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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pengembangan kurikulum muatan lokal di Mas Kepenuhan

dimulai dari Penetapan mata pelajaran muatan lokal di MAS Kepenuhan

telah melalui tahapan-tahapan yang disesuaikan dengan karakteristik

sekolah, dan kompetensi lulusan sekolah .  Mata pelajaran itu adalah pada

kelas X Semester satu Zikir sesudah sholat dengan silsilah baca Yasin dan

Semester  dua Pidato dan ceramah. Selanjutnya pada kelas XI Semester

satu Bilal dan Khutbah jum’at (putra)  hapalan Asma’ul    Husna (putri)

Semester  dua Tata cara penyelenggaraan Jenazah dan terakhir pada kelas

XII, mata pelajaran Adat  Istiadat Luhak Kepenuhan. Persiapan telah

dilakukan dengan usaha yang maksimal, namun RPP belum dapat dibuat

secara maksimal. Namun demikian silabus dijadikan panduan dalam

pengelolaan kelas dalam mata pelajaran muatan lokal.Pelaksanaan

kurikulum yang berisi muatan lokal ini sukses dilaksanakan terbukti dengan

kepuasan pemuka masyarakat dan siswa di MAS Kepenuhan. Keberhasilan

ini menunjukkan kerja keras guru pengampu mata pelajran muatan lokal

tersebut. Dari hasil evaluasi pelaksanaan kurikulum bermuatan lokal ini

menunjukkan nilai rata  kelas XI semester satu Bilal dan Khutbah jum’at

(putra) dengan nilai rata-rata7,5. Adapun hapalan Asma’ul    Husna (putri)

dengan nilai rata-rata 7,6 Semester dua Tata cara penyelenggaraan Jenazah

dengan nilai rata-rata 7,1. Nilai rata-rata siswa kelas XII dalam mata
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pelajaran adat istiadat luhak Kepenuhan 7,0. Data ini menunjukkan bahwa

mata pelajaran adat istiadat luhak Kepenuhan belum mendapat tempat di hari

siswa dalam mempelajarinya. Demikian pula dengan penyelenggaraan

jenazah. Nilai yang hany rata-rata 7,1 diakibatkan sholat jenazah tidak sering

dilakukan, hanya insidentil sehingga siswa lupa dan tidak terlatih

mengerjakannya.

2. Faktor pendukung kurikulum muatan lokal di MAS Kepenuhan yakni (1)

Ketersediaan sumber daya manusia yang memadai (2) Dukungan dari

pimpinan sekolah dan yayasan Darul Jihad (3). Azas manfaat yang langsung

dirakakan peserta didik (4)Dukungan dana dari pemerintah dan swasta.

Faktor penghambat  pelaksanaan kurikulum muatan lokal di sekolah tersebut

yakni (1) Waktu praktek kurang dalam alokasi waktu dalam kurikulum (2)

Media pembelajaran kurang tersedia

B. Implikasi penelitian

Berdasarkan temuan penelitian tentang Pelaksanaan Pengembangan

Kurikulum Muatan Lokal Di Madrasah Aliyah  Swasta Kepenuhan   Kabupaten

Rokan Hulu, peneliti mengajukan beberapa hal sebagai implikasi dari penelitian ini,

antara lain :

1. Penetapan mata pelajaran yang menjadi muatan lokal menjadi

kewenangan lembaga yang bersangkutan baik dari majlis guru, pengurus

yayasan maupun komite etik. Oleh sebab itu pihak-pihak yang

bersangkutan perlu mempertimbangkan  karakteristik lembaga , peserta

didik, ketersediaan sumber belajar dan ketersediaan sumber daya
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manusia dan kemampuan dana dalam menetapkan suatu muatan lokal.

Sehinga materi mata pelajaran muatan lokal yang diajar tidak menjadi

polemik karena hanya berdasarkan kebiasaan semata tanpa meninjau

segi keabsahannya dari Al Qur’an dan sunnah

2. Pelaksanaan mata pelajaran muatan lokal mestinya direncanakan dan

dilengkapi dengan  semua perangkat yang dibutuhkan sebagaimana

layaknya mata pelajaran kurikuler. Sehingga guru-guru mata pelajaran

tersebut  dapat melaksanakan dengan maksimal mulai dari penyusunan

silabus, pembuatan RPP dan system penilaian

3. Kontribusi muatan lokal dalam pembentukan akhlak dan budi pekerti

siswa perlu dilakukan kajian dengan menjadikan keterpakaian siswa

MAS Kepenuhan dalam kegiatan masyarakat sebagaiana tujuan mata

pelajaran muatan lokal yang telah ditetapkan.

C. Saran

1. Bagi Kepala sekolah MAS Kepenuhan, agar dapat lebih memperhatikan

pengembangan kurikulum muatan lokal dan menjadikan sarana evaluasi

sebagai bahan untuk menentukan matapelajaran lokal mana yang

dipertahankan dan mata pelajaran mana yang diganti.

2. Kepada guru pengampu mata pelajaran muatan lokal agar dapat

menggunakan media pembelajaran yang kreatif dan inovatif agar dapat

meningkatkan minat siswa dalam menerima materi pelajaran yang
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disampaikan. Sehingga diharapkan tercapai tujaun pembelajaran yang

telah ditetapkan/

3. Kepada para siswa MAS Kepenuhan dari kelas X. XI dan XII, agar

meningkatkan keterampilan yang terdapat dalam mata pelajaran muatan

lokal. Pemilihan mata pelajaran tersebut telah mempertimbangkan

kebutuhan pencapaian kompetensi lulusan sekolah

4. Kepada para peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melakukan penelitian

lanjutan yang mendalam dalam bidang Pelaksanaan Pengembangan

Kurikulum Muatan Lokal Di Madrasah Aliyah  Swasta Kepenuhan   Kabupaten

Rokan Hulu.


