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ABSTRAK 

Malichatunniswah, Mufida. 2014. Implementasi Kurikulum PAUD berbasis 

Taman Pendidikan Al-Qur‟an di PAUD TPQ Al-Amien Bancaan Salatiga. 

Skripsi, Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu 

Pendidikan, Universitas Negeri Semarang, Pembimbing Drs. Khamidun, M.Pd. 

Kata kunci: Implementasi Kurikulum, PAUD Berbasis Taman Pendidikan 

Al-Qur’an. 

Implementasi kurikulum merupakan penerapan atau pelaksanaan 

program kurikulum yang telah dikembangkan dalam tahap-tahap pendidikan. 

Melalui implementasi kurikulum, diketahui bagaimana sekolah menyusun 

perencanaan hingga evaluasi pembelajaran bagi anak. PAUD berbasis TPQ 

adalah program yang mengintegrasikan layanan PAUD yang menyatu dengan 

pembelajaran Taman Pendidikan Al-Qur‟an yang sudah ada dengan tujuan 

untuk memaksimalkan layanan Taman Pendidikan Al Qur‟an dengan 

implementasi pemenuhan seluruh kebutuhan perkembangan anak melalui 

praktik pembelajaran yang berlandaskan pendidikan anak usia dini. Tujuan 

penelitian ini untuk mendeskripsikan implementasi kurikulum PAUD berbasis 

TPQ di PAUD TPQ Al-Amien melalui tahap-tahap implementasi yakni 

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. 

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian 

adalah kepala sekolah, guru, dan pengelola yayasan PAUD TPQ Al-Amien. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu: observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan meliputi tahap pengumpulan 

data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan. Teknik keabsahan 

data menggunakantriangulasi sumber dan triangulasi teknik. 

 

Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa implementasi 

kurikulum PAUD berbasis TPQ di PAUD TPQ Al-Amien yakni: perencanaan 

program kurikulum menggunakan perpaduan antara kurikulum Dinas 

Pendidikan dan kurikulum RA/BA meliputi program tahunan, program 

semester, rencana kegiatan mingguan, dan rencana kegiatan harian. Program 

kegiatan tambahan menggunakan metodeIqra‟ dan AISME. Pelaksanaan 

pembelajaran di dalam kelas menggunakan model rolling dan di luar kelas 

menggunakan metodefield trip. Evaluasi program meliputi 2 tahap: supervisi 

internal dilakukan oleh pengelola, kepala sekolah, dan pendidik serta supervisi 

eksternal oleh lembaga Dinas Pendidikan dan Kementrian Agama Kota Salatiga 

dan evaluasi hasil kemajuan perkembangan anak menggunakan buku 

komunikasi dan buku raport akhir tahun. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Usia dini merupakan masa yang sangat penting dalam keseluruhan 

tahap perkembangan manusia. Pada masa ini terjadi lonjakan perkembangan 

anak yang tidak terulang pada periode berikutnya, sehingga para ahli 

menyebutkan sebagai masa keemasan perkembangan. Maka  dari itu, 

pembentukan dasar-dasar keimanan dan ketakwaan, serta pembentukan watak 

atau karakter sangat tepat jika dilakukan pada usia dini.  Pemberian 

rangsangan pendidikan bisa dilakukan pada saat lahir bahkan saat masih 

dalam kandungan seorang ibu. Rangsangan pendidikan bisa dilakukan dengan 

bertahap, berulang-ulang, konsisten dan tuntas. 

Munculnya bentuk-bentuk kerusakan karakter bangsa seperti 

kekerasan, pergaulan bebas hingga korupsi yang dilakukan oleh remaja hingga 

orang dewasa menunjukkan bahwa sekarang ini sedang terjadi krisis moral 

yang melanda rakyat Indonesia (Zubaedi, 2011: 02). Oleh karena itu, sangat 

tepat jika orangtua mulai memilih Pendidikan Anak Usia Dini sebagai tempat 

pembentukan dasar-dasar keimanan dan ketaqwaan, serta pembentukan 

karakter anak sejak usia dini. Melihat banyaknya krisis moral yang ada saat 

ini, diselenggarakannya sebuah pendidikan religi menjadi salah satu solusi 

terbaik untuk menyelamatkan karakter generasi penerus bangsa ini. Indonesia 

sebagai negara dengan penduduk yang menganut beberapa agama dan 
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kepercayaan yang berbeda-beda, pendidikan keagamaan dan akhlak sangat 

penting jika dimulai sejak usia dini karena pada dasarnya, semua agama 

sesungguhnya mengajarkan kepada kebaikan.  

Seiring dengan perkembangan zaman, permasalahan bangsa seperti 

kekerasan dan penyimpangan perilaku sosial dan moral merupakan beberapa 

hal yang ditakuti oleh sebagian orang akhir-akhir ini. Munculnya 

permasalahan bangsa tersebut menandakan bahwa masa depan bangsa 

sekarang ini telah berada dalam masa-masa yang rawan. Moralitas bangsa 

yang semakin rendah tak hanya dilakukan oleh orang-orang dewasa yang 

seharusnya menjadi panutan bagi yang lebih muda namun sekarang tindakan-

tindakan penyimpangan perilaku juga telah meluas pada anak-anak. Zuhdi 

(Zubaedi, 2011: 2) 

Beberapa permasalahan yang telah disebutkan di atas sebenarnya 

belum cukup untuk menggambarkan bahwa penyimpangan perilaku telah 

mengambil peran yag besar pada kehidupan bangsa ini. Jika kita renungi pada 

dasarnya hal ini berakar pada masalah moral dan karakter bangsa Indonesia 

yang mulai melemah. Dahulu seperti yang kita tahu bangsa Indonesia dikenal 

sebagai bangsa yang santun, ramah, dan cinta damai. Namun nampaknya 

nilai-nilai moral itu kini telah larut dan semakin menghilang tergerus oleh arus 

globalisasi. 

