
 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1    Manajemen Kurikulum 

 

Kurikulum dipandang sebagai suatu sistem yang mempunyai komponen–

komponen yang saling berkaitan erat dan menunjang satu sama lain. 

Komponen–komponen kurikulum tersebut terdiri dari tujuan, materi 

pembelajaran, metode, dan evaluasi. Bentuk sistem ini kurikulum akan 

berjalan menuju suatu tujuan pendidikan dengan adanya salig kerja sama 

diantara seluruh subsistemnya. Apabila salah salah satu variabel kurikulum 

tidak berfungsi dengan baik maka sistem kurikulum akan berjalan kurang 

baik dan maksimal.  

 

Berangkat dari bentuk kurikulum tersebut, dalam pelaksanaan kurikulum 

sangat diperlukan suatu pengorganisasian pada seluruh komponennya. 

Seperti diungkapkan oleh  Rusman (2011:3) manajemen kurikulum adalah 

sebagai suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, 

sistemik, dan sistematik dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan 

kurikulum.  

 

Menurut Zaenul (2013: 2) manajemen kurikulum pendidikan Islam adalah 

usaha sistematis yang dilakukan seseorang melalui aktivitas perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum yang dilandasi nilai 
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– nilai islam agar peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran secara 

efektif dan efisien. 

 

Menurut Rusman (2011:4) pada tingkat satuan pendidikan, kegiatan 

kurikulum lebih mengutamakan untuk merealisasikan dan merelevansikan 

antara kurikulum nasional (standar kompetesi dan kompetensi dasar ) 

dengan kebutuhan daerah dan kondisi sekolah yang bersangkutan, 

sehingga kurikulum tersebut merupakan kurikulum yang integritas dengan 

peserta didik maupun dengan lingkungan di mana sekolah itu berada. 

(Rusman, 2011:4) 

 

Menurut Zaenul (2013:71) kurikulum pendidikan Islam diartikan sebagai 

rancangan pendidikan dan pembelajaran yang berisi learning program 

(program pembelajaran), learning experience (pengalaman belajar), dan 

planned learning program (perencanaan program pembelajaran) 

pendidikan islam yang akan diberikan kepada peserta didik agar dapat 

menjadi pribadi yang beriman dan bertaqwa kepada Allah Swt, memiliki 

keterampilan dalam hidup yang dijiwai oleh ajaran islam dan nilai islam 

yang bersumber dari Al- Qur’an dan as- Sunnah sehingga menjadi pribadi 

yang paripurna. Hal ini senada dengan manajemen kurikulum yang 

digunakan SMP IT Miftahul Jannah. 

 

Menurut  Rusman(2011: 4), terdapat lima prinsip yang harus diperhatikan 

dalam melaksanakan manajemen kurikulum, yaitu: 

1. Produktivitas, hasil yang akan diperoleh dalam kegiatan kurikulum 

   merupakan aspek yang harus dipertimbangkan dalam manajemen  

   kurikulum. 
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2. Demokratisasi, pelaksanaan manajemen kurikulum harus berasaskan  

  demokrasi yang menempatkan pengelola, pelaksana dan subjek didik  

  pada posisi yang seharusnya dalam melaksanakan tugas dengan penuh  

  tanggung jawab untuk mencapai tujuan kurikulum. 

3. Kooperatif, untuk memperoleh hasil yang diharapkan dalam kegiatan  

  manajemen kurikulum perlu adanya kerja sama yang positif dari  

  berbagai pihak yang terlibat. 

4. Efektifitas dan efisiensi, Rangkaian kegiatan manajemen kurikulum  

  harus mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi untuk mencapai  

  tujuan kurikulum sehingga kegiatan manajemen kurikulum tersebut  

  memberikan hasil yang berguna dengan biaya, tenaga dan waktu yang  

  relatif singkat. 

5. Mengarahkan visi, misi, dan tujuan yng ditetapkan dalam kurikulum,  

  proses manajemen kurikulum harus dapat memperkuat dan  

  mengarahkan visi, misi, dn tujuan kurikulum. 

