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IMPLEMENTASI MANAJEMEN KURIKULUM 

 DI SMP MUHAMMADIYAH PLUS SALATIGA  

Tahun pelajaran 2020/2021  

Abstrak  

Manajemen Kurikulum adalah suatu sitem pendidikan yang sifatnya kooperatif, 

kompehensif, dan sistematis, oleh sebab itu kewenangan yang diberikan kepada 

suatu lembaga pendidikan untuk mengorganisasikan dan memvariasi 

kurikulumnya secara mandiri sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditentukan 

oleh sekolah sebelumnya.Penelitian ini bertujuan untuk Mendeskripsikan 

Implementasi Manajemen Kurikulum pada aspek intrakulikuler serta 

pengembangan kurikulum pada aspek kokurikuler dan ekstrakurikuler di SMP 

Muhammadiyah Plus Salatiga. Peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan 

dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data menggunakan metode 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan metode analisis data yang 

digunakan ialah analisis deskriptif. Hasil pembahasan menunjukan bahwa 

implementasi manajemen kurikulum di SMP Muhammadiyah Plus Salatiga 

menggunakan tiga kurikulum yang dijadikan pedoman dalam pembelajaran yaitu 

kurikulum 2013, kurikulum dikdasmen dan kurikulum madrasah. Pada 

pengimplementasian kurikulum di SMP Muhammadiyah Plus Salatiga dalam 

perencanaannya dilaksanakan pada awal tahun ajaran baru dengan menggunakan 

pendekatan “Grass Roots Approach”, untuk pengorganisasiannya sekolah 

membuat tim yang terdiri dari 4 orang yang membawahi Standar Isi, Standar 

Proses, SKL, dan Standar Penilaian. Pelaksanaan kurikulum dilaksanakan  pada 

tingkat kelas yang dipegang oleh guru dan tingkat sekolah oleh kepala sekolah. 

Evaluasi kurikulum dilaksanakan secara rutin diakhir tahun untuk mengukur 

capaian tujuan pendidikan. Pengembangan kurikulum SMP Muhammadiyah Plus 

Salatiga unggul dan menonjol pada kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler, ada 

25 kegiatan ekstrakurikuler dan 10 Program unggulan yaitu Tahfidz 3 Juz, Sains 

Al-Qur’an,, bilingual, Sister school Field Trip Student Exchange, Evaluasi Belajar 

Berbasis Android, Darut Taqwa Camp, Imtihan Lit Tahfidz, Robotik, dan 

Multimedia. Model pengembangan yang sesuai dengan SMP Muhammadiyah 

Plus Salatiga adalah model Tyler. 

Kata Kunci : implementasi, manajemen kurikulum, smp muhammadiyah plus 

salatiga  

 

Abstract 

Curriculum management is an educational system that is cooperative, 

comprehensive, and systematic, therefore the authority is authorized to an 

educational institution to organize and vary its curriculum independently 

according to the goals predetermined by the previous school. This study aims to 

describe the implementation of curriculum management at SMP Muhammadiyah 

Plus Salatiga. Researchers used this type of field research with a qualitative 

approach. Collecting data using interview, observation, and documentation 

methods. While the data analysis method used is descriptive analysis.The results 
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of the discussion show that the implementation of curriculum management at 

SMP Muhammadiyah Plus Salatiga uses three curricula which are used as 

guidelines in learning, namely the 2013 curriculum, the basic education 

curriculum and the madrasah curriculum. In implementing the curriculum for 

implementing curriculum management at SMP Muhammadiyah Plus Salatiga in 

the planning of the SMP Muhammadiyah Plus Salatiga curriculum, it is planned at 

the beginning of the new academic year using the "Grass Roots Approach" 

approach, for organizing the school a team of 4 people who oversees Content 

Standards, Process Standards , SKL, and Assessment Standards. The 

implementation of the curriculum is carried out at the class level held by the 

teacher and at the school level by the principal. Curriculum evaluation is carried 

out regularly at the end of the year to measure the achievement of educational 

goals. The development of the SMP Muhammadiyah Plus Salatiga curriculum is 

superior and prominent in non-academic activities, there are 25 extracurricular 

activities and 10 programs, namely Tahfidz 3 Juz, Science Al-Qur'an ,, bilingual, 

Sister school Field Trip Student Exchange, Android-Based Learning Evaluation, 

Darut Taqwa Camp , Imtihan Lit Tahfidz, Robotics, and Multimedia. The 

development model suitable for SMP Muhammadiyah Plus Salatiga is the Tyler 

model. 

