
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan secara umum dapat diartikan pendidikan yang dilakukan oleh

masyarakat umum. Pendidikan ini sudah ada semenjak manusia ada di muka

bumi. Kegiatan mendidik secara insting sudah ada sejak zaman purba ,namun

disaat itu manusia belum mengenal pendidikan. Baru setelah pemikiran,ide,hasil

karya manusia maka lahirlah kebudayaan. Pendidikan berkaitan erat dengan

kebudayaan, semakin banyak seseorang menerima pendidikan maka semakin

berbudaya.1 Selanjutnya, menurut Poerbakawatja dan Harahap, yang dikutip oleh

Muhibbin Syahdalam buku psikologi pendidikan,Pendidikan adalah: usaha secara

sengaja dari orang dewasa untuk dengan pengaruhnya meningkatkan si anak

kekedewasaan yang selalu diartikan mampu menimbulkan tanggung jawab moril

dari segala perbuatannya. Orang dewasa itu adalah orang tua si anak atau orang

tua yang atas dasar tugas dan kedudukannya mempunyai kewajiban untuk

mendidik, misalnya guru sekolah, pendeta atau kyai dalam lingkungan

keagamaan, kepala-kepala asrama, dan sebagainya.2

Pendidikan di indonesia diselenggarakan dari tingkat usia dini hingga

doktoral. Pendidikan pada hakikatnya ialah mendidik manusia menjadi manusia

yang utuh dengan kata lain memanusiakan manusia. Kedudukan pendidikan

berada dilevel yang sangat diutamakan seperti yang tertuang dalam UUD

1945,dimana salah satu tujuan nasional ialah mencerdaskan anak bangsa. Hal ini

diturunkan dalam UU No 27 yang berbunyi “Setiap warga negara berhak

mendapat pengajaran”. Secara garis besar pendidikan di bagi dua, yakni

pendidikan formal dan Non formal. Pendidikan formal meliputi

TK,SD,SMP,SMA dan Perguruan Tinggi.

1 Made Pidarta,Landasan Kependidikan, ( Jakarta: Rineka Cipta,2009), h.3
2 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru,  (Bandung : Remaja
Rosdakarya , 2014) , cet ke-19, h.11
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Pendidikan dalam Islam merupakan suatu kewajiban, semua umat muslim

diwajibkan mencari ilmu pengetahuan. Manusia dikaruniai akal yang luar biasa

oleh Allah SWT sehingga harus digunakan dengan sempurna. Disisi lain, manusia

merupakan khalifah / pemimpin dimuka bumi. Oleh karena itu, manusia

memerlukan ilmu pengetahuan baik ilmu agama maupun ilmu duniawi. Hal ini

selaras dengan hadist Nabi Muhammad SAW :

)رواه ابن عبد البر (َعَلى ُكلِّ ُمْسِلٍم َوُمْسِلَمةٍ طََلُب اْلِعْلِم َفرِْيَضٌة 

Artinya : mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimat.3

Secara jelas dan tegas hadist di atas menyebutkan bahwa penuntut ilmu itu

diwajibkan bukan hanya kepada laki-laki ataupun perempuan dalam mencari ilmu,

namun semuanya. Dalam Al-Qur’an Allah berfirman dalam surah Al-Mujaadilah

ayat 11 tentang keutamaan orang yang menuntut ilmu.

ٓأَیُّھَا لِسِ ٱَءاَمنُٓوْا إَِذا قِیَل لَُكۡم تَفَسَُّحوْا فِي لَِّذینَ ٱیَٰ ُ ٱیَۡفَسِح ۡفَسُحواْ ٱفَ ۡلَمَجٰ لَُكۡمۖ َّ

ۡلِعۡلمَ ٱأُوتُوْا لَِّذینَ ٱَءاَمنُوْا ِمنُكۡم وَ لَِّذینَ ٱللَّھُ ٱیَۡرفَِع نُشُزواْ ٱفَ نُشُزواْ ٱَوإَِذا قِیَل 

ٖتۚ وَ  ُ ٱَدَرَجٰ ١١بَِما تَۡعَملُوَن َخبِیٞر َّ

Artinya : “Hai orang-orang apabila kamu dikatakan kepadamu : “ berlapang –

lapanglah dalam majlis”, maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi

kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: “berdirilah kamu”, maka

berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantara

kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan

Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjaan.4

Seiring dengan tujuan pendidikan nasional, pendidikan merupakan factor

penting dalam mengembangkan kemampuan peserta didik untuk meningkatkan

3 A.Ma’ruf asrori, Etika Belajar Bagi Penuntut Ilmu (Terjemah Ta’liim Muta’alim), Surabaya : Al-
miftah, h. 12
]
fr4 Al-qur’an terjemah (Bandung : Sygma Examedia Arkaan leema ) h. 543
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ilmu pengetahuan dan meningkatkan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha

Esa. Hal ini tertuang dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20

Tahun 2003 bab II Pasal 3 berbunyi:

