulum Al- Islam 

dan Kemuhammadiyahan di SD Muhammadiyah Kotta Barat Program Khusus 

Surakarta yang berlangsung di sekolah tersebut.  Yang penting dalam 

penelitian ini, bagaimana agar data dapat dihimpun secara menyeluruh dan 

lengkap sesuai dengan masalah yang dihadapinya. 

 

2. Pendekatan Penelitian 

       Pendekatan yang dipilih adalah menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu 

data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat, dipisah-pisahkan 

menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan, yaitu seorang peneliti secara 

langsung terjun kelapangan sehingga seorang peneliti dapat secara  nyata dapat 
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beriteraksi dengan hal yang diteliti, sehingga peneliti dapat langsung 

mengetahui kebenarannya (Suharsimi Arikunto, 1998 :245). Dalam pendekatan 

kualitatif penelitian yang sedang dilakukan ini diharapkan dapat diketahui 

berbagai permasalahan yang terjadi di SD Muhammadiyah Program Khusus 

Kotta Barat Surakarta Jawa Tengah, tentang problematika yang dihadapi dalam 

implementasi kurikulum Al -Islam dan Kemuhammadiyahan  Tahun 

2009/2010. 

3. Sumber Data 

            Untuk jenis penelitian lapangan sumber data diperoleh dari informasi dan 

obyek penelitian maka data-data yang di perlukan dapat digali melalui sumber-

sumber yang utama yaitu Kepala Sekolah atau Wakasek, Dewan Guru, stav 

kariawan, murid-murid  sekolah serta sumber-sumber lain yang paham hal   

tersebut  atau dari  dokumentasi  yang ada relevansinya dengan penelitian. 

4. Metode pengumpulan data 

           Sesuai dengan penelitian  di atas maka  yang perlu dikumpulkan  dan 

didiskusikan data-data yang berkenaan  dengan proses implementasi kurikulum 

Al- Islam dan Kemuhammadyahan di SD Muhammadyah Program Khusus 

Kotta Barat Surakarta Jawa Tengah 2009/2010. 

a. Metode interview 

            Interview atau wawancara yaitu pengumpulan data dengan jalan tanya 

jawab sepihak yang dilakukan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan 

penelitian (Sutrisno 1984:193). Dengan demikian yang dimaksud metode 
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interview adalah  metode yang digunakan  untuk mengumpulkan data  

berlandaskan pada tujuan penyelidik,  dalam penelitian  ini  dilakukan 

mendalam tehnik wawancara ini tidak dilakukan dengan wawancara secara 

ketat terstruktur atau tertutup dan formal  tetapi lebih menekankan pada 

suasana akrab dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka lentur  

dan bersikap jujur  dalam menyajikan informasi yang sebenarnya.untuk 

menunjang  dan melengkapi data  yang dibutuhkan untuk penelitian. adapun 

kegunaan metode ini untuk mendapatkan data tentang  implementasi 

kurikulum Al Islam dan Kemuhammadiyahan di SD Muhammadiyah 

Program Khusus Kotta Barat Surakarta tahun ajaran 2009/2010. 

b. Metode observasi 

            Sugiyono (2008:309) meyatakan dalam penelitian kualitatif, 

pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi alamiyah), yaitu 

dalam pengumpulan data metode observasi lebih berperan. Adapun jenis 

observasi yang digunakan adalah observasi secara langsung,yaitu 

pengamatan yang dilakukan secara langsung tanpa perantara terhadap obyek 

yang diselidiki. Obyek observasi ini adalah anak didik dan para dewan guru,  

sedangkan sasaran yang akan diobservasi adalah keadaan murid, keadaan 

guru, karyawan sarana dan prasarana pendidikan, perpustakaan, 

laboratorium dan data–data lain yang sekiranya mendukung penelitian, 

khususnya dalam penelitian implementasi kurikulum Al Islam dan 
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Kemuhammadiyahan di SD Muhammadiyah  Program Khusus Kotta Barat 

Surakarta tahun ajaran 2009/2010. 

c. Metode dokumentasi 

                  Metode dokumentasi adalah suatu laporan tertulis dari suatu peristiwa 

yang isinya terdiri dari atas penjelasan-penjelasan dan pikiran-pikiran 

terhadap peristiwa itu. dan ditulis dengan sengaja untuk disimpan  atau  

diteruskan keterangannya itu kepada pihak lain mengenai peristiwa tersebut. 

Misalnya seperti majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen, catatan-

catatan harian, bulanan, tahunan dan sebagainya (Arikunto, 2006:231). 

Metode ini digunakan untuk mendapatkan data  tentang peristiwa-peristiwa  

yang ada kaitannya dengan proses implementasi kurikulum Al Islam dan 

Kemuhammadiyahan di SD Muhammadiyah Program Khusus Kotta Barat 

Surakarta tahun ajaran 2009/2010. 

   

I. Sistematika pembahasan 

       Adapun sistematika penulisan skripsi dapat diklarifikasikan  sebagai berikut: 

         Bab  I  berisi tentang pendahuluan yang memuat latar  belakan masalah, 

penegasan istilah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat dan kegunaan penelitian,  studi pustaka,  metode penelitian,  sistematika 

pembahasan. 
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       Bab  II  berisi tentang landasan teori yang membahas tentang pengertian 

kurikulum Al -Islam dan Kemuhammadiyahan, tujuan kurikulum, Pedoman 

pelaksanaan kurikulum,  visi dan misi kurikulum, prinsip-prinsip kurikulum, 

ruang lingkup kurikulum, struktur pendidikan AL Islam dan 

Kemuhammadiyahan, kriteria standar sekolah dalam melaksanakan kurikulum Al 

Islam dan Kemuhammadiyahan.   

        Bab  III  berisi tentang gambaran umum SD Muhammadiyah Program 

Khusus Kotta Barat  Surakarta, letak geografis,visi dan misi,  struktur organisasi, 

keadaan tenaga pendidik, keadaan siswa serta pelaksanaan implementasi 

kurikulum Al Islam dan Kemuhammadiyahan dan kegiatan ekstrakulikuler yang 

ada di SD Muhammadiyah Program Khusus Kotta Barat Surakart. 

       Bab  IV  berisi tentang analisis data atau interpretasi hasil penelitian 

pelaksanaan  implementasi kurikulum Al Islam dan kemuhammadiyahan dan 

hambatan-hambatan dalam pelaksanaan  implementasi kurikulum Al Islam dan 

kemuhammadiyahan di SD Muhammadiyah PK Surakarta.  

       Bab V   berisi kesimpulan-kesimpulan dan saran-saran dan kata penutup  

 

 

 

 