Key Word: implementation, curriculum management, smp muhammadiyah plus 

salatiga 

 

1. PENDAHULUAN  

Kurikulum merupakan program pendidikan tentang pengalaman belajar dan materi ajar 

yang disusun secara sistematik dan terencana sesuai dengan aturan yang berlaku dan 

dijadikan sebagai pedoman oleh guru dan siswa dalam proses kegiatan belajar mengajar 

untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kurikulum juga sebagai dasar dalam penjaminan 

mutu pendidikan di sekolah, karena sebagai pedoman pokok dalam proses 

pembelajaran. Oleh karena itu, kurikulum harus melakukan perbaikan, evaluasi dan 

pengembangan secara kontinyu agar tidak tertinggal oleh zaman yang semakin maju 

dan perkembang dari segi ilmu pengetahuan dan teknologi serta sesuai dengan yang 

dibutuhkan oleh masyarakat. Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2015 menjelaskan 

bahwa Kurikulum adalah seperangkat rencana mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran 

serta cara yang digunakan sebagai pedoman pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pendidikan yang telah ditetapkan. Berdasarkan bentuk kurikulum tersebut, maka 

pengorganisasian kurikulum diperlukan pada seluruh komponen-komponennya.  

Dalam proses pengorganisasian kurikulum tidak lepas dari perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum. Sedangkan manajemen 
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merupakan ilmu untuk menerapkan proses-prose tersebut. Oleh karena itu seorang 

pengelola satuan pendidikan harus memiliki ilmu dan menguasai manajemen sehingga 

dapat mengatur dan menjalankan manajemen kurikulum dengan baik dan benar. 

Manajemen Kurikulum adalah usaha sungguh-sungguh yang dilakukan bersama-

sama untuk memperlancar tercapainya tujuan pengajaran di sekolah. Manajemen 

Kurikulum merupakan sistem berbagai aktivitas pembelajaran di sekolah sebagai upaya 

memberikan pengalaman belajar terbaik bagi siswa yang dilakukan dengan kooperatif, 

berkesinambungan, komperhensif dan sistematik guna mencapai tujuan yang telah di 

tentukan sebelumnya.  

Dari beberapa pengertian di atas dapat dikemukakan bahwa manajemen 

kurikulum merupakan seperangkat sistem (SOP) yang digunakan untuk menata, 

mengatur, mengkoordinasikan dan dilakukan secara kontinyu dalam rangka mencapai 

tujuan sekolah maupun memberikan jaminan mutu sekolah. 

Di era modern ini pendidikan yang sudah dijalankan tidak terlepas dari 

keikutsertaan kurikulum. Karena dalam kurikulum terdapat segala sesuatu untuk 

dijadikan pedoman dalam melaksanakan pendidikan. Kurikulum ini diibaratkan sebagai 

“Jembatan” yang menentukan kemana arah pendidikan. kurikulum sangat penting bagi 

sebuah lembaga pendidikan karena kurikulum menentukan kualitas pendidikan serta 

pengalaman belajar untuk peserta didik dan lulusannya memiliki wawasan yang luas. 

Dan pengembangan kurikulum merupakan proses yang tidak henti-hentinya untuk terus 

dilakukan. Jika suatu lembaga pendidikan tidak melakukan pengembangan kurikulum 

maka akan tertinggal dan termakan oleh zaman yang semakin maju dan berkembang. 

Oleh sebab itu perubahan-perubahan yang cepat terjadi di masyarakat memerlukan juga 

kurikulum yang sesuai dengan zaman. 

Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 36 

ayat 1 disebutkan bahwa “Pengembangan Kurikulum dilakukan dengan mengacu 

Standar Nasional Pendidikan [SNP] untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.”  

Pada Pasal 3 dijelaskan bahwa tujuan pendidikan nasional untuk “pemberdayaan 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, (memiliki nilai dan sikap), sehat berilmu, cakap, 
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kreatif (berilmu pengetahuan), mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan 

bertanggungjawab (kecakapan psikomotorik). 

