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Artikel   ini   bertujuan   untuk   mengkaji   penerapan   kurikulumm   

yang   mengintegrasikan   antara kurikulum  tertulis  (written  curriculum)  dan  

kurikulum  tersembunyi  (hidden  curriculum)  di MI AR ROHMAN 

KAMULYAN BANTARSARI  . Penelitian  ini  menggunakan pendekatan  

kualitatif dengan  pendekatan  studi kasus.  Sumber  data  diperoleh  dengan  

cara  wawancara,  observasi,  dan  analisis  dokumen  yang dilakukan  pada  

sekolah  dasar  al-Muttaqin  di  Tasikmalaya.  Sumber  sekunder  berupa  buku-

buku, jurnal,  artikel  serta  karya  ilmiah  lainnya.  Temuan  penelitian  ini  

menunjukkan, pertama  sekolah kurang memperhatikan hidden kurikulum 

dalam pembelajaran padahal hidden kurikulum sangat besar  pengaruhnya  

terhadap  keberhasilan  pembelajaran  setiap mapel. Kedua,  pembelajaran  

yang memadukan antara kurikulum tertulis dan kurikulum tersembunyi akan 

menghasilkan pembelajaran yang  lebih  aplikatif  dan  kontekstual.  Temuan  

penelitian  ini  menunjukan  bahwa  MI AR ROHMAN KAMULYAN 

BANTARSARI sebagai sekolah swasta Islam telah menerapkan kurikulum 

yang memadukan antara tertulis (written curriculum)  dan  kurikulum  

tersembunyi  (hidden  curriculum)  dengan  baik,  sehingga  menghasilkan 

pembelajaran yang efektif. Hal tersebut terbukti dari peningkatan nilai 

Pendidikan karakter. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

endidikan  formal  merupakan  bentuk pelimpahan  tanggung  jawab  

keluarga  dalam bidang   pendidikan   dan   pengetahuan   kepada generasi  

berikutnya.  Seperti  yang  disampaikan oleh Sukmadinata (2007) bahwasanya 

pendidikan  di  sekolah  diawali  karena  ketidak-mampuan keluarga dalam 

memberikan pengetahuan dan keterampilan yang lebih tinggi dan   mendalam.   

Beberapa   hal   yang   mem-bedakan  sekolah  dengan  pendidikan  informal 

adalah pertama  pendidikan  formal  memiliki kurikulum  tertulis. Kedua  

dilaksanakan  secara formal ada yang mengawasi dan menilai. Ketiga diberikan  

oleh  pendidikan  yang  memiliki  ilmu pengetahuan,   bidang   pendidikan. 

Keempat, interaksi pendidikan berlangsung di lingkungan tertentu   dengan   

fasilitas,   alat   dan   aturan tertentu. Sekolah merupakan lembaga pendidikan    

formal    yang    secara    sistematis melakukan program bimbingan, pengajaran 

dan latihan  dalam  rangka  membantu  siswa  untuk mengembangkan 

potensinya, melalui kurikulum yang telah dirumuskan. Selama  ini  guru  hanya  

terpaku  pada pedoman kurikulum yang telah ditetapkan oleh pengambil  

kebijakan  (formal  kurikulum),  dan kurang  memanfaatkan  faktor  lain  di  luar  

yang telah   ditetapkan   (hiddencurriculum).   Oleh karena itu perlu dilakukan 

penelitian bagaimana optimalisasi hiddencurriculum    kurikulum dalam  

pembelajaran  di  sekolah  umum.  Penelitian  ini  penting dilakukan   mengingat   

selama   ini   penelitian terfokus   pada   penelitian   kurikulum   tertulis, 

sementara faktor lain di luar kurikulum tertulis, yaitu kurikulum tersembunyi 

kurang diperhatikan. Identifikasi  masalah  dalam  penelitian ini di antaranya 

adalah guru SD terkesan hanya sebatas    melaksanakan    tugas    yang    telah 

ditetapkan.   Tidak   adanya   pendidikan   ber-kelanjutan di luar sekolah. Tidak 

adanya sinergi serta integrasi dengan guru serta mata pelajaran lain.   Guru   

hanya   terfokus   pada   kurikulum tertulis   yang   telah   ditetapkan.   Kurangnya 
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keteladanan   dari   semua   komponen   sekolah. Guru SD kurang memperhatikan 

kurikulum di luar kurikulum yang tertulis. Dari  berbagai  permasalahan  yang  

ada, penelitian  ini  akan  dibatasi  satu  permasalahan Permasalahan    yang    

akan    dibahas    dalam penelitian ini difokuskan pada yaitu bagaimana 

pembelajaran SD di sekolah, yang memadukan kurikulum  tertulis  dengan 

hiddencurriculumagar  menghasilkan  pembelajaran  yang  lebih bermakna dan 

aplikatif. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Hidden Kurikulum di Indonesia? 