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan

kehidupan bangsa bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar

menjadi manusia yang beriman dan bertakwakepada Tuhan Yang Maha Esa,

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga

negara yang demokratis sertabertanggng jawab”.5

Untuk mewujudkan tujuan pendidikan, maka haruslah menciptakan

sekolah yang berkualitas. Selaras dengan pendapat  Louis v. Gertsneryang dikutip

oleh Kunandar.6 Sekolah dikatakan bermutu apabila memiliki ciri: (1) kepala

sekolah yang dinamis dan komunikatif dengan kemerdekaan memimpin menuju

visi keunggulanpendidikan; (2) memiliki visi, misi, dan strategi untuk mencapai

tujuan yang telah dirumuskan dengan jelas; (3) guru-guru yang kompeten dan

berjiwa kader yang senantiasa bergairah dalam melaksanakan tugas

profesionalnya secara inovatif; (4) siswa-siswa yang sibuk, bergairah, dan bekerja

keras dalam mewujudkan perilaku pembelajaran; (5) masyarakat dan orang tua

yang berperan serta dalam menunjang pendidikan.7 Dalam menciptakan sekolah

yang berkualitas tentunya harus ada kerjasama yang erat antara kepala sekolah,

guru, peserta didik, orang tua, dan lingkungan masyarakat. Sekolah sama halnya

dengan organisasi yang membutuhkan manajemen yang  baik guna mencapai

tujuan sekolah,maka kepala sekolah merupakan manajer dalam sekolah.

Dewasa ini, isu hangat dalam dunia pendidikan adalah tentang

penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (yang selanjutnya disebut PAUD).

5Undang-Undang Sisdiknas (Sistem Pendidikan Nasional), Jakarta :Sinar Grafika ,cetakan ke -
4,2011 h.6-7
6 Kunandar, Guru Profesional : Implementasi Ktsp Dan Sukses Dalam Sertifikasi Guru, (Jakarta:
Raja Grafindo Persada) , cetakan ke-7 ,2011h. 37
7 Kunandar, Guru Profesional : Implementasi Ktsp Dan Sukses Dalam Sertifikasi Guru, (Jakarta:
Raja Grafindo Persada) , cetakan ke-7 ,2011h. 37
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Dengan diberlakukannya UU No. 20 Tahun 2003 maka sistem pendidikan di

Indonesia sekarang terdiri dari Pendidikan Anak Usia Dini, pendidikan dasar,

pendidikan menengah, dan Pendidikan Tinggi, yang keseluruhannya merupakan

kesatuan yang sistemik. PAUD diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan

dasar. PAUD dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal,

dan/atau informal. PAUD pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-

kanak (TK).

Taman Kanak Kanak / Raudatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang

sederajat. PAUD pada jalur pendidikan nonformal berbentuk Kelompok Bermain

(KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat. PAUD pada

jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga dan yang

diselenggarakan oleh lingkungan masyarakat dimana ia tinggal. Oleh karena itu,

PAUD menjadi sangat penting mengingat potensi kecerdasan dan dasar-dasar

perilaku seseorang terbentuk pada rentang usia ini. Sedemikian pentingnya masa

ini sehingga usia dini sering disebut sebagai the golden age (usia emas). Berbagai

hasil penelitian menyimpulkan bahwa perkembangan yang diperoleh pada usia

dini sangat mempengaruhi perkembangan anak pada tahap berikutnya dan

meningkatkan produktifitas kerja di masa dewasa.8

Perlu dipahami bahwa anak memiliki potensi untuk menjadi lebih baik di

masa mendatang, namun potensi tersebut hanya dapat berkembang manakala

diberi rangsangan, bimbingan, bantuan, dan/atau perlakuan yang sesuai dengan

tingkat pertumbuhan dan perkembangannya.

Anak merupakan aset negara. Pada pundak mereka memikul tanggung

jawab dan kelangsungan kehidupan negara dan bangsa. Jika sejak usia dini, anak

dibekali dengan pendidikan dan nilai-nilai agama maka kelak anak akan mampu

mengenali potensi-potensi yang ada pada dirinya sehingga mereka dapat

8Pendidikan Anak Usia Dini, Artikel Ilmiah Lengkap, diakses dari
http://www.penulislepas.com,pada tanggal 07 Desember 2015 pukul 20.08 ().
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mengembangkan potensi tersebut dan menyumbangkan potensi yang ada untuk

kemajuan bangsa dan negara agar mampu bersaing di era globalisasi.

Untuk menghadapi tantangan globalisasi adalah dengan mempersiapkan

Sumber daya Manusia (SDM) yang handal yang sanggup menghadapi tantangan

tersebut. Sumber daya manusia ini harus sudah dipersiapkan jauh- jauh hari yaitu

dengan memberikan perhatian yang besar pada pendidikan sejak usia

dini.Perhatian yang diberikan harus secara menyeluruh (holistik) dan terpadu.

Menyeluruh artinya memberikan layanan kepada anak yang mencakup gizi,

kesehatan, pendidikan, dan psikososial. Sedangkan terpadu artinyamemberikan

layanan bukan hanya pada anak saja tetapi juga kepada keluarga dan masyarakat

di sekitr anak sebagai satu kesatuan yang mendukung perkembangan anak.

Keluarga sebagai pranata pendidikan pertama dan utama bagi pendidikan anak.

Demikian pula dengan masyarakat,sangat penting untuk mengetahui

proses pendidikan anak usia dini. Karena seorang anak dapat berkembang secara

optimal bergantung dari faktor bawaan (potensi, bakat, dan minat) juga faktor

lingkungan (alam, masyarakat, dan budaya).