Sekolah SMP Muhammadiyah Plus Salatiga merupakan salah satu sekolah 

Swasta berbasis Muhammadiyah yang sudah terakreditasi A. SMP Muhammadiyah Plus 

Salatiga yang terletak di JL.Suropati No. 14 Togaten Salatiga sebagai sekolah yang 

sudah distandarkan dan diakui keberadaanya oleh pemerintah, tentu harus mengikuti 

ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Sekolah ini baru saja berdiri pada 

tahun 2018. Meskipun tergolong sekolah baru di wilayah Salatiga, sekolah ini sudah 

memiliki mutu yang baik. Hal ini terbukti dari prestasi-prestasi yang didapat oleh siswa-

siswa SMP Muhammadiyah Plus Salatiga .  

Kurikulum yang diterapkan di SMP Muhammadiyah Plus Salatiga lebih dari 

satu kurikulum, yaitu kurikulum dari kemendikbud dan kurikulum dari yayasan 

Muhammadiyah. Diantaranya ada Kurikulum 2013, Kurikulum Kementrian Agama, dan 

Kurikulum Pesantren. 

Berangkat dari maksud kurikulum di atas, maka dalam implementasi kurikulum 

diperlukan manajemen pada seluruh komponen kurikulum. Oleh karena itu dalam 

pelaksanaan kurikulum seorang pengelola lembaga pendidikan harus menguasai ilmu 

manajemen, sehingga dapat merencanakan dan menjalankan pendidikan. 

Berdasarkan pemaparan di atas penulis akan mendalami atau mengkaji 

mengenai manajemen kurikulum. Dengan judul “Implementasi Manajemen Kurikulum 

di SMP Muhammadiyah Plus Salatiga”. Oleh karena itu, penulis merumuskan 

masalahnya sebagai berikut. Bagaimana Implementasi Manajemen Kurikulum di SMP 

Muhammadiyah Plus Salatiga pada aspek intrakurikuler? Bagaimana implementasi  

pengembangan Kurikulum di SMP Muhammadiyah Plus Salatiga pada aspek 

kokurikuler dan ekstrakurikuler? 

Adapun tujuan penelitian penulis adalah untuk Mendeskripsikan Implementasi 

Manajemen Kurikulum di SMP Muhammadiyah Plus Salatiga pada aspek Intrakulikuler 

serta Mendeskripsikan Implementasi Pengembangan Kurikulum di SMP 

Muhammadiyah Plus Salatiga pada aspek Kokurikuler dan Ekstrakurikuler 
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2. METODE 

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan yang dilakukan secara langsung 

sehingga didapatkan data yang akurat dengan metode penelitian deskriftif kualitatif. 

Data lapangan diambil dari tempat pelaksanaanaan penelitian yaitu SMP 

Muhammadiyah Plus Salatiga. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenalogis 

yaitu salah satu jenis metode penelitian kualitatif yang diaplikasikan untuk 

menangungkap kesamaan makna yang menjadi esensi dari suatu konsep yang dialami 

langsung.  

Subjek pertama yang menjadi sasaran  dalam penelitian ini adalah Wakasek 

Kurikulum SMP Muhammadiyah Plus Salatiga, dan untuk subjek pendukungnya adalah 

Kepala Sekolah , Kabag Kurikulum Agama, Guru Mata Pelajaran Agama, dan Guru 

Mata Pelajaran Umum di SMP Muhammadiyah Plus Salatiga. 

Teknik Pengumpulan Data penelitian ini adalah Observasi untuk langsung kegiatan 

sekolah mengenai implementasi manajemen kurikulum, Wawancara untuk informasi 

secara langsung kepada narasumber terkait implementasi manajemen kurikulum di SMP 

Muhammadiyah Plus Salatiga, Dokumentasi pengumpulan data berupa profil sekolah, 

letak geografis, sejarah, visi, misi, daftar prestasi, selain itu dokumentasi juga 

digunakan untuk bukti berupa foto-foto sebagai penguat data penelitian. 

Analisis data yang digunakan adalah  Reduksi Data berarti meringkas untuk mencari 

data yang penting
1
, Display Data dilakukan untuk mempermudah peneliti dalam 

memahami dan merencanakan atau memilih data, dan Penarikan Kesimpulan,  

kesimpulan yang dibuat perlu diverifikasi dengan cara melihat atau mempertanyakan 

kembali sambil meninjau secara sepintas pada catatan lapangan untuk memperoleh 

pemahaman yang lebih tepat. 

