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Mata kuliah ini berusaha membekali mahasiswa tentang wawasan dan keterampilan
manajemen kurikulum yang diperlukan baik sebagai kepala sekolah maupun sebagai
konsultan pengembangan kelembagaan pendidikan Islam. Pada tahap wawasan, mata kuliah
ini membahas secara konseptual tentang konsep dasar kurikulum dan konsep dasar
manajemen kurikulum. Pada tahap keterampilan, mata kuliah ini memfasilitasi mahasiswa
untuk mengelola perencanaan kurikulum sekolah dan organisasi kurikulum sekolah,
mengelola pelaksanaan dan pengendalian kurikulum sekolah, serta mengelola evaluasi
kurikulum sekolah.
8. Capaian Pembelajaran
a. CP-ST… (Capaian Pembelajaran Sikap dan Tata Nilai)
1) Mengembangkan tradisi keilmuan Islam dengan prinsip taswir, ta’sil, tarsyid,
tathwir, dan tandhir [CP-ST1].
2) Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya
secara mandiri [CP-ST2].
3) Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan.
4) Ihsan dan fastabiqul khairat [CP-ST3].
b. CP-KU (Capaian Pembelajaran Keterampilan Umum)
1) Mampu mengembangkan pembelajaran PAI berbasis riset ilmiah, teknologi, dan
informasi [CP-KU1].
2) Mampu mengembangkan keilmuan kependidikan Islam melalui diseminasi
gagasan dan riset ilmiah dengan pendekatan interdisiplin atau multidisiplin [CPKU2).
3) Mampu mengembangkan lembaga pendidikan Islam seperti sekolah, madrasah,
dan atau pesantren berdasarkan teori administrasi dan manajemen pendidikan
modern [CP-KU3].
4) Mampu mengembangkan keilmuan dan keterampilan tentang pendampingan,
konsultasi, fasilitasi, mediasi, dan pelatihan berdasarkan kajian sosiologi dan
psikologi pendidikan modern [CP-KU4].

c. P-KK (Capaian Pembelajaran Keterampilan Khusus)
1) Mampu mengembangkan model pembelajaran PAI berdasarkan teori
kependidikan baik yang berbasis pada filsafat Islam, sosiologi Islam, maupun
pasikologi Islam [P-KK1].
2) Mampu mengusulkan model pemecahan masalah kependidikan Islam yang
kontekstual berbasis pada riset dan kajian pada filsafat Islam, sosiologi Islam,
maupun pasikologi Islam [P-KK2].
3) Mampu mengusulkan model pemecahan masalah pengelolaan lembaga
pendidikan Islam untuk mewujudkan sekolah Islam, madrasah, dan atau
madrasah yang unggul dan inovatif berdasarkan teori administrasi dan
manajemen pendidikan modern [P-KK3].
4) Mampu menyajikan beberapa alternatif pengembangan sekolah Islam,
madrasah, dan atau sekolah dalam bentuk konsultasi, fasilitasi, mediasi, dan
pelatihan berdasarkan kajian sosiologi dan psikologi pendidikan modern [PKK4].
d. CP-PP (Capaian Pembelajaran Penguasaaan Pengetahuan)
1) Menguasai teori pendidikan, pelatihan, komunikasi dan mediasi untuk menjadi
pendidik, peneliti, kepala sekolah, dan konsultan kependidikan Islam yang
berbasis pada filsafat Islam, sosiologi Islam, dan psikologi Islam [CP-PP1].
2) Menguasai model-model pembelajaran berbasis riset untuk pengembangaan
pembelajaran PAI [CP-PP2].
3) Menguasai model-model evaluasi pembelajaran berbasis riset untuk
pengembangan evaluasi PAI [CP-PP3].
4) Menguasai teori manajemen pendidikan dan manajemen kurikulum pendidikan
untuk mengelola efektivitas tujuan kurikulum sekolah, madrasah, dan atau
pesantren [CP-PP4].
9.

Capaian Pembelajaran Perkuliahan
1) Mampu mendeskripsikan definisi dan tipe-tipe kurikulum dalam pendidikan [CPP1].
2) Mampu mempresentasikan definisi, strategi dan fungsi manajemen kurikulum dalam
pendidikan [CPP2].
3) Mampu menyajikan model manajemen perencanaan kurikulum dan model manajemen
organisasi kurikulum sekolah dan madrasah [CPP3].
4) Mampu menjelaskan model manajemen implementasi dan pengendalian kurikulum
sekolah dan madrasah [CPP4].
5) Mampu menyajikan model manajemen evaluasi kurikulum sekolah dan madrasah
[CPP5].
6) Mampu mengidentifikasi peran dan tanggung jawab manajemen kurikulum di sekolah
dan madrasah [CPP6].

7) Materi Ajar
1) Definisi Kurikulum dan Tipe-tipenya dalam Pendidikan [MA1].
2) Definisi, Strategi, dan Fungsi Manajemen Kurikulum dalam Pendidikan [MA2].
3) Model Manajemen Perencanaan Kurikulum Makro dan Mikro [MA3].
4) Model Manajemen Organisasi Kurikulum Makro dan Mikro [MA4].

5)
6)
7)
8)

Model Manajemen Implementasi Kurikulum di Sekolah dan Madrasah [MA5].
Model Manajemen Pengendalian Kurikulum di Sekolah dan Madrasah [MA6].
Model Manajemen Evaluasi Kurikulum di Sekolah dan Madrasah [MA7].
Peran dan Tanggung Jawab Manajemen Kurikulum di Sekolah dan Madrasah [MA8].

8) Metode Pembelajaran
 Secara umum perkuliahan akan menggunakan strategi belajar aktif dalam bentuk
diskusi kelompok dan diskusi kelas, sehingga mahasiswa diposisikan sebagai subjek
pendidikan bukan objek pendidikan.
 Di awal perkuliahan mahasiswa menerima tugas untuk membahas topik tertentu. Pada
tahap berikutnya mahasiswa melakukan langkah-langkah: (1) mencari bahan sesuai
dengan topik yang diterima, (2) menelaah bahan, (3) mengorganisir bahan, (4) menulis
bahan yang telah diorganisir dalam bentuk makalah singkat (short-paper), dan (5)
presentasi makalah singkat.
 Pada setiap tatap muka, kegiatan perkuliahan terdiri dari 3 (tiga) kegiatan: (1)
presentasi makalah oleh sekelompok mahasiswa yang bertugas, (2) diskusi kelas, dan
(3) klarifikasi dari dosen.
9) Bentuk Penugasan yang direncanakan
1) Mencari bahan sesuai dengan topik yang diterima.
2) Menelaah bahan dan referensi yang relevan dengan topik pembahasan.
3) Mengorganisir bahan yang bersumber dari berbagai referensi secara sistematis.
4) Menulis bahan yang telah diorganisir dalam bentuk makalah singkat (short-paper).
5) Mempresentasikan makalah singkat di depan para mahasiswa.
6) Mendiskusikan makalah yang dipresentasikan secara terbuka dan tanpa resiko.
10) Penilaianyang direncanakan
Penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan dengan mempertimbangkan 6 hal:
 Isi makalah
 Presentasi makalah
 Diskusi dan kontribusi
 Kehadiran
 Ujian mid semester
 Ujian akhir semester.
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