Kurikulum sebagai Menu Pembelajaran PAUD (Menu Pembelajaran

generik) adalah program pendidikan anak usia dini (lahir – 6 tahun) secara holistik

yang dapat dipergunakan dalam memberikan layanan kegiatan pengembangan dan

pendidikan pada semua jenis program yang ditujukan bagi anak usia dini. Pada

fase perkembangan ini anak memiliki potensi yang luar biasa dalam

mengembangkan berbagai kemampuannya yang meliputi kemampuan berbahasa,

kognitif, motorik, sosialisasi dan sebagainya. Oleh karenanya sebagai pendidik

perlu memahami pengertian (Kurikulum) Menu Pembelajaran PAUD (Menu

pembelajaran Generik) sangat diperlukan, agar dapat memberikan pelayanan

pendidikan yang menyeluruh (holistik) dan terpadu secara tepat. Menu

pembelajaran PAUD merupakan faktor yang sangat penting dalam pelaksanaan

bagi anak usia dini proses pendidikan seperti di lembaga Kelompok Bermain,
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Taman Penitipan Anak, Satuan PAUD Sejenis dan lembaga PAUD yang

lain.Berbagai konsep dan pengetahuan serta keterampilan yang harus diketahui

dan dimiliki oleh anak didik dan berbagai hal yang harus diajarkan oleh pendidik

pada anak usia dini harus dijabarkan dalam Menu Pembelajaran PAUD yang

menggambarkan secara jelas bagaimana dan apa saja yang harus dilakukan

pendidikan dan anak didik dalam proses bermain sambil belajar.

Penyelenggaraan pendidikan usia dini harus diorientasikan pada

pemenuhan kebutuhan anak, yaitu pendidikan yang berdasarkan pada minat,

kebutuhan, dan kemampuan sang anak. Oleh karena itu, peran pendidik sangatlah

penting.Pendidik harus mampu memfasilitasi aktivitas anak dengan material yang

beragam.Pengertian pendidik dalam hal ini tidak hanya terbatas pada guru saja,

tetapi juga orang tua dan lingkungan.Seorang anak membutuhkan lingkungan

yang kondusif untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Dengan kata lain,

kurikulum yang diterapkan dalam PAUD tidak harus sesuai dengan petunjuk

pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis). Kurikulum PAUD harus

mengacu pada penggalian potensi kecerdasan yang dimiliki anak, sehingga peran

guru hanya untuk mengembangkan, menyalurkan, dan mengarahkannya saja.9

Dalam upaya pembinaan terhadap satuan-satuan PAUD tersebut,

diperlukan adanya sebuah kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi anak

usia dini yang berlaku secara nasional. Kerangka dasar kurikulum dan standar

kompetensi adalah rambu-rambu yang dijadikan acuan dalam penyusunan

kurikulum dan silabus (rencana pembelajaran) pada masing-masing tingkat satuan

pendidikan. Dalam hal ini, diperlukan sebuah formula kurikulum yang

disesuaikan dengan proses pertumbuhan dan perkembangannya. Perlu diketahui

bahwa pada usia 4-6 tahun, perkembangan anak-anak sangat pesat. Perkembangan

itu meliputi perkembangan fisik, seperti bertambahnya berat dan tinggi badan

maupun psikis yang meliputi ranah kognitif, afektif, dan juga

psikomotorik.Kurikulum-kurikulum pendidikan terdahulu cenderung lebih

9Dakir,Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum,(Jakarta:PT Rineka Cipta,2004) hlm .100
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menitik beratkan pada aspek perkembangan kognitif semata dengan harapan agar

dapat mencetak generasi yang ber-IQ (Intelligence Quotient) tinggi.Namun,

penelitian mutakhir membuktikan bahwa kurikulum yang demikian kurang tepat

untuk membentuk kepribadian yang utuh.Anak-anak yang ber-IQ tinggi belum

tentu dapat berhasil dalam kehidupannya di kelak kemudian hari.Hingga disusun

konsep baru bahwa anak perlu dikembangkan emosinya secara optimal. Anak

yang ber-EQ (Emotional Quotient) tinggilah yang dipandang dapat berhasil dalam

kehidupannya kelak.

Namun, semua itu tidaklah cukup apabila pendidikan dengan kurikulum

untuk mengembangkan IQ maupun EQ tidak dibarengi dengan pendidikan

berbasis Islam  yang memadai. Tanpa pendidikan agama yang optimal, lembaga

pendidikan hanya menelorkan anak-anak yang tidak memiliki pegangan

hidup.Karena itulah, akhir-akhir ini banyak bermunculan lembaga-lembaga

pendidikan yang berupaya untuk menyeimbangkan ketiga hal tersebut, yaitu

keseimbangan antara IQ, EQ, dan SQ (Spiritual Quotient).

Taman Kanak Kanak Padma Mandiri Kecamatan Kedaton Bandar

Lampung merupakan suatu lembaga pendidikan yang menerapkan pembelajaran

anak usia dini (dalam hal ini adalah satuan pendidikan Taman Kanak Kanak)

berbasis Islami dengan menggunakan sistem keterbukaan dalam penerapan

kurikulumnya, sekolah ini mencoba menyeimbangkan antara IQ, EQ, dan juga SQ

dari peserta didik. Selain belajar di kelas, pelaksanaan pembelajaran juga

dilaksanakan outdoor dengan metode bermain. Karena pada dasarnya, masa

kanak-kanak adalah masa untuk bermain. Tenaga pengajar yang ada di TK Padma

Mandiri Kecamatan Kedaton Bandar Lampung  merupakan tenaga pendidik yang

cukup berkualitas, hal ini dapat dilihat bahwa guru yang ada di sana rata-rata

sudah memiliki sertifikat profesional sebagai guru Taman Kanak-Kanak dan

kebanyakan lulusan Perguruan Tinggi. Meskipun belum  lama berdiri, TK Padma

Mandiri  Kecamatan Kedaton Bandar Lampung sudah mampu menarik perhatian

dan minat banyak masyarakat untuk menitipkan putra-putrinya dalam menimba
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ilmu di sana. Di setiap tahun ajaran baru, sudah dapat dipastikan yang mendaftar

selalu disesuaikan dengan daya tampung sekolah, untuk itu diadakan seleksi

berdasarkan usia untuk menyaring kemampuan siswa sehingga tidak semua

pendaftar dapat diterima. Hal ini dilakukan karena sekolah tersebut mementingkan

kualitas siswa dari pada kuantitas semata.