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

3.1 Implementasi Manajemen Kurikulum 

SMP Muhammadiyah Plus Salatiga menggunakan tiga kurikulum yaitu, kurikulum 

2013, kurikulum kementrian agama dan kurikulum pesantren. Dalam implementasi 

                                                           
1
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2006) 

hlm. 22-23 
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manajemen kurikulum tentunya tidak lepas dari perencanaan, pengorganisasian, 

pelaksanaan, dan evaluasi kurikulumnya. 

3.1.1Perencanaan manajemen kurikulum  

Perencanaan manajemen kurikulum di SMP Muhammadiyah Plus Salatiga adalah 

sebagai berikut. SMP Muhammadiyah Plus Salatiga menyusun dan melakukan 

perencanaan kurikulum sebelum tahun ajaran baru dimulai  melibatkan Majelis 

Dikdasmen, Komite Sekolah, Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, 

Orang Tua Murid untuk menyusun program dan rencana yang akan dicapai dalam 

manajemen kurikulum. Sebelum melaksanakan proses pembelajaran guru-guru SMP 

Muhammadiyah Plus Salatiga sudah merencanakan pembelajaran dengan menyiapkan 

perangkat pembelajaran yang meliputi RPP, Silabus, Program Tahunan, Program 

Semesteran dengan sedemikian rupa sehingga guru-guru bukan hanya sebagai fasilitator 

tetapi betul-betul memahami apa yang dibutuhkan oleh siswa. Selain itu SMP 

Muhammadiyah menyusun Kalender Akademik Sekolah dengan berpedoman pada 

kalender akademik dari Provinsi Jawa Tengah, Kota Salatiga, dan Majelis Dikdasmen, 

kemudian di breakdown. 

3.1.2 Pengorganisasian Kurikulum 

 SMP Muhammadiyah Plus Salatiga membentuk tim kurikulum yang terdiri dari empat 

orang yang membawahi empat standar masing-masing yaitu, Standar Kompetensi 

Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, dan Standar Penilaian. Dalam pelaksanaan tugas 

dan fungsinya dijalankan sesuai Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan 

oleh SMP Muhammadiyah Plus Salatiga.  

       Keempat Standar SMP Muhammadiyah Plus Salatiga masing-masing memiliki 

capaian diantaranya,  Standar Kompetensi Lulusan terdiri dari 6 capaian yang meliputi 

komukikasi dalam Bahasa Inggris, menguasai dan terampil menggunakan ICT, 

penyusunan SKL yang berstandar Nasional, memperoleh kejuaraan olimpiade Fisika 

dan Biologi, memperoleh kejuaraan pidato Bahasa Inggris di tingkat Nasional. Dalam 

Standar Isi terdapat 7 capaian yang meliputi Penyusunan kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan KTSP, Penyusunan silabus semua mata pelajaran, Penyusunan RPP semua 

mata pelajaran, Menyiapkan bahan ajar semua mata pelajaran, Pengadaan buku teks 

siswa (IPS, dan TIK), Pengadaan buku referensi untuk guru, Pemetaan SK dan KD 
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berdasarkan SKL. Dalam Standar Proses terdapat 7 capaian meliputi Guru yang 

melaksanakan pembelajaran dengan bahasa Inggris, Guru melaksanakan pembelajaran 

dengan ICT dan CD pembelajaran, Pembelajaran dengan Native Speaker, 

Mendatangkan ahli untuk pembelajaran MIPA, Pembuatan alat peraga mapel IPA dan 

Matematika, Pendokumentasian bahan ajar, Pengadaan kamus maple berbahasa Inggris. 

Dan dalam Standar Penilaian terdiri dari 5 capaiain yang meliputi Membuat kumpulan 

soal Mapel Ujian Nasioanal dan Mapel Ujian Sekolah, Penyusunan panduan system 

penilaian, Melaksanakan Autentic Assessment (penilaian yang sebenarnya), 

Melaksanakan Ulangan harian, Ujian Tengah Semester, Ujian Akhir semester gasal dan 

Ujian Kenaikan Kelas, berstandarkan standar internasional, Pendokumentasian nilai 

hasil belajar. 