2. Bagaimana Peran Guru dalam Hidden Kurikulum? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui Hidden Kurikulum di Indonesia 

2. Mengetahui peran guru dalam hidden kurikulum 

D. Urgensi Penelitian 

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena dapat dijadikan sebagai kajian 

dalam perencanaan kurikulum pembelajaran di tiap tingkatan Sekolah, dapat 

juga untuk menerapkan nilai-nilai yang kurang sesuai dengan keadaan di 

Indonesia   
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Kurikulum 

Kurikulum    merupakan    komponen    penting dalam  sebuah  proses  

pendidikan  di  lembaga pendidikan.   Kurikulum   adalah   serangkaian rencana 

program/kegiatan yang harus diselesaikan  oleh  peserta  didik  dalam  kurun 

waktu  tertentu.  Menurut  Sukmadinata  (2007), ciri   utama   dari   pendidikan   

sekolah   adalah adanya   kurikulum.   Sehingga   secara   mutlak kurikulum   

tidak   dapat   terpisahkan   dengan sekolah. Sementara Klein (1986), 

menyebutkan bahwa kurikulum memiliki posisi sentral dalam setiap upaya 

pendidikan.Abdullah (2007) juga mengatakan    bahwa    kurikulum    

merupakan komponen  terpenting  dalam  pendidikan  dan menyebutnya  

sebagai  jantungnya  pendidikan.  Senada  dengan  itu,  Hasan  (2010),  

menyatakan bahwa kurikulum memiliki posisi sentral dalam pendidikan,   

posisi   sentral   ini   menunjukkan bahwa   di   setiap   unit   pendidikan,   

kegiatan kependidikan    yang    utama    adalah    proses interaksi    akademik    

antara    peserta    didik, pendidik, sumber dan lingkungan. Posisi sentral ini  

menunjukkan  pula  bahwa  setiap  interaksi akademik  adalah  jiwa  dari  

pendidikan.  Dapat dikatakan   bahwa   kegiatan   pendidikan   atau pengajaran    

tidak    dapat    dilakukan    tanpa interaksi   dan   kurikulum   adalah   desain   

dari interaksi tersebut. Posisi sesungguhnya kurikulum  dalam  pendidikan  

adalah  sebagai ≥the heart of education¥Menurut   Sanjaya   (2008),   kurikulum 

adalah  seluruh  kegiatan  yang  dilakukan  siswa baik di sekolah ataupun di 

luar sekolah, asalkan kegiatan  tersebut  masih  di  bawah  tanggung jawab    

sekolah.    Para    ahli    sepakat    bahwa pengertian   kurikulum   modern   

bukan   hanya dokumen  rencana  pembelajaran,  tetapi  yang terpenting 

kurikulum adalah proses pengalaman belajar   anak   didik.   Dalam   teori   

kurikulum sedikitnya  ada  dua  bagian  besar  kurikulum. 
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B. Kurikulum Tersembunyi 

kurikulum   formal   yang   tertulis   disebut juga written  curriculum  dan  

kurikulum  yang  tidak tertulis   yang   lebih   dikenal   dengan hidden 

curriculum.  Untuk  mencapai  pendidikan  yang baik,  keduanya  harus  

saling  melengkapi  dan tidak  boleh  terjadi  ketimpangan.  Selain  itu, 

Sanjaya  juga  membagi  kurikulum  dengan  dua jenis,   yaitu   pertama   

kurikulum   ideal   yang menjadi pedoman guru dan disebut juga dengan 

kurikulum  tertulis.  Kedua  adalah  kurikulum aktual,   yaitu   operasional   

kurikulum   ideal. Dalam   hal   ini   guru   sebagai   pelaksana   di lapangan,   

yang    menentukan    tercapai   atau tidaknya   tujuan   kurikulum   ideal.   

