
BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum TK Padma Mandiri Kedaton Bandar Lampung

1. Tinjauan Historis

TK Padma Mandiri merupakan Yayasan Pendidikan yang lahir

dilatarbelakangi oleh keprihatinan sebuah keluarga yang mengalami kegalauan

dari hati karena dampak pendidikan masa lalu yang masih kurang memberikan

bekal anak usia dini dengan kualitas kompetensi keilmuan dan ketrampilan hidup,

akhlak mulia serta pembentukan karakter serta jati diri sebagai insan Indonesia,

maka Yayasan Pendidikan Padma Mandiri lahir sebagai wujud keinginan anak

bangsa menyumbangkan darma baktinya dalam upaya secara istiqomah

menyiapkan anak didik agar menjadi generasi yang paham dan sadar atas jati

dirinya sebagai insan Indonesia serta memiliki bekal keyakinan dan nilai- nilai

spiritual keagamaan yang kokoh dan berakhlak al-karimah ketika mereka harus

bergaul dan bersaing dengan bangsa lain.

Tanggal 5 Desember 2005 merupakan awal sejarah lahirnya Yayasan

Pendidikan Padma Mandiri dan pada tahun tersebut mulai mengelola Taman

Kanak Kanak yang terletak di jalan Mawar no.33 Way halim.1

2. Visi dan Misi TK Padma Mandiri

Visi : Mewujudkan manusia yang beriman,berilmu dan berakhlak mulia

Misi:

a. Menanamkan pengetahuan dasar tentang Ketuhanan Yang Maha

Esa.

b. Menanamkan rasa hormat dan berbakti kepada orang tua dan

patuh kepada guru.

c. Menanamkan jiwa yang penuh kasih sayang dan suka

menolongpada semua orang.

1Dokumentasi, profil TK Padma Mandiri tahun 2016
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3. Letak Geografis

TK Padma Mandiri terletak pada wilayah yang strategis,karena berada di

tengah wilayah yang diapit oleh dua jalan yang mudah dijangkau oleh kendaraan

umum, letak TK Padma Mandiri yangbersebelahan dengan pasar tempel dan

berada di jalan mawar no.33 Way halim Kedaton.

4. Struktur Organisasi

a. YayasanPendidikan Padma Mandiri sebagai berikut :

Ketua : Wahdian,M.PdT

Wakil Ketua : Drs.Paimun

Sekertaris : Nur Rahmat,SH

Bendahara : Agusmailani Diana,S.Sos

b. Badan Pengelola TK Padma Mandiri sebagai berikut :

Kepala Sekolah : Sulastri,S.Pd., AUD

TU : Safitri,S.Pd

Bendahara : Putri Rahma Tika,S.Pd

Tim Guru dan karyawan

5. Keadaan Guru, Karyawan dan siswa TK Padma Mandiri

a. Keadaan Guru

Keadaan guru lembaga pendidikan merupakan pihak yang memiliki peran

sentral dalam proses pembelajaran. Dari guru diharapakan akan terjadi proses

transfer pengetahun kepada siswa agar dapat menjadi siswa yang berguna bagi

masyarakat dan lingkungan.

Untuk mewujudkan cita-cita Yayasan Pendidikan Padma Mandiri dalam

merekrut para guru dan tenaga kependidikan diharuskan yang mempunyai

kompetensi yang sesuai dengan bidangnya.TK Padma Mandiri pada tahun

pelajaran 2016 – 2017 memiliki tenaga pengajar sebanyak 9 orang.Dengan

perincian sebagai berikut:
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Tabel 01.

Keadaan Guru TK Padma Mandiri Tahun Pelajaran 2016 – 2017

No NAMA
IJAZAH

TERAKHIR
GTY GTT

1. Sulastri,S.Pd S1 PAUD Guru DPK

2. Sri Warningsih SPGTK Guru DPK

3. Ramilah,S.Pd S1 PAUD V

4. Budi Utami,S,Ag S1 PAI V

5. Herwanti,S.Pd S1 PAUD V

6. Eka Neni Yulianti,S.Pd S1 PAUD V

7. Safitri,S.Pd S1 PAUD V

8. Putri Rahmatika,S.Pd S1 PAUD V

9. Noviyanti SMK V

Sumber data : data guru TK Padma Mandiri Kedaton Bandar Lampung Th. 20162

b. Keadaan Karyawan TK Padma Mandiri

Tabel. 02

Keadaan Karyawan TK Padma Mandiri tahun pelajaran 2016 – 2017

NO Karyawan SMA D3 S1 Jumlah

1 Tata Usaha 1 1

2 Pembina Seni 1 1

3 Pembina Agama 1 1

4 Pembina Sempoa 1 1

5 Petugas kebersihan 1 1

Jumlah 5

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui jumlah guru dan Karyawan di TK

Padma Mandiri pada tahun pelajaran 2016 – 2017 sudah sesuai dengan jumlah

2Dokumentasi, data guru TK Padma Mandiri Kedaton Bandar Lampung Th. 2016



102

peserta didik sejumlah 133 siswa, sehingga dengan jumlah guru yang memadai

tersebut proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar.

c. Keadaan Siswa TK Padma Mandiri

Alhamdulillah sampai saat ini animo masyarakat yang mempercayakan

pendidikan putra putrinya di TK Padma Mandiri semakin tahun mengalami

kenaikan yang cukup bagus. Jumlah siswa yang terdaftar pada tahun pelajaran

2016 – 2017 sebanyak 133 yang terdiri dari 98 kelompok B (TK besar) dan 35

kelompok A (TK kecil).Adapun perinciannya sebagai berikut :

Tabel. 03

Rekapitulasi Data Siswa TK Padma Mandiri tahun 2016 – 2017

Kelas L P Jumlah

Kelompok A 16 19 35

Kelompok B 52 46 98

Jumlah 133

6. Sarana dan Prasarana

Dalam sebuah lembaga pendidikan sarana dan prasarana pasti diperlukan,

karena tanpa adanya sarana dan prasarana yang memadai besar kemungkinan

kegiatan pembelajaran akan berjalan kurang lancar serta sulit untuk mencapai

tujuan yang ditetapkan.Secara umum sarana dan prasarana yang ada di TK Padma

Mandiri cukup, mulai dari ruang kelas sampai kamar mandi/wc .

Tabel 04.

Keadaan Sarana Prasarana TK Padma Mandiri

NO SARANA/PRASARANA ADA TIDAK
ADA

KETERA-
NGAN

1 Ruang Kepala Sekolah 1 - Baik

2 Ruang Tamu 1 - Baik

3 Ruang Guru - - -
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4 Ruang Tata Usaha 1 - Baik

5 Ruang Kelas 4 - Cukup

6 Ruang Perpustakaan - - -

7 Ruang UKS - - -

8 Ruang serba guna - - -

9 Taman Bermain 1 - Cukup

10 WC 2 - Baik

11 Ruang Dapur 1 - Baik

12 Halaman parker - - -

7. Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan belajar mengajar di TK Padma Mandiri dilaksanakan pada pagi

hari. Adapun jadwal kegiatan sebagai berikut :

Tabel  05.

Kegiatan Belajar Mengajar TK Padma Mandiri Kelompok A ( Nol Kecil )

HARI WAKTU KEGIATAN

Senin , Selasa 07.00 – 08.00 Pembukaan (Agama: hafalan

surat pendek)

08.00 – 09.00 Inti

09.00 – 09.30 Istirahat

09.30 – 10.00 Penutup (Iqro)

Rabu, Kamis 07.00 – 08.00 Pembukaan (Agama: hafalan

Doa sehari-hari)

08.00 – 09.00 Inti

09.00 – 09.30 Istirahat

09.30 – 10.00 Penutup (Iqro)
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Jum’at 07.00 – 08.00 Pembukaan (Agama: praktek

gerakan sholat)

08.00 – 08.30 Istirahat

08.30 – 09.00 Penutup

Sabtu 07.00 – 09.00 Kegiatan ekskul

09.00 – 09.30 Istirahat

09.30 – 10.00 Penutup

Kegiatan Belajar Mengajar Di TK Padma Mandiri Kelompok B

HARI WAKTU KEGIATAN

Senin , Selasa 07.00 – 08.00 Pembukaan (Agama:

hafalan surar pendek)

08.00 – 09.00 Inti

09.00 – 09.30 Istirahat

09.30 – 10.30 Penutup (Agama :Iqro)

Rabu , Kamis 07.00 – 08.00 Pembukaan,(Agama:hafala

n doa sehari-hari)

08.00 – 09.00 Inti

09.00 – 09.30 Istirahat

09.30 – 10.30 Penutup (Agama: Iqro)

Jum’at 07.00 – 08.00 Pembukaan:  (Agama

Praktek sholat bersama)

08.00 – 09.00 Inti

09.00 – 09.30 Istirahat

09.30 – 10.00 Penutup (Agama: Iqro)
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Sabtu 07.00 – 09.00 Kegiatan ekskul

09.00 – 09.30 Istirahat

09.30 – 10.00 Penutup

Sumber data : satuan kegiatan harian TK Padma Mandiri Th. 2016

Kegiatan ekskul dalam pembelajaran diisi dengan tari, nyanyi,sempoa.Khusus

kegiatan sempoa pada semester 2 dan diperuntukkan kelas B ( TK besar).

B. Penyajian Data

Dalam pelaksanaannya Kepala Sekolah diberi wewenang merencanakan

sekaligus mengevaluasi kurikulum di TK Padma Mandiri sedang pelaksana

kurikulum adalah guru-guru dalam kegiatan mengajar.

1. Perencanaan (Planning)

Perencanaan kegiatan belajar mengajar di TK Padma Mandiri yaitu dibagi

atas perencanaan tahunan dan semester,perencanaan mingguan (SKM) dan

perencanaan harian (SKH).

Sebagaimana hasil wawancara dengan kepala sekolah, bahwa dalam

merencanakan program kegiatan belajar mengajar, perlu menyusun program

antara lain:

1) Perencanaan program

Penyusunan program adalah memikirkan dan menetapkan tentang apa

yang akan dilakukan selama satu tahun ajaran dalam rangka mencapai tujuan

pendidikan. Adapun kegiatannya meliputi kegiatan awal tahun, kegiatan bulanan,

kegiatan mingguan, dan kegiatan menjelang akhir tahun. Berdasarkan hasil

wawancara terhadap kepala sekolah, didapat bahwa dalam perencanaan program

sekolah mengacu pada visi dan misi sekolah.3 Adapun dalam perencanaan

program, kepala sekolah mengadakan rapat diawal tahun beserta dewan guru utuk

membahas rencana program satu tahun kedepan. Hal ini dapat diketahui melalui

3Sulastri, S.Pd, wawancara, tanggal 6 agustus- 23 september 2016
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notulen rapat yang diadakan di bulan juli.4 Dalam rapat tersebut didapat kepala

sekolah membuat rencana tahunan yang akan dikembangkan menjadi satuan

kegiatan mingguan dan selanjutnya satuan kegiatan harian. Hal ini diperkuat

dengan wawancara dengan guru-guru yang membenarkan bahwa kepala sekolah

memimpin rapat diawal tahun untuk penyusunan program.

Rencana tahunan, dapat dimulai pada saat anak- anak libur kenaikan

kelas.Kepala TK dan Gurumenggunakan separuh waktu liburan kenaikan kelas

untuk membuatperencanaan program tahunan. Perencanaan tahunan cukup

gambaran umum tentang kegiatan sekolah selama satu tahun, waktu pelaksanaan

dan petugas yang harus bertanggung jawab setiap kegiatan.Kepala TK Padma

Mandiri dan tim Guru menentukan tema yang akan dipakai dalam pembelajaran

selama satu tahun.Kemudian dapat dibagi dalam kegiatan program bulanan dan

mingguan.Didalam perencanaan perlu dimasukkan konsep umum yang akan

dikenalkan,kegiatan anak diluar kegiatan rutin, misalnya kunjungan lapangan,

perayaan hari- hari besar keagamaan, nasional dan kegiatan ekstra yang ada di

sekolah.

Kepala TK Padma Mandiri juga menjadwalkan pertemuan dengan orang

tua murid yang pelaksanaannya dijadwalkan 2 kali pertemuan selama 1

tahun.Dalam pertemuan dengan orang tua murid (perenting) menyampaikan

kebijakan pimpinan lembaga, vis misi dan program kegiatan belajar di TK Padma

Mandiri.

2) Penyusunan Kalender Pendidikan

Kalender pendidikan merupakan ketentuan waktu belajar yang berisi

tentang jumlah hari efektif dalam satu tahun yang terdiri dari dua

semester, jadwal penerimaan murid baru, jadwal perencanaan jadwal

pelajaran, jadwal perencanaan kelas untuk guru, jadwal hari – hari pertama masuk

taman kanak – kanak, hari – hari libur nasional, dan hari libur keagamaan. Kepala

4Dokumentasi, notulen rapat awal tahun 2016-2017
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TK dan tim Guru menyusun Kalender Pendidikan yang disesuaikan dengan

keadaan di TK Padma Mandiri yang dibuat jadwal untuk memastikan kalender

satu tahun sudah terisi dengan agenda yang terencana untuk memudahkan guru

dalam melaksanakan program berdasarkan kedekatan waktu yang menjadi

prioritas  dan mempersiapkan agenda- agenda yang akan datang.

3) Penyusunan Jadwal Kegiatan Belajar.

Jadwal kegiatan belajar merupakan kegiatan harian yang berisi tentang

kegiatan – kegiatan belajar yang harus diikuti siswa, waktu dan tempat

pelaksanaannya, serta guru yang bertugas sebagai pengelolahnya. Rencana harian

memberikan catatan tentang kegiatan yang akan dijalankan ibu guru. Rencana

pembelajaran harian dimasukkan  ke dalam jadwal harian.Jadwal harian harus

disesuaikan dengan kebutuhan, minat dan usia perkembangan anak. Jadwal harian

sangat membantu berjalannya satu kegiatan ke kegiatan lain dengan lancar. Untuk

membuat jadwal harian yang baik menurut ibu Sulastri harus memiliki ragam

kegiatan, seperti : saat aktif dan tenang, kegiatan dalam kelompok besar, kecil dan

bermain sendiri, bermain didalam dan di luar kelas, bermain atas pilihan anak dan

atas arahan guru.

4) Perencanaan Kegiatan Belajar Mengajar

Perencanaan kegiatan belajar mengajar adalah penyusunan

persiapan segala sesuatu yang diperlukan sebelum melaksanakan proses belajar

mengajar. Dalam proses belajar mengajar perlu memperhatikan struktur

kurikulum yang ada sehingga waktu yang ditentukan mudah untuk diaplikasikan

dalam pengembangan kurikulum.

Kurikulum yang dikembangkan oleh TK Padma Mandiri memuat kegiatan

pembelajaran yang dilaksanakan sesuai visi misi dan tujuan lembaga yang

didalamnya dimasukkan atau diintegrasikan pendidikan Agama Islam.Di lembaga

ini pengembangannya mengikuti prinsip relevansi dengan kebutuhan anak,

mengdaptasi perubahanpsikologis,IPTEK dan seni, kontinuitas, bersifat
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fleksibilitas, kepraktisan dan akseptabilitas, kelayakan (feasibilitas),

akuntabilitas.Struktur kurikulum merupakan bidang pengembangan yang harus

ditempuh oleh anak dalam kegiatan pembelajaran yang terbagi menjadi dua

kelompok, yatiu:pengembangan pembiasaan meliputi moral nilai- nilai agama dan

social kemandirian, pengembangan kemampuan dasar meliputi bahasa, kognitif,

fisik motorik, seni.

5) Pengaturan Pembukaan Tahun Ajaran Baru

Sebelum tahun ajaran baru dimulai Kepala TK menyusun jadwal Guru –

guru untuk piket dalam pelaksanaan penerimaan murid baru sesuai jadwal yang

sudah ditetapkan. Kemudian menyeleksi berapa siswa yang akan diterima,

membagi kelompok sesuai usia anak dan guru sebagai petugas atau pembimbing

dikelas

Pengaturan pembukaan tahun ajaran baru merupakan kegiatan untuk

memperkenalkan siswa terhadap sistem pendidikan lengkap dengan

komponen pendukungnya bersama murid. Misalnya: kegiatan belajar yang harus

diikuti murid, tata tertib taman kanak – kanak, seragam murid, jadwal belajar,

situasi dan kondisi lingkungan taman kanak – kanak., nama kepala taman kanak –

kanak, dan guru taman kanak – kanak.

6) Pengaturan Pelaksanaan Program Kegiatan Belajar Mengajar

Pengaturan pelaksanaan program kegiatan belajar mengajar merupakan

kegiatan pengaturan belajarditingkat kelas yang dilakukan oleh guru kelas yang

sudah ditetapkan oleh Kepala Sekolah. Kegiatannya meliputi: pengelompokkan

murid, menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar, menilai pencapaian kegiatan

belajar yang telah ditetapkan.

7) Pengaturan Kegiatan Bermain

Pengaturan kegiatan bermain adalah salah satu bentuk kegaiatan belajar

yang meliputi: perencanaan jenis materi, mengatur tugas guru dalam permainan,
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mengatur penggunaan fasilitas permainan. Penataan sarana dan prasarana menjadi

faktor pendukung yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan proses

pembelajaran yang disusun dan dikembangkan oleh Kepala TK bersama-sama

dengan guru. Kepala TK menyadari prasarana merupakan kelengkapan yang

penting dan mendukung dalam penyelenggaraan pendidikan TK .Di TK ini

prasarana belum lengkap, ruang untuk pembelajaran hanya ada empat

ruang,halaman untuk bermain diluar kelas juga terbatas, tempat tunggu untuk

orang tua dan tempat parkir juga tidak ada, maka perlu perencanaan lebih lanjut

mengingat jumlah murid yang meningkat.

8) Pengaturan Kegiatan Evaluasi

Evaluasi diperlukan untuk melihat sejauh mana pengelolaan program yang

sudah dirancang dan dilaksanakan mencapai tujuan visi, misi lembaga. Selain itu

juga evaluasi diperlukan untuk membuat umpan balik terhadap apa yang sudah

dicapai. Apabila data hasil evaluasi tersebut menunjukkan hasil positif maka dapat

dilanjutkan dengan  pengembangan program. Evaluasi disini meliputi evaluasi

program lembaga dan evaluasi perkembangan anak didik.

Selanjutnya diperoleh hasil wawancara dengan ibu Ramilah bahwa,

sebelum melakukan proses belajar mengajar guru harus melakukan beberapa

persiapan diantaranya membuat SKH yang isinya mencakup pembukaan,kegiatan

inti sesuai dengan tema yang akan diberikan, jenis permainan dan media/alat yang

akan digunakan, istirahat kemudian  penutup.5

Pedoman KBM ini berisi rambu-rambu yang harus diperhatikan dalam

pelaksanaannya mencakup kegiatan pembukaan, sifat dari kegiatan ini adalah

untuk kegiatan pemanasan.Kegiatan tersebut adalah kegiatan yang berhubungan

dengan tema dan sub tema ditambah pendidikan agama yaitu cerita-cerita islami

dan hafalan surat pendek. Berikutnya kegiatan inti, kegiatan inti ini adalah

kegiatan yang mengaktifkan perhatian kemampuan dan social emosional anak

5Ramilah, Guru TK Padma Mandiri, Wawancara, Tanggal 29 Agustus 2016
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Istirahat/ makan, kegiatan ini kadang- kadang dapat dipakai untuk mengisi

kemampuan yang hendak dicapai yang berkaitan dengan kegiatan makan, setelah

kegiatan makan selesai waktu yang tersisa dapat dipergunakan untuk bermain

diluar kelas. Terakhir kegiatan penutup, bagian waktu terakhir ini diisi dengan

kegiatan yang bersifat menenangkan anakdan penambahan pendidikan agama.

Lebih lanjut wawancara dengan ibu Herwanti diperoleh bahwa, Seorang

guru harus selalu siap dengan segala tanggung jawab yang harus ia laksanakan,

disamping sebagai guru atau pendidik disekolah juga memperhatikan tugas

tertulisnya yaitu membuat perencanaan belajar agar dalam pelaksanaannya dapat

terealisasi dengan baik berdasarkan tujuan  yang ingin dicapai.6

Selain itu didapat wawancara dengan kepala TK mengenai perencanaan

pembelajaran bahwa, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam hal

perencanaan di TK Padma Mandiri yaitu:

a) Pada pembuatan SKM dan SKH perlu mendapat perhatian bagi

setiap guru dalam melaksanakan belajar mengajar.Keberadaan

hal terebut harus dijadikan dokumentasi guru sebagai acuan

untuk menuju kearah yang  lebih  baik.

b) Walaupun SKM dan SKH sudah disusun tetapi dalam

pelaksanaannya tidak bersifat kaku, sehingga kreatifitas guru

dapat berkembang.7

Pelaksanaan program kegiatan belajar mengajar di taman kanak-kanak

adalah kegiatan dimana seorang guru membimbing peserta didik agar mengerti

dan bisa menulis dan membaca dan berhitung.

1) Pengaturan pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan

Bimbingan dan penyuluhan di taman kanak–kanak adalah kegiatan

pemberian bantuan kepada murid agar murid mampu mengikuti program

6Herwanti, Guru TK Padma Mandiri, Wawancara, Tanggal 29 Agustus 2016
7Sulastri, Kepala TK Padma Mandiri, Wawancara, Tanggal 29 Agustus 2016
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pendidikan secara optimal sesuai keadaan lingkungan taman kanak –kanak.

Kegiatan ini dilakukan guru pada saat kegiatan berlangsung dan pada saat anak

berada dilingkungan  TK.

2) Pengaturan penutupan tahun ajaran

Pengaturan penutupan ajaran baru selaluberisi tentang susunan acara yang

ditampilkan, orang yang akan tampil, pantia penyelenggara, tempat

penyelenggara, waktu penyelenggara, pihak – pihak yang akan diundang dalam

acara. Kegiatan ini biasa dilakukan di TK sebagai kegiatan akhir tahun ajaran

dengan diadakan pentas oleh anak- anak.Yang harus diperhatikan dalam acara ini

adalah membentuk panitia.

2. Pelaksanaan

Mengenai pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di TK Padma Mandiri

mulai hari Senin sampai dengan Sabtu dan kegiatan ekstra kurikuler didalam

pembelajaran.TK Padma Mandiri menggunakan kurikulum plus atau terintegrasi

yaitu kurikulum dari diknas dan ada penambahan pada pendidikan agama.

Sebagaimana wawancara dengan ibu Budi Utami, bahwa pelaksanaan

kegiatan pebelajarandi TK Padma Mandiri mulai hari senin sampai dengan Sabtu

dan terdapat kegiatan ekstra kurikuler yang dilaksanakan pada hari sabtu.Selain

itu kurikulum yang digunakan di TK Padma Mandiri adalah kurikulum plus atau

terintegrasi yaitu kurikulum dari diknas dan ada penambahan pada pendidikan

agama.8

Diperkuat dengan hasil wawancara yang diperoleh dari Ibu kepala sekolah

bahwa TK Padma Mandiri menggunakan kurikulum plus atau terintegrasi yaitu

kurikulum dari diknas dan ada penambahan pada pendidikan agama, dengan

sistem tersebut anak-anak dapat belajar dengan penambahan pendidikan agama

8Budi Utami, Kepala TK Padma Mandiri, Wawancara, Tanggal 30 Agustus 2016
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yang diterapkan dan di masukkan dalam pembelajaran setiap hari sesuai jadwal

yang sudah ditetapkan.9

Lebih lanjut diperoleh wawancara dari ibu Eka, Taman Kanak Kanak

Padma Mandiri menggunakan sistem belajar yang lebih mengutamakan keaktifan

dan kreatifitas anak, dengan metode belajar sambil bermain, bermain seraya

belajar dan menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, standar

kompetensi TK/RA dari Diknas.Kegiatan belajar berpusat pada anak dengan

sistem kelompok.10

Selain itu, Dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar berdasarkan SKH

yang telah dibuat di TK Padma Mandiri, guru mengatur kelas sedemikian rupa

sehingga kegiatan dapat dilaksanakan secara berkelompok (kecil) maupun

perorangan. TK Padma Mandiri  melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan

memberikan pendidikan  agama  setiap awal kegiatan  kepada anak secara aktif

melalui kegiatan bermain. Karena yang terpenting adalah mengusahakan agar

tetap aktif, berbuat dan menemukan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan,

minat dan kemampuannya.Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler di TK Padma

Mandiri  menggunakan waktu yang sudah ditentukan  untuk kegiatan

ekstrakurikuler yaitu pada hari sabtu.Dan juga perlu diperhatikan pengadaan

tenaga pelatih yang profesional dalam pembinaan kegiatan ekstrakurikuler

tersebut.11

Lebih lanjut diperoleh informasi mengenai hal diatas bahwa kekuatan dan

kelemahan dalam hal pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di TK tersebut tidak

adanya ruang khusus dalam penambahan pendidikan agama, sehingga dalam

pelaksanaannya kerap menggunakan waktu belajar didalam kelas  dimasing-

masing kelompok.12

9Sulastri, Kepala TK Padma Mandiri, Wawancara, Tanggal 30 Agustus 2016
10Eka Neni Yulianti, Guru TK Padma Mandiri, Wawancara, Tanggal 30 Agustus 2016
11 Safitri, Guru TK Padma Mandiri, Wawancara, Tanggal 30 Agustus 2016
12 Budi Utami,Guru TK Padma Mandiri, Wawancara, Tanggal 30 Agustus 2016
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Tabel  06.

Kurikulum TK Padma Mandiri

Smt Tema

Alokasi Waktu

TK A TK B

I

1. Diri Sendiri (Aku dan Panca Indra) 3 3

2. Lingkunganku (keluargaku, rumahku dan 4 4

sekolah)

3. Kebutuhanku (Makanan, Minuman, 4 4

Pakaian, Kesehatan, kebersihan, dan

keamanan)

4. Binatang 3 3

5. Taman 3 3

6. Rekreasi (Kendaraan) Pesisir, dan 4 4

Pegunungan

7. Pekerjaan 3 3
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8. Air Udara dan Api 2 2

II

9. Alat

Komunikasi 3 3

10. Tanah airku (Negaraku, Kehidupan di

Kota dan didesa ) 3 3

11. Alam semester (Matahari, Bulan,

Binatang, Bumi, Langit, dan Gejala

Alam) 3 3

Jumlah 35 35

Hasil observasi berdasarkan tabel diatas, pada alokasi waktu dalam satu

tahun pelajaran (2semester) yaitu TK Padma Mandiri lebih banyak 1 minggu dari

kurikulum Taman Kanak-kanak. Karena berdasarkan ketentuan kurikulum untuk

Taman Kanak-kanak dari diknas, minggu efektif dalam satu tahun pelajaran

adalah 34 minggu dengan jam belajar efektif per dari adalah 2,5 jam (150

menit).13

Penetapan minggu efektif pada TK Padma Mandiri, dalam hal pengadaan

dan penyajian materi berdasarkan kurikulum yang sudah ada lebih terencana

sehingga materi yang sudah ada tersampaikan kepada anak didik dengan

penambahan pendidikan agama diawal dan akhir pelajaran.14

13Observasi, Kurikulum TK Padma Mandiri,Tanggal 2 September 2016
14Noviyanti,Guru TK Padma Mandiri, Wawancara, Tanggal 2 September 2016
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Materi dan kemampuan tersebut tidak dapat tercapai hanya dalam satu

kegiatan saja, tetapi dapat dilaksanakan secara berulang karena kemampuan-

kemampuan tersebut merupakan kemampuan minimal yang dapat dicapai anak

selama satu caturwulan / satu tahun belajar. Dalam pelaksanaan KBM tidak

menutup kemungkinan adanya penambahan kemampuan yang akan dicapai anak

yang mempunyai kemampun lebih.

Kemampuan- kemampuan tersebut disusun secara berurutan disesuaikan

dengan perkembangan anak, yang mencakup kemampuan berbahasa, daya pikir,

daya cipta, keterampilan dan jasmani. Agar lebih bermakna pelaksanaan KBM

dilakukan melalui pembahasan tema, yang diambil mulai dari lingkungan terdekat

yang merupakan pokok bahasan yang perlu dikembangkan oleh guru sesuai

dengan tema- tema yang sudah disusun pada tabel  06.

Dalam melaksanakan pengajaran kita harus melihat 2 hal yaitu:

a. Metode Pengajaran TK Padma Mandiri

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru Budi Utami, S.Ag selaku guru

kelas sekaligus guru agama di TK Padma Mandiri, bahwa metode mengajar yang

digunakan harus bervariasi, diantaranya yaitu metode tanya jawab, permainan,

bercerita, karya wisata, bernyanyi, dan lain sebagainya. Tetapi metode yang

paling disenangi oleh anak-anak yaitu metode bercerita.Karena pada dasarnya

bahwa dengan menggunakan media apapun, apabila diawali dengan bercerita,

anak-anak pasti merasa senang.

Kegiatan belajar lebih mengutamakan keaktifan dan kreatifitas anak

dengan metode belajar sambil bermain, bermain seraya belajar.Metode bervariasi

digunakan untuk menghindari kebosanan dan kejenuhan anakdalam belajar.15

b. Media Belajar TK Padma Mandiri Kedaton

15 Budi Utami,Guru TK Padma Mandiri, Wawancara, Tanggal 2 September 2016
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Media belajar pada TK Padma Mandiri terdapat beberapa media belajar

berdasarkan kegiatan kelompok. Berikut adalah media belajar pada TK Padma

Mandiri:

Tabel  07.

Media Belajar pada TK  Padma Mandiri Kedaton

No Media Belajar Ada / Tidak

1 Media Baca Tulis Ada

2 Media berhitung / Matematika Ada

3 Media IPA & SAINS Tidak ada

4 Media Agama Ada

5 Media drama Tidak ada

6 Media  music Tidak ada

7 Media Seni Ada

8 Media balok Ada

9 Media Pasir dan Air Tidak ada

10 - -
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Berdasarkan hasil pengamatan yang penulis lakukan di TK Padma Mandiri

Kedaton, dari segi pengadaan peralatan bermain belum cukup, sehingga perlu

diperhatikan dalam hal pengadaan dan kelengkapannya serta pengaturannya

sehingga anak merasa nyaman ketika menggunakannya.16

Media belajar merupakan bagian dari sumber belajar dimana termasuk

juga alat permainan untuk memberikan informasi maupun berbagai keterampilan

kepada murid maupun guru antara lain buku referensi, buku cerita, gambar-

gambar, nara sumber, benda atau hasil budaya dan sebagainya.17

Selain itu diperoleh wawancara dengan ibu Herwanti, bahwa Perpustakaan

berfungsi sebagai jantung sekolah di dalamnya berisi berbagai informasi yang

dapat membantu mengembangkan diri setiap orang. Pada TK Padma Mandiri,

fasilitas perpustakaan sudah ada. Akan tetapi, tempatnya tidak mendukung dan

jumlah buku yang sangat terbatas, sehingga kreatifitas anak kurang

berkembang.Selain itu, media elektronik seperti televisi tidak ada, padahal media

tersebut sangat membantu dalam menambah pengetahuan anak terutama dari segi

visualisasi, misalnya tentang perilaku binatang laut, binatanng buas, dan lain

sebagainya.18

3. Evaluasi

Evaluasi dikelompokkan dalam dua bidang, yaitu (1) evalusi program

yang dilaksanakan lembaga, meliputi: program, ketenagaan, penataan lingkungan,

alat dan bahan. (2) evaluasi perkembangan anak, meliputi: perkembangan setiap

aspek pada setiap anak, perkembangan semua aspek pada setiap kelompok usia,

rencana tindak lanjut dari hasil evaluasi untuk pengembangan rencana

pembelajaran berikutnya.

Berkaitan dengan evaluasi pada TK Padma Mandiri diantaranya yaitu

dengan melakukan pengamatan langsung, yang kemudian dimasukan ke dalam

16Observasi, Kurikulum TK Padma Mandiri,Tanggal 2 September 2016
17Ramilah,Guru TK Padma Mandiri, Wawancara, Tanggal 2 September 2016
18Herwanti,Guru TK Padma Mandiri, Wawancara, Tanggal 2 September 2016
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buku pengamatan anak setiap harinya.Kemudian untuk catatan anekdot, dilakukan

guru pada saat guru melihat perubahan tingkah laku anak secara signifikan.

Sebagaimana hasil wawancara dengan kepala sekolah, bahwa sistem

evaluasi yang digunakan pada TK Padma Mandiri diantaranya yaitu dengan

melakukan pengamatan langsung, yang kemudian dimasukan ke dalam buku

pengamatan anak setiap harinya, evaluasi hanya untuk anak-anak yang menonjol

saja.Kemudian untuk catatan anekdot, merupakan salah satu observasi/

pengamatan dilakukan guru pada saat guru melihat perubahan tingkah laku anak

secara signifikan/ berarti.19

Selain itu diperoleh informasi dari ibu Putri, evaluasi juga dilakukan

dengan cara mengobservasi anak dalam kegiatan bermain dan belajarnya.

Evaluasi dilakukan setiap hari setelah selesai proses belajar mengajar yang

meliputi aspek pembiasaan, kognitif, fisikmotorik, seni, bahasa yang dimasukkan

pada Satuan Kegiatan Harian (SKH). Sementara untuk laporan perkembangan

anak kepada orang tua yaitu dalam bentuk Buku Laporan Pribadi (Raport) yang

diberikan pada setiap semester, yang penilaiannya berbentuk narasi.20

Sementara untuk alat penilaian yang digunakan oleh TK Padma Mandiri

untuk memperoleh gambaran perkembangan kemampuan dan perilaku anak,

antara lain:

a. Portofolio yaitu: penilaian berdasarkan kumpulan hasil kerja anak

yang dapat menggambarkan sejauh mana keterampilan anak

berkembang.

b. Unjuk Kerja (Performance) merupakan penilaian yang menuntut

anak untuk melakukan tugas dalam perbuatan yang dapat diamati,

misalnya praktek menyanyi, olah raga, dan memperagakan sesuatu.

c. Penugasan (Project) merupakan tugas yang harus dikerjakan anak

19Sulastri, Kepala TK Padma Mandiri, Wawancara, Tanggal 5 September 2016
20Putri Rahmatika,Guru TK Padma Mandiri, Wawancara, Tanggal 5 September 2016
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yang memerlukan waktu yang relatif lama dalam pengerjaannya.

Misalnya melakukan percobaan dengan menanam biji-bijian.

d. Hasil Karya (Product) merupakan hasil kerja anak setelah melakukan

suatu kegiatan.

e. Percakapan yaitu untuk menilai kegiatan terpimpin maupun kegiatan

Bebas

f. Obsevasi/Pengamatan yaitu untuk menilai kegiatan secara langsung

ataupun tidak langsung.

g. Catatan anekdot yaitu untuk menilai sikap perilaku khusus

ketikaperistiwa terjadi secara tiba-tiba baik positif ataupun negatif.21

Pada dasarnya proses penilaian yang dilakukan oleh TK Padma mandiri

sama dengan penilaian yang dilakukan TK pada umumnya. Hanya saja

perbedaannya terletak pada waktu dan bagaimana guru tersebut melaksanakan

evaluasi secara teliti dan komprehensif.Dalam hal ini, guru dituntut untuk

melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya, khususnya dalam melakukan

evaluasi perkembangan anak.

Melihat keadaan di TK Padma Mandiri bahwa alat media pembelajaran

masih kurang, sehingga tidak mencakup materi-materi yang diajarkan dengan cara

ceramah dikarenakan minimnya sarana yang ada di kelas dan solusinya kepala

sekolah membuat pengajuan proposal kepada provinsi ataupun pusat. Selain itu,

dalam keuangan sekolah harus memikirkan pembelian sarana-prasarana dan

media pembelajaran.

Selain itu, guru TK Padma Mandiri dalam melaksanakan evaluasi sudah

cukup bagus, akan tetapi tidak semua guru melakukan evaluasi dan solusinya

yaitu memberikan sosialisasi tentang menentukan evaluasi, kemudian guru

menerapkan evaluasi tersebut kesehari-hari di dalam pengajaran. Selain itu, kepala

sekolah  memberi peraturan kepada guru, gunanya agar semua guru melakukan

21Sri Warningsih,Guru TK Padma Mandiri, Wawancara, Tanggal 5 September 2016
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evaluasi atau penilaian dalam pembelajaran.

C. Analisis Data

Data yang telah tersusun tentang pelaksanaan Kurikulum, selanjutnya

penulis analisis menggunakan teknik analisis deskriptif untuk memperoleh

kejelasan mengenai objek yang diteliti. Realita di lapangan harus sesuaikan

dengan sebenarnya-benarnya dan apa adanya, sehingga akan terlihat hal yang

menjadi kekurangan pada objek yang diteliti.

Tujuan yang ingin dicapai adalah agar para pembaca setelah membaca dan

memahami dapat menyimpulkan bahwa kurikulum di sekolah itu sangat penting

serta dapat meningkatkan mutu pendidikan disekolah tersebut.Selain itu, pembaca

dapat mengetahui beberapa hal yang perlu diperhatikan agar kurikulum itu

mengena terhadap siswa dan bisa berjalan dengan efektif dan efesien. Di samping

itu pembaca juga dapat mempelajari dari hasil penelitian di TK Padma Mandiri ini

sebagai pengalaman yang sekiranya dapat dijadikan sebagai suatu perbandingan

dan pijakan dalam manajemen kurikulum demi kemajuan yang akan datang.

Sebelum di analisis lebih lanjut perlu diketahui bersama bahwa salah satu

peningkatkan pendidikan di indonesia pada umumnya yakni kurikulum mutlak

diperlukan di sebuah lembaga pendidikan khususnya di sekolah dan madrasah.

Hal ini dikarenakan keberadaan kurikulum di lembaga pendidikan berfungsi

sebagai penunjang kegiatan belajar mengajar yang efektif dan efesien. Disamping

itu juga, kurikulum yang dikelola oleh para profesional dengan menerapkan

manajemen yang ada akan berpengaruh besar terhadap peningkatan mutu

pendidikan di sekolah maupun di madrasah yang ada.

Adapun yang menjadi analisis penulis dalam hal inimeliputi: analisis

perencanaan analisis pengelolaan dan evaluasi kurikulum di TK Padma Mandiri.

Sebagai penjelasannya dari ketiga hal tersebut sebagai berikut:
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Peningkatan mutu sekolah adalah tanggung jawab bersama pelaku

pendidikan yang ada di lembaga pendidikan tersebut.Untuk mencapai kualitas

pendidikan yang diinginkan, maka komponen-komponen pendidikan harus ditata

dan dikelola secara efektif.Salah satunya adalah mengelola kurikulum di lembaga

pendidikan tersebut.

Pengelolaan kurikulum di TK Padma Mandiri Kedaton dijalankan dengan

menerapkan prinsip-prinsip manajemen, yang meliputi perencanaan (plaining),

pengorganisasian (organizing), Penggerakan (actuating), pengendalian

(controlling), dan evaluasi (evaluating).

a. Perencanaan (Planning)

Perencanaan merupakan langkah awal yang sangat penting untuk

memberikan arah bagi penyelenggaraan program. Beberapa hal yang perlu

diperhatikan program layanan dalam lembaga PAUD/ TK adalah :

1) Identifikasi,

Identifikasi dilakukan untuk mengetahui,(a) jumlah sasaran dan

kelompok usia yang paling banyak.(b) budaya dan kebiasaan

orang tua.(c) kondisi soaial ekonomi keluarga.(d) orang-orang

yang akan direkrut oleh lembaga.

2) Menyusun rencana layanan program:

a) Menyusun kurikulum lembaga berisi visi,misi, dan jenis

layanan TK

b) Menyusun jadwal kegiatan

c) Menyusun rencana pembelajaran

d) Menyusun rencana program orang tua

Perencanaan Kurikulum yang dilakukan di TK Padma Mandiri Kedaton
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bertujuan untuk menopang realisasinya Ruang Lingkup Kurikulum itu

sendiri.Ruang lingkup utama kurikulum adalah menyusun program pengajaran

yang sesuai dengan visi dan misi yayasan. Keberadaannya berhubungan langsung

dengan proses belajar mengajar di kelas, sehingga rencana belajar disusun secara

berjenjang, dimulai dari rencana tahunan,rencana semester, rencana bulanan,

mingguan dan harian.

Di TK Padma Mandiri telah memiliki seorang guru yang berperan penting

dalam membina, mengembangkan, serta memajukan sekolah di bidang

kurikulum.Dalam merencanakan suatu program yang berkaitan dengan

pengelolaan kurikulum ini seorang guru sangat memperhatikan kondisi riil yang

ada sehingga segala sesuatunya tentu sudah diantisipasi dan diperhitungkan

sebelumnya.

Dalam hal perencanaan di TK Padma Mandiri Kedaton memperhatikan 2 hal,

yaitu:

a) Pada pembuatan SKM dan SKH harus menjadi perhatian bagi

setiap guru dalam melakukan kegiatan belajar mengajar.

Keberadaan hal tersebut harus dijadikan dokumentasi guru

sebagai acuan untuk menuju kearah yang lebih baik.

b) Walaupun SKM dan SKH sudah disusun tetapi dalam

pelaksanaannya tidak bersifat kaku, sehingga kreatifitas guru

dapat berkembang.

b. Pengorganisasian (Organizing)

Pengorganisasian Kurikulum yang profesional dapat dilihat dari

pengelolanya, jumlah siswa yang masuk, dan kelengkapan sarana prasana

sehingga siswa merasa menyenangkan ketika mengikuti Kegiatan Belajar

Mengajar (KBM).Sebagai sarana penunjang kegiatan belajar mengajar, maka

ruang kelas, media pembelajaran, perpustakaan harus difungsikan dengan

maksimal.Di dalam pengelolaannya perlu pembagian tugas dan tanggung jawab
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masing-masing unit kerja untuk mengadakan sarana untuk menunjang kegiatan

belajar mengajar.

Di TK Padma Mandiri sampai saat ini animo masyarakat yang

mempercayakan pendidikan putra-putrinya di TK Padma Mandiri semakin tahun

mengalami kenaikan yang cukup bagus. Jumlah siswa yang terdaftarpada tahun

Ajaran 2016 - 2017 sebanyak 133 terdiri dari 35 peserta didik TK Kecil dan 98

peserta didik TK Besar. Dan Secara umum sarana dan prasana yang ada di TK

Padma Mandiri cukup. Pembelajaran cukup baik, sehingga dengan sarana dan

prasana yang dimiliki, proses pembelajaran yang cukup dipenuhi.

Maka, adanya kinerja yang profesional dan proporsional yang dilandasi

dengan rasa tanggung jawab ini harus digalakkan dan harus dilakukan oleh pihak-

pihak yang terkait dengan pengelolaan kurikulum di TK Padma Mandiri tersebut.

c. Penggerakan (Actuating)

Penggerakan dalam menajamen kurikulum adalah :

1) Pengorganisasian Kelas

Kelas diatur sedemikian rupa sehingga lebih banyak kegiatan dilaksanakan

secara berkelompok (kecil) dan  klasikal. Ruang belajar tidak perlu selalu di

kelas.Kegiatan dapat dialakukan juga di halaman.Anak diperkenakan untuk

memilih yang sudah dipersiapkan, sedangkan guru lebih banyak mengarahkan dan

bertindak sebagai pendorong serta fasilitator.

2) Penggunaan Sarana Belajar Mengajar

Pilihlah sarana belajar mengajar yang paling sesuai dengan bahan yang

hendak dikembangkan.Usahakanlah agar sebanyak-banyaknya menggunakan

sarana yang berasal dari lingkungan alam sekitarnya, murah atau berasal dari

bahan-bahan bekas.Yang penting bukanlah mahal dan bagusnya sarana, tetapi

bagaimana guru memanfaatkan sarana belajar tersebut seefektif mungkin.

3) Melakukan Kegiatan Belajar Mengajar
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Guru bersama anak didik secara aktif melakukan kegiatan belajar

mengajar. Guru selalu memberikan kesempatan pada anak untuk berbuat, dan

semua kegiatan belajar dilaksanakan melalui bermain. Anak diperkenankan

melakukan kegiatan yang paling sesuai dengan minatnya.Ia boleh mencoba,

diperkenakan membuat dan lebih dari itu didorong untuk menciptakan

sesuatu.Yang penting adalah mengusahakan agar anak tetap aktif, berbuat dan

menemukan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan, minat, dan kemampuannya.

Berdasarkan satuan kegiatan harian di TK Padma Mandiri, guru

melaksanakan pengorganisasian kelas, penggunaan sarana belajar mengajar,

melakukan kegiatan belajar mengajar.

Pengorganisasi kelas yang dilakukan guru, siswa dikelompokkan menjadi

3 kelompok dimana siswa tersebut diberikan pengajaran oleh guru yang

direncanakan sebelum masuk kelas.Sedangkan penggunaan sarana belajar

mengajar, guru di TK Padma Mandiri menggunakan sarana yang berkaitan dengan

materi yang diajarkan, biasanya menggunakan alat yang sederhana yang

disediakan oleh sekolah.Sedangkan kegiatan belajar mengajar di TK Padma

Mandiri guru melakukan pembelajarann melalui bermain, biasanya bernyanyi,

bercerita, bermain peran, bersyair dan lain-lain yang tujuannya merangsang siswa

untuk berbuat kebaikan.

Ruang lingkup penggerakan dalam manajemen (pengelolaan) kurikulum

adalah berkaitan dengan segala aktivitas yang diselenggarakan oleh TK Padma

Mandiri yaitu menggunakan sistem kenyamanan.Kenyamanan kelas merupakan

penyampaian segala bentuk informasi kepada siswa dengan menggunakan sarana

yang ada di dalam kelas. Dan sistem kenyamanan pembelajaran di TK Padma

Mandiri terbagi menjadi dua: sistem kenyaman internal dan kenyamanan

eksternal. Sistem kenyamanan internal merupakan pembelajaran yang berada di

kelas dan siswa bebas belajar sesuai program, yang juga disebut belajar sambil

bermain.Sedangakn sistem kenyamanan eksternalmerupakan pembelajaran yang
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berada di lingkungan sekolah, misalkan di tempat bermain yang disediakan oleh

sekolah.

d. Pengendalian (controlling)

Adanya perencanaan, pengorganisasian, penggerakan di atas tentu tidak

akan berjalan dengan baik dan maksimal kalau tidak adanya pengendalian dari

semua pihak. Pengendalikan ini dimaksudkan agar segala sesuatu yang dilakukan

dan yang akan dilakukan harus di kontrol, sehingga pelaksanaannya dapat

membuahkan hasil yang baik.

Kaitannya dengan kurikulum di TK Padma Mandiri ini, pengelolaannya

harus disertai adanya pengontrolan yang baik dari pihak yang

berkompeten.Sebagai salah satu jalan dalam rangka pengendalian pengelolaan

kurikulum dilakukan jadwal tugas untuk pengontrolan di dalam manajemen

kuriklum yaitu Kepala Sekolah langsung yang mengontrol dan Pengawas TK di

wilayah Kecamatan setempat.

e. Evaluasi (Evaluating)

Evaluasi diperlukan untuk melihat sejauh mana pengelolaan program yang

sudah dirancang dan dilaksanakan mencapai tujuan,visi, misilembaga.Selain itu,

juga evaluasi diperlukan untuk membuat umpan balik terhadap apa yang sudah

dicapai. Apabila data hasil evaluasi tersebut menunjukkan hasil positif maka dapat

dilanjutkan dengan pengembangan program.

Evaluasi kurikulum memegang peranan penting, baik untuk penentuan

kebijakan pendidikan pada umumnya maupun untuk pengambilan keputusan

dalam kurikulum itu sendiri. Hasil- hasil evaluasi kurikulum dapat digunakan oleh

para pemegang kebijakan pendidikan dan para pengembang kurikulum dalam

memilih dan menetapkan kebijakan pengembangan sistem pendidikan dan

pengembangan model kurikulum yang digunakan.
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Hasil-hasil evaluasi kurikulum juga dapat digunakan oleh guru-guru,

kepala sekolah, dan para pelaksana pendidikan lainnya dalam  memahami dan

membantu perkembangan peserta didik, memilih bahan pelajaran, memilih

metode dan alat- alat bantu pelajaran, cara penilaian serta fasilitas pendidikan

lainnya.

Evaluasi disini dikelompokkan dalam 2 bidang,yakni: (1) evaluasi

program yang dilaksanakan oleh lembaga TK (program, ketenagaan, penataan

lingkungan, alat dan bahan, administrasi, dan pola kerja). (2) evaluasi

perkembangan anak (perkembangan setiap aspek pada setiap anak, perkembangan

semua aspek pada setiap kelompok usia, rencana tindak lanjut dari hasil evaluasi

untuk pengembangan rencana pembelajaran berikutnya).

Evaluasi kurikulum di TK Padma Mandiri menggunakan dua alat yaitu

pengamatan dan pemberian tugas.Dalam pengamatan, guru langsung mengamati

yang kemudian dimasukan ke dalam buku pengamatan anak setiap harinya. Untuk

pencatatan anekdot merupakan satu pengamatan / observasi  pada saat guru

melihat anak dan anak tersebut tingkah lakunya berubah secara signifikan / berarti

kemudian guru bertindak secepatnya.

Sedangkan evaluasi dengan pemberian tugas, di TK Padma Mandiri guru

untuk memperoleh gambaran perkembangan anak dan perilaku anak dengan cara :

portofolio, unjuk kerja , penugasan, hasil karya, percakapan, observasi.

Penilaian yang dilakukan di TK Padma Mandiri sama dengan penilaian

yang dilakukan TK pada umumnya. Hanya saja perbedaannya terletak pada waktu

dan bagaimana guru tersebut melaksanakan evaluasi secara teliti dan

komprehensif.Dalam hal ini, guru dituntut untuk melaksanakan tugasnya dengan

sebaik-baiknya, khususnya dalam melakukan evaluasi perkembangan anak.
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Sedangkan manfaat penilaian yang dilakukan di TK Padma Mandiri bagi

orang tua untuk menilai dan mengukur sejauh mana kurikulum yang telah

dilaksanakan itu menunjukkan hasil yang nyata sesuai dengan harapan dan

aspirasi orang tua dan masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan dalam penelitian yang

dilakukan di TK Padma Mandiri Kecamatan Kedaton dapat diketahui bahwa TK

Padma Mandiri telah melaksanakan manajemen kurikulum, meliputi

perencanaan,pengorganisasian, penggerakan, pengendalian dan evaluasi.

Dalam perencanaan manajemen kurikulum melalui beberapa tahap, yaitu

perencanaan tahunan dan semester, perencanaan mingguan, perencanaan harian.

Dalam merencanakan suatu kurikulum untuk anak, seorang guru harus memilih

tujuan, bagaimana mengorganisasi isi kurikulum ( materi ), memiliki bentuk

pengalaman belajar bagi anak, bagaimana urutan pelajaran diberikan kemudian

menentukan bagaimana melakukan penilaian terhadap hasil belajar anak dan

program itu sendiri.

Pengorganisasian yang dilakukan yaitu dengan pengorganisasian kelas

maksudnya kelas diatur sedemikian rupa sehingga lebih banyak kegiatan

dilaksanakan secara berkelompok ( kecil ) dan klasikal. Tempat belajar tidak perlu

selalu dikelas, kegiatan dapat juga dilakukan dihalaman.Anak diberi kebebasan

untuk memilih kegiatannya, sedangkan ibu guru lebih banyak mengarahkan dan

bertindak sebagai fasilitator.

Penggerakan kurikulum ini tidak lepas dari guru dengan anak didik, guru

selalu memberikan kesempatan pada anak untuk berbuat dan semua kegiatan
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belajar dilaksanakan dengan bermain.Kegiatan yang dilakukan guru yang

terpenting adalah mengusahakan agar anak tetap aktif, berbuat dan menemukan

kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan, minat dan kamampuannya.Dalam

pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, setiap guru melaksanakannya berdasarkan

perencanaan yang sudah ditetapkan. Dengan begitu, proses belajar mengajar pun

akan terlaksana dengan baik.

Pengendalian ini dimaksudkan agar segala sesuatu yang dilakukan dan

yang akan dilakukan harus dikontrol, sehingga pelaksanannya dapat berjalan

dengan baik. Kaitannya dengan kurikulum, pengelolaannya harus disertai adanya

pengontrolan yang baik dari pihak yang berkompeten.Sebagai salah satu jalan

dalam rangka pengendalian pengelolaan kurikulum dibuat jadwal tugas untuk

pengontrolan di dalam manajemen kurikulum bisa kepala sekolah langsung yang

mengontrol dan Pengawas TK dari Kecamatan setempat.

Evaluasi kurikulum disini diperlukan untuk melihat sejauh mana

pengelolaan program yang sudah dirancang dan dilaksanakan mancapai tujuan

visi , misi lembaga apakah sudah dicapai dengan baik dan penilaian yang

dilakukan oleh guru untuk memperoleh gambaran perkembangan anak dan

perilaku anak secara teliti dan komprehensif. Dalam hal ini guru dituntut untuk

melaksanakan tugsnya dengan sebaik- baiknya.

B. Saran -Saran

Setelah mengadakan penelitian di TK Padma Mandiri Kecamatan Kedaton

tentang manajemen kurikulum di lembaga pendidikan Padma mandiri Kedaton

Bandar Lampung maka melalui kesempatan ini penulis ingin menyumbangkan

buah pikiran yang berupa saran- saran yang kiranya dapat bermanfaat.

1. Untuk Kepala Sekolah,

a. sebaiknya kepala sekolah selalu mengevaluasi dan memonitor kegiatan

belajar mengajar dengan tujuan dapat mengetahui keberhasilan guru dalam



129

melaksanakan tugas menyampaikan informasi kepada anak.

b. sebaiknya kepala sekolah selalu mengadakan evaluasi pembelajaran

terhadap guru setiap hari setidaknya minimal1 minggu sekali, karena pengelolaan

manajemen kurikulum itu tergantung kepada guru.

c. sebaiknya kepala sekolah berusaha untuk meningkatkan sarana dan

prasarana yang ada disekolah.

2. Untuk Para Guru

a. sebaiknya guru selalu melaksanakan tugas dan kewajiban, sehingga visi

dan misi serta tujuan sekolah dapat mudah tercapai.

b. sebaiknya guru saling bertukar pikiran dan masukan antara guru yang

satu dengan yang lain sehingga tahu kekurangan dan kelebihan dalam pelaksanaan

kegiatan pembelajaran.

c. sebaiknya guru dapat mengkomunikasikan tugas dan tanggung jawab

yang diberikan kepala sekolah untuk meningkatkan kinerja.