3.1.3 Pelaksanaan Kurikulum 

SMP Muhammadiyah Plus Salatiga memulai pembelajaran pada pukul 06.45 WIB dan 

pulang pada pukul 15.30 WIB. SMP Muhammadiyah Plus Salatiga membuat Program 

Tahunan, program semesteran, kalender akademik, pembuatan jadwal pelajaran, 

penyusunan program kegiatan sekolah, melaksanakan penempatan guru dan pegawai, 

pembagian tugas guru dan pegawai. Sebelum mengajar guru membuat perangkat 

pembelaran berupa RPP. Interaksi antara guru dan siswa dalam proses pembelajaran 

terjalin baik guru menyesuaikan dengan kebutuhan siswanya. Kegiatan belajar mengajar 

masing-masing guru memiliki strategi, media dan metodenya sendiri, dengan kegiatan 

awal pembukaan menyesuaikan dengan kondisi waktu pembelajaran dan diakhir 

kegiatan guru menutup dengan motivasi dan evaluasi belajar. SMP Muhammadiyah 

Plus Salatiga melaksanakan Remedial dan pengayaan. SMP Muhammadiyah Plus 

Salatiga merupakan sekolah berbasis Islam tentunya Mata Pelajaran PAI dibagi menjadi 

Tarikh, Fiqh, Akidah Akhlak, dan Al-Qur’an Hadits, kegiatan belajar mengajar di SMP 

Muhammadiyah Plus Salatiga untuk siswa hari Senin-Jum’at dan sabtu digunakan untuk 

kegiatan Non Akademik. 

3.1.4 Evaluasi Kurikulum  

SMP Muhammadiyah Plus Salatiga melaksanakan evaluasi kurikulum dengan 

mengundang pengawas sekolah dari luar dan dimintai evaluasinya dari segi Standar 

Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, dan Standar Penilaian. Evaluasi 



 

8 

 

kurikulum dilaksanakan di akhir tahun sebelum memasuki ajaran baru. Evaluasi di SMP 

Muhammadiyah Plus Salatiga berpengaruh terhadap perkembangan peserta didik, 

evaluasi dalam pembelajaran di SMP Muhammadiyah menggunakan test tertulis dan 

lisan. Setelah melaksanakan evaluasi kemudian dianalisis mana yang perlu 

dikembangkan atau dihapuskan sehingga bermanfaat bagi guru. 

3.2 Pengembangan Kurikulum di SMP Muhammadiyah Plus Salatiga 

SMP Muhammadiyah Plus Salatiga melaksanakan pengembangan kurikulum setiap 

tahunnya bersama-sama stakeholder. SMP Muhammadiyah Plus Salatiga 

mengembangkan kegiatan-kegiatan non akademik, sehingga sekolah ini menjadi unggul 

dan menonjol dalam kegiatann non akademik, karena minat, bakat dan potensi peserta 

didiknya dikembangkan melalui kegiatan-kegiatan ekstrakulikuler dan program-

program yang ada. Untuk kegiatan Ekstrakulikuler SMP Muhammadiyah Plus Salatiga 

memiliki Ekstrakulikuler Hizbul Wathan, Kampung English, Tapak Suci, PMR, 

Jurnalistik, KIR IPA,Pemprograman, Futsal, Angklung, Band, Tari, Robotika, 

Karawitan, Marching Band, SB Matematika, SB Bahasa Arab, SB Bahasa Inggris, SB 

Kebudayaan, SB, Tilawah, Kaligrafi, Wayang, Tata Boga, Robotik, dan renang. 

3.2.1  ProgramTahfidz / Thematik 

Program Tahfidz merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh SMP 

Muhammadiyah setiap hari sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari 

dengan dibimbing oleh wali kelasnya masing-masing dan 1 guru pendamping Tahfidz, 

jadi disetiap kelas terdapat 2 Guru sebagai penanggung jawab. Selama masa pandemi 

kegiatan Tahfidz dilaksanakan dengan sistem Video Call setiap pagi sebelum memulai 

pembelajaran. Program ini memiliki target yaitu siswa dapat lulus dengan menghafal 3 

Juz yaitu di kelas VII menghafal  Juz 1, kelas VIII menghafal Juz 2, dan kelas IX 

menghafal Juz 3. Untuk siswa yang tidak bisa mencapai targetnya menghafal 3 Juz 

maka alternatifnya adalah mengikuti program Thematik dengan mengkaji surat Al-

Waqiah, Ar-Rahman, Al-Kahfi namun hanya 5% saja siswa yang mengikuti program 

thematik 95% siswa lainnya lulus Tahfidz 3 Juz.   