Muhammad Maftuh Basyuni sebagai menteri agama pada tahun  2009 

mulai mencanangkan adanya pendidikan agama usia dini (Bianobby, 2013). 
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Menurut beliau pendidikan agama yang dilakukan sejak dini menjadikan anak 

didik tidak hanya memperoleh pemahaman agama dengan benar, tetapi juga 

dapat terhindar dari bahaya pengaruh negatif seperti narkoba dan lain 

sebagainya. Menteri agama tidak meyakini jika seseorang memperoleh 

pemahaman agama dengan benar akan melahirkan fanatisme yang berlebihan, 

pendidikan agama sejak dini juga menciptakan anak memahami segala bentuk 

perbedaan dari setiap agama yang ada.  

Sebagian besar masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang 

masih menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan. Dalam agama Islam Al-

Qur‟an merupakan kitab suci yang menjadi petunjuk dan tuntunan bagi umat 

Islam. Setiap muslim berkewajiban untuk mempelajari kitab suci yang 

diturunkan dalam bahasa arab tersebut. Oleh sebab itu, mempelajari cara 

membaca Al-Qur‟an dengan sendirinya menjadi kewajiban, meskipun tidak 

semua muslim mampu memahami bahasa arab. Berbagai upaya dilakukan 

oleh para pendidik untuk memudahkan mempelajari cara baca-tulis Al-Qur‟an 

dengan tepat, antara lain dengan banyaknya tempat untuk  belajar baca-tulis 

Al-Qur‟an di masjid, surau, ataupun lembaga keagamaan lainnya. 

Beberapa daerah di Indonesia umumnya mempunyai lembaga 

keagamaan yang membantu anak-anak mereka belajar tentang keagamaan 

sejak usia dini, misalnya Taman Pendidikan Al-Qur‟an (TPQ) maupun 

lembaga sejenis yang dimotori oleh organisasi keagamaan Islam seperti 

Muslimat NU, Aisyiyah dan lainnya. Taman Pendidikan Al-Qur‟an (biasa 
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disebut TPA/TPQ) merupakan unit pendidikan non-formal jenis keagamaan 

berbasis komunitas muslim yang menjadikan Al-Qur‟an sebagai materi 

utamanya. Penyelenggaraan TPQ ini bertujuan untuk menyiapkan 

terbentuknya generasi Qur‟ani, yakni generasi yang dapat menjadikan Al-

Qur‟an sebagai sumber perilaku, pijakan hidup dan rujukan segala urusannya. 

Hal ini ditandai dengan kecintaan yang mendalam terhadap Al-Qur‟an, 

mampu dan rajin membacanya, terus menerus mempelajari isi kandungannya, 

serta memiliki kemauan yang kuat untuk mengamalkannya secara baik dalam 

kehidupan sehari-hari  (Departemen Agama Direktorat Penerangan Agama 

Islam, 2011). 

Peserta Taman Pendidikan Al-Qur‟an yang ada di masyarakat saat ini 

sebagian besar merupakan anak-anak yang berada dalam usia prasekolah 

hingga sekolah dasar. Lembaga ini dipilih orangtua untuk mengisi kegiatan 

anak dengan pendidikan berbasis Al-Qur‟an serta peningkatan perkembangan 

moral dan agama anak. Lulusan lembaga Taman Pendidikan Al-Qur‟an 

tentunya diharapkan dapat mencetak anak-anak yang kuat dalam Akhlak, 

Iman dan Taqwa serta mahir dalam membaca Al-Qur‟an. Kemampuan anak 

dalam memahami nilai moral serta etika yang baik bukanlah kemampuan 

bawaan yang didapat sejak lahir namun diperoleh melalui proses belajar. Jika 

sejak dini anak belajar mengenai karakter dan nilai moral dan agama yang 

baik maka hal ini akan menjadi bekal dalam kehidupan mereka selanjutnya.  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahman, Sauri, dan Naim (2012) 

tentang Perkembangan Model Sains Spiritual dalam Pendidikan Pra-Sekolah 
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menyatakan bahwa ada beberapa metode untuk mengajarkan nilai-nilai 

spiritual dan keagamaan pada anak yakni melalui pendekatan Sains ke seluruh 

komponen perkembangan anak seperti bahasa, fisik motorik, kognitif, sosial 

emosional, moral agama, serta kreativitas dan seni.  

Pernyataan lain yang selaras dengan kesimpulan diatas adalah hasil 

penelitian Hashim dan Langgulung (2008) mengenai Kurikulum Agama Islam 

di Negara Islam: Indonesia dan Malaysia, yang berkesimpulan bahwa 

karakteristik yang digunakan oleh pendidikan agama di  masa kini antara lain: 

mengadopsi sistem pendidikan barat, meningkatkan perhatian pada 

pendekatan alam seperti halnya ilmu pengetahuan manusia, menyerap 

kebudayaan barat, serta mulai menghapuskan dualisme antara pendidikan 

modern dan pendidikan agama.  

Berdasarkan beberapa penelitian diatas, dapat disimpukan bahwa 

sebagai lembaga pendidikan keagamaan nonformal, keberadaan Taman 

Pendidikan Al-Qur‟an sangat dirasakan manfaatnya bagi orang tua  dan 

masyarakat khususnya dalam membentuk karakter anak melalui pembelajaran 

baca tulis Al-Qur‟an dan penanaman nilai-nilai agama. Namun begitu tidak 

dapat dipungkiri bahwa sejalan dengan tingkat pertumbuhan dan 

perkembangan anak,  penanaman nilai-nilai agama saja tidaklah cukup, jika 

tidak diimbangi dengan peningkatan seluruh aspek perkembangan yang 

sedang dijalani anak, seperti perkembangan kognitif, moral, sosial emosional, 

motorik kasar dan halus, serta perkembangan bahasa. Hal ini tentunya sesuai 
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dengan teori para ahli perkembangan anak antara lain: Jean Piaget, Lev 

Vigotsky, maupun Robert J. Havighurst yang terangkum dalam 

Developmentally Appropriate Practice atau yang lebih dikenal dengan 

Pembelajaran Selaras Perkembangan (Bredekamp, 1992). 

