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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut. 

1. Manajemen kurikulum boarding school di MA IBS dalam upaya 

peningkatakan hasil belajar peserta didik dilakukan dalam empat tahap, 

yaitu tahap perencanaan kurikulum, pengorganisasian kurikulum, 

pelaksanaan kurikulum, dan pengawasan kurikulum. Pada tahap 

perencanaan, kegiatannya adalah melakukan analisis konteks, 

menentukan standar kompetensi lulusan, menyusun struktur dan muatan 

kurikulum, menyusun ketuntasan belajar dan sistem penilaian, menyusun 

kalender pendidikan, dan menyusun perangkat pembelajaran. Pada tahap 

pengorgansiasian, kegiatannya meliputi penyusunan dan pengaturan 

rencana program kegiatan, pembagian tugas, dan penyusunan jadwal. 

Tahap pelaksanaan dibedakan atas a) pelaksanaan di tingkat 

madrasah/pesantren oleh kepala madrasah/kepala Madin dengan kegiatan 

di antaranya menyusun rencana tahunan madrasah/pesantren, menyusun 

jadwal pelaksanaan kegiatan, memimpin rapat dan membuat notula, serta 

menyusun laporan kegiatan; b) pelaksanaan di tingkat kelas oleh tenaga 

pendidik/ustaz dengan kegiatan di antaranya penyiapan perangkat 

pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. 

Tahap terakhir adalah pengawasan yang di antaranya meliputi kegiatan 

supervisi. 
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2. Faktor yang mendukung pelaksanaan manajemen kurikulum boarding 

school di MA IBS dalam upaya peningkatan hasil belajar peserta didik 

adalah adanya sarana dan prasarana dan SDM yang memadai. Sementara 

faktor penghambatnya di antaranya adalah penetapan KKM, pengaturan 

waktu/jadwal, penerapan metode pembelajaran, dan penentuan kelas 

untuk Madin bagi peserta didik baru. 

3. Adapun di antara upaya peningkatan hasil belajar peserta didik melalui 

manajemen kurikulum boarding school berdasarkan faktor-faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar peserta didik di antaranya adalah 

dimasukkannya mapel Penjaskes (faktor fisiologis) dalam struktur 

kurikulum saat perencanaan kurikulum, pemberian motivasi (faktor 

psikologis) saat pelaksanaan kurikulum, mewujudkan lingkungan yang 

asri (faktor lingkungan alam) guna mendukung pembelajaran dalam 

pelaksanaan kurikulum,  disusunnya kalender pendidikan dengan tetap 

memperhatikan hak-hak peserta didik (faktor lingkungan sosial) saat 

perencanaan kurikulum, dimasukkannya kegiatan belajar mandiri guna 

mewujudkan suasana belajar yang kondusif (faktor lingkungan sosial) 

saat pengorganisasian kurikulum, hubungan yang baik antar individu 

untuk mewujudkan lingkungan yang nyaman (faktor lingkungan sosial) 

saat pelaksanaan kurikulum, pemberian contoh akhlak yang baik oleh 

pengasuh/ustaz guna mewujudkan lingkungan yang santun (faktor 

lingkungan sosial) saat pelaksanaan kurikulum, pemilihan kitab yang 

disesuaikan dengan materi yang diajarkan di pendidikan formal (faktor 

instrumental) saat perencanaan kurikulum, peningkatan kompetensi 
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SDM (faktor instrumental) yang dapat mendukung pelaksanaan 

kurikulum, dan yang terakhir pembimbingan dan pengarahan tenaga 

pendidik (faktor instrumental) melalui supervisi saat pengawasan 

kurikulum.  

4. Dengan diterapkannya manajemen kurikulum boarding school di MA 

IBS, hasil belajar peserta didik MA IBS pada Tahun Pelajaran 2019/2020 

telah mengalami peningkatan, baik dari aspek kognitif (pengetahuan), 

psikomotorik (keterampilan), maupun aspek afektif (sikap). Peningkatan 

hasil belajar pada Kurikulum Nasional yang paling terlihat adalah pada 

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Bahasa Arab, 

mengingat mata pelajaran tersebut juga diajarkan pada Kurikulum 

Pesantren sebagai salah satu dari program boarding school. 

B. Saran-Saran 

Setelah melakukan penelitian tentang manajemen kurikulum boarding 

school dalam upaya peningkatan hasil belajar di MA IBS Plangitan Pati, ada 

beberapa saran dari peneliti sebagai berikut. 

1. Boarding school (madrasah berasrama) adalah madrasah yang 

menyelenggarakan pembelajaran di asrama di luar pembelajaran formal, 

sehingga peserta didiknya tinggal di asrama madrasah (pondok 

pesantren). Untuk itu sebaiknya kurikulum disusun bersifat 

komperehensif sehingga tidak ada dualisme kurikulum. Dan sebagai 

langkah awal dapat melakukan semacam study banding ke lembaga-

lembaga sejenis yang lebih maju dalam hal pengelolaan kurikulumnya. 
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2. Konsep manajemen kurikulum yang dilakukan oleh lembaga harus tetap 

dipertahankan dengan berpijak pada prinsip-prinsip manajemen 

pendidikan secara profesional. 

3. Dengan melihat berbagai hambatan yang dihadapi lembaga dalam 

pelaksanaan manajemen kurikulum, maka alangkah baiknya lembaga 

lebih banyak menyelenggarakan workshop atau In House Training (IHT) 

atau kegiatan-kegiatan sejenis terkait kurikulum, mulai dari perencanaan 

hingga pengawasan. 

 