3.2.2 Program Sains Al-Qur’an 

Sains Al-Qur’an merupakan kegiatan pendidikan berbasis Al-Qur’an yang materi – 

materi pembelajarannya diintegrasikan dengan ayat-ayat Al-Qur’an untuk menghasilkan 
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generasi yang unggul dalam prestasi dan berakhlak Qur’ani. Kegiatan ini merupakan 

kegiatan wajib yang dilaksanakan oleh seluruh siswa-siswi SMP Muhammadiyah Plus 

Salatiga dimana pada saat menyampaikan pembelajaran khususnya mata pelajaran IPA 

dikaitkan dengan ayat-ayat Al-Qur’an yang sangat relevan dengan materi Sains 

misalnya materi Alam, Gunung, dimana di Al-Qur’an terdapat ayat Al-Qur’an tentang 

alam dan gunung kemudian disinergikan sehingga siswa-siswi mendapatkan materi 

pembelajaran dari Bapak Ibu guru yang bersumber dari Al-Qur’an. Biasanya kegiatan 

ini dilaksanakan secara langsung dengan Outing Class di alam dengan menjelaskan 

langsung kepada siswa bagaimana tumbuhan, bebatuan, dan benda-benda alam lainnya 

yang ada disekitar. Kemudian dilanjutkan dengan penelitian contoh kegiatan penelitian 

sains yang sudah dilaksanakan yaitu membuat Hand Sainitizer, membuat Tempe 

Nagator, dan Daun Adas dimana bahan-bahan dan prosesnya memiliki sebab-sebab dan 

merupakan ciptaan Allah SWT. Jadi tahapan kegiatan yang dilaksanakan yaitu  

mengeksplore, research, dan membuat kesimpulan yang selaras dengan ayat Al-Qur’an. 

Pada masa pandemi kegiatan ini tetap berjalan namun dalam pelaksanaannya berbeda 

dengan masa sebelum  pandemi siswa diberi tugas berupa projek dimana siswa 

melaksanakan outing class dilingkungan sekitar rumahnya kemudian mengexplore 

bahan-bahan dari alam dan ditanam di rumahnya masing-masing sesuai arahan dari 

guru.  

3.2.3 Program Bilingual  

Program ini merupakan upaya yang dilaksanakan oleh SMP Muhammadiyah Plus 

Salatiga untuk mengasah kompetensi peserta didiknya dibidang penguasaan bahasa 

asing khusunya Bahasa Inggris dan Bahasa Arab. Sebelum masa pandemi kegiatan ini 

dilaksanakan secara langsung dengan mengunjungi tempat-tempat wisata yang terdapat 

turis seperti Candi Bororbudur dimana siswa-siswi diminta untuk mencari turis dan 

berbicara Bahasa Inggris Langsung dengan turis  lalu divideo. Namun selama masa 

pandemi Borobudur Chalenge ini dilaksanakan secara virtual dimana siswa-siswi diberi 

tugas untuk membuat pidato Bahasa Inggris, Bahasa Arab. 

3.2.4 Program Sister Sister School, Field Trip, Student Exchange 

Program ini merupakan kegiatan yang bertujuan untuk membuka wawasan siswa SMP 

Muhammadiyah Plus Salatiga khususnya siswa baru kelas VII. Kegiatan ini merupakan 
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kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahunnya oleh SMP Muhammadiyah Plus 

Salatiga dimana SMP Muhammadiyah Plus Salatiga melakukan kerja sama dengan 

sekolah-sekolah yang ada di Luar Negeri contohnya Madrasah Al-Irsyad Al-Islamiyah 

Singapura, Henderson Secondary School Singapura, Adni Islamic School – Aminudiin 

Baki Malaysia, Daejeo Middle School Busan Korea Selatan, Pluakdaengpittayakom 

School Rayong Thailand dan melaksanakan Student Excange dimana masing-masing 

menampilkan kebudayaan-kebudayaan yang dimilki. Namun dikarenakan pandemi tidak 

memungkinkan untuk siswa-siswi SMP Muhammadiyah Plus Salatiga melaksanakan 

perjalanan ke luar Negeri maka untuk sementara waktu program ini tidak terlaksana 

sampai pandemi selesai.  