Sehingga sebaik-baiknya  kurikulum  formal  yang  telah dibuat  oleh  para  

ahli  kurikulum,  tidak  akan mencapai tujuan maksimal apabila 

dilaksanakan  oleh  guru  yang  tidak  memahami makna    kurikulum    

tersebut.    Sekolah    pada prinsipnya     didirikan     untuk     membimbing 

peserta  didik  agar  dapat  berkembang  sesuai dengan  tujuan  yang  

diharapkan  yaitu  dapat berperan di tengah masyarakat. 

Hal  tersebut  ditegaskan  oleh  Rosyada (2004)   yang   mengatakan   bahwa   

kurikulum ideal   adalah   yang   mengintegrasikan   antara kurikulum   

tertulis   untuk   dipelajari   dengan hiddencurriculumyang mendukung 

perkembangan  sikap  dan  kebiasaan-kebiasaan siswa. 

Hiddencurriculummerupakan kurikulum  yang  tidak  sebatas  di  dalam  

kelas tetapi semua aktivitas di luar yang masih dalam pengawasan  sekolah.  

Semuanya  akan  sangat berpengaruh sekali terhadap pencaSDan tujuan 

pendidikan  Islam.  

Hidden curriculum  meliputi pola hubungan komunikasi antara guru dengan 

siswa, antara kepala sekolah dengan siswa, serta pola interaksi antara 

komunitas sekolah. Selain itu penciptaan suasana kondusif juga merupakan   

bagian   dari hiddencurriculum. Sehingga   kebijakan   kepala   sekolah   

dalam mengelola sekolah sangat berpengaruh terhadap proses pendidikan. 

Kebijakan tersebut meliputi tata   tertib   sekolah, tata   tertib   bagi   guru, 

pengadaan alat peraga serta laboratorium, serta fasilitas lainnya.  Lebih 
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lanjut ditegaskan  oleh Noor   (2012),   ada   beberapa   fungsi hidden 

curriculum,  yaitu pertama  hidden curriculum adalah   alat   dan   metode   

untuk   menambah khazanah   pengetahuan   anak   didik   di   luar materi,  

yang  tidak   termasuk  dalam   silabus. Misalnya   budi   pekerti, sopan   

santun   dan apresiatif terhadap lingkungan. Kedua adalah hidden curriculum 

berfungsi sebagai pencairan suasana, menciptakan  minat  dan  penghargaan 

terhadap  guru  jika  disampaikan  dengan  gaya tutur serta keanekaragaman 

pengetahuan guru. Penelitian tentang kurikulum pendidikan   Islam   di   

sekolah   telah   banyak dilakukan dengan tema kajian  yang  bervariasi. Di 

antaranya, pertama penelitian dari Haryanto (2010) yang menyatakan  

bahwa  pembelajaran SD harus dilaksanakan secara integratif dengan 

pelajaran lain, karena kurikulum yang terpilah-pilah   dalam   sub-sub   mata   

pelajaran   akan berdampak pada pengetahuan siswa yang tidak 

komprehensif. Kedua, penelitian dari Masykuri (2008)     diman     penelitian     

ini     membahas bagaimana kurikulum SD dapat mengoptimalkan   peranan   

akal   peserta   didik sehingga   menghasilkan   peserta   didik   yang mampu  

berpikir  kritis  dan  kreatif.  Penelitian tersebut   menawarkan   model   

kurikulum   dan pembelajaran     inkuiri,     model     ini     dapat merangsang 

kreativitas pada siswa, memberikan  kebebasan  menyusun  pertanyaan dan 

mengemukakan pendapat secara lisan atau verbal,   menimbulkan   

komunikasi   dan   kerja sama.   Selain   itu   penelitian   tersebut   juga 

mengajukan kritik terhadap kurikulum SD saat ini, dengan memberikan 

solusi agar kurikulum SD    disederhanakan    dan    siswa    diberikan 

kesempatan yang lebih banyak untuk memahami,   mendalami   serta   

mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Selanjutnya    penelitian ketiga yang relevan dengan tema kurikulum SD di 

sekolah adalah  penelitian  Fauzi  (2008),  fokus  terhadap kajian kurikulum 

pendidikan Islam SMA tahun 2004, dengan mengkritisi beberapa 

kekurangannya.   Penelitian   ini   menghasilkan kesimpulan    bahwa    

kurikulum    pendidikan agama Islam SMA 2004 tidak dibangun dengan 

berlandaskan  filsafat  pendidikan  Islam  yang holistik. Tesis ini juga 
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menunjukkan kecenderungan  filsafat  barat  dalam  bangunan kurikulum 

