
Lampiran 1 
INSTRUMEN PENELITIAN 

DOKUMENTASI 

A. Profil Pondok Pesantren Istiqomah Islamiyah 

B. Arsip Penyusunan Kurikulum KTSP MTs PSA Istiqomah Islamiyah 

C. Arsip Bagian Kurikulum MTs Istiqomah Islamiyah 

OBSERVASI 

A. Space (ruang, loksi, dalam aspek fisik) 

B. Person (pelaku) yakni pendidik, karyawan dan siswa MTs Istiqomah Islamiyah 

C. Aktifitas yakni proses penyusunan dan pelaksanaan kurikulum di MTs Istiqomah Islamiyah 

WAWANCARA 

A. Kisi-kisi wawancara 

No Variabel Indikator 
Nomor 

butir 

1 Perencanaan 

Kurikulum 

Terpadu  

1. Langkah awal penyusunan kurikulum KTSP 

dan KMI 

2. Cara merumuskan materi pembelajaran  

3. Peran guru dalam merencanakan 

pembelajaran  

1,2,3,4  

 

5,6  

 

7,8  

2 Implementasi 

Kurikulum 

Terpadu  

1. Kegiatan implementasi kurikulum terpadu  

2. Pelaksanaan kurikulum terpadu dalam 

pembelajaran  

9  

 

10  

3 Evaluasi 

Kurikulum 

Terpadu  

1. Kegiatan penilaian/evaluasi yang dilakukan 

terhada pimplementasi kurikulum  

2. Kendala yang dihadapi dalam implementasi 

kurikulum 

3. Pengembangankurikulumterpadu  

11,12,13  

 

 

14  

15,16,17  

 
  



A. Koresponden Kepala Madrasah 
1. Pada beberapa pesantren kurikulum madrasah terpisah dengan kurikulum pondok pesantren. 

Kenapa kurikulum KMI mencoba menyatukan sistem dengan madrasah? 
2. Apakah madrasah menyusun kurikulum setiap tahunnya? 
3. Apakah kedua kurikulum direncanakan secara terpisah atau bersamaan? 
4. Bagaimanakah cara mengintegrasikan kurikulum KTSP dengan KMI? 
5. Siapakah yang menyiapkan materi? 
6. Bagaimanakah guru menyiapkan materi pembelajaran? 
7. Apakah dalam penyusunan kurikulum disesuaikan dengan program madrasah? 
8. Bagaimana kesiapan guru dalam mengimplementasikan kurikulum terpadu? 
9. Apa yang menjadi pokok penting dalam implementasi kurikulum? 
10. Bagaimanakah kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan siswa? 
11. Bagaimanakah evaluasi secara umum mengenai kurikulum terpadu yang telah dilaksanakan? 
12. Metode seperti apa yang digunakan sebagai evaluasi pelaksanaan kurikulum? 
13. Apa tindak lanjut dari pelaksanaan evaluasi kurikulum? 
14. Adakah kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kurikulum terpadu? 
15. Adakah tim pengembang kurikulum di madrasah? 
16. Siapasajakah yang terlibat didalamnya? 
17. Apa peran dari tim pengembang kurikulum? Sudah efektifkah? 

 
B. Koresponden Wakil Kepala Madrasah bidang Kurikulum 

1. Mulai kapankah madrasah ini menggunakan kurikulum terpadu? 
2. Apa yang mendasari madrasah menggunakan kurikulum terpadu? 
3. Bagaimanakah perencanaan kurikulum nasional (KTSP)? 
4. Bagaimanakah perencanaan kurikulum pondok pesantren (KMI)? 
5. Bagaimana konsep pemilihan materi pelajaran dalam kurikulum terpadu? 
6. Bagaimana sosialisasi kurikulum terpadu? 
7. Apasajakah persiapan yang diperlukan sebelum kurikulum terpadu diterapkan? 
8. Apa yang menjadi titik fokus evaluasi kurikulum terpadu? 
9. Apa tindak lanjut setelah dilakukan evaluasi kurikulum? 

