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BAB V

PENUTT]P

A. Kesimpulan

Dari hasil wawancara dan observasi yang dirakukan dalam penelitian yang
dilakukan di TK Padma Mandiri Kecamatan Kedaton dapat diketahui bahwa TK
Padma Mandiri telah melaksanakan manajemen kurikulum, meliputi
perencanaan porgorganisasian, penggerakan, pengendalian dan evaluasi.

Dalam perencanaan manajemen kurikulum meralui beberapa tahap, yailu
perencanaan tahlrnan dan semester, perencanaan nningguan, perencanaurn haria6.
Datam merencan*an srmtu kmikulum untuk anak, seorang guru hanrs rnemilih
tujuan, bagaimana mengorganisasi isi kurikulum ( materi ), merniliki bentuk
pengalaman belajar bagi analq bagaimana urutan pelajatan ilibAiiknii timiiaian
menentukan bagaimana melakukan penilaian terhadap hasil belajar anak dan
program itu sendiri.

Pengorganisasian yang dirakukan yaitu dengan pengorganisasian keras
maksudnya kelas diatur sedernikian rupa sehingga lebih banyak kegiatan
dilaksanakan secara M<elornpok ( kecil ) dan ktasikal. Tempat belajar *idak perltr
selalu dikelas, kegiatan dapat juga tlilakukan dihalaman. Anak diberi kebebasan
untuk memilih kegiata,nya, sedangkan ibu guru lebih banyak menga=hkan dan
bertindak sebagai fasilitator.

Penggerakan I'urikulum ini tidak lepas dari guru dengan anak didilq guru
selalu memberikan kesempatan pada anak untuk berbuat dan semua kegiatan
belajar dilaksanakan dengan bsrmain. Kegiatan yang dilakukan guru yang
terpenting adalah mengusahakan agar anaktetap aktif, berbuat dan menernukan
kegi:atan yang sesuai dengan kebuhrhan, minat dan kamampuannya.Daram
pelaksanaan kegiatan berajar mengajar, setiap grru melaksanakafffya berdasar.kan
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perencanaan )xang sudah ditetapkrui. Dengan begitu, proses belajar mengajar ptm
akan terlaksana dengan baik

Pengendalian ini dimaksudkan agar segala sesuatu yang dilalrukan clan

yang akan dilakukan haius dikorrtrol, sehingga pelaksanannya dapat berjalan
dengan baik Kaihnnya dengan kurikulum, pe,ngelolaamya hanrs disertai adanya
pengontrolan yang baik dari pihak yang berkompeten. sebagai salal" satu jalan
dalm rangka pengendaliar pengelolaan kmikulum dibuat jadwal tt.gas turtuk
pengontrolan di dalam manajernen kurikulum bisa kepala sekolah langsung yang
mengontrol dan Pemgawas TK dari Keeanatam sebrrpat.

Evalirasi kurikuhm disini dtperluknrr rmtuk melihat sejauh m#i
pengelolaan program yang sudah dirancang dan dilaksanakan mancapai tujuan
visi , misi le,mbaga apakatr sudarr dicapai dengan baik dan penilaian yang
dilakukan oleh guru untuk rnemperoleh gambaran perkembangan anak dan
perilaku anak secara teliti dan kompreheusif. Dalam hal hi grrnr dituntut untuk
rnelalcsanakan tugsnya dengan sebaik- baiknya.

B. Samn - Saran
'':

Setelah mengadakan penelitian di TK Padma Mandiri Kecamatan Kedaton
tentang manajemen kurikulum di lennbaga pemdidikan Padma mandiri Keclaton
Bandar Lampung maka rnelalui kesempatan ini penulis ingin menyumbangkan
btrah pikiran yang berupa saftrl- sararl yang kiranya dapat bermanfrat.

l. Untuk Kepala Sekolah,

a. sebaiknya kepala sekolah selalu mengevaluasi dan memonitor kegiatan
belajar mengajar dengan tujuan dapat mengehhui keberhasilan guru rcalanr

melaksanakan tugas menyampaikan inforrrasi kepada anak.

b' sebaiknya kepala sekolah selalu mengadakan evaluasi pembelajanal
terhadap guru setiap hari setidaknya minimall minggu sekali, karena pengelolaan
manajemen kurikulum itu tergantung kepada guru.
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c. sebaiknya kepala sekolah berusaha untuk meningkatkan sarana dan

prasffana yang ada disekolah.

2. Untuk Para Guru

a. sebaiknya guru selalu melaksanakan tugas dan kewajibaru sehingga visi
dan misi serta tqjuan 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

lce giatan pembelaj aran.

c. sebaiknya gwu dapat mengkomtmikasikm tugas dan hnggung jawab

yang diberikan kepala sekolah untuk meningkatkan kinerja.