Mendasari hal tersebut diatas sebagai upaya pengembangan seluruh 

potensi anak usia dini, pada tahun 2011 Direktorat PAUD melalui Badan 

Koordinasi Taman Pendidikan Al-Qur‟an (Badko TPQ) mengeluarkan 

Petunjuk Teknis Penyelenggaraan PAUD berbasis Taman Pendidikan Al-

Qur‟an (PAUD TPQ) yakni sebuah program yang mengintegrasikan layanan 

PAUD yang menyatu dengan pembelajaran Taman Pendidikan Al-Qur‟an 

yang sudah ada selama ini. Pengintegrasian ini bertujuan untuk 

memaksimalkan layanan Taman Pendidikan Al-Qur‟an dengan implementasi 

pemenuhan seluruh kebutuhan perkembangan anak melalui praktik 

pembelajaran yang berlandaskan Pendidikan Anak Usia Dini (Direktorat 

PAUD, 2011). 

Menurut Juknis yang telah disebutkan sebelumnya, PAUD berbasis 

TPQ merupakan bentuk pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non 

formal yang dilaksanakan secara terintegrasi dengan Taman Pendidikan Al-

Quran (Direktorat PAUD, 2011: 2). Lembaga Taman Pendidikan Al-Qur‟an 

yang berintegrasi dengan PAUD dapat menjadi pilihan alternatif bagi orangtua 

yang ingin mengikutsertakan anaknya ke dalam lembaga pendidikan 

keagamaan, karena didalam pembelajaran PAUD berbasis TPQ tidak hanya 

mengajarkan tentang indikator pengembangan karakter agama saja, namun 
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juga optimalisasi seluruh aspek perkembangan yang ada pada anak usia dini. 

Hal ini tentunya sejalan dengan ciri-ciri pendidikan anak usia dini yang selaras 

dengan perkembangan.  

Salah satu komponen penting dalam sistem pendidikan adalah 

kurikulum, karena kurikulum merupakan komponen pendidikan yang 

dijadikan acuan oleh setiap satuan pendidikan, baik oleh pengelola maupun 

penyelenggara, khususnya oleh guru dan kepala sekolah. Sejak indonesia 

memiliki kebebasan untuk menyelenggarakan pendidikan untuk bangsanya, 

sejak itu pula pemerintah menyusun kurikulum secara sentralistik, agar setiap 

satuan pendidikan mengimplementasikannya sesuai petujuk pelaksanaan 

(juklak) atau petunjuk teknis (juknis) yang disusun oleh pemerintah pusat. 

(Mulyasa, 2009:5). 

Kurikulum memiliki peran yang begitu urgent sebagai alat untuk 

menjabarkan program pendidikan agar dapat dilakukan secara terencana dan 

sistematis. Maka dari itu, sangatlah penting bagi lembaga pendidikan anak 

usia dini untuk memiliki rencana yang berisi program-program yang nantinya 

akan diselenggarakan dalam kegiatan pembelajaran. Ahmad Yani dalam 

penelitian tentang kurikulum berbasis Al-Qur‟an (2004: 7) menyatakan bahwa 

kurikulum sebagai suatu rencana pendidikan di sekolah terbagi atas 3 

komponen pokok yakni: (1) sebagai perancang atau desain kurikulum, (2) 

pelaksanaan (implementasi) kurikulum, serta (3) evaluasi kurikulum. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Agustono, Pengurus Badan 

Koordinasi Taman Pendidikan Al-Qur‟an (Badko TPQ) Propinsi Jawa Tengah 
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pada tanggal 09 Mei 2013 di kantor Badko TPQ Provinsi Jawa Tengah, 

menyatakan bahwa saat ini setiap Kabupaten di Jawa Tengah setidaknya telah 

mempunyai sebuah lembaga PAUD berbasis TPQ yang tersebar di daerah-

daerah di seluruh Jawa Tengah. Lembaga-lembaga tersebut sebelumnya telah 

mendapatkan tunjangan infrastruktur & pembangunan yang diberikan oleh  

Dinas Pendidikan Daerah masing-masing sebagai pihak yang menaungi 

PAUD berbasis TPQ saat ini.  

Salatiga merupakan salah satu kota kecil yang ada di provinsi Jawa 

Tengah. Anggota masyarakat kota ini terdiri dari berbagai lapisan masyarakat 

dari berbagai latar belakang meliputi agama, sosial, suku, hingga pendidikan.  

Masyarakat kota Salatiga dikenal sebagai masyarakat yang saling menghargai 

perbedaan dan memiliki karakteristik kehidupan yang demokratis, agamis, dan 

dinamis. Masyarakat salatiga juga memiliki kecenderungan hidup damai yang 

hampir tidak pernah terdengar konflik antar golongan, khususnya antar agama 

dan suku.  

Agustono menambahkan, bahwa daerah Salatiga saat ini mempunyai 

beberapa PAUD berbasis TPQ unggulan yang ada di Jawa Tengah. Salah 

satunya adalah PAUD TPQ Al-Amien yang merupakan PAUD berbasis TPQ 

pertama yang ada di Kota Salatiga. PAUD TPQ Al-Amien dahulu merupakan 

sebuah lembaga TPQ yang kemudian pada tahun 2011 mengikuti program dari 

Badko TPQ sehingga berubah menjadi yayasan PAUD berbasis TPQ Al-

Amien dan membuka 3 layanan PAUD yakni TK, KB, dan TPA. Saat ini 

PAUD TPQ Al-Amien telah menjadi PAUD TPQ percontohan di Salatiga dan 
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perkembangan lembaganya terus diamati oleh Dinas Pendidikan Kota Salatiga 

serta Direktorat PAUD.  