 
C. Koresponden Guru Mata Pelajaran 

1. Apa saja program yang perlu dipersiapan oleh guru? 
2. Sejauhmana persiapan guru melaksanakan kurikulum tersebut? 
3. Apasaja langkah yang dirumuskan agar tercapai target ketuntasan belajar dan kelulusan siswa? 
4. Apa komitmen guru yang harus dipegang dalam pelaksanaan kurikulum terpadu? 
5. Perlukah loyalitas dan kesamaan visi dalam pelaksanaan kurikulum terpadu? 
6. Bagaimana pengelompokkan materi pelajaran pesantren dan madrasah? 
7. Apa yang menjadi dasar upaya pencapaian tujuan kurikulum terpadu? 
8. Apa saja program dan langkah-langkah nyata yang dilakukan dalam upaya melaksanakan 

tujuan kurikulum terpadu? 
9. Bagaimana sistem evaluasi yang ada di Madrasah ini? 
10. Sudah efektifkah system evaluasi yang digunakan? 
11. Apa saja upaya yang dilakukan dalam pengembangan kurikulum terpadu? 



Lampiran 2 

PEDOMAN ANALISIS DOKUMEN 
 

1. Profil Pondok Pesantren Istiqomah Islamiyah. 
2. Diktat Khutbatul Iftititah dalam Pekan Perkenalan di Kulliyyatul Mu’allimun al-Islamiyyah 

Pondok Pesantren Istiqomah Islamiyah. 
3. Arsip Penyusunan Kurikulum KTSP MTs Istiqomah Islamiyah 2016. 
4. Arsip Bagian Tata Usaha MTs Istiqomah Islamiyah 2016. 
5. Arsip Bagian Kurikulum MTs Istiqomah Islamiyah 2016. 
6. Struktur kurikulum MTs Istiqomah Islamiyah TP. 2016/2017. 
7. Petunjuk pelaksanaan ujian lisan MTs Istiqomah Islamiyah TP. 2016/2017. 
8. Pembagian tugas guru MTs Istiqomah Islamiyah TP. 2016/2017. 
9. RPP mata pelajaran FIQIH kelas VIII MTs. 
10. Hasil ujian akhir TP 2015/2016 MTs Istiqomah Islamiyah 
11. Daftar kolektif hasil Ujian Nasional MTs Istiqomah Islamiyah 2015/2016. 

 
  



Lampiran 3 
 

DAFTAR RESPONDEN DAN HASIL WAWANCARA 
 
 
DAFTAR RESPONDEN 
 
 

Kode Nama Jabatan 

R1 Anang Rusydiansah, S.S Kepala Madrasah 
R2 Toto Rusdianto, S.Pd Waka Kurikulum 
R3 Tri Handayani, S.Th.I Guru 
R4 Iin Triyeni, S.Pd.I Koordinator MGMP 

 
* R adalah kode responden dari R1 (responden ke-1) s.d R4 (responden ke-4) 
 

(R1) 
Responden : Anang Rusydiansah, S.S 
Hari/Tanggal : 24 Desember 2016 
Tempat  : Kantor Kepala Madrasah 
Pukul  : 10.00 WIB 
 
 
No Aspek Uraian 
Sabtu, 24 Desember 2016 
1 Konsep pendidikan 

di MTs Istiqomah 
Islamiyah 

MTs Istiqomah Islamiyah mengintegrasikan kurikulum pendidikan, 
adanya kaitan sejarah awal berdirinya pondok ini. Awal mula 
pesantren ini berdiri sebagai tempat belajar para santri diniyah santri  
kalong sekitar  pesantren lambat  laun mulai  berkembang 
mengadopsi  pendidikan  madrasah  KMI  yang  dijalankan  oleh  
alumni  Pondok Modern  Darussalam  Gontor  Ponorogo  hingga  
akhirnya  berdiri  Madrasah Tsanawiyah  dan  Aliyah  dengan  tetap  
mempertahankan  kurikulum  KMI  dan menerapkan Kurikulum 
Nasional 

