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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

        

A. Kesimpulan 

 Kesimpulan disusun berdasarkan pembahasan pada empat fokus penelitian yang 

diajukan, yaitu perencanaan kurikulum SMP IT, Implementasi kurikulum SMP 

IT, Sistem evaluasi pembelajaran SMP IT dan Partisipasi masyarakat. 

1) Perencanaan Kurikulum SMP IT 

Pada proses perencanaan pembelajaran tepatnya pada proses pembuatan RPP 

terdapat hal yang berbeda dari pembuatan RPP biasanya. Hal ini terlihat 

pada RPP terdapat tambahan ayat-ayat Al-qur’an sebagai salah satu ciri khas 

yang berbeda dari sekolah pada umumnya. 

 

2) Implementasi Kurikulum SMP IT 

SMP IT Miftahul jannah adalah sekolah yang memiliki prospek yang baik. 

Namun belum bekerja secara optimal, hal ini dikarenakan pengalaman guru 

belum banyak karena sebagian besar merupakan guru-guru yang masih 

muda. Di sekolah tersebut menggunakan penggabungan antara kurikulum 

nasional dan berbasis islam (JSIT). Penggabungan kedua kurikulum tersebut 

menghadirkan sebuah model kurikulum yang mengacu pada teknologi sains 

dan pendidikan yang berkarakter. 
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3) Sistem evaluasi pembelajaran SMP IT 

Sistem evaluasi pembelajaran di SMP IT Miftahul Jannah terdiri dari 

penilaian otentik yaitu penilaian diri, ulangan harian, ulangan tengah 

semester, ulangan akhir semester, ujian nasional dan ujian sekolah serta 

tambahan ujian tahsin dan tahfidz. Akan tetapi, di SMP IT Miftahul Jannah 

belum melakukan evaluasi terhadap pembelajaran yang memuat ayat-ayat 

yang diimplementasikan pada saat kegiatan belajar mengajar seperti belum 

memberikan tugas portofolio. Pelaporan penilaian dilaksanakan pada ujian 

tengah semester dan ujian akhir semester yang bertujuan agar  ornag tua 

mengetahui kemampuan anaknya di sekolah. 

4) Partisipasi Masyarakat 

Di SMP IT Miftahul Jannah memiliki hubungan yang baik anatara sekolah 

dengan masyarakat. Hal ini dapat dilihat melalui masyarakat yang selalu 

mendukung rencaa kegiatan yang diadakan di sekolah. Masyarakat sangat 

mendukung adanya program-program di sekolah, hal ini terlihat dari 

keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perbaikan pendidikan di sekolah 

seperti perbaikan usulan kegiatan KBM dan perbaikan program tahsin dan 

tahfidz  di sekolah serta meminta diadakan bimbel di sekolah. 

5) Temuan Baru 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, didapat model integrasi 

kurikulum antara kurikulum Diknas dan Kurikulum JSIT.                       
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B. Implikasi 

Keberadaan Sekolah Islam Terpadu akan memberikan peluang kepada peserta 

didik untuk memiliki pemahaman tentang agama yang baik dan menyatukan 

dengan ilumu-ilmu umum. Pada proses pembelajaran yang senantiasa 

mengaitkan pembelajaran dengan nilai-nilai islam bertujuan untuk meningkatkan 

kesadaran berfikir dalam melakukan sesuatu harus berpedoman kepada al-qur’an 

dan dapat memilih mana yang baik buat dirinya dan yang tidak baik untuk 

dilakukan. 

Kesadaran seperti ini yang diperlukan dalam dunia pendidikan. Pemerintah pun 

mengacu kepada nilai-nilai agama pada kurikulum 2013.  

Implikasi tersebut dijelaskan sebagai berikut: 

1) Penerapan kurikulum islam terpadu berimpilikasi pada sekolah untuk selalu 

meningkatkan manajemen kurikulum dan skill para guru dalam mengajar. 

Perlunya pelatihan guru secara berkala harus dilakukan agar guru semaki 

terampil dalam proses pembelajaran yang memadukan materi dengan nilai-

nilai islam. 

2) Penerapan kurikulum islam terpadu akan menjadi motivasi untuk 

meningkatkan potensi peserta didik dalam bidang keilmuan maupun bidang 

keagamaan. 

3) Penerapan kurikulum islam terpadu merupakan keuntungan bagi orang tua. 

Hal ini dikarenakan peserta didik tidak hanya belajar ilmu pengetahuan tetapi 
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ilmu agama juga. Hal ini dapat membentuk karakter peserta didik menjadi 

pribadi yang baik. 

C. Saran 

1) Pendidik dan tenaga Kependidikan 

Pendidik dan tenaga kependidikan perlu kiranya meningkatkan pengetahuan  

dan keterampilan dalam manajemen kurikulum sekolah sehingga membantu 

upaya peningkatan mutu sekolah. 

2) Sekolah 

Sekolah perlu kiranya untuk selalu meningkatkan pengetahuan tentang 

manajemen kurikulum sekolah yang sudah berjalan dan memenuhi standar 

nasional pendidikan di sekolah sehingga peserta didik bisa mendapatkan mutu 

pendidikan yang baik. 

 

 

 

 

 