Selain informasi yang diperoleh peneliti melalui Badan Koordinasi 

TPQ, latar belakang dipilihnya PAUD TPQ Al-Amien sebagai tempat 

penelitian juga dikuatkan dengan survei yang dilakukan oleh peneliti saat 

berkunjung di PAUD TPQ Al-Amien di Salatiga. Peneliti menemukan bahwa 

PAUD TPQ Al-Amien merupakan lembaga yang telah berkembang dengan 

cukup pesat sejak didirikan pada tahun 2011. Dalam kurun waktu 3 tahun 

lembaga yang semula bernama Taman Pendidikan Al-Qur‟an menjadi yayasan 

PAUD berbasis TPQ Al-Amien dan membuka beberapa layanan PAUD. 

Peserta didik PAUD TPQ Al-Amien juga bertambah setiap tahun. Hal ini 

membuktikan bahwa telah banyak orangtua di sekitar lingkungan PAUD TPQ 

Al-Amien Salatiga telah mempercayakan anak-anak mereka untuk dididik di 

lembaga PAUD TPQ Al-Amien. 

Rahman (2011) dalam penelitiannya tentang organisasi keagamaan di 

Salatiga menyebutkan bahwa fakta kehidupan yang harmonis di tengah-tengah 

keragaman tradisi dan agama telah berlangsung sejak lama di Salatiga. Hal ini 

ditunjukkan dengan beberapa tradisi masyarakat salatiga seperti: para ibu-ibu 

yang turut terlibat merawat jenazah yang berlainan agama, anak-anak muslim 

yang terlibat aktif berkesenian barongsai selepas dari belajar di TPQ, juga para 

pemuda gereja yang turut membantu penggalangan dana sebuah pembangunan 

masjid. Kesemuanya berlangsung secara alamiah dan terjadi bukan sebagai 

sesuatu yang dipaksakan.  
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Hasil penelitian diatas juga didukung oleh informasi yang didapat 

peneliti mengenai toleransi beragama di PAUD TPQ Al-Amien yang berada di 

lingkungan dengan keberagaman agama dan suku. Namun masyarakat di 

sekitar PAUD TPQ Al-Amien sangat mendukung keberadaan PAUD TPQ Al-

Amien. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran masyarakat sekitar yayasan Al-

Amien setiap kali diundang untuk berpartisipasi pada kegiatan-kegiatan umum 

yang diselenggarakan PAUD TPQ Al-Amien. Oleh sebab itu, sangat wajar 

jika penanaman nilai-nilai keagamaan hendaknya sungguh-sungguh 

diterapkan sejak dini pada anak-anak di daerah Salatiga agar mereka 

mempunyai dasar keyakinan yang kuat sejak usia dini  sehingga nantinya siap 

untuk menghadapi perbedaan yang terjadi di lingkungan masyarakat. 

Berdasarkan beberapa alasan dan pertimbangan yang telah disebutkan 

diatas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang Implementasi Kurikulum PAUD 

Berbasis Taman Pendidikan Al-Qur‟an di PAUD TPQ Al-Amien Bancaan 

Kelurahan Sidorejo Lor Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan deskripsi latar belakang di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah : 

1.2.1 Bagaimanakah perencanaan kurikulum PAUD berbasis Taman 

Pendidikan Al-Qur‟an di PAUD TPQ Al-Amien Bancaan Salatiga? 

1.2.2 Bagaimanakah pelaksanaan kurikulum PAUD berbasis Taman 

Pendidikan Al-Qur‟an di PAUDTPQ Al-Amien Bancaan Salatiga? 
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1.2.3 Bagaimanakah evaluasi kurikulum PAUD berbasis Taman Pendidikan 

Al-Qur‟an di PAUD berbasis TPQ Al-Amien Bancaan Salatiga? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian  dalam 

penelitian ini untuk : 

1.3.1 Mengetahui perencanaan kurikulum PAUD berbasis Taman 

Pendidikan Al-Qur‟an di PAUD TPQ Al-Amien Bancaan Salatiga. 

1.3.2 Mengetahui pelaksanaan kurikulum PAUD berbasis Taman 

Pendidikan Al-Qur‟an di PAUD TPQ Al-Amien Bancaan Salatiga. 

1.3.3 Mengetahui evaluasi kurikulum PAUD berbasis Taman Pendidikan 

Al-Qur‟an di PAUD TPQ Al-Amien Bancaan Salatiga. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini antara lain: 

1.4.1 Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

ilmiah yang dapat menambah pengetahuan dalam bidang kurikulum 

PAUD berbasis TPQ. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat 

bermanfaat bagi Pendidikan Anak Usia Dini khususnya yang berbasis 

Taman Pendidikan Al-Qur‟an di daerah Salatiga. 
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1.4.2 Secara Praktis 

Penelitian ini bermanfaat bagi: 

1.4.2.1 Bagi Pendidik 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pendidik dalam 

mengembangkan pelaksanaan implementasi kurikulum PAUD 

berbasis Taman Pendidikan Al-Qur‟an.  

1.4.2.2 Bagi peneliti  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman serta 

memberikan wawasan dan kajian tentang implementasi kurikulum 

PAUD berbasis Taman Pendidikan Al-Qur‟an di PAUD TPQ Al-

Amien Bancaan Salatiga. 

1.4.2.3  Bagi institusi lain 

Hasil penelitian ini akan memberi sumbangan dan masukan bagi 

lembaga PAUD lain khususnya yang berbasis Taman Pendidikan 

Al-Qur‟an dalam rangka implementasi kurikulum PAUD berbasis 

TPQ. 