3.2.5 International Mobility program 

Merupakan program Luar Negeri yang diselenggarakan oleh SMP Muhammadiyah Plus 

Salatiga, program ini satu paket dengan program Sister School, Fieldtrip and Student 

Exchange  tujuannya untuk membuka wawasan dan menambah pengetahuan 

International siswa. Para siswa diajak untuk mengenal cultur, habit, budaya dari negara-

nnegara yang sudah maju. Kegiatan ini juga untuk melatih kedisimplinan, kemandirian 

dan tanggung jawab siswa SMP Muhammadiyah Plus Salatiga. Dengan berkunjung 

pada Sekolah yang ada di Luar Negeri dan mengexplore program yang mereka miliki. 

Selama pandemi program ini tidak berjalan dikarenakan sulitnya akses untuk pergi ke 

Luar negeri juga kondisi Pandemi yang membahayakan kesehatan siswa-siswi dan 

orang sekitarnya. 

3.2.6 Evaluasi Berbasis Android 

Program ini merupakan kegiatan Ujian berbasis Android dimana saat Penilaian Tengah 

Semester (PTS) dan Penilaian Akhir Semeter (PAS) dilaksanakan melalui Android baik 

itu melihat dan menjawab soal. Siswa diperbolehkan membawa dan menggunakan HP 

Android atau menggunakan Laptop untuk melihat dan menjawab soal PTS dan PAS 

baik luring maupun daring kegiatan ini tetap berjalan. 

3.2.7 Darut Taqwa Camp 

Darut Taqwa Camp merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh SMP Muhammadiyah 

Plus Salatiga, kegiatan ini merupakan pembelajaran di luar dengan sasaran siswa kelas 

VII, tujuannya untuk menanamkan kepada siswa-siwi sfiat bertanggung jawab, religius,  
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kemandirian, peduli lingkungan dan sosial. Kegiatan ini berupa kemah dan tadabur alam. 

Sebelum masa pandemi kegiatan ini dilaksanakan dengan siswa-siswi SMP 

Muhammadiyah Plus Salatiga berkemah selama 2 hari 1 malam di Telomoyo, Bumi 

perkemahan Senjaya. Bentuk kegiatannya mengenalkan kepada siswa-siswi bagaimana 

cara memasang tenda, kemudian diberi materi-materi umum. Namun selama masa 

pandemi kegiatan ini dialihkan menjadi kegiatan virtual peserta didik hanya diberi materi 

secara virtual contohnya bagaimana cara memasang tenda, dan diberi materi tentang apa 

itu Darut Taqwa Camp.  

3.2.8 Imtihan Lit Tahfidz 

Imtihan Lit Tahfiidz merupakan kegiatan Wisuda Tahfidz yang diadakan setahun sekali, 

dimana siswa-siswi yang sudah mencapai target dinyatakan lulus dan diberi sertifikat. 

Sebelum masa pandemi kegiatan ini dilaksanakan di gedung GPD Salatiga secarra 

langsung. Namun dikarenakan pandemi kegiatan ini dialihkan menjadi virtual, jadi SMP 

Muhammadiyah Plus Salatiga tetap melaksanakan wisuda tahfidz namun secara virtual. 

3.2.9 Robotik 

Robotik adalah program pembinaan yang dilaksanakan SMP Muhammadiyah Plus 

Salatiga untuk mengembangkan bakat dan potensi yang dimiliki oleh peserta didik SMP 

Muhammadiyah Plus Salatiga. Dalam program ini anak dapat berkreasi tanpa batas 

dengan memodifikasi robot yang telah dibeli. SMP Muhammadiyah Plus Salatiga 

memanggil pelatih dari luar untuk melatih anak-anak yang mengikuti program Robotik. 

Setiap tahunnya SMP Muhammadiyah Plus Salatiga mengirimkan siswanya untuk 

mengikuti lomba Robotik yang diadakan oleh lembaga-lembaga tertentu. Namun 

selama pandemi kegiatan ini belum berjalan dikarenakan program Robotik 

mengharuskan tatap muka dan tidak bisa dilaksankan secara online juga belum ada 

intansi yang mengadakan event Robotik. 

3.2.10 Multimedia 

Program multimedia ini merupakan kegiatan-kegiatan di SMP Muhammadiyah Plus 

Salatiga yang berkaitan dengan Media dimana sekolah sudaah menyiapkan  secara 

perangkat, sistem, SDM untuk mengoptimalkan media dalam pembelajaran, diantaranya 

adanya Studio pembelajaran Daring untuk guru dimana dalam studio itu sudah 

difasilitasi dengan perlengkapan-perlengkapan mengajar via Zoom dan disediakan juga 
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operator  dan tim khusus jadi guru-guru hanya menyiapkan materi dan masuk ke studio 

sesuai jadwal dan memberikan materi kepada siswa-siswinya di rumah secara daring. 