Dikalangan para pendidik sudah ada kesepahaman bahwa anak bukanlah

orang dewasa dalam ukuran kecil.Oleh sebab itu, anak harus diperlakukan sesuai

dengan tahap-tahap perkembangannya. Hanya saja dalam praktik pendidikan

sehari-hari tidak selalu demikian yang terjadi. Banyak contoh yang menunjukkan

betapa peran orang tua dan masyarakat pada umumnya memperlakukan anak tidak

sesuai dengan tingkat perkembangannya.

Dalam pandangan Islam, segala sesuatu yang dilaksanakan, tentulah

memiliki dasar hukum baik itu yang berasal dari dasar naqliyah maupun dasar

aqliyah. Begitu juga halnya dengan pelaksanakan pendidikan pada anak usia dini.

Berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan anak usia dini, dapat dibaca firman

Allah berikut ini:

ُ ٱوَ  تُِكۡم َال تَۡعلَُموَن َشیۡ َّ ھَٰ ۢن بُطُوِن أُمَّ لسَّۡمعَ ٱا َوَجَعَل لَُكُم ٗٔ أَۡخَرَجُكم مِّ

رَ ٱوَ  ٧٨لََعلَُّكۡم تَۡشُكُروَن َدةَ ِٔۡألَفۡ ٱوَ ۡألَۡبَصٰ
Artinya: "Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak

mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatandan

hati, agar kamu bersyukur". (An Nahl: 78)

Berdasarkan ayat tersebut di atas, dipahami bahwa anak lahir dalam

keadaan lemah tak berdaya dan tidak mengetahui (tidak memiliki pengetahuan)

apapun. Akan tetapi Allah membekali anak yang baru lahir tersebut dengan

pendengaran, penglihatan dan hati nurani (yakni akal yang menurut pendapat yang

sahih pusatnya berada di hati). Menurut pendapat yang lain adalah otak.
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Dengan itu manusia dapat membedakan di antara segala sesuatu, mana

yang bermanfaat dan mana yang berbahaya.Kemampuan dan indera ini diperoleh

seseorang secara bertahap, yakni sedikit demi sedikit. Semakin besar seseorang

maka bertambah pula kemampuan pendengaran, penglihatan, dan akalnya hingga

sampailah ia pada usia matang dan dewasanya.10Dengan bekal pendengaran,

penglihatan dan hati nurani (akal) itu, anak pada perkembangan selanjutnya akan

memperoleh pengaruh sekaligus berbagai didikan dari lingkungan sekitarnya. Hal

ini pula yang sejalan dengan sabda Rasul berikut ini:

ْھِريِّ َعْن َسِعیِد ْبِن اْلُمَسیَِّب َعْن أَبِي ھَُریْ  ثَنَا َعْبُد اْألَْعلَى َعْن َمْعَمٍر َعِن الزُّ َرةَ َحدَّ

دَ  ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم قَاَل ُكلُّ َمْولُوٍد یُولَُد َعلَى اْلفِْطَرِة فَأَبََواهُ یُھَوِّ ِ َصلَّى هللاَّ انِِھ أَنَّ َرُسوَل هللاَّ

َسانِِھ  َرانِِھ أَْو یَُمجِّ َویُنَصِّ
Artinya: “Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang

tuanyalah yang menjadikan anak tersebut beragama Yahudi, Nasrani ataupun

Majusi”.(HR. Bukhari, Abu Daud, Ahmad).11

Meskipun anak lahir dalam keadaan lemah tak berdaya serta tidak

mengetahui apa-apa, tetapi ia lahir dalam keadaan fitrah, yakni suci dan bersih

dari segala macam keburukan. Karenanya untuk memelihara sekaligus

mengembangkan fitrah yang ada pada anak, orang tua berkewajiban memberikan

didikan positif kepada anak sejak usia dini atau bahkan sejak lahir yang diawali

dengan mengazankannya.

Hal ini dikarenakan pada prinsipnya fitrah manusia menuntut pembebasan

dari kemusyrikan dan akibat-akibatnya yang dapat menyeret manusia kepada

penyimpangan watak dan penyelewengan serta kesesatan di dalam berfikir,

berencana dan beraktivitas.Bagi manusia kepala merupakan pusat penyimpanan

informasi alat indera yang mengatur semua eksistensi dirinya, baik psikologis

10Al Imam Abul Fida Ismail Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, Tafsir Al Qur’an al-‘Ażīm, terjemahan
Bahrum Abu Bakar, Tafsir Ibnu Kaśīr juz 14, (Bandung: Sinar Baru Algesindo,2003), h. 216
11Abu Abdullah ibn Muhammad Isma’il al-Bukhari, Shahih Bukhri Juz I, (Riyadh: Idaratul Bahtsi
Ilmiah,tt), h. 25.
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maupun biologis.Indera pendengaran, penglihatan, penciuman dan indera

perasaan diatur oleh kepala.

Tatkala azan berikut kalimah yang dikandungnya, yaitu kalimah Takbir

dan kalimah Tauhid, meyentuh pendengaran si bayi, maka kalimah azan tersebut

ibarat tetesan air jernih yang berkilauan ke dalam telinganya, sesuai dengan fitrah

dirinya.Pada waktu itu si bayi belum dapat merasakan apa-apa, hanya

kesadarannya dapat merekam nada-nada dan bunyi-bunyi kalimah azan yang

diperdengarkan kepadanya.Kalimah terebut dapat mencegah jiwanya dari

kecenderungan kemusyrikan serta dapat memelihara dirinya dari kemusyrikan.

Demikian pula kalimah azan seolah-olah melatih pendengaran manusia

(dalam hal ini anak bayi/usia dini) agar terbiasa mendegarkan panggilan nama

yang baik, sehingga hal ini menuntut para orang tua untuk memberi (menamai)

anaknya dengan nama yang baik serta memiliki makna yang baik pula. Hal ini

sejalan dengan sabda Rasul:

ُر ْبُن ُسلَْیَماَن  ثَنَا ُمَعمَّ اُق اْلبَْصِريُّ َحدَّ ْحَمِن ْبُن اْألَْسَوِد أَبُو َعْمٍرو اْلَورَّ ثَنَا َعْبُد الرَّ َحدَّ

ِ ْبِن ُعْثَماَن َعْن نَافٍِع َعْن اْبِن ُعمَ  قِّيُّ َعْن َعلِيِّ ْبِن َصالٍِح اْلَمكِّيِّ َعْن َعْبِد هللاَّ َر الرَّ

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم قَاَل  ِ َوَعْبُد “َعْن النَّبِيِّ َصلَّى هللاَّ ِ َعزَّ َوَجلَّ َعْبُد هللاَّ أََحبُّ اْألَْسَماِء إِلَى هللاَّ

ْحَمنِ  قَاَل أَبُو ِعیَسى ھََذا َحِدیٌث َحَسٌن َغِریٌب ِمْن ھََذا اْلَوْجھِ ”الرَّ
Artinya: “Nama yang paling disukai Allah adalah Abdullah dan

Abdurrahman”.(HR. At-Tirmizi). 12

Nama yang indah sesungguhnya tidak hanya sekedar nama atau panggilan, tetapi

sesungguhnya merupakan cerminan tentang adanya pujian atau do'a, harapan atau

gambaran semangat dan dambaan indah kepada anak-anaknya.

12Imam al-Hafidz Abi ‘Abbas Muhammad ibn ‘Isa ibn Saurah at-Tirmiżi, Sunan
at-Tirmiżi al-Jami’us Şahih, juz 4, (Semarang: Toha Putra,tt,). H. 216.
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Dalam mendukung perkembangan anak pada usia-usia selanjutnya,

termasuk pada usia dini, yang menjadi kewajiban orang tua adalah memberikan

didikan positif terhadap anak-anaknya, sehingga anak-anaknya tersebut tidak

menjadi/mengikut ajaran Yahudi, Nasrani atau Majusi, melainkan menjadi

muslim yang sejati. Mendidik anak dalam pandangan Islam, merupakan pekerjaan

mulia yang harus dilaksanakan oleh setiap orang tua, hal ini sejalan dengan sabda

Rasul:

ُن یَ  ى ْب ثَنَا یَْحیَ ثَنَا قُتَْیبَةُ َحدَّ ِن َحدَّ ابِِر ْب ْن َج ْرٍب َع ِن َح َماِك ْب ْن ِس ٍح َع ْن نَاِص ى َع ْعلَ

ْن أَْن  ٌر ِم َدهُ َخْی ُجُل َولَ َب الرَّ ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم َألَْن یَُؤدِّ ِ َصلَّى هللاَّ َسُمَرةَ قَاَل قَاَل َرُسوُل هللاَّ

یَتََصدََّق بَِصاعٍ 
"Seseorang yang mendidik anaknya adalah lebih baik daripada ia bersedekah

dengan satu sha'(R. Tirmidzi).13

Dalam pandangan Islam anak merupakan amanah di tangan kedua orang

tuanya.Hatinya yang bersih merupakan permata yang berharga, lugu dan bebas

dari segala macam ukiran dan gambaran. Ukiran berupa didikan yang baik akan

tumbuh subur pada diri anak, sehingga ia akan berkembang dengan baik dan

sesuai ajaran Islam, dan pada akhirnya akan meraih kebahagiaan di dunia dan di

akhirat. Jika anak sejak dini dibisakan dan dididik dengan hal-hal yang baik dan

diajarkan kebaikan kepadanya, ia akan tumbuh dan berkembang dengan baik dan

akan memperoleh kebahagiaan serta terhindar dari kesengaraan/siksa baik dalam

hidupnya di dunia maupun di akhirat kelak. Hal ini senada dengan firman Allah:

ٓأَیُّھَا ۡلِحَجاَرةُ ٱوَ لنَّاسُ ٱَءاَمنُوْا قُٓوْا أَنفَُسُكۡم َوأَۡھلِیُكۡم نَاٗرا َوقُوُدھَا لَِّذینَ ٱیَٰ

ٓئَِكةٌ ِغَالٞظ ِشَداٞد الَّ یَۡعُصوَن  َ ٱَعلَۡیھَا َملَٰ َمآ أََمَرھُۡم َویَۡفَعلُوَن َما یُۡؤَمُروَن َّ

٦

13Imam al-Hafidz Abi ‘Abbas Muhammad ibn ‘Isa ibn Saurah at-Tirmiżi, Sunan at-Tirmiżi al-
Jami’us Şahih, juz 3, (Semarang: Toha Putra,tt,). h 227
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Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu

dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya

malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah

terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan

apa yang diperintahkan.(At Tahrim: 6)

Terhadap ayat ini Ibnu Kasir dalam tafsirnya menjelaskan, bahwa ayat ini

menganjurkan kepada setiap individu muslim bertakwa kepada Allah dan

perintahkanlah kepada keluargamu untuk bertakwa kepada Allah. Ibnu Kasir

menjelaskan bahwa Qatada mengatakan bahwa engkau perintahkan mereka untuk

taat kepada Allah dan engkau cegah mereka dari perbuatan durhaka terhadap-Nya,

dan hendaklah engkau tegakkan terhadap mereka perintah Allah dan engkau

anjurkan mereka untuk mengerjakannya serta engkau bantu mereka untuk

mengamalkannya. Jika engkau melihat di kalangan keluargamu suatu perbuatan

maksiat kepada Allah, maka engkau harus cegah mereka darinya dan engkau

larang mereka melakukannya.

Hal yang sama juga dikemukakan Ad-Dahlak dan Muqatil, bahwa sudah

merupakan suatu kewajiban bagi seorang muslim mengajarkan kepada

keluarganya, baik dari kalangan kerabatnya ataupun budak-budaknya, hal-hal

yang difardukan oleh Allah dan mengajarkan kepada mereka hal-hal yang

dilarang oleh Allah yang harus mereka jauhi.14

Berdasarkan ayat tersebut, dipahami bahwa orang tua memiliki kewajiban

untuk memelihara diri dan keluarga (anak-anaknya) dari siksaan api neraka. Cara

yang dapat dilakukan oleh orang tua ialah mendidiknya, membimbingnya dan

mengajari akhlak-akhlak yang baik. Kemudian orang tua harus menjaganya dari

pergaulan yang buruk, dan jangan membiasakannya berfoya-foya, jangan pula

orang tua menanamkan rasa senang bersolek dan hidup dengan sarana-sarana

14Ibnu Kasir, Tafsir Al Qur’an al- Ażīmjuz 28…, h. 416.



13

kemewahan pada diri anak, sebab kelak anak akan menyia-nyiakan umurnya

hanya untuk mencari kemewahan jika ia tumbuh menjadi dewasa, sehingga ia

akan binasa untuk selamanya. Akan tetapi seharusnya orang tua sejak dini mulai

mengawasi pertumbuhannya dengan cermat dan bijaksana sesuai dengan tuntutan

pendidikan Islam.

Dari uraian di atas kiranya dapat disebutkan bahwa tujuan pendidikan anak

usia dini dalam pandangan Islam adalah memelihara, membantu pertumbuhan dan

perkembangan fitrah manusia yang dimiliki anak, sehingga jiwa anak yang lahir

dalam kondisi fitrah tidak terkotori oleh kehidupan duniawi yang dapat

menjadikan anak sebagai Yahudi, Nasrani atau Majusi. Atau dengan kata lain

bahwa pendidikan anak usia dini dalam pendidikan Islam bertujuan untuk

menanamkan nilai-nilai keislaman kepada anak sejak dini, sehingga dalam

perkembangan selanjutnya anak menjadi manusia muslim yang kāffah, yang

beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT.

Hidupnya terhindar dari kemaksiatan, dan dihiasi dengan ketaatan dan kepatuhan

serta oleh amal soleh yang tiada hentinya. Kondisi seperti inilah yang dikehendaki

oleh pendidikan Islam, sehingga kelak akan mengantarkan peserta didik pada

kehidupan yang bahagia di dunia maupun di akhirat.

Salah satu tugas sekolah sebagai lembaga pendidikan adalah

melaksanakan semua kegiatan pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang

berlaku, karena kurikulum disini merupakan alat untuk mencapai tujuan

pendidikan. Jadi, berhasil atau tidaknya suatu proses pendidikan sebagian besar

ditentukan dari manajemen kurikilum suatu lembaga pendidikan.

Secara etimologis, istilah kurikulum berasal dari bahasa yunani,

yaitucurir yang artinya “pelari” dan curere yang berarti “tempat berpacu”. Istilah

kurikulum berasal dari dunia olah raga, terutama dalam bidang atletik pada zaman

romawi kuno. Dalam bahasa prancis, istilah kurikulum berasal dari
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katacourier yang berarti berlari (to run). Kurikulum berarti suatu jarak yang harus

ditempuh oleh seorang pelari dari garis start sampai dengan finish untuk

memperoleh medali atau penghargaan.

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan,

isi, dan bahan pelajaran serta bahan yang digunakan sebagai pedoman

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan

tertentu.UU. No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan

bahwa, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan,

isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu.

Manajemen kurikulum adalah suatu system pengelolaan kurikulum yang

kooperatif, komperhensif, sistemik, dan sistematik dalam rangka mewujudkan

ketercapaian tujuan kurikulum. Dalam pelaksanaannya, manajemen berbasis

sekolah (MBS) dan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP). Oleh karena itu,

otonomi yang diberikan pada lembaga pendidikan dalam mengelola kurikulum

secara mandiri dengan memprioritaskan kebutuhan dan ketercapaian sasaran

dalam visi dan misi lembaga pendidikan tidak mengabaikan kebijaksanaan

nasional yang telah ditetapkan.

Manajemen kurikulum merupakan bagian integral dari kurikulum tingkat

satuan pendidikan (KTSP) dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Lingkup

manajemen kurikulum meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan

evaluasi kurikulum. Pada tingkat satuan pendidikan kegiatan kurikulum lebih

mengutamakan untuk merealisasikan dan merelevansikan antara kurikulum

nasional (standar kompetensi/kompetensi dasar) dengan kebutuhan daerah dan

kondisi sekolah yang bersangkutan, sehingga kurikulum tersebut merupakan

kurikulum yang integritas dengan peserta didik maupun dengan lingkungan

dimana sekolah itu berada.
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Terdapat lima prinsip yang harus diperhatikan dalam melaksanakan

manajemen kurikulum, yaitu :

a. Produktivitas, hasil yang akan diperoleh dalam kegiatan kurikulum

merupakan aspek yang harus dipertimbangkan dalam manajemen

kurikulum. Pertimbangan bagaimana agar peserta didik dapat mencapai

hasil belajar sesuai dengan tujuan kurikulum harus menjadi sasaran dalam

manajemen kurikulum.

b. Demokratisasi, pelaksanaan manajemen kurikulum harus berasaskan

demokrasi, yang menempatkan pengelola, pelaksana dan subjek didik

pada posisi yang seharusnya dalam melaksanakan tugas dengan penuh

tanggung jawab untuk mencapai tujuan kurikulum.

c. Kooperatif, untuk memperoleh hasil yang diharapkan dalam kegiatan

manajemen kurikulum, perlu adanya kerja sama yang positif dari berbagai

pihak yang terlibat.

d. Efektivitas dan efisiensi, rangkaian kegiatan manajemen kurikulum harus

mempertimbngkan efektivitas dan efisiensi untuk mencapai tujuan

kurikulum sehingga kegiatan manajemen kurukulum tersebut sehingga

memberikan hasil yang berguna dengan biaya, tenaga, dan waktu yang

relative singkat.

e. Mengarahkan visi, misi dan tujuan yang ditetapkan dalam kurikulum,

proses manajemen kurikulum harus dapat memperkuat dan mengarahkan

visi, misi, dan tujuan kurikulum.

Selain prinsip-prinsip tersebut juga perlu dipertimbangkan kebijaksanaan

pemerintah maupun departemen pendidikan, seperti USPN No. 20 tahun 2003,

kurikulum pola nasional, pedoman penyelenggaraan program, kebijaksanaan

penerapan Manajemen Berbasis Sekolah, kebijaksanaan penerapan Kurikulum

Tingkat Satuan Pendidikan, keputusan dan peraturan pemerintah yang

berhubungan dengan lembaga pendidikan atau jenjang/ jenis sekolah yang

bersangkutan.
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Dalam proses pendidikan perlu dilaksanakan manajemen kurikulum agar

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum berjalan dengan efektif, efisien,

dan optimal dalam memberdayakan berbagai sumber belajar, pengalaman belajar,

maupun komponen kurikulum. Ada beberapa fungsi dari manajemen kurikulum di

antaranya sebagai berikut :

a. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum,

pemberdayaan sumber maupun komponen kurikulum dapat ditingkatkan

melalui pengelolaan yang terencana dan efektif.

b. Meningkatkan keadilan (equality) dan kesempatan pada siswa untuk

mencapai hasil yang maksimal, kemampuan yang maksimal dapat

dicapai peserta didik tidak hanya melalui kegiatan intrakurikuler, tetapi

juga perlu melalui kegiatan ekstra dan kokurikuler yang dikelola secara

integritas dalam mencapai tujuan kurikulum.

c. Meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan

kebutuhan peserta didik maupun lingkungan, kurikulum yang dikelola

secara efektif dapat memberikan kesempatan dan hasil yang relevan

dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar.

d. Meningkatkan efektivitas kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam

mencapai tujuan pembelajaran, pengelolaan kurikulum yang

professional, efektif, dan terpadu dapat memberikan motivasi pada

kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam belajar.

e. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar, proses

pembelajaran selalu dipantau dalam rangka melihat konsistensi antara

desain yang telah direncanakan dengan pelaksanaan pembelajaran.

Dengan demikian, ketidaksesuaian antara desain dengan implementasi

dapat dihindarkan. Disamping itu, guru maupun siswa selalu termotivasi

untuk melaksanakan pembelajaran yang efektif dan efisien karena

adanya dukungan kondisi positif yang diciptakan dalam kegiatan

pengelolaan kurikulum.

f. Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membantu pengembangan

kurikulum, kurikulum yang dikelola secara professional akan melibatkan
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masyarakat, khususnya dalam mengisi bahan ajar atau sumber belajar

perlu disesuaikan dengan ciri khas dengan kebutuhan pembangunan

daerah setempat.

