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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

       Berdasarkan diskripsi hasil penelitian yang telah penulis lakukan di MTs. 

Qudsiyyah di Kudus, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut: 

1. Bahwa manajemen kurikulum muatan lokal di MTs Qudsiyyah Kudus 

Tahun 2019 telah berjalan dengan baik.  Hal ini dapat dibuktikan 

dengan hal-hal sebagai berikut: 

a. Perencanaan Kurikulum MTs Qudsiyyah sudah berjalan dengan 

struktur perencanaan yang telah dibuat, seperti persiapan mengajar 

dan program-program sekolah lainnya, akan tetapi masih perlu 

dilakukan penyelarasan rencana yang telah dibuat supaya dapat 

terlaksana dengan baik sesuai dengan rapat perencanaan pada awal 

tahun pelajaran 

b. Pengorganisasian kurikulum sudah dilakukan oleh kepala 

madrasah, dengan mengorganisasikan semua komponen 

sumberdaya yang ada untuk melaksanakan semua rencana yang 

telah disusun pada rapat perencanaan. 

c. Pelaksanaan kurikulum sudah dijalankan oleh kepala madrasah dan 

guru hal ini dapat terlihat dari berlangsungnya kegiatan belajar 

mengajar setiap harinya. 

d. Evaluasi kurikulum di MTs Qudsiyyah dilakukan dengan 

mengevaluasi konteks, input, proses dan outputnya; 
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1) Pengembangan kurikulum muatan lokal di MTs Qudsiyyah 

Kudus memakai model the administrative model atau top down 

model. Model tersebut berarti gagasan pengembangan 

kurikulum datang dari administrator yang kemudian 

membentuk tim pengembangan kurikulum yang terdiri dari 

kepala sekolah, guru, komite serta pihak terkait lainnya. 

2) Pengembangan kurikulum muatan lokal di MTs Qudsiyyah 

Kudus meliputi pengembangan kurikulum di tingkat lembaga 

serta pengembangan kurikulum di tingkat kelas. 

3) Pengembangan kurikulum di MTs Qudsiyyah meliputi 

komponen kurikulum yakni tujuan, materi, strategi, serta 

evaluasi. 

4) Pengembangan kurikulum di MTs Qudsiyyah Kudus telah 

melalui proses perencanaan, implementasi, evaluasi. 

5) Pengembangan kurikulum di MTs Qudsiyyah Kudus Kudus 

telah memperhatikan prinsip relevansi, fleksibilitas, 

kontinuitas,efisiensi, dan efektifitas. 

6) Keberhasilan pembelajaran muatan lokal pada dasarnya tidak 

dapat dilepaskan dari faktor instrumental meliputi kurikulum 

,program, sarana dan fasilitas serta faktor fisiologis dan faktor 

pesikologis. 

2. Bahwa peningkatan hasil pembelajaran muatan lokal MTs Qudsiyyah 

menjadi meningkat dengan adanya manajemen yang baik dengan 

indikator sebagai berikut:  
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a. Prestasi yang diperoleh siswa MTs Qudsiyyah dalam 

berbagai perlombaan atau musabaqoh qiroatul kitab tingkat 

kabupaten maupun propinsi bahkan nasional yang terkait 

dengan kurikulum muatan lokal di MTs Qudsiyyah 

b. Adanya kepercayaan yang masih diberikan wali murid 

untuk mensekolahkan anaknya di MTs Qudsiyyah serta 

kecendrungan siswa untuk tetap belajar dan memperoleh 

prestasi menunjukan bahwa MTs Qudsiyyah dapat 

mempertahankan bahkan meningkatkan kwalitas 

pembelajaran khususnya dalam muatan lokal salafiyah. 

c. Munculnya kader dan alumni Qudsiyyah dalam berbagai 

peran ataupun posisi penting di masyarakat dan 

pemerintahan baik ditingkat kabupaten maupun nasional. 

Dalam perkembanganya dari tahun ketahun banyak alumni 

Qudsiyyah yang berhasil mengembangkan atau 

mengamalkan ilmu yang diperoleh dibangku sekolah. Hal 

tersebut sebagai salah satu bukti keberhasilan MTs 

Qudsiyyah dalam melaksanakan transfer of knowledge 

sebagai implementasi dari manajemen kurikulum. 

 Saran-Saran 

1. Untuk Kepala Madrasah 

a. Kepala madrasah dalam manajemen kurikulum, diharapkan tidak hanya 

terfokus pada pengembangan kurikulum mata pelajaran PAI dan 

muatan lokal saja. Hal tersebut menjadi penting mengingat 
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perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mengharuskan lembaga 

pendidikan untuk mengembangkan mata pelajaran umum disamping 

muatan agama serta muatan lokalnya.  

b. Dalam pengembangan kurikulum di MTs Qudsiyyah Kudus perlu 

adanya keterlibatan masyarakat ataupun wali murid. Hal tersebut 

mengingat komite yang terlibat dalam pengembangan kurikulum lebih 

terlihat sebagai kepanjangan tangan dari pengurus yayasan. 

 


