
144 
 

 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Implementasi manajemen kurikulum berbasis Aswaja di SMP-IT Dar al-

Ma‘arif telah merumuskan perencanaan sesuai dengan konsep 

manajemen Lembaga Pendidikan  Nahdlatul Ulama. Adapun 

Pelaksanaannya belum maksimal  karena masi ada beberapa guru yang 

belum menerapkan kurikulum berbasis aswaja secara continiu. 

Pengawasan kurikulum berbasis Aswaja belum terlaksana karena Konsep 

supervisi belum dimiliki oleh Kepala Sekolah dari Lembaga Pendidikan  

Ma‘arif. 

2. Implementasi kurikulum berbasis aswaja di Madrasah Aliyah Ma‘arif 

belum sempurnah karena harus menyesuaikan dengan konsep 

perencanaan Lembaga Pendidikan Nahdlatul Ulama. Pelaksanaan 

implementasi kurikulum berbasis aswaja belum sempurnah karena masi 

ada beberapa orang guru yang tidak  menerapkan kurikulum berbasis 

aswaja pada setiap proses pembelajaran. Demikian pula dengan 

pengawasan guru terkait tentang kurikulum berbasis aswaja belum 

terlaksana dengan baik, Waka Kurikulum hanya mengarahkan guru untuk 

melaksanaan proses pembelajaran dengan mengadopsi nilai-nilai aswaja 

bekerja sama dengan guru mata pelajaran ke NU-an/asaja. 
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Lembaga Pendidikan NU Belum melakukan pembinaan secara 

terstruktur terkait tentang kurikulum berbasis aswaja kepada Kepala 

Madrasah/Kepala sekolah, Waka Kurikulum dan Guru. 

B. Saran 

1. Dalam pelaksanaan manajemen kurikulum berbasis aswaja di SMP-IT Dar 

al-Ma‘arif hendaknya kepala Sekolah dan Waka Kurikulum melaksanakan 

penerapan kurikulum berbasis aswaja berdasarkan perumusan perencanaan 

satuan pendidikan Lembaga Pendidikan Nahdlatul Ulama, Serta  

melaksanakan  supervisi kurikulum berbasis aswaja berdasarkan konsep 

pengawasan  (supervisi)  pada  Satuan Pendidikan Ma‘arif untuk menilai 

tingkat efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas implementasi pelaksanaan 

pengelolaannya. 

2. MA Ma‘arif hendaknya merumuskan perencanaan kurikulum berbasis 

aswaja disesuaikan dengan SDM yang dimiliki sehingga dapat 

menyesuaikan dengan konsep dari Lembaga Pendidikan NU. 

Melaksanakan penerapan kurikulum berbasis aswaja berdasarkan 

perumusan perencanaan satuan pendidikan Lembaga Pendidikan yang 

telah dikonsep oleh Lembaga Pendidikan Nahdlatul Ulama. Serta 

membangun komunikasi yang baik dengan Lembaga Pendidikan Ma‘arif. 

dalam melaksanakan supervisi kurikulum berbasis aswaja secara mandiri 

sehingga tepat sasaran. 

Lembaga Pendidikan Nahdlatul Ulama hendaknya merumuskan 

schedule pembinaan kepada pelaku kebijakan yang dalam hal ini adalah 
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Kepala Sekolah, Waka Kurikuum dan guru di  SMP-IT Dar al-Ma‘arif dan 

MA Ma‘arif  Dalam pelaksanaan penerapan kurikulu berbasis aswaja. 

Untuk mempermudah dalam pencapaian tujuan visi misi lembaga. 

 

 

 

 

 

 

 

 