Selain itu ada podcast pembelajaran, guru-guru membuat kegiatan-kegiatan virtual, 

jelajah virtual, wisata virtual sebagai inovasi digital untuk mengoptimalkan media yang 

dimiliki.  

4. PENUTUP  

4.1 Simpulan  

a. Manajemen kurikulum di SMP Muhammadiyah Plus Salatiga menggunakan 

kurikulum mandiri dengan mengkolaborasikan 3 Kurikulum yaitu Kurikulum 2013, 

Kurikulum Dikdasmen, dan Kurikulum Madrasah. Perencanaan  kurikulum SMP 

Muhammadiyah Plus Salatiga dilaksanakan sebelum tahun ajaran baru dimulai dengan 

menggunakan pendekatan Grass Root Approach. Pengorganisasian kurikulumnya 

dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya 

oleh sekolah dimana terdapat tim yang terdiri dari 4 orang yang membawahi Standar 

kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, dan Standar Penilaian dengan 

menggunakan pengembangan organisasi Core Curriculum dimana kurikulum disusun 

sesuai dengan kebutuhan siswa. Pelaksanaan kurikulum di SMP Muhammadiyah Plus 

Salatiga tingkat kelas dilaksanakan oleh guru, sedangkan tingkat sekolah dipegang 

oleh Kepala Sekolah.  Evaluasi kurikulum di SMP Muhammadiyah Plus Salatiga 

dilaksanakan secara rutin diahir tahun ajaran, dimana sekolah memanggil pengawas 

sekolah untuk menilai dan mengevaluasi terutama dalam Standar Kompetensi Lulusan, 

Standar Isi, Standar Proses, dan Standar Penilaian. 

b. Pengembangan Kurikulum SMP Muhammadiyah Plus Salatiga unggul dan menonjol 

dalam program serta kegiatan-kegiatan non akademik. SMP Muhammadiyah Plus 

Salatiga memaksimalkan minat, bakat, dan potensi yang dimiliki peserta didiknya. 

Ada 10 program-program sekolah SMP Muhammadiyah Plus Salatiga untuk 

mengembangkan kurikulum meliputi: Tahfidz 3 Juz, Sains Al-Qur’an, Bilingual, 

Sister School Field Trip Student Exchenge, International Mobility Program, Evaluasi 

Belajar Berbasis Android, Darut Taqwa Camp, Imtihan Lit Tahfidz, Robotik, dan 

Multimedia. Juga kegiatan Ekstrakulikuler yang terdiri dari Hizbul Wathan, Kampung 
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English, Tapak Suci, PMR, Jurnalistik, KIR IPA,Pemprograman, Futsal, Angklung, 

Band, Tari, Robotika, Karawitan, Marching Band, SB Matematika, SB Bahasa Arab, 

SB Bahasa Inggris, SB Kebudayaan, SB, Tilawah, Kaligrafi, Wayang, Tata Boga, 

Robotik, dan renang. 

4.2 Saran  

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, mengenai implementasi manajemen 

kurikulum SMP Muhammadiyah Plus Salatiga, maka penulis mencoba untuk 

mengajukan saran-saran sebagai berikut: 

1. Kepada Waka Kurikulum bahwa dalam merencanakan, menyusun program-

program kurikulum sudah cukup baik. Harapannya dapat selalu meningkatkan dan 

mengembangkan program-program Kurikulum di SMP Muhammadiyah Plus 

Salatiga menjadi lebih baik dari segi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, 

dan evaluasi kurikulum.   

2. Kepada seluruh StakeHolder bahwa dalam menjalankan Program-Program Sekolah 

dan kegiatan non akademik  sudah cukup baik. Harapannya seluruh StakeHolder 

dapat memaksimalkan dan terus mengembangkan program-program sekolah untuk 

para peserta didik menjadi leih baik sehingga bakat dan potensi yang dimiliki 

peserta didik dapat tersalurkan secara maksimal. 

3. Kepada peneliti selanjutnya, penulis menyadari ada banyak kekurangan dan 

keterbatasan dalam penulisan ini, maka penulis menyarankan untuk meneliti 

program-program sekolah yang menjadi keunggulan dari SMP Muhammadiyah 

Plus Salatiga. 
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