2 Penyususnan 
Kurikulum 

Kurikulum disusun setiap tahun dengan menyesuakan kurikulum 
nasional atau dikenal dengan istilah KTSP kurikulum direncanakan 
secara terintegrasi tidak dipisahkan antara KMI dengan KTSP, 
penyusunan kurikulum dari cakupan materi yang ada pada kurikulum 
KMI disesuaikan dengan standar kompetensi lulusan yang terdapat 
pada KTSP bukan mengurangi  jumlah  mata  pelajaran  yang  ada  
pada  kurikulum  KMI  namun disesuaikan dengan kebutuhan 
madrasah 

3 Materi 
pembelajaran 

Tim MGMP internal yang dibentuk untuk menyiapkan materi 
pembelajaran sesuai dengan Standar Isi yang ada pada KTSP sebagai 
pengajar menyiapkan bahan yang akan diajarkan di dalam kelas baik 
silabus maupun RPP sesuai dengan standar isi dengan turunan SK 
dan KD yang telah ditentukan oleh Tim MGMP Di sesuaikan dengan 
Visi dan Misi madrasah dengan pilar yang dipegang dalam 
pendidikan MTs Istiqomah Islamiyah penjabaran seperti ini : 
Mu'min  - setiap individu harus memiliki bekal ilmu agama 
Mu'alim - kompetensi sebagai guru harus meliliki kompetensi 
mengajar dan mampu mengajarkan ilmunya dengan baik 
Muballig - penyampaian ilmu atau materi yang dengan all out tidak 
tanggung-tanggung 
Mujahid - pejuang yang tidak henti hentinya berusah untuk 
mencerdaskan peserta didiknya 
Muklis - ikhlas sebagai syarat memberikan bekal pada peserta didik 

4 Cakupan materi Tidak ada yang dominan dari kedua kurikulum dan sudah disesuaikan 



dengan kebutuhan siswa 
5 Evaluasi 

kurikulum 
Evaluasi telah berjalan dengan baik dalam artian sudah ada kontrol 
dan waktu pasti kapan evaluasi dilaksanakan. Evaluasi meliputi: a. 
Evaluasi mingguan (Kep. Madrasah, Tata Usaha, Waka dan Wali 
Kelas) b. Evaluasi bulanan (Kep. Madrasah, seluruh guru dan 
karyawan) c. Evaluasi Semester  (Kep. Madrasah,  seluruh guru dan 
karyawan)  d.  Evaluasi tahunan (Kep. Madrasah, seluruh guru dan 
karyawan, komitte) Metode yang digunakan pastisipasi guru terhadap 
kondisi belajar di kelas 

6 Hambatan- 
Hambatan 

Madrasah harus menyesuaikan materi dengan buku yang berbahasa 
arab Tim pengembang kurikulum belum berjalan, yang idealnya 
dilakukan pada tiap tahunnya namun dilakukan pada waktu yang 
belum tentu. 

 
 
 

(R2) 
Responden : Toto Rusdianto, S.Pd 
Hari/Tanggal : 27 Desember 2016 
Tempat  : Kantor Waka 
Pukul  : 08.30 WIB 
 
 
No Aspek Uraian 
Selasa, 27 Desember 2016 
1 Penerapan 

Kurikulum 
terpadu 

Kurikulum pondok sudah dimulai dari berdirinya pondok (KMI) ini 
sejak 2001 yang pembelajaran dijalankan oleh para alumni Pondok 
Darussalam Gontor Ponorogo. KMI direncanakan secara terpadu 
dengan Kemenag disesuaikan visi dan misi pondok pesantren 
Istiqomah Islamiyah 

2 Persiapan guru 
dalam implementasi 

Dilakukan sosialisasi terhadap santri dan guru tentang pondok 
pesantren Guru menyiapakan administrasi pembelajaran 

3 Evaluasi Pokok penting evaluasi materi dan pembelajaran  
Tindak lanjut setelah adanya evaluasi yaitu perbaikan pembelajaran 
baik secara materi, konten, pengajaran di dalam kelas dan 
administrasi guru 