1.5 Penegasan Istilah 

1.5.1 Kurikulum PAUD 

Merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, 

isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai 

pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di dalam 

Pendidikan Anak Usia Dini untuk mencapai tujuan pembelajaran 

tertentu. (UU Sisdiknas No.20 Th. 2003). 
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1.5.2 PAUD berbasis TPQ 

PAUD berbasis TPQ merupakan bentuk pendidikan anak usia dini 

pada jalur pendidikan nonformal yang dilaksanakan secara 

terintegrasi dengan Taman Pendidikan Al-Qur‟an, seperti Taman 

Asuh Anak Muslim (TAAM), PAUD-TPQ (Taman pendidikan Al-

Qur‟an), Bina Anak Muslim Berbasis Masjid (BAMBIM), TBA 

Aisiyah dan bentuk lain yang sejenis (Direktorat PAUD, 2011). 

1.5.3 PAUD TPQ Al-Amien Salatiga 

Merupakan sebuah lembaga PAUD yang berasaskan prinsip-

prinsip TPQ sekaligus tempat dilaksanakannya penelitian yang 

berada di Jl. Ki Penjawi II Bancaan Lor RT 01 RW 11 Kelurahan 

Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, Provinsi Jawa 

Tengah.  

1.5.4 Taman Pendidikan Al-Qur‟an 

Taman Pendidikan Al-Qur‟an (TPQ) merupakan salah satu bentuk 

pendidikan  nonformal berisi kegiatan baca tulis Al-Qur‟an yang 

ditujukan bagi anak-anak sejak lahir hingga usia 18 tahun yang 

berasal dari keluarga muslim dalam rangka menyiapkan generasi 

Qur‟ani (Direktorat PAUD, 2011). 

 

1.6   Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disebutkan, maka 

peneliti  membatasi masalah penelitian pada bagaimana bentuk 
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perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi pada implementasi kurikulum 

PAUD berbasis Taman Pendidikan Al-Qur‟an yang diterapkan pada 

lembaga PAUD berbasis TPQ Al-Amien Bancaan Kelurahan Sidorejo Lor, 

Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah. 
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1  Kurikulum  

2.1.1  Pengertian Kurikulum 

Istilah kurikulum dapat ditinjau dari beberapa sisi penafsiran yang berbeda 

bergantung pada orang, kelompok masyarakat atau ahli pendidikan yang 

menafsirkannya. Namun berdasarkan studi yang dilakukan oleh para ahli ada dua 

pengertian kurikulum yang umum disebut dalam masyarakat, yakni kurikulum 

menurut pandangan baru dan kurikulum menurut pandangan lama. (Hamalik 

2009:3) 

Pandangan lama yang juga sering disebut sebagai pandangan tradisional, 

merumuskan bahwa kurikulum merupakan kumpulan mata pelajaran yang harus 

disampaikan guru atau dipelajari oleh siswa. Zaiz (1876) dalam Sukmadinata 

(2009: 4). Hal ini membawa kita pada pengertian bahwa kurikulum berhubungan 

erat dengan mata pelajaran. Tujuan untuk mempelajari mata pelajaran adalah 

untuk dapat memperoleh ijazah.  

Di sisi lain, pendapat pandangan baru seperti yang dikutip oleh Romine 

(1954) dalam Hamalik (2009:4)  merumuskan bahwa: 

“currilum is interpreted to mean all of the organized courses, activities, and 

experiences which pupils have under direction of the school, wheter in the 

classroom or not”. 
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Pandangan diatas menyimpulkan bahwa tafsiran kurikulum ialah bersifat 

luas, tidak hanya terdiri dari mata pelajaran (courses), tetapi meliputi semua 

kegiatan dan pengalaman yang menjadi tanggungjawab sekolah. Kegiatan ekstra 

kurikuler juga sudah tercakup dalam kurikulum. Tujuan pendidikan bukanlah 

untuk menyampaikan mata pelajaran saja namun juga ilmu pengetahuan yang 

tersusun (subject) melainkan pembentukan pribadi dan tata cara hidup di dalam 

masyarakat.  

Berdasarkan beberapa keterangan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

kurikulum sesungguhnya mempunyai tafsiran yang sangat luas, tidak hanya terdiri 

atas mata pelajaran, namun meliputi semua kegiatan dan pengalaman yang 

menjadi tanggung jawab sekolah. Kurikulum memiliki kedudukan sentral dalam 

seluruh proses pendidikan. Hubungan pendidikan dengan kurikulum adalah 

hubungan antara tujuan dengan isi pendidikan. Menurut Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor  20 Tahun  2003 tentang Sistem Pendidikan Nasioanal 

(Sisdiknas), bab I pasal 1 ayat 19 berbunyi: Kurikulum adalah seperangkat 

rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang 

digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk 

mencapai tujuan pendidikan tertentu. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta 

didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 

Kurikulum di Indonesia selalu mengalami penyempurnaan seiring dengan 

kebutuhan dan kondisi masa ketika kurikulum tersebut berlaku. Ketika kurikulum 

mengalami penyempurnaan banyak dikalangan pelaku pengajaran dalam hal ini 

kepala dan guru merasa tertantang untuk dapat memahami dan sekaligus dapat 
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menerapkan kurikulum tersebut sesuai tingkat pemahaman yang telah dilihat, 

didengar dan dibaca melalui berbagai literatur yang telah ada. 

2.1.2  Landasan Kurikulum 

Kurikulum sebagai rancangan pendidikan mempunyai kedudukan yang 

cukup sentral dalam seluruh kegiatan pendidikan, menentukan proses pelaksanaan 

dan hasil pendidikan. Mengingat pentingnya peranan kurikulum tersebut, maka 

penyusunan kurikulum membutuhkan landasan-landasan yang kuat, yang 

didasarkan atas hasil-hasil pemikiran dan penelitian yang mendalam 

(Sukmadinata, 2009: 38). 

Sukmadinata menambahkan, ada beberapa landasan utama dalam 

pengembangan sebuah kurikulum, antara lain: landasan filosofis, landasan 

psikologis, landasan sosial budaya, serta perkembangan ilmu dan teknologi. 

Sedangkan menurut Hamalik (2008: 57) membagi beberapa dasar landasan 

kurikulum menjadi: filsafat, kemasyarakatan, kebudayaan, psikologi belajar, 

pertumbuhan dan perkembangan siswa, serta organisasi kurikulum.  