tersebut. Keempat penelitian Ruhadi (2011) yang menunjukkan bahwa 

pengembangan kurikulum di  SDIT  Assalamah  dapat  diketahui  dari  dua 

hal,  yaitu  desain  pengembangan  kurikulumnya yang memadukan antara 

kurikulum Departemen    Pendidikan    Nasional    dengan kurikulum 

Departemen Agama, dan penerapan kurikulum yang mengakomodasi desain 

kurikulum  yang  telah  diterapkan  yaitu  dengan menerapkan sistem Full 

Day School dan model pembelajaran   berbasis   Multiple   

Intelegence.Dengan     desain     kurikulum     terpadudan pengembangan   

kurikulum   yang   baik   akan berdampak bagi perkembangan institusi 

pendidikan,  yaitu  kualitas  pendidikan  semakin meningkat,  mampu  

meraih  berbagai  prestasi, dan   bertambahnya   kepercayaan   masyarakat 

terhadap pihak sekolah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. METODE 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif    dengan    pendekatan    

studi    kasus. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan  observasi  

partisipatif,    studi dokumentasi,     dan     wawancara.     Observasi partisipatif  

yaitu  peneliti  mengamati  apa  yang dikerjakan obyek penelitian dalam hal ini 

guru dan   peserta   didik.  Observasi   dilaksana-kan melalui  beberapa  tahapan,  

di  antaranya adalah observasi awal, dilaksanakan sebelum penelitian   

dilaksanakan.   Dilakukan   dengan pengamatan    yang    dilaksanakan    di    

lokasi penelitian.  Studi  dokumentasi  dilakukan  pada saat  sebelum  dan  saat  

pelaksanaan  penelitian, seperti   pada   saat   wawancara   dengan   para 

narasumber   dan   pelaksanaan   obsesrvasi   di kelas. Wawancara dilakukan 

terhadap narasumber yang berkompeten untuk menjawab permasalahan dalam 

penelitian ini. 

Pendekatan  studi  kasus  sebagai  salah satu jenis pendekatan deskriptif, 

penelitian yang dilakukan    secara    intensif,    terperinci,    dan mendalam 

terhadap suatu organisme (individu), lembaga atau gejala tertentu dengan 

daerah atau subjek   yang   sempit.   Dipilihnya   pendekatan studi  kasus  karena  

dalam  penelitian  ini  obyek yang diamati adalah suatu kasus yang unik yang 

memiliki    keistimewaan    sendiri.    Keunikan tersebut terletak pada 

pengembangan kuriklum tersembunyi  pada  penyelenggraan  pendidikan 

agama  Islam  di  MI AR ROHMAN KAMULYAN BANTARSARI.    Peneliti 

langsung  terjun  ke  objek  penelitian,  kemudian melakukan  komunikasi  

dengan  kepala  sekolah guru dan siswa. Semua itu untuk mendapatkan data-

data secara keseluruhan baik lisan maupun tulisan.Penelitian    kualitatif    

mengeksplorasi sikap,    perilaku    dan    pengalaman    melalui wawancara.  

Sedangkan  jenis  pendekatan  studi kasus    dalam    penelitian    kualitatif    

adalah pendekatan yang  digunakan untuk  menyelidiki dan  memahami  sebuah  
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kejadian  atau  masalah yang   telah   terjadi   dengan   mengumpulkan berbagai   

macam   informasi   yang   kemudian diolah  untuk  mendapatkan  sebuah  solusi  

agar masalah   yang  diungkap  dapat  terselesaikan. (Sugiyono, 2014). 

Sedangkan yang membedakan  pendekatan  studi  kasus  dengan jenis 

pendekatan penelitian kualitatif yang lain terdapat   pada   kedalaman   

analisisnya   pada sebuah   kasus   tertentu   yang   lebih   spesifik. Sementara   

itu   studi   kasus   yang   digunakan adalah  studi  kasus  instrumental  

(instrumental case  study),  yaitu  studi  kasus  yang  dilakukan dengan   meneliti   

kasus   untuk   memberikan pemahaman    mendalam    atau    menjelaskan 

kembali suatu proses generalisasi. Dengan kata lain,     kasus     diposisikan     

sebagai     sarana (instrumen)   untuk   menunjukkan   penjelasan yang    

mendalam    dan    pemahaman    tentang sesuatu  yang  lain  dari  yang  biasa  

dijelaskan. Melalui    kasus    yang    ditelitinya,    peneliti bermaksud untuk 

menunjukkan adanya sesuatu yang khas yang dapat dipelajari dari suatu kasus 

tersebut,  yang  berbeda  dari  penjelasan  yang diperoleh  dari  obyek-obyek  

lainnya  (Creswell: 2010).  Analisis  dan  triangulasi  data  digunakan untuk 

menguji keabsahan data dan menemukan kebenaran  objektif  sesungguhnya.  

Metode  ini sangat    tepat    untuk    menganalisis    kejadian tertentu di suatu 

tempat tertentu dan waktu yang tertentu pula. Penelitian ini dilakukan di sebuah 

dengan melihat bagaimana pelaksanaan kurikulum     dan     pembelajaran     SD     

dan kesesuaiannya antara kurikulum tertulis dengan yang tidak tertulis. Sumber 

data utama atau data primer    dalam    penelitian    ini    adalah    hasil wawancara 

dari semua komponen sekolah, baik kepala  sekolah,  guru,  tenaga  administrasi  

serta siswa,  melihat  dokumen  kurikulum  sekolah, serta  observasi  

pembelajaran  SD  di  sekolah tersebut 
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BAB IV 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

Menurut   Murni   (2012)   pelaksanaanhiddencurriculum  dalam  KTSP  

dilaksanakan dengan    cara    pengembangan    diri.    Dalam pelaksanaan  

pengembangan  diri  dilaksanakan dengan  dua cara  yaitu pertama  pengembangan 

diri dengan rencana yang terprogram dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu 

dalam rangka   memenuhi   kebutuhan   siswa   secara individual   ataupun   

kelompok.   Kegiatan   ini berupa    layanan    bimbingan    konseling    dan kegiatan 

ekstra kurikuler. Kedua kegiatan yang tidak    direncanakan    secara    khusus    tetapi 

berdampak   besar   dalam   pencapaian   tujuan pendidikan.   Kegiatan   ini   meliputi 

pertamakegiatan  rutin  yang  sehari-hari  dilaksanakan seperti  upacara  bendera,  

senam  pagi,  ibadah secara   bersama-sama,   disiplin,   pemeliharaan kebersihan,  

dan  kesehatan  diri  sendiri. Keduayaitu kegiatan spontan misalnya ketika bertemu 

dengan  orang  lain  mengucapkan  salam,  tertib dalam  antrean  dan  cara  mengatasi  

masalah. Ketiga yaitu keteladanan dalam perilaku sehari-hari misalnya berkata 

dengan bahasa yang baik, berpakaian  rapi,  rajin  membaca,  datang  tepat waktu, 

memberikan pujian kepada yang MI AR ROHMAN KAMULYAN BANTARSARI  

sebagai  sekolah  Islam yang  menekankan  pada  aspek  akhlak  siswa 

mengembangkan   beberapa   kegiatan hiddencurriculumyang sangat mendukung 

tercapainya   tujuan   pendidikan   Islam,   yaitu dengan  beberapa  kegiatan.  MI 

AR ROHMAN KAMULYAN BANTARSARI menerapkan  model 

hiddencurriculum  melalui   kegiatan    pengembangan    diri    dan    ekstra kurikuler. 

Kegiatan Ekstra Kurikuler dan Pengembangan Diri di SD Al 

MuttaqinEkstrakurikuler    merupakan    kegiatan untuk   mengembangkan   bakat,   

minat,   siswa secara optimal yang dapat menjadi bekal siswa di kehidupannya 

kelak. Ekstrakurikuler merupakan  sarana  pembelajaran  dari  apa-apa yang    tidak    

diajarkan    di    dalam    kegiatan intrakurikuler.     Selain     itu     ekstrakurikuler 

menurut   Lickona   merupakan   sarana   efektif untuk  membantu  siswa  

mengembangkan  rasa dihargai   sebagai   manusia   yang   berharga   di komunitas  

sekolahnya  (Lickona,  2012).  Selain itu   menurut   M.   Mukhlis   Fahruddin   
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(2012) ekstrakurikuler     merupakan     sarana     untuk melatih  siswa  agar  memiliki  

respons  refleks dengan baik dalam memecahkan setiap masalah yang  mereka  

hadapi,  hal  ini  butuh  latihan  dan pembiasaan dalam pengawalan guru dan orang 

tua.  Selanjutnya  dikatakan  Fakhrudin  harapan dari    kegiatan    ekstrakurikuler    

adalah    anak mempunyai  kecerdasan  sosial,  moralitas,  arif dan bijaksana dalam 

menghadapi dan memecahkan   problem   yang   mereka   hadapi, bahkan problem 

yang dihadapi bangsa ini.  Dalam mencapai keberhasilan pembelajaran   SD   dalam   

prosesnya   sangat membutuhkan  sekali  kegiatan  ekstrakurikuler. Karena    

pembelajaran    SD    banyak    sekali menekankan  aspek  afektif  serta  

psikomotorik, sehingga     kegiatan     ekstrakurikuler     sangat penting  sekali  

sebagai  sarana  penerapan  dari apa yang telah diajarkan di dalam kelas. Selain itu  

pembelajaran  SD yang  hanya  diberikan porsi  sekitar  2Ì3  jam  pelajaran  tentunya  

akan kekurangan waktu sehingga kegiatan ekstrakurikuler merupakan solusi 

alternatif dari kekurangan jam pelajaran tersebut. Seperti yang dikatakan oleh 

Haedari (2012) bahwa kekuatan pendidikan  agama  Islam  bukan  terletak  pada 

kegiatan  formalnya,  tetapi  banyak  pendidikan agama   Islam   banyak   didapat   

dari   kegiatan informal.   Oleh   karena   itu   menurut   Haedari kegiatan   

ekstrakurikuler   harus   dikelola   dan dikembangkan secara maksimal. 

Ekstrakurikuler merupakan sarana pengembangan   bakat   dan   penyaluran   

minat peserta didik, oleh karena itu sekolah yang baik harus   memfasilitasi   

berbagai   jenis   kegiatan yang  menjadi  minat  siswa.  Selain  itu  kegiatan 

ekstrakurikuler  juga  merupakan  sarana  efektif dalam  pembentukan  karakter  

siswa,  karena  di dalam   kegiatan   tersebut   siswa   akan   belajar mandiri,   

bertanggung   jawab,   memiliki   jiwa pemimpin,  berani,  percaya  diri  dan  nilai-

nilai kejujuran.  MI AR ROHMAN KAMULYAN BANTARSARI  sebagai  

sekolah Islam terpadu melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler   sebagai   sarana   

pembentukan akhlak siswa. Kegiatan tersebut yang mendukung  pembelajaran  

pendidikan  agama Islam diantaranya sebagai berikut. Pertama melaksanakan 

kegiatan malam bimbingan   iman   dan   takwa.   Kegiatan   ini merupakan  kegiatan  

rutin  yang  dilaksanakan setiap  akhir  semester.  Kegiatan  ini  bertujuan untuk  

meningkatkan  keimanan  dan  ketakwaan siswa.  Pelaksanaan  kegiatan  diwajibkan  
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bagi siswa  kelas  4,  5  dan  6,  biasanya  dilaksanakan pada  akhir  semester.  Dalam  

pelaksanaannya kegiatan   dilaksanakan   di   dalam   lingkungan sekolah   dan   di   

luar   sekolah   yaitu   di   alam terbuka,  diisi  dengan  bimbingan  zikir  dan  doa 

agar  siswa  lebih  dekat  lagi  kepada  Allah  Swt. Tujuan dari kegiatan ini agar 

siswa selalu dekat dan mengingat Allah  di  mana  pun  dan  kapan pun, selain itu 

siswa diajak  untuk mempelajari berbagai   ciptaan   Allah   Swt   berupa   alam 

semesta   serta   isinya.   Selain   dalam   rangka meningkatkan iman dan takwa 

kegiatan ini juga merupakan sebagai alternatif refreshing setelah siswa 

melaksanakan ujian akhir semester. Kedua,  kegiatan   pengumpulan   infak sedekah.  

Kegiatan ini  dilaksanakan  setiap  hari Jumat   pada   setiap   minggunya,   

merupakan sarana   pendidikan   untuk   mengajarkan   pada siswa   agar   rela   

dengan   ikhlas   memberikan sebagian yang dimiliknya untuk disumbangkan 

kepada  yang  membutuhkan.  Sejak  dini  siswa diajarkan  serta  diberi  pemahaman  

bahwa  dari rezeki atau harta yang kita miliki ada sebagian hak  orang  lain.  Untuk  

selanjutnya  langsung dipraktikkan   dengan   memberikan   infak   ke sekolah.  

Dengan  pembiasaan  sejak  dini  siswa diharapkan  terbiasa  membantu  orang  lain  

dan tidak  sungkan  memberikan  sebagai  uangnya untuk   yang   membutuhkan   

sehingga   ketika sudah dewasa menjadi orang yang dermawan.  Ketiga,   kegiatan   

penyantunan   kaum duafa.  Kegiatan  ini  dilaksanakan  secara  rutin setelah   

melaksanakan   ujian   akhir   semester. 