4 Hambatan-hambatan belum  seluruhnya mata pelajaran  di madrasah ini dapat  disesuaikan 
dengan kurikulum KTSP, baru disusun sesuai sub bagian pelajaran. 
Kurikulum  KTSP  sudah  lengkap  namun  dalam  KMI  belum  
bahkan  tidak  ada panduan secara jelas 
Pelaksanaan sudah berjalan baik namun beban belajar semakin 
banyak sehingga waka kurikulum harus menyesuaikan dengan 
muatan jam pelajaran agar tidak terjadi gesekan atau tabrakan 
Evaluasi kehadiran pada kegiatan rapat rutin tidak lengkap, selain itu 
guru peran guru  dalam  mengembangkan pendidikan berbasis  
pondok  belum  sepenuhnya berjalan 
Madrasah berupaya meningkatkan kompetensis guru dengan 
memberikan kesempatan menempuh pendidikan lebih tinggi dan 
selalu berkoordinasi dengan steak-holder terkait dalam mengatasi 
setiap permasalahan 
 

 
 
 
  



(R3) 
Responden : Tri Handayani, S.Th.I 
Hari/Tanggal : 05 Januari 2017 
Tempat  : Kantor Guru 
Pukul  : 08.30 WIB 
 
 
No Aspek Uraian 
Kamis, 5 Januari 2017 
1 Persiapan program 

guru 
Persiapan guru menyusun skenario pembelajaran melalui hasil 
evaluasi, lalu diikuti dengan persiapan administrasi guru seperti: 
Administrasi harian : RPP, daftar nilai, presensi dan buku pegangan 
Administrasi Semesteran :Silabus, Prosem (Program Semester) dan 
Kalender Akademik  
Administrasi Tahunan : Prota (program tahunan) dan KKM 
Menentukan standar minimal (KKM) 
Materi disusun didususun dengan buku pegangan dari pondok 
pesantren KMI dengan Kemenag 

2 Langkah untuk 
mencapai tujuan 
pendidikan 

Melaksanakan pembelajaran dengan maksimal disertai keikhlasan 
dan melakukan penilaian terhadap kinerja diri sendiri 

3 Evaluasi 
pembelajaran 

Dilakukan oleh kepala madrasah dengan meninjau secara langsung 
pada saat proses KBM berlangsung dan secara administratif 
Evaluasi telah berjalan walaupun belum maksimal 
Tim yang dibentuk oleh madrasah sebagai pengembang materi 
kurikulum terpadu harus mampu menjadi pendukung kegiatan 
pembelajaran 

 
 
(R4) 
Responden : Iin Triyeni, S.Pd.I 
Hari/Tanggal : 09 Januari 2017 
Tempat  : Kantor Guru 
Pukul  : 10.30 WIB 
 
 
No Aspek Uraian 
Senin, 9 Januari 2017 
1. Peran MGMP 

MTs Istiqomah 
Islamiyah 

Merumuskan materi yang sudah ada/berjalan dan melakukan 
pengamatan efektifitas kegiatan belajar mengajar menentukan   
struktur   kurikulum   terpadu   berdasarkan   kebutuhan   siswa   yang 
membutuhkan waktu dalam jangka panjang. 
Pengelompokan berdasarkan sub materi yang ada contoh pelajaran 
fiqih 

2 Program 
MGMP MTs 
Istiqomah 
Islamiyah 

Belum tersusun secara rinci sebagaimana mestinya 
Membuat materi yang diajarkan mudah dipahami 

3 Sistem 
evaluasi 
terhadap siswa 

Tiga jenis ujian sebagai bentuk evaluasi terhadap ketuntasan belajar 
siswa yaitu : 
ujian tulis (tahriri), ujian lisan (syafahi) dan ujian praktek 
(‘amaliyah). 
Standar awal yang telah ditetapkan sebagai acuan pokok, siswa 
mampu melebihi nilai KKM 
Evaluasi dilakukan terhadap guru dengan meninjau kinerja dan 
siswa dengan ujian 



4 Kelebihan 
kurikulum 
terpadu 

Konsep kurikulum terpadu ini benar-benar milik MTs Istiqomah 
Islamiyah yang disusun oleh Tim yang dibentuk dan menjadi ciri 
khas madrasah ini 
Pelajaran umum harus dikurangi akibat adanya perincian mata 
pelajaran agama dan bahasa Arab/Inggris 
Perlu adanya kesamaan visi kepada setiap individu agar konsep 
kurikulum ini dapat berjalan semestinya dan menjadi contoh 
pendidikan dimasa yang akan datang. 

 
 
  



HASIL WAWANCARA 

 
KORESPONDEN KEPALA MADRASAH 

 
Nama : Anang Rusydiansah, S.S 

 
Jabatan : Kepala Madrasah 

 
Lokasi : Kantor Kepala Madrasah 

 

 
1) Pada beberapa pesantren kurikulum madrasah terpisah dengan kurikulum Pondok pesantren. 

Kenapa kurikulum KMI mencoba menyatukan sistem dengan madrasah? 
 

"Yah memang pondok pesantren memiliki pendidikan dengan ciri khas sendiri tanpa harus 

memadukan dengan pendidikan nasional. MTs Istiqomah Islamiyah mengintegrasikan 

kurikulum pendidikan adanya kaitan sejarah awal berdirinya pondok ini. Awal mula 

pesantren ini berdiri sebagai tempat belajar para santri diniyah santri kalong sekitar 

pesantren lambat laun mulai berkembang mengadopsi pendidikan madrasah KMI yang 

dijalankan oleh alumni Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo hingga akhirnya 

berdiri Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah dengan tetap mempertahankan kurikulum KMI dan 

menerapkan Kurikulum Nasional". 
 

2) Apakah madrasah menyusun kurikulum setiap tahunnya? 

 
"Ya kurikulum disusun setiap tahun dengan menyesuakan kurikulum nasional atau dikenal 

dengan istilah KTSP. Pondok gontor tidak ada masalah dengan sistem ini karena MTs 

Istiqomah Islamiyah bukan pondok cabang". 
 

3) Apakah kedua kurikulum direncanakan secara terpisah atau bersamaan? 

 
Kurikulum direncanakan secara terintegrasi pada setiap cakupan materi pembelajaran 

 
4) Bagaimanakah cara mengintegrasikan kurikulum KTSP dengan KMI? 

 
Dalam penyusunan kurikulum dari cakupan materi yang ada pada kurikulum KMI 

disesuaikan dengan standar kompetensi lulusan yang terdapat pada KTSP bukan menurangi 

jumlah mata pelajaran yang ada pada kurikulum KMI namun disesuaikan dengan kebutuhan 

madrasah. 
 

5) Siapakah yang menyiapkan materi? 

 
Tim MGMP internal yang dibentuk untuk menyiapkan materi pembelajaran sesuai dengan 

Standar Isi yang ada pada KTSP seperti contoh mata pelajaran Fiqih, Aqidah,Qur'an Hadist 

dan beberapa mapel yang lain. Semuanya sudah memenuhi standar minimal yang ditetapkan 

bahkan sudah lebih, dengan pedoman buku yang beda dengan madrasah lain hanya saja 

disampaikan dengan bahasa aslinya arab". 
 

6) Bagaimanakah guru menyiapkan materi pembelajaran? 

 



Setelah materi ditentukan oleh Tim MGMP maka guru sebagai pengajar menyiapkan bahan 

yang akan diajarkan di dalam kelas baik silabus maupun RPP sesuai dengan standar isi 

dengan turunan SK dan KD yang telah ditentukan oleh Tim MGMP 
 

7) Apakah dalam penyusunan kurikulum disesuaikan dengan program madrasah? 

 
Ya sudah pasti. Di sesuaikan dengan Visi dan Misi madrasah dengan pilar yang dipegang 

dalam pendidikan MTs Istiqomah Islamiyah penjabaran seperti ini : 

Mu'min – setiap individu harus memiliki bekal ilmu agama 

Mu'alim – kompetensi sebagai guru harus meliliki kompetensi mengajar dan mampu 

mengajarkan ilmunya dengan baik 

Muballig – penyampaian ilmu atau materi yang dengan all out tidak tanggung-

tanggung 

Mujahid – pejuang yang tidak henti hentinya berusah untuk mencerdaskan peserta 

didiknya 

Muklis – ikhlas sebagai syarat memberikan bekal pada peserta didik 
 

8) Bagaimana kesiapan guru dalam mengimplementasikan kurikulum terpadu? 
 

Guru cukup menyiapkan materi sesusai dengan dengan SK & KD 
 

9) Apa yang menjadi pokok penting dalam implementasi kurikulum? 

 
Tidak ada yang dominan dari salah satu. seperti pondok yang menonjolkan agama atau 

madrasah yang minim pembelajaran agama. Dengan perpaduan ini harapan siswa mampu 

mengikuti, memahami dan mengamalkan ilmu yang dimiliki 
 

10) Bagaimanakah kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan siswa? 

Kurikulum sudah ada tidak hanya disesuaikan dengan kebutuhan siswa namun kebutuhan 

lingkungan sekitar masyarakat. 
 

11) Bagaimanakah evaluasi secara umum mengenai kurikulum terpadu yang telah dilaksanakan? 

Evaluasi telah berjalan dengan baik dalam artian sudah ada kontrol dan waktu pasti kapan 

evaluasi dilaksanakan. 
 

Evaluasi meliputi: 

1) Evaluasi mingguan (Kep. Madrasah, Tata Usaha, Waka dan Wali Kelas) 
 

2) Evaluasi bulanan (Kep. Madrasah, seluruh guru dan karyawan) 
 

3) Evaluasi Semester (Kep. Madrasah, seluruh guru dan karyawan) 
 

4) Evaluasi tahunan (Kep. Madrasah, seluruh guru dan karyawan, komitte) 
 

12) Metode seperti apa yang digunakan sebagai evaluasi pelaksanaan kurikulum? 

Kalau metode yang jelas pastisipasi guru terhadap kondisi belajar di kelas selanjutnya 

dibicakan dalam forum rapat. 
 

13) Apa tindak lanjut dari pelaksanaan evaluasi kurikulum? 



Setelah implementasi maka evaluasi diakhir pembelajaran dan tidak mungkin mengevaluasi 

ditengah-tengah. Misalnya, merubah cakupan materi yang telah ditetapkan diawal. Tindak 

lanjut yang dilakukan adalah melalukukan perubahan dimana terdapat kekurangan 

pelaksanaan implementasi kurikulum dan mengembangkan kurikulum terpadu. 

14) Adakah kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kurikulum terpadu? Ada. 

Kurikulum terpadu ini lebih berat tantangannya dalam menerapkan agar tetap berjalan 

selaras dengan kurikulum nasional 
 

Penyusunan standar materi berdasarkan buku dari dikdas namun madrasah ini harus 

menyesuaikan materi dengan buku yang berbahasa arab 

15) Adakah tim pengembang kurikulum di madrasah? 

Ada 

 

 

16) Siapasajakah yang terlibat didalamnya? 

Kep. Madrasah Waka Kurikulum 

Pimpinan Pondok Pesantren Perwakilan MGMP 

Komitte Madrasah sebagai pendamping 

17) Apa peran dari tim pengembang kurikulum? Sudah efektifkah? 

Mengembangkan kurikulum agar terkontrol dan tidak keluar dari jatidiri pesantren 

Seberapa efektif, belum namun sudah berjalan yang idealnya dilakukan pada tiap tahunnya 

namun dilakukan pada waktu yang belum tentu. 

 
 
 
  



KORESPONDEN WAKIL KEPALA MADRASAH BIDANG KURIKULUM 

 
Nama : Toto Rusdianto, S.Pd 
 
Jabatan : Wakil Kepala Madrasah Bid. Kurikulum 
 
Lokasi : Kantor Waka 
 
 

 
1. Mulai kapankah madrasah ini menggunakan kurikulum terpadu? 

 
Kurikulum pondok sudah dimulai dari berdirinya pondok (KMI) ini sejak 1995 yang 
pembelajaran dijalankan oleh para alumni Pondok Darussalam Gontor Ponorogo, sesuai 
perkembangan bahwa pendidikan juga membutuhkan legalitas secara nasional maka pada 
tahun 2001 ditetapkan untuk menggunakan kurikulum kemenag sesuai dengan ketentuan yang 
telah ada dan mulailah sistem kurikulum terpadu dijalankan.  

2. Apa yang mendasari madrasah menggunakan kurikulum terpadu? 
 

Secara garis besar historis berdirinya pondok ini sendiri. Kyai Muhyiddin Pardi sebagai 
pendiri pondok, berkembang untuk menciptakan da'i-da'i yang berjiwa ikhlas.  

3. Bagaimanakah perencanaan kurikulum nasional (KTSP)? 
 

Keduanya tidak direncanakan secara terpisah, hanya pada pelajaran tertentu 
perencanaan sendiri karena tidak terpadat dalam kurikulum kemenag.  

4. Bagaimanakah perencanaan kurikulum pondok pesantren (KMI)? 
 

Begitu juga dengan KMI direncanakan secara terpadu. Setiap pelajaran yang ada di 
kurikulum KMI disesuaikan dengan Kemenag  

5. Bagaimana konsep pemilihan materi pelajaran dalam kurikulum terpadu? 
 

Dalam pemilihan materi pelajaran khususnya KMI tetap disesuaikan sesuai kurikulum 
Kemenag sesuai dengan SK dan KD. Materi yang diberikan disesuaikan dengan visi dan misi 
pondok pesantren Istiqomah Islamiyah  

6. Bagaimana sosialisasi kurikulum terpadu? 
 

Sosialisasi dilakukan pada awal tahun dalam rangka Khutbatul Ar's. Kegiatan Khutbatul Ar's 
ini sebagai pekan perkenalan santri/siswa serta kembali mengingatkan dan membekali 
pengetahuan tentang kepondokan, organisasi dan sistem pembelajaran. Begitu juga dengan 
tenaga pendidik diberikan pemahaman yang tidak berbeda pada landasan dasar pendidikan di 
MTs Istiqomah Islamiyah.  

7. Apasajakah persiapan yang diperlukan sebelum kurikulum terpadu diterapkan? 
 

Menentukan Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) dari kurikulum Kemenag 
(KTSP)  

8. Apa yang menjadi titik fokus evaluasi kurikulum terpadu? 
Materi yang diberikan kepada siswa dan pembelajaran  

9. Apa tindak lanjut setelah dilakukan evaluasi kurikulum? 
 

Tindak lanjut setelah adanya evaluasi yaitu perbaikan pembelajaran baik secara materi, 
konten, pengajaran di dalam kelas dan administrasi guru. Pengembangan kurikulum secara 
menyeluruh menjadi target utama dalam pendidikan pondok dan madrasah. 

 
Perbaikan sarana pendukung pembelajaran segera memperbaiki jika ada kerusakan dan 
masalah 

 
Siswa yang bermasalah akan diberikan bimbingan lebih mendalam oleh BK dan Kesiswaan 
salah satu implikasinya kelas disesuaikan dengan kemampuan belajar siswa dikelas 

 



Dalam pembelajaran guru memberikan tindak lanjut bagi siswa yang tidak memenuhi standar 
nilai KKM yaitu dilakukan remidial hingga siswa mencapai nilai tersebut  

10. Apa saja hambatan-hambatan dalam menerapkan kurikulum terpadu? 
 

Mulai dari perencanaan bahwa belum seluruhnya mata pelajaran di madrasah ini dapat 
disesuaikan dengan kurikulum KTSP, baru disusun sesuai sub bagian pelajaran. 

 
Administrasi dalam kurikulum KTSP sudah lengkap namun dalam KMI belum bahkan tidak 
ada panduan secara jelas, sehingga madrasah menyusun sendiri dengan disesuaikan kondisi. 

 
Pelaksanaan sudah berjalan baik namun beban belajar semakin banyak sehingga waka 
kurikulum harus menyesuaikan dengan muatan jam pelajaran agar tidak terjadi gesekan atau 
tabrakan. 

 
Evaluasi berjalan kurang efektif dimana rekap kehadiran tidak selalu datang pada saat ada 
kegiatan rapat rutin, selain itu guru peran guru dalam mengembangkan pendidikan berbasis 
pondok belum sepenuhnya berjalan.  

11. Bagaimana peran madrasah dalam menindaklajuti hal tersebut? 
 

Madrasah berupaya meningkatkan kompetensis guru dengan memberikan kesempatan 
menempuh pendidikan lebih tinggi dan selalu berkoordinasi dengan steak-holder terkait 
dalam mengatasi setiap permasalahan. 
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