Falsafah atau pandangan hidup menurut Hamalik merupakan sistem nilai 

dan berbagai norma yang disetujui, baik oleh individu maupun masyarakat suatu 

bangsa. Melalui falsafah pendidikan, diperoleh gambaran ideal manusia yang 

dicita-citakan oleh masyarakat dalam bangsa yang bersangkutan. Berdasarkan 

falsafah pendidikan, turut didasari pula tujuan-tujuan pendidikan nasional. 

Sementara itu, landasan filosofis menurut Sukmadinata merupakan pembahasan 

segala permasalahan yang dihadapi manusia termasuk masalah-masalah 
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pendidikan. Filsafat memberikan arah dan metodologi terhadap praktik 

pendidikan. Sebagian manusia juga mempunyai gagasan tersendiri mengenai 

filsafat, atau disebut aliran filsafat. 

Landasan kemasyarakatan beranjak dari suatu masyarakat tertentu yang 

merupakan suatu sistem. Oleh karena itu, kurikulum yang dikembangkan harus 

erpijak dan relevan dengan masyarakat tempat kurikulum tersebut akan 

dilaksanakan. Sedangkan landasan kebudayaan pada dasarnya bukan hanya 

berupa material belaka, namun juga mental, cara berpikir, dan kebiasaan hidup. 

Kebudayaan mencakup berbagai dimensi, antara lain keluarga, pendidikan, 

politik, ekonomi, sosial, teknologi, rekreasi, dan bantuan bagi kaum lemah. 

Peserta didik berasal dari masyarakat, mendapatkan pendidikan baik formal 

maupun informal dalam lingkungan masyarakat dan diarahkan bagi kehidupan 

masyarakat pula. Kehidupan masyarakat, dengan segala karakteristik dan 

kekayaan budayanya menjadi landasan dan sekaligus acuan bagi pendidikan. 

Landasan psikologis penting dalam penentuan pengembangan pendidikan. 

Dua bidang psikologi yang penting dan mendasar bagi umat manusia yakni 

psikologi pertumbuhan dan psikologi belajar. Pertumbuhan dan perkembangan 

siswa juga penting untuk diperhatikan. Dalam konteks ini, kebutuhan motivasi, 

pribadi, hubungan sosial dan emosional terangkum dalam pola perkembangan 

yang dicapai oleh siswa. Psikologi belajar mengetengahkan beberapa teori belajar 

yang masing-masing menelaah proses mental dan intelektual. Oleh karena itu, 

kurikulum yang dikembangkan hendaknya selaras dengan proses belajar yang 

dilakukan oleh siswa.  
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Perkembangan dalam bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, terutama 

dalam bidang transportasi dan komunikasi telah mampu merubah tatanan 

kehidupan manusia. Oleh karena itu, kurikulum selayaknya dapat mengantisipasi 

laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga peserta didik dapat 

mengimbangi dan sekaligus mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi 

untuk kemaslahatan dan kelangsungan hidup manusia. Organisasi kurikulum juga 

merupakan struktur kurikulum yang sedang dikembangkan.  

Berdasarkan informasi dari beberapa landasan pendidikan tersebut,  maka 

penting bagi lembaga pendidikan untuk memperhatikan landasan filsafat, 

psikologi, kebudayaan, sosial/kemasyarakatan, organisasi kurikulum, serta 

perkembangan iptek karena setiap lembaga mempunyai gambaran ideal mengenai 

cita-cita, metode, ataupun tujuan pendidikan masing-masing. Oleh karena itu 

penetapan landasan-landasan ini harus dipertimbangkan oleh para pengembang 

kurikulum ketika hendak mengembangkan atau merencanakan suatu kurikulum 

lembaga pendidikan.  

2.1.3  Peran dan Fungsi Kurikulum 

Selain harus mempunyai landasan yang jelas dalam pendidikan, kurikulum 

juga mempuyai beberapa peranan bagi pendidikan. Menurut Hamalik (2009: 11) 

ada beberapa peranan kurikulum yang sangat penting bagi pendidikan siswa. 

(1) Peranan kurikulum yang pertama yakni peranan konservatif berarti bahwa 

salah satu tanggung jawab kurikulum adalah mentransmisikan dan 

menafsirkan warisan sosial bagi generasi muda. Demikian, sekolah 
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sebagai suatu lembaga sosial dapat mempengaruhi dan membina tingkah 

laku siswa sesuai dengan berbagai nilai sosial yang ada dalam masyarakat, 

sejalan dengan peranan pendidikan sebagai suatu proses sosial. Ini seiring 

dengan hakikat pendidikan itu sendiri, yang berfungsi sebagai jembatan 

antara siswa selaku anak didik dengan orang dewasa, dalam suatu proses 

pembudayaan yang semakin berkembang menjadi lebih kompleks. Oleh 

karenanya, dalam kerangka ini fungsi kurikulum menjadi teramat penting, 

karena ikut membantu proses tersebut. 

(2) Peranan kurikulum yang kedua yakni peranan kritis atau evaluatif, yang 

berarti bahwa kebudayaan senantiasa berubah dan bertambah. Sekolah 

tidak hanya mewariskan kebudayaan yang ada, melainkan juga menilai 

dan memilih berbagai unsur kebudayaan yang akan diwariskan. Dalam hal 

ini, kurikulum turut aktif berpartisipasi dalam kontrol sosial dan memberi 

penekanan pada unsur berpikir kritis. Nilai-nilai sosial yang tidak sesuai 

lagi dengan keadaan di masa mendatang dihilangkan, serta diadaka 

modifikasi dan perbaikan. Dengan demikian, kurikulum harus merupakan 

pilihan yang tepat atas dasar kriteria tertentu.  

(3) Sementara itu,  peranan kurikulum yang ketiga yakni peranan kreatif yang 

dapat berarti bahwa Kurikulum berperan dalam melakukan berbagai 

kegiatan kreatif dan konstruktif, dalam artian menciptakan dan menyusun 

suatu hal yang baru sesuai dengan kebutuhan masyarakat di masa 

mendatang. Untuk membantu setiap individu dalam mengembangkan 

semua yang ada padanya, maka kurikulum menciptakan pelajaran, 
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pengalaman, cara berpikir, kemampuan, dan keterampilan yang baru, yang 

memberikan manfaat bagi masyarakat.  

Berdasarkan keterangan dari ketiga peran tersebut, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa masing-masing peran kurikulum sangat berpartisipasi dalam 

proses kegiatan pendidikan, namun ketiga peran kurikulum tersebut harus berjalan 

secara seimbang, atau dengan kata lain harus terdapat keharmonisan diantara 

ketiganya. Dengan demikian, kurikulum dapat memenuhi tuntutan waktu dan 

keadaan dalam membawa siswa menuju kebudayaan masa depan. 

Selain berperan penting terhadap kemajuan pendidikan, kurikulum juga 

mempunyai bebrapa fungsi tertentu, diantaranya seperti yang dikutip oleh 

Alexander Inglis (1918) dalam Hamalik (2009:13) bahwa kurikulum berfungsi 

sebagai antara lain: fungsi penyesuaian, yakni setiap individu harus mempu 

menyesuaikan diri terhadap lingkungannya secara menyeluruh. fungsi 

pengintegrasian yakni mendidik pribadi-pribadi yang terintegrasi untuk 

memberikan sumbangan dalam pembentukan masyarakat, fungsi diferensiasi, 

yakni mamberikan pelayanan terhadap perbedaan diantara setiap orang dalam 

masyarakat.  fungsi persiapan, yakni agar siswa mampu melanjutkan studi lebih 

lanjut atau lebih tinggi.  fungsi pemilihan, yakni memberikan kesempatan 

seseorang untuk memilih apa yang diinginkan dan fungsi diagnostik yaitu 

membantu siswa memahami diri untuk mengembangkan seluruh potensi yang 

dimiliki dirinya.  

Seluruh fungsi-fungsi yang telah disebutkan diatas membawa kita pada 

sebuah kesimpulan bahwa fungsi kurikulum tersebut dilaksanakan oleh kurikulum 
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secara keseluruhan. Hal tersebut akan memberikan pengaruh terhadap 

pertumbuhan dan perkembangan siswa, yang tentunya sejalan dengan konsep 

serta tujuan pendidikan yang diharapkan oleh lembaga pendidikan yang 

bersangkutan. 

 

 

2.2  Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini  

2.2.1  Pengertian Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini 

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak merupakan penentu 

kehidupan pada masa mendatang. Pembentukan karakter bangsa dan keandalan 

sumberdaya  manusia ditentukan oleh bagaimana memberikan perlakuan yang 

tepat kepada mereka sedini mungkin. Salah satu cara untuk mengimplementasikan 

pembentukan karakter bangsa adalah melalui pendidikan anak usia dini. 

Menurut Maryatun dalam Konsep Pengembangan Kurikulum PAUD 

(2009) mengatakan bahwa Pembelajaran bukanlah hal yang mudah dan remeh 

untuk dilaksanakan, khususnya pembelajaran yang ada di tingkat pendidikan anak 

usia dini. Pembelajaran di PAUD lebih tepat dikatakan sebagai kegiatan bermain, 

karena diusahakan kegiatan yang dilaksanakan di PAUD menyenangkan bagi 

anak dan bermakna menanamkan suatu konsep tertentu. Bermain sebagai sarana 

pembelajaran harus mampu memberikan pengalaman yang berguna dan bermakna 

bagi anak di kehidupan selanjutnya. Namun begitu, perencanaan yang matang 

tetap dibutuhkan sebagai acuan pelaksanaan yang sesuai tahap perkembangan dan 

usia anak. Perencanaan tersebut dapat diselenggarakan dalam bentuk kurikulum. 
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Pada dasarnya, kurikulum PAUD merupakan seperangkat rencana yang 

akan dilakukan selama proses pembelajaran, sehingga mutlak diperlukan oleh 

setiap satuan pendidikan. Kurikulum PAUD disiapkan oleh satuan PAUD yang 

bersangkutan sesuai dengan kebutuhan anak dengan mengacu pada dalam 

Permendiknas No. 58 Tahun 2009 tentang Standar PAUD. Setiap anak diberi 

kesempatan untuk mengembangkan diri sesuai potensi masing-masing. Pendidik 

bertugas membantu, jika anak membutuhkan.  

Kurikulum yang sekarang ini dipakai dalam pendidikan umum di 

Indonesia merupakan kurikulum yang telah mengalami perubahan dari waktu ke 

waktu. Selama kurun waktu 34 tahun kurikulum di Indonesia telah menggunakan 

berbagai pendekatan kurikulum. Dimulai dari kurikulum 1968, kurikulum 1975, 

kurikulum 1984, kurikulum 1994, kurikulum 2001, hingga akhirnya 

disempurnakan kembali dalam kurikulum 2004. Kurikulum disusun dengan 

memperhatikan seluruh potensi anak agar dapat berkembang optimal dengan 

memadukan seluruh potensi anak. (Maryatun, 2009). 

Maryatun menambahkan, kurikulum di lembaga pendidikan anak usia dini 

terdiri dari dua kategori, yakni kurikulum untuk pendidikan formal dan kurikulum 

untuk pendidikan non formal. Kurikulum bukan menjadi harga mati pada 

pelaksanaan kegiatan pembelajaran, namun sebagai acuan minimal. Berdasarkan 

keterangan tersebut, ini berarti kurikulum dapat dikembangkan sesuai dengan 

kondisi situasi peserta didik, waktu, dan daerah dimana kurikulum tersebut 

diimplementasikan.  

https://docs.google.com/file/d/0B7K9PfUFqEcaS3ZmOHI1T0hSQmM/edit?usp=sharing
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Berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 

2009 disebutkan bahwa penyelenggaraan PAUD jalur pendidikan formal 

berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK) / Raudhatul Atfal (RA) dan bentuk lain 

yang sederajat, yang menggunakan program untuk anak usia 4 – ≤6 tahun. 