Tujuannya untuk mengajak siswa meningkatkan   rasa   empati   terhadap   

kaum duafa. Siswa diajak terjun langsung ke pedesaan untuk melihat kondisi riil 

keseharian masyarakat   duafa.   Untuk   selanjutnya   siswa memberikan  bantuan  

secara  langsung  kepada orang yang membutuhkan. Sekolah memfasilitasi dengan 

mengumpulkan dana dari siswa, dengan   sebelumnya   terlebih   dahulu diumumkan 

bahwa anak-anak dianjurkan untuk memberikan  sumbangan  dengan  ikhlas  untuk 

disumbangkan  didaerah  tertentu.  Kegiatan  ini sangat  baik  sekali  untuk  

membentuk  karakter siswa, agar lebih peka lagi terhadap masalah di sekelilingnya.  

Saat  budaya  hedonisme  sudah masuk  ke  seluruh  lapisan  masyarakat,  baik  di 

pedesaan ataupun di perkotaan. Kota Tasikmalaya  sebagai  kota  kecil  yang  sedang 

tumbuh  dan  berkembang  juga  mulai  terjangkit budaya  hedonisme  dan  
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individualis.  Kegiatan ini diharapkan dapat membentuk siswa menjadi orang  yang  

selalu  rendah  diri,  peka  terhadap sesama untuk selanjutnya melakukan aksi untuk 

meringankan bebannya.   Keempat, kegiatan creative day, sebagai sarana 

mengekspresikan berbagai kemampuan, bakat     dan     minat     siswa.     Kegiatan     

ini dilaksanakan    setelah    selesai    ujian    akhir semester,  pada  saat  minggu  

tenang  menjelang pembagian  buku  rapor.  Kegiatan creative  dayadalah sarana 

unjuk kemampuan siswa terutama dalam   bidang   keagamaan,   misalnya   pidato 

bahasa  arab,  puisi  bahasa  arab  cerdas  cermat, Imla, permainan kata, dan Hifzil 

Quran. Kegiatan creative    day pada    setiap pelaksanaannya  mengambil  tema  

yang  telah ditentukan  misalnya  untuk  tema  tahun  2012. tema  terebut  diambil  

karena adanya  pihak  sposnsor  yang  mempromosikan gemar  makan  ikan.  Selain  

tujuan  utamanya adalah   untuk   mengembangkan   kemampuan, bakat,  minat  

siswa  dan  sebagai  sarana  untuk mengekspresikannya,    juga    terdapat 

hiddencurriculum   di   dalamnya   yang   mendukung pembelajaran  siswa. 

Hiddencurriculum  yang diharapkan  dari  kegiatan  ini  adalah pertamaagar   siswa   

pada   saat   minggu   tenang   tidak bermain   dengan   sia-sia   tanpa   arahan   dan 

bimbingan  yang  mendidik  atau  bahkan  tidak masuk   sekolah. Kedua   kegiatan   

ini   juga merupakan   sarana refreshing   siswa   setelah melaksanakan ujian akhir 

untuk menghilangkan kejenuhan. Ketiga kegiatan ini juga secara tidak langsung 

mendidik siswa untuk memanfaatkan waktu  yang  kosong  dengan  kegiatan-

kegiatan yang positif.  Kegiatan Rutin sebagai Hidden Curriculum di MI Ar 

Rohman Hiddencurriculum   selanjutnya   yang dikembangkan   di   MI AR Rohman   

adalah melalui   kegiatan   rutinitas,   spontanitas   serta yang  terintegrasi  dengan  

kegiatan  kokurikuler. Kegiatan   pengembangan   diri   di   antaranya dengan 

menciptakan kondusif suasana sekolah. Setiap pagi  hari  ketika  akan  masuk  

sekolah beberapa  guru  menyambut  kedatangan  siswa dengan  penuh  kasih  

sayang  digerbang  kedua. Secara    terjadwal    guru    piket    akan    selalu 

menyambut dengan penuh kehangatan datangnya para siswa. Menurut Kepala MI 

Ar Rohman  hal  itu  dilakukan  agar  para siswa    yang    datang    merasa    nyaman    

dan kedatangannya  di  pagi  hari  penuh  keceriaan bukan kecemasan dalam 

menghadapi pelajaran.Penciptaan perasaan nyaman bagi siswa sangat   penting  
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dilakukan   agar  siswa   dalam belajar  tidak  merasa  terbebani.  Program  ini terlihat   

tidak   terlalu   penting   dalam   proses pembelajaran  tetapi  dampaknya  begitu  

besar terhadap   kondisi   psikologis   siswa.   Dengan penyambutan yang akrab oleh 

para guru, siswa akan    mengawali    harunya    penuh    dengan keceriaan. Suasana 

sekolah tidak terlihat seram atau  tegang  karena  keberadaan  para  guru  atau staf 

sekolah yang hilir mudik penuh kesibukan dengan wajah tegang di pagi hari. Seperti 

yang dikatakan Zamroni (2003) bahwa kultur sekolah selama   ini   dipercaya   

sebagai   dasar   dalam memahami dan memecahkan berbagai persoalan yang 

muncul di sekolah. Oleh karena itu   betapa   pentingnya   sekolah   menciptakan 

iklim  kondusif  bagi  semua  komunitas  sekolah. Sementara itu menurut Sudharto 

(2012) dengan menganalisis beberapa hasil penelitian mengatakan bahwa iklim 

sekolah yang kondusif sangat   berpengaruh   terhadap   prestasi   serta motivasi   

belajar   siswa,   setidaknya   terhadap beberapa  hal  di  antaranya,  yaituprestasi  

dan motivasi  siswa  untuk  berprestasi,  sikap  dan  motivasi   kerja   guru,   dan   

produktivitas   dan kepuasan kerja guru
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. SIMPULAN  

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Dorpfeld (2017) 

yang menyimpulkan bahwa implementasi kurikulum tersebunyi (hidden curriculum) 

memiliki pengaruh positif terhadap motivasi diri (self motivation) peserta didik. 

Pelaksanaan kurikulum tersembunyi dirancang untuk mengeksplorasi pertanyaan tentang 

bagaimana kurikulum berdasarkan teori dapat memberikan pengalaman bermakna, 

motivasi diri, dan seni begi siswa (Griner, 2012). Penelitian Otewa (2016) 

mendeskripsikan unsur-unsur yang dikembangkan dalam kurikulum tersembunyi yaitu: 

menghormati martabat manusia; kepemimpinan; peduli tentang kesejahteraan orang lain; 

mengintegrasikan kepentingan individu dan tanggung jawab sosial; menunjukkan 

integritas; merefleksikan pilihan-pilihan moral; mencari penyelesaian konflik secara 

damai; dan memastikan prinsip-prinsip moral dan menerima tanggung jawab untuk 

menerapkannya 

 

B. SARAN 

Masih kurang kajian mengenai evaluasi dalam kurikulum tersembunyi kali ini, 

dikarenakan masih belum ada penentuan dari pihak Sekolah, dalam penelitian 

selanjutnya sebaiknya menggunakan evaluasi. 
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LAMPIRAN 

 

a.  Anggaran Penelitian 

 

No Kegiatan Biaya/ Sat (Rp) Jumlah Biaya (Rp) 

    

1. Honorarium 

 Ketua Peneliti 250.000 250.000 

 Anggota Peneliti Dosen 200.000 200.000 

 Anggota Peneliti Mahasiswa (2) 150.000 150.000 

 Olah Data 150.000 150.000 

2. Bahan dan Perawatan Penelitian 

  ATK 100.000 100.000 

 Kertas 150.000 150.000 

 Flash Disk 50.000 500.000 

 Kuota Data 50.000 200.000 

 Toner refiil hp laserjet 200.000 200.000 

3. Biaya Perjalanan 

 A. Survey pendahuluan 100.000 200.000 

 A. Penelitian  500.000 500.000 

4. Lain-lain 

  Rapat, diskusi, FGD 400.000 400.000 

JUMLAH 
 

3.000.000 

Terbilang : tiga juta rupiah 
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b. Jadwal Kegiatan Penelitian 

 

 

NO 

 

KEGIATAN 

WAKTU / MINGGU 

1 2 3 4 5-12 13 14 15-19 20-22 23-24 

PERSIAPAN PENELITIAN 

1 Studi pustaka 
          

2 
Survey pendahuluan           

PELAKSANAAN PENELITIAN 

3 
Pengambilan data           

4 
FGD tim peneliti           

PASCA PENELITIAN 

5 Pembuatan laporan penilitian 
          

6 Pembuatan jurnal penelitian 
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