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ABSTRAK

Penelitian ini diawali dari banyaknya model pendidikan
yang terus berkembang dengan ciri khas kearifan lokalnya
masing - masing. Salah satlr yang lagi berkembang adalah MI
Unggulan baik yang dikembangkan oleh PTKIN ataupun
dikembangkan pihak Swasta di Indonesia. Hal ini tentunya
menjadi tuiuan peneliti untuk mengkaji secara mendalam terkait
dengan model kurikulum yang dilaksanakan di MI Unggulan
tersebut, sehingga tergambar dengan jelas arah dan model
kurikulumnya, serta nampak keunggulan masing-masing.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) Model
kurikulum apa yang digunakan di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2
Tangerang Selatan, Madrasah lbtidaiyah Negeri I Palernbang
dan Madrasah Ibtidaiyah Asih Putra. (2) Prosedur pelaksanaan
I(urikulum yang dilaksanakan di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2
Tangerang Selatan, Madrasah Ibtidaiyah Negeri I Palembang
dan Madrasah Ibtidaiyah Asih Putra (3) I(eunggulan dari model
I(urikulum yang dilrembangkan di Madrasah Ibtidaiyah Negeri
2 Tangerang Selatan, Madrasah Ibtidaiyah Negeri I Palembang
dan Madrasah Ibtidaiyah Asih Putra Bandung. (4) Model
kurikulum MI Unggulan di Indonesia.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini
aclalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode
etnografi studi kasus. Teknik pengumpulan data dengan cara
wawawancara, observasi dan studi dokumen.

Hasil penelitian ini adalah model unggulan dari segi
tujuan harus comprehensivenes, consistency, attainability,
suitability, validity dan specificity. Dari segi pemilihan isi
kurikulum harus 1) Signifikan; dengan pengetahuan dan disiplin
ilmu, keseimbangan antara konsep, ide dan fakta. 2) Validitas;
konten harus otentik, benar dan aknrat. 3) Relevansi sosial;
berhubungan dengan nilai moral, ideal, masalah sosial, isu-isu
kontroversi. 4) Utility (berguna); menyiapkan siswa agar hidup



lebih "dewasa". 5) Learnability (dapat dipelajari); dapat
digunakan siswa dengan latar belakang dan kemampuan yang
berbeda. 6) Interest; didasarkan pada minat (interest) anak didik.
Dari segi metode kurikulum harus mempertimbangkan kriteria
sebagai berikut: 1) Variee: metode harus bervariasi untuk
mencapai tujuan dan dapat mengakomodasikan perbedaan
tingkat dan gaya belajar siswa. 2) Scope yaitu metode harus
cukup bervariasi di dalam mencapai seluruh tujuan yang suclah
dirumuskan . 3) Val i dityyaitu metode khusus harus berhubungan
dengan bagian-bagian rumusan tujuan. 4) Appropriateness yartu
metode harus berhubungan dengan minat , kemampuan dan
keterbacaan siswa. 5) Relevance yaitu metode yang digr_rnakan
harus berhubungan dengan apa yarrg dibutuhan setelah siswa
tamat belajar. Dari segi evaluasi kurikulum ada empat dimensi
yang diperhatikan dalam melakukan evaluasi kurikulum, yaitu:
evaluasi guru dalam menggunakan kurikr_rlum, evaluasi desain
kurikulum, evaluasi lulusan dan evaluasi sistem kurikulum,
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