Sedangkan penyelenggaraan PAUD jalur pendidikan nonformal berbentuk Taman 

Penitipan Anak (TPA) dan bentuk lain yang sederajat, yang menggunakan 

program untuk anak usia 0 – <2 tahun, 2 – <4 tahun, 4 – ≤6 tahun dan Program 

Pengasuhan untuk anak usia 0 - ≤6 tahun; Kelompok Bermain (KB) dan bentuk 

lain yang sederajat, menggunakan program untuk anak usia 2 – <4 tahun dan 4 – 

≤6 tahun. 

Adapun upaya yang dilakukan didalam penyelenggaraan PAUD mencakup 

stimulasi intelektual, pemeliharaan kesehatan, pemberian nutrisi, dan penyediaan 

kesempatan-kesempatan yang luas untuk mengeksplorasi dan belajar secara aktif. 

Penyelenggaraan PAUD bertujuan untuk membentuk anak Indonesia yang 

berkualitas dan diharapkan anak didik akan tumbuh dan berkembang sesuai 

dengan tingkat perkembangannya sehingga memiliki kesiapan yang optimal di 

dalam memasuki pendidikan dasar serta mengarungi kehidupan di masa depan.  

2.2.2  Komponen-komponen Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini 

Secara nasional kurikulum yang ditetapkan pemerintah memang sudah 

tersusun, namun tidak semua lembaga pendidikan harus menggunakan kurikulum 

yang banyak digunakan oleh lembaga-lembaga pendidikan pada umumnya. Setiap 

lembaga PAUD dapat mengembangkan kurikulum sendiri-sendiri sesuai dengan 

ciri lembaga masing-masing dengan memenuhi prinsip dan capaian 
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perkembangan minimal yang tertera dalam Permendiknas No. 58 Tahun 2009 

tentang  standar PAUD, sebagai acuan. Kemampuan anak yang tercantum dalam 

Permendiknas tersebut adalah kemampuan anak pada umumnya, sehingga jika 

pada kenyataannya capaian anak-anak dapat melampaui atau dibawah usianya, 

maka hal ini seharusnya dianggap wajar.  

Kurikulum yang telah dikembangkan ini disebut Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan (KTSP), yakni kurikulum yang disusun dan dikelola oleh 

masing-masing satuan pendidikan secara otonom. Berdasarkan keterangan dalam 

Kerangka Dasar Penyusunan Kurikulum PAUD oleh Pusat Kurikulum 

Departemen Pendidikan Nasional (2007) dapat disimpulkan bahwa setidaknya ada 

2  komponen utama dalam penyusunan kurikulum KTSP yakni komponen 

administratif dan komponen akademis. Komponen administratif dalam KTSP 

terdiri dari empat bagian yakni pendahuluan, tujuan pendidikan, struktur dan 

muatan kurikulum, serta kalender pendidikan. 

(1) Pendahuluan.  

Bagian pendahuluan dijelaskan mengenai latar belakang (dasar 

pemikiran penyusunan kurikulum). Hal ini berisi penjabaran alasan 

pengembangan kurikulum dan dibahas dua hal sebagai pertimbangan 

mengapa sebuah pengembangan kurikulum itu perlu ada, yakni kenyataan 

yang ada di lapangan dan harapan pengembang kurikulum. Kenyataan 

berisi mengenai berbagai fakta yang menjelaskan keadaan lapangan yang 

menuntut segera dikembangkannya sebuah kurikulum yang sudah ada. 

Fakta bisa diperoleh melalui penelitian pendahuluan, baik penelitian 
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lapangan maupun kajian pustaka. Kajian pustaka yang dimaskud berupa 

kegiatan kajian fakta-fakta yang diperoleh melalui surat kabar, berita, 

maupun dokumen pemerintah.  

Selanjutnya dijelaskan harapan pengembang kurikulum, berisi 

berbagai hal yang diharapakan jika kurikulum tersebut dikembangkan dari 

kurikulum yang sudah ada. Harapan yang disusun dengan memperhatikan 

kemampuan lembaga, dari segi SDM maupun SDA. Jika harapan dan 

kenyataan yang ada terdapat kesenjangan, berarti ada masalah yang harus 

dipecahkan melalui kurikulum yang baru. Hal ini dapat dijadikan alasan 

kuat mengapa diperlukan pengembangan kurikulum.  

(2) Tujuan Pendidikan  

Bagian dari komponen administratif yang kedua yakni berisi tentang 

tujuan pendidikan yang mencakup: 

(1) Filosofi Pendidikan. Artinya, sekolah menentukan filosofi yang akan 

dijadikan acuan bagi pengembangan kurikulum agar tidak melenceng 

dari falsafah bangsa dan kebutuhan sekolah. Filosofi pengembangan 

kurikulum memperhatikan pada budaya bangsa perkembangan anak, 

keadaan wilayah, kemajuan jaman, dan kebutuhan masyarakat akan 

pendidikan. 

(2) Visi Sekolah. Visi merupakan cita-cita utama sekolah yang dijabarkan 

dalam kalimat. Visi ini tidak lebih dari satu kalimat. Beberapa sekolah 

menjadikan visi ini sekaligus sebagai motto sekolah agar mudah diingat 
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masyarakat. Contoh visi yang sudah ada adalah menciptakan generasi 

unggul, cerdas, dan bermartabat.  

(3) Misi Sekolah. Misi merupakan penjabaran agar visi tercapai, atau lebih 

singkatnya adalah cara mencapai visi. Hal ini memungkinkan bahwa 

misi dapat lebih dari satu kalimