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BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Data dari hasil pengumpulan data Kasus I manajemen

pengembangan kurikulum di MTs Negeri 1 Blitar dan hasil pengumpulan

data Kasus II manajemen pengembangan kurikulum SMP Negeri 1 Srengat

k akan dianalisis  dalam Analisis lintas kasus:

1. Perencanaan Pengembangan Kurikulum  MTs Negeri I/SMP Negeri 1

Srengat

Perencanaan pengembangan kurikulum MTs Negeri 1 Blitar/SMP Negeri

1 Srengat Kab. Blitar memuat: latar belakang penyusunan pengembangan

kurikulum berdasar kebutuhan dan kelayakan yang dimiliki

madrasah/sekolah,  mereview visi misi dan tujuan pendidikan, rumusan

isi kurikulum, proyek-proyek yang perlu dikerjakan,  rancangan strategi

dalam pembelajaran, racangan srategi bimbingan dalam  menghadapi

permasalahan, rancangan strategi penilaian untuk mengetahui tingkat

keberhasilan yang telah dicapai setelah pelaksanaan pengembangan

kurikulum  dan pembiayaan yang akan digunakan. Program

pengembangan kurikulum MTs Negeri 1 Blitar/SMP Negeri 1 Srengat

Kab. Blitar merupakan pedoman dalam pelaksanaan pengembangan

kurikulum.
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2. Pengorganisasian Pengembangan Kurikulum  MTs Negeri I/SMP Negeri

1 Srengat

Pengorganisasian mulai dalam perencanaan, pelaksaanan dan

pengawasan dilakukan secara berkesinambungan  untuk memberikan

hasil yang maksimal. Pegorganisasian dilaksanakan secara internal pada

seluruh warga madrasah/sekolah  dan eksternal pada kegiatan asosiaisi

atau workshop dan kerjasama dengan kemitraan.

3. Pelaksanaan Pengembangan Kurikulum  MTs Negeri I/SMP Negeri 1

Srengat

Pelaksanan pengembangan kurikulum dilakukan di dalam  pembelajaran

dan kegiatan diluar  untuk mendukung pencapaian tujuan pengembangan

kurikulum  yang dilakukan. Kegiatan pembelajaran  di dalam kelas

membutuhkan silabus yang disisipi nilai karakter dan dijabarkan dalam

RPP yang memuat metode, materi, kegiatan pembelajaran yang harus

dilakukan dan penilaian yang digunakan untuk mengukur daya serap

yang telah diperoleh siswa.  Pelaksanaan ekstrakurikuler juga sebagai

pelayanan yang harus dipersiapkan dalam  memberikan wadah

peningkatan bakat dan minat yang di miliki agar dapat menjadi prestasi

yang maksinal. Pelaksanaan kegiatan pendukung di luar yang menunjang

pencapaian tujuan pengembangan kurikulum telah rencanakan dalam

penyusunan program pengembangan kurikulum. Motivasi, outbond,

outdoor dan kemah karakter sebagai wadah penambah pengalaman

potensi siswa yang membutuhkan dukungan dari berbagai pihak.
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4. Pengawasan Pengembangan Kurikulum  MTs Negeri I/SMP Negeri 1

Srengat

Pengawasan dilakukan dengan pemantauan dan penialaian untuk

mengetahui pelaksnanaan pengembangan kurikulum. Pengawasan

dilakukan mulai dari perencanaa, pengorganisasian, sampai pelaksanaan

pengembangan kurikulum  secara internal dan eksternal. Pemantauan

yang dilakukan secara berkesinambungan untuk mendapatkan informasi

pelaksanaan dan kendala untuk segera dicari solusinya.  Penilaian

dilakukan secara berkesinambungan  untuk mengetahui keberhasilan

pengembangan kurikulum.

Dari hasil perbandingan mutu pendidikan di madrasah/sekolah

sebelum dan sesudah melakukan pengembangan kurikulum dapat dilihat

peningkatan mutu pendidikan di madrasah/sekolah. Dengan demikian

maka manajemen pengembangan kurikulum yang telah dilakukan

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan

menghasilkan produks yang hasilnya dapat meningkatkan mutu

pendidikan di Madrasah/sekolah sebagai implementasi pengembangan

kurikulum dibuktikan dari indikator mutu pendidikan sebelum melakukan

pengembangan kurikulum  daya dukung wali dan kemitraan masih rendah,

permberdayaan sarana dan prasarana masih belum optimal, pembimbingan

juga belum dimaksimalkan dan perolehn prestasi UN belum

membanggakan, tetapi setelah melakukan manajemen pengembangan

.kurikulum pemverdayaan sarana prasarana menadai, dukungan wali murid
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dan kemitraan terjalin baik, pembimbingan lebih meningkat dan perolehan

prestasi UN menjadi 5 besar se kabupaten Blitar dan prestasi Non

akademik dan akademik juga meningkat sampai tingkat nasional.

B. Implikasi

1. Perencanaan Pengembangan Kurikulum  MTs Negeri I/SMP Negeri 1

Srengat

Secara implikasi teori menurut Oemar Hamalik, Prosedur dan strategi

dalam perencanaan pengambangan Kurikulum, meliputi: mementukan

tujuan pendidikan, merumuskan isi kurikulum, merancang strategi

pembelajaran, merancang strategi bimbingan, dan merancang strategi

penilaian

Secara implikasi praktis, perencanaan pengembangan kurikulum di MTs

Negeri I/SMP Negeri 1 Srengat memuat: latar belakang penyusunan

pengembangan kurikulum berdasar kebutuhan dan kelayakan yang

dimiliki madrasah/sekolah,  mereview visi misi dan tujuan pendidikan,

rumusan isi kurikulum, proyek-proyek yang perlu dikerjakan,  rancangan

strategi pembelajaran racangan srategi yang akan dilakukan untuk

bimbingan dalam  menghadapi permasalahan dalam mencari solusi

secara terpadu dalam kepembimbingan, rancangan strategi yang akan

dilakukan  penilaian untuk mengetahui tingkat keberhasilan yang telah

dicapai setelah pelaksanaan pengembangan kurikulum  dan pembiayaan

yang akan digunakan.
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2. Pengoorganisasian Pengembangan Kurikulum  MTs Negeri I/SMP

Negeri 1 Srengat

Secara implikasi teori, menurut  Heidjarachman  Ranupandojo,

pengorganisasian adalah  kegiatan  untuk  mencapai tujuan yang

dilakukan oleh sekelompok orang, dilakukan dengan membagi tugas,

tanggungjawab, dan wewenang di  antara  mereka,  ditentukan  siapa

yang  menjadi pemimpin, serta saling berintegrasi secara aktif.

Secara implikasi praktis, pengorganisasian Pengembangan Kurikulum

MTs Negeri I/SMP Negeri 1 Srengat dilakukan dalam perencanaan,

pelaksaanan dan pengawasan dilakukan secara berkesinambungan  untuk

memberikan  hasil yang maksimal . Pegorganisasian dilaksanakan secara

internal pada seluruh warga madrasah/sekolah  dan eksternal pada

kegiatan asosiaisi atau workshop dan kerjasama dengan kemitraan

3. Pelaksanaan Pengembangan Kurikulum  MTs Negeri I/SMP Negeri 1

Srengat

Secara implikasi teori menurut Binti Maunah, implementasi kurikulum

itu adalah program aktualisasi kurikulum potensial/ideal menjadi

kurikulum aktual (real) oleh staf pengajar/dosen/guru dalam kegiatan

belajar mengajar (perkuliahan).  Proses dalam hal ini menunjukkan

interaksi antara komponen-komponen pendidikan dalam lingkup sekolah

dan pembelajaran. Komponen-komponen itu mencakup personal

universitas/institusi, mahasiwa, sumber-sumber belajar, serta sarana dan

pendukung lainnya.
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Secara implikasi praktis, pelaksanaan Pengembangan Kurikulum  MTs

Negeri I/SMP Negeri 1 Srengat dilakukan di dalam  pembelajaran  yang

membutuhkan silabus yang disisipi karakter untuk dijabarkan dalam RPP

dan kegiatan diluar  antara lain motivasi, outbond, outdoor, kemah

karakter uyang membutuhkan dukungan berbagai pihak untuk g

pencapaian tujuan pengembangan kurikulum  yang dilakukan

4. Pengawasan Pengembangan Kurikulum  MTs Negeri I/SMP Negeri 1

Srengat

Secara implikasi teori, Oemar Hamalik berpendapat pengawasan meliputi

pemantauan dan penilaian kurikulum yang merupakan salah satu fungsi

manajemen.

Secara implikasi praktis, pengawasan Pengembangan Kurikulum  MTs

Negeri I/SMP Negeri 1 Srengat dilakukan pemantauan dan penilaian

dengan berkesinambungan dari perencanaan, pengorganisasian,

pelaksanaan, dan pelaporan yang dilakukan secara internal dan eksternal.

C. Saran

Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan

dalam manajemen pengembangan kurikulumn MTs Negeri 1 Blitar/SMP

Negeri 1 Srengat telah dilakukan dengan baik sehingga meningkatkan mutu

pendidikan. Untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan melalui

manajemen pengembangan kurikulum diperlukan perencanaan yang

memuat kegiatan yang akan dilakukan secara deteil dan direncanakan

personal yang akan melakukan dan kemitraa yang akan diajak kerja sama.
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Pengorganisasian memerlukan ketrampilan dan kemampuan dari pimpinan

bekerja sama dengan tim pengelola untuk mensosialisasikan dn

mengkoordinir program yang telah dirancang. Pelaksanaan diperlukan

komitmen antara pimpinan dan pelakasana agar apa yang sudah

diencanakan dapat dilakukan dengan maksimal serta pemberdayaan

pembimbingan yang intensif dalam mengatasi permasalahan. Pengawasan

diperlukan kerjasama yang baik antara warga sekolah, wali murid dan dinas

terkait agar dapat melakukan pengawasan secara sinergi dan transparan

demi peningkatan mutu pendidikan.