 

Selanjutnya Rusman (2011:11) menjelaskan tugas dan peran kepala 

sekolah dalam manajemen kurikulum, yaitu: (a) menyusun perencanaan 

sekolah; (b) mengembangkan organisasi sekolah; (c) memimpin sekolah; 

(d) mengelola perubahan dan pengembangan sekolah; (e) menciptakan 

budaya dan iklim sekolah; (f) mengelola guru dan staf; (g) mengelola 

sarana dan prasarana sekolah; (h) mengelola hubungan sekolah dan 

masyarakat; (i) mengelola peserta didik dalam rangka penerimaan peserta 

didik baru; (j) mengelola pengembangan kurikulum dan kegiatan 

pembelajaran; (k) mengelola keuangan sekolah sesuai dengan prinsip 

pengelolaan yang ; (l) mengelola ketatausahaan; (m) mengelola unit 

layanan khusus; (n) mengelola sistem informasi sekolah; dan (o) 

melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program  

 kegiatan sekolah. 
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Tugas dan peran kepala sekolah dalam mewujudkan subkompetensi 

manajemen kurikulum ini dapat direfleksi oleh dirinya dari isi program 

kurikulum yang didesain atau dirancang dan dikembangkan mulai dari 

tingkat perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi kurikulum itu 

sendiri, misalnya dalam bentuk evaluasi hasil pembelajaran dan evaluasi 

terhadap sekolah secara keseluruhan. 

 

Jadi dapat dikemukakan bahwa manajemen kurikulumakan berhubungan 

erat dengan  perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengontrolan. 

Sedangkan manajemen adalah salah satu disiplin ilmu yang implikasinya 

menerapkan proses – proses tersebut. Maka dalam penerapan pelaksanaan 

kurikulum, seorang yang mengelola lembaga pendidikan harus menguasai 

ilmu manajemen, baik untuk mengurus pendidikan ataupun kurikulumnya. 

 

2.2 Perencanaan Kurikulum 

 Lazimnya kurikulum dipandang sebagai suatu rencana yang disusun untuk 

melancarkan proses pembelajaran di bawah bimbingan dan tanggung jawab 

sekolah atau lembaga pendidikan beserta staf pengajarnya. Sejumlah ahli 

teori kurikulum berpendapat bahwa kurikulum bukan hanya meliputi semua 

kegiatan yang direncanakan melainkan juga peristiwa – peristiwa yang 

terjadi dibawah pengawasan sekolah. 

 

 Menurut Rusman (2011:17) pemerintah pusat perlu merumuskan dan 

menetapkan kurikulum standar bersifat nasional (standar kompetensi dan 

kompetensi dasar) yang berfungsi sebagai acuan untuk pengembangan 

kurikulum pada tingkat satuan pendidikan atau sekolah. Berkaitan dengan 
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hal tersebut pihak daerah maupun sekolah bertugas mengembangkan 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan sesuai dengan kondisi, kebutuhan, 

dan kemampuan daerah maupun sekolah yang bersangkutan. Oleh karena 

itu, perencanaan atau desain kurikulum baik berupa silabus maupun rencana 

pelaksanaan pembelajaran perlu dikembangkansecara spesifik, efektif, 

efisien, relevan, dan komprehensif.  

  

 Menurut Zaenul (2013:3), perencanaan kurikulum merupakan proses yang 

melibatkan kegiatan pengumpulan, penyortiran, sintesis dan seleksi 

informasi relevan dari berbagai sumber. Informasi ini kemudian digunakan 

untuk merancang dan mendesain pengalaman–pengalaman belajar yang 

memungkinkan peserta didik mencapai tujuan pembelajaran. 

 Beane James dalam Zaenul (2013:3) mendefinisikan perencanaan kurikulum 

sebagai suatu proses yang melibatkan berbagai unsur peserta dalam banyak 

tingkatan membuat keputusan tentang tujuan belajar, cara mencapai tujuan, 

situasi belajar – mengajar, serta penelaahan keefektifan dan kebermaknaan 

metode tersebut. Sehingga tanpa perencanaan kurikulum, sistematika 

berbagai pengalaman belajar tidak akan saling berhubungan dan tidak 

mengarah pada tujuan yang diharapkan. Berikut pernyataannya: 

 “ Curriculum planning is a process in which participants at many levels 

make decisions about what the purposes of learning ought to be, how those 

purposes might be carried out through teaching-learning situasions, and 

whether the purposes and means are both appropriate and effective”. 

 

 Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam perencanaan kurikulum. 

Hamalik (2006:151) menyebut aspek – aspek yag menjadi karakteristik 

perencanaan kurikulum yaitu berdasar konsep yang jelas, dibuat dalam 

kerangka kerja yang komprehensif, bersifat reaktif, tujuan berkait minat 

anak, dan ada partisipasi kooperatif. 
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 Langkah – langkah perencanaan kurikulum  D. K. Wheeler dalam Dakir 

(2010:128) proses perencanaan terdiri dari: 

a. Tahap perencanaan 

1. Diagnosis System 

2. Formulasi tujuan 

3. Perkiraan sumber 

4. Perkiraan target 

5. Constraint 

 

b. Formulasi rencana 

c. Elaborasi rencana 

d. Evaluasi/revisi 
Manajemen dalam p 

Menurut Allen (2004:97)“planning is the determination of a course of 

action to achieve a desired result”. Pada dasarnya yang dimaksud dengan 

perencanaanya itu memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan apa (What) 

siapa (Who) kapan (When) dimana (Where) mengapa (Why) dan bagaimana 

(How) jadi perencanaanya itu fungsi seorang manajer yang berhubungan 

dengan pemilihan dari sekumpulan kegiatan-kegiatan dan pemutusan 

tujuan-tujuan, kebijaksanaan-kebijaksanaan serta program-program yang 

dilakukan. 

 

Manajemen dalam perencanaan kurikulum dapat diartikan sebagai keahlian 

atau kemampuan merencanakan dan mengorganisasi kurikulum. Siapa yang 

bertanggungjawab dan bagaimana perencanaan kurikulum itu dilaksanakan 

secara profesional merupakan dua hal yang perlu diungkapkan dalam 

perencanaan kurikulum. 
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2.3 Implementasi Kurikulum 

 

Pembelajaran di dalam kelas merpuakan tempat untuk melaksanakan dan 

menguji kurikulum. Dalam kegiatan pembelajaran semua konsep, prinsip, 

nilai, pengetahuan, metode, alat, dan kemampuan guru di uji dalam bentuk 

perbuatan, yang akan mewujudkan bentuk kurikulum yang baik. 

Implementasi kurikulum merupakan bagian dari kegiatan inovasi, perubahan 

dan pengalaman belajar kepada siswa. 

 

Zaenul (2013: 39) menyatakan implementasi kurikulum dapat diartikan 

sebagai aktualisasi kurikulum tertulis dalam bentuk pembelajaran. 

Implementasi kurikulum merupakan suatu proses penerapan konsep, ide, 

program, atau tatanan kurikulum ke dalam praktik pembelajaran atau 

aktivitas – aktivitas baru, sehingga terjadi perubahan pada sekelompok 

orang yang diharapkan untuk berubah. Implementasi kurikulum juga 

merupakan proses interaksi antara fasilitator sebagai pengembang 

kurikulum dan peserta didik sebagai subjek belajar. 

 

Rusman (2010:75-76) menyatakan kemampuan – kemampuan yang harus 

dikuasai guru dalam mengimplementasi kurikulum adala sebagai berikut: 

1. Pemahaman esensi dari tujuan–tujuan yang ingin dicapai dalam 

kurikulum. 

2. Kemampuan untuk menjabarkan tujuan–tujuan kurikulum tersebut 

menjadi tujuan yang lebih spesifik. 

3. Kemampuan menerjemahkan tujuan khusus kepada kegiatan 

pembelajaran. 
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Kendala yang dihadapi dalam implementasi kurikulum ini adalah terutama 

berkenaan dengan:  

1. Masih lemahnya diagnosis kebutuhan baik pada skala makro maupun 

mikro sehingga implementasi kurikulum tidak sesuai dengan yang 

diharapkan; 

2. Perumusan kompetensi pada tahapan mikro sering dikacaukan dengan 

tujuan instruksional yang dikembangkan; 

3. Pemilihan pengalaman belajar yang dikembangkan; 

4. Evaluasi masih sering tidak sesuai dengan tujuan instruksional yang 

dikembangkan. 

 

Miller dan Seller (1985:249-250) menggolongkan model implementasi 

kurikulum menjadi tiga, yaitu: 

1. The Concerns-Based Adaptation Model (CBAM) 

 Model CBAM adalah sebuah model deskriptif yang dikembangkan 

melalui pengidentifikasian tingkat kepedulia guru terhadap sebuah 

inovasi kurikulum. 

2. Model Leithwood 

 Model ini memfokuskan pada guru. Asumsi yang mendasari model ini 

adalah: (1) setiap guru mempunyai kesiapan yang berbeda; (2) 

implementasi merupakan proses timbal balik; serta (3) pertumbuhan dan 

perkembangan dimungkinkan adanya tahap – tahap individu untuk 

identifikasi.  
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3. Model TORI 

Model ini dimaksudkan untuk mengunggah masyarakat dalam 

mengadakan perubahan. Esensi dari model TORI adalah: (1) Trusting – 

menumbuhkan kepercayaan diri; (2) Opening – menumbuhkan dan 

membuka keingingan; (3) Relizing – mewujudkan; (4) Independing – 

saling ketergantungan dengan lingkungan.  

 

Standar proses dalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada 

satuan pendidikan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan. Standar 

Proses dikembangkan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan dan 

Standar Isi yng telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 

sebagaimana telah diubah denga Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 

2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan. 

 

Menurut Zaenul (2013:41) implementasi kurikulum dipengaruhi oleh tiga 

faktor yaitu: (1) karakteristik kurikulum yang mencakup ruang lingkup ide 

baru suatu kurikulum dan kejelasannya bagi pengguna dilapangan, (2) 

strategi pengguna implementasi yaitu strategi yang digunakan dalam 

implementasi, seperti diskusi profesi, seminar, penataran, lokakarya, 

penyediaan buku kurikulum dan kegiatan – kegiatan yang dapat mendorong 

penggunaan kurikulum dilapangan dan (3) karakterisktik pengguna 

kurikulum yang meliputi pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap guru 
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terhadap kurikulum, serta kemampuannya untuk merealisasikan kurikulum 

dalam pembelajaran.   

 

Menurut Mulyasa (2009:179) menjelaskan implementasi kurikulum 

setidaknya dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu:  

(1) Karakteristik kurikulum;(2) Strategi implementasi; dan (3) Karakteristik 

pengguna kurikulum. 

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi 

kurikulum harus mengacu pada standar proses pendidikan yang sudah 

dirancang oleh Badan Standar Nasional Pendidikan berupa konsep, prinsip, 

isi, metode dan sistem evaluasi pembelajaran. 

 

2.4 Sistem Evaluasi Pembelajaran 

Sistem evaluasi Pembelajaran merupakan sebuah kegiatan mengevaluasi 

atau mengoreksi hal – hal yang telah terjadi atau dilakukan selama kegiatan 

pembelajaran yang telah berlangsung.  

 

Menurut Sanjaya (2013 : 195) Sistem adalah salah satu kesatuan komponen 

yang satu sama lain saling berkaitan dan saling beriteraksi untuk mencapai 

suatu hasil yang diharapkan secara optimal sesuai dengan tujuan yang 

ditetapkan. 

 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 66 Tahun2013 tentang 

Standar Nasional Pendidikan yaitu Standar Nasional Pendidikan adalah 

kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil 

belajar peserta didik. Penilaian pendidikan sebagai proses pengumpulan dan 
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pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta 

didik mencakup: penilaian otentik, penilaian diri, penilaian berbasis 

portofolio, ulangan, ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir 

semester, semester, ujian tingkat kompetensi, ujian mutu tingkat 

kompetensi, ujian nasional, dan ujian sekolah/madrasah, yang diuraikan 

sebagai berikut: (a) Penilaian otentik; (b) Penilaian diri; (c) Penilaian 

berbasis portofolio; (d) Ulangan harian; (e) Ulangan tengah semester; (f) 

Ulangan akhir semester; (f)Ujian Tingkat Kompetensi; (g) Ujian Mutu 

Tingkat kompetensi; (h) Ujian Nasional; dan (i) Ujian Sekolah / Madrasah. 

Rusman (2013:94) menyatakan bahwa evaluasi lebih bersifat komprehensif 

yang di dalamnya meliputi pengukuran. Di samping itu evaluasi pada 

hakikatnya merupakan suatu proses membuat keputusan tentang nilai suatu 

objek.  

 

Rusman (2013:99) menyatakan tujuan evaluasi adalah penyempurnaan 

kurikulum dengan cara mengungkapkan proses pelaksanaan kurikulum yang 

telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan.  

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem evaluasi 

pembelajaran adalah suatu sistem atau cara penilaian yang dilakukan untuk 

mengetahui pengetahuan dan kecakapan siswa dalam menerima dan 

memahami pelajaran. 
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2.5 Partisipasi Masyarakat 

Pada masa sekarang  perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring pendidikan 

melibatkan peran serta masyarakat. Kesadaran tentang pentingya pendidikan 

yang dapat memberikan harapan dan kemungkinan lebih baik di masa yang 

akan datang, mendorong berbagai upaya dan perhatian seluruh lapisan 

masyarakat.  Hal inilah yang melahirkan kesadaran peran serta masyarakat. 

 

Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, Bab XV pasal 54 dinyatakan bahwa: 

(1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta 

perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan 

organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian 

mutu layanan pendidikan. 

(2) Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber pelaksana dan 

pengguna hasil pendidikan. 

(3) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. 

 

Menurut Suryosubroto (2012:67) Partisipasi masyarakat adalah suatu bentuk 

kerja sama yang dapat dilaksanakan sekolah dengan masyarakat. Partisipasi 

tesebut, antara lain berupa bantuan dalam administrasi pendidikan. 

Selanjutnya Asmani (2012: 21) menjelaskan potret partisipasi ideal yaitu: 

(1) Melibatkan masyarakat dalam berbagai program dan kegiatan di 

sekolah; (2) Mengidentifikasi tokoh masyarakat; (3) Melibatkan tokoh 

masyarakat dalam berbagai program dan kegiatan di sekolah; dan (4) 
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Memilih waktu yang tepat untuk melibatkan masyarakat sesuai kondisi dan 

perkembangan masyarakat. 

 

Menurut Rini (2011:65) sekolah adalah sebuah pranata sosial yang 

bersistem,  terdiri atas komponen – komponen yang saling terkait dan 

pengaruh mempengaruhi. Komponen utama sekolah adalah siswa, pendidik 

dan tenaga kependidikan lainnya, kurikulum serta fasilitas pendidikan. 

Selain itu pemangku kepentingan (stakeholder) juga mempunyai pengaruh 

yang besar terhadap proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu 

pedidikan, dalam hal ini orang tua dan masyarakat merupakan pemangku 

kepentingan yang harus dapat bekerjasama secara sinergis dengan sekolah. 

Menurut Zubaedi (2005:130) pendidikan menjadi usaha kolaboratif yang 

melibatkan partisipasi masyarakat didalamnya. Partisipasi pada konteks ini 

berupa kerja sama antara warga dengan pemerintah dalam merencanakan, 

melaksanakan, melaksanakan, menjaga dan mengembangkan aktivitas 

pendidikan. Sebagai sebuah kerja sama, maka masyarakat diasumsikan 

mempunyai aspirasi yang harus diakomodasi dalam proses perencanaan dan 

pelaksanaan suatu program pendidikan. 

Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 BAB III pasal 4 peran serta 

/partisipasi maysarakat dapat berbentuk: 

1. Pendirian dan penyelenggaraan satuan pendidikan pada jalur pendidikan     

sekolah atau jalur pendidikan luar sekolah, pada semua jenis pendidikan  

kecuali pendidikan kedinasan, dan pada semua jenjang pendidikan di 

jalur pendidikan sekolah; 

2. Pengadaan dan pemberian bantuan tenaga kependidikan untuk 

melaksanakan  atau membantu melaksanakan pengajaran, pembimbingan 

dan/atau pelatihan  peserta didik;                                               
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3. Pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli untuk membantu 

pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar dan/atau penelitian dan 

pengembangan; 

4. Pengadaan dan/atau penyelenggaraan program pendidikan yang belum 

diadakan dan/atau diselenggarakan oleh pemerintah untuk menunjang 

pendidikan nasional; 

5. Pengadaan dana dan pemberian bantuan yang dapat berupa wakaf, hibah, 

sumbangan, pinjaman, beasiswa, dan bentuk lain yang sejenis; 

6. Pengadaan dan pemberian bantuan ruangan,gedung, dan tanah untuk 

melaksanakan kegiatan belajar-mengajar; 

7. Pengadaan dan pemberian bantuan buku pelajaran dan  peralatan 

pendidikan untuk melaksanakan kegiatan belajar-mengajar; 

8. Pemberian kesempatan untuk magang dan/atau latihan kerja; 

9. Pemberian bantuan manajemen bagi penyelenggaraan satuan pendidikan 

dan pengembangan pendidikan nasional; 

10. Pemberian pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan 

Kebijaksanaan dan/atau penyelenggaraan pengembangan pendidikan; 

11. Pemberianbantuan dan kerjasama dalam kegiatan penelitian dan 

pengembangan; dan 

12. Keikutsertaan dalam program pendidikan dan/atau penelitian yang  

Diselenggarakan oleh pemerintah di dalam dan/atau di luar negeri. 

 

 

Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa partisipasi merupakan 

kesediaan untuk membantu keberhasilan setiap program sesuai dengan 

kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri 

sendiri. 
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2.6  Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan uraian dalam tinjauan pustaka di atas, dapat disusun kerangka 

pikir penelitian sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Gambar Kerangka Pemikiran Penelitian 

 

 

Kerangka pikir ini menggambarkan proses berlangsungnya kegiatan 

manajemen kurikulum di SMP Islam Terpadu Miftahul Jannah Bandar 

Lampung.  

Input dari proses ini adalah manajemen kurikulum. Kemudian prosesnya 

terdiri dari perencanaan, implementasi dan sistem evaluasi, output adalah 

Manajemen 

Kurikulum di 

SMP IT Miftahul 

Jannah 

Diknas 

JSIT 

 1. Perencanaan    

 2. Implementasi 

 3. Evaluasi 

Keadaan di SMP IT 

Miftahul Jannah 

1.RPP kurikulum 2013 dan  

   diselipkan ayat-ayat yang  

    berhubungan dengan    

    materi pembelajaran 

2. Menggunakan dua  

    kurikulum yaitu kurikulum  

    Diknas dan kurikulum JSIT 

3. Sistem penilaian  

    menggunakan penilaian  

    otentik dan ujian tahsin  

    tahfidz 

 

Keadaan Ideal 

1.RPP kurikulum 2013  

2. Menggunakan Diknas 

3. Sistem penilaian  

    menggunakan penilaian  

    otentik  

 

Integrasi 

Model 

Kurikulum 
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mutu pendidikan SMP Islam Terpadu Miftahul Jannah. Partisipasi masyarakat 

merupakan pendukung dari pelaksanaan dari ketiga langkah–langkah diatas 

yaitu pada input, proses dan output. 

 

Manajemen kurikulum yang akan diteliti yaitu dimulai dari perencanaan 

kurikulum, implementasi kurikulum, sistem evaluasi kurikulum serta 

partisipasi masyarakat terhadap SMP IT Miftahul Jannah. Keunikan dari SMP 

IT Miftahul Jannah yaitu menggunakan dua kurikulum dalam proses 

pembelajaran.  