Adanya manajemen kurikulum, dalam hal ini khususnya kurikulum plus

atau kurikulum terintegrasi yang diselenggarakan secara efektif dan efisien,

diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas

pendidikan di suatu daerah. Untuk itu diperlukan sebuah manajemen yang baik

dari suatu lembaga pendidikan. “Studi tentang manajemen kurikulum adalah

bagian integral dari kurikulum”. Karena sekolah merupakan bagian dari

masyarakat dan mempersiapkan anak didik untuk kehidupan di masyarakat, maka

sekolah sangat dipengaruhi lingkungan masyarakat dimana sekolah tersebut

berada.Kualitas siswa akan dapat tercapai sesuai dengan harapan jika ditunjang

dengan adanya manajemen kurikulum yang berkualitas pula. Kurikulum di sini

mencakup tentang tujuan pendidikan, materi yang akan diberikan, metode

mengajarkannya, serta penilaian yang dilakukan.15

Dalam penelitian ini penulis manggunakan penelitian yang relevan yakni

jurnal yang berjudul “pelaksanaan manajemen kurikulum pada sekolah negeri”.

Dalam abstraknya memuat kurikulum tingkat satuan pendidikan

(KTSP)merupakan kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan di

setiap masing-masing satuan pendidikan.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat kita simpulkan bahwasannya KTSP

terdiri atas tujuan pendidikan satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum

tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus. Dari hasil penelitian

disimpulkan bahwa dalam perencanaan kurikulum, sekolah tersebut telah

menggunakan pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran mengenai tujuan

serta isi dan persiapan bahan pelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Dalam

15Oemar Hamalik,Administrasi dan Supervisi Pengembangan Kurikulum,(Bandung:Mandar
Maju,1992)hlm.61-62
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kaitannya dengan pelaksanaan, sekolah melakukan pelaksanaan menetapkan

bahan belajar, meliputi menetapkan jumlah jam untuk kegiatan pembelajaran tatap

muka, menetapkan jumlah jam pelajaran yang terdini atas jam tatap muka,

kemudian menetapkan kalender akademik dalam pembentukan roster pelajaran. Ti

ga pilarbesar yaitu perencanaan, pelaksanaan dalam evaluasi sudah baik, dalam

bentuk pelaksanaan administrasi tetapi evaluasi dilakukan jika proses pelaksanaan

manajemen kurikulum mengalami kendala dan masalah.16

Dari jurnal diatas dapat dipahami bahwa secara garis besar manajemen

kurikulum memiliki tiga pilar besar yaitu perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

Manajemen kurikulum merupakan ruh nya suatu lembaga pendidikan. Peran

penting manajemen kurikulum diatas menjadikan alasan penulis tertarik untuk

mengkaji lebih jauh “Manajemen Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini dengan

Objek penelitian TK Padma Mandiri Kecamatan Kedaton Bandar Lampung”.

B. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas dapat dipahami

bahwa Kualitas siswa akan dapat tercapai sesuai dengan harapan jika

ditunjang dengan adanya manajemen kurikulum yang berkualitas pula.

Kurikulum di sini mencakup tentang tujuan pendidikan, materi yang akan

diberikan, metode mengajarkannya, serta penilaian yang dilakukan.

Sehingga fokus dalam penelitian ini adalah menganalisis impelementasi

manajemen kurikulum pendidikan anak usia dini.

2. Sub Fokus Penelitian

Berdasarkan fokus tersebut, maka ada 3 hal yang menjadi subfokus dalam

penelitian ini :

1) Perencanaan kurikulum pendidikan anak usia dini di TK Padma

16Jurnal administrasi pendidikan, T. Amouh Roni Atmaja, 4 november 2015
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Mandiri Kedaton Bandar Lampung.

2) Pelaksanaan kurikulum pendidikan anak usia dini di TK Padma

Mandiri Kedaton Bandar Lampung.

3) Evaluasi kurikulum pendidikan anak usia dini di TK Padma Mandiri

Kedaton Bandar Lampung.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas, masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini dapat

dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perencanaan kurikulum pendidikan anak usia dini di TK

Padma Mandiri Kedaton Bandar Lampung?

2. Bagaimanakah pelaksanaan kurikulum pendidikan anak usia dini di TK

Padma Mandiri Kedaton Bandar Lampung?

3. Bagaimanakah evaluasi kurikulum pendidikan anak usia dini di TK Padma

Mandiri Kedaton Bandar Lampung?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui perencanaan kurikulum di TK Padma Mandiri

KedatonBandar Lampung.

b. Untuk mengetahui pelaksanaan kurikulum di TK Padma Mandiri

Kedaton Bandar Lampung.

c. Untuk mengetahui evaluasi kurikulum di TK Padma Mandiri  Kedaton

Bandar Lampung .

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi berbagai

pihak diantaranya sebagai berikut:

a. Secara Teoritis
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1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan

dalam pengembangan disiplin ilmu manajemen pendidikan

khususnya berkenaan dengan manajemen kurikulum pendidikan

anak usia dini.

2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian dan

pengembangan teori lebih lanjut yang berkenaan dengan

manajemen kurikulum pendidikan anak usia dini.

b. Secara Praktis

1) Bagi penulis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sebuah

rujukan yang lebih kongkrit selama penulis masih berkecimpung

dalam dunia pendidikan, khususnya pengembangan kurikulum bagi

pendidikan anak usia dini.

2) Bagi sekolah, dapat dijadikan sebagai rujukan dan pertimbangan

dalam evaluasi kurikulum.

3) Bagi pembaca umumnya, dapat dimanfaatkan untuk menambah

wawasan mengenai perencanaan, pelaksanaan kurikulum di Taman

Kanak-Kanak yang sangat mempengaruhi perkembangan anak

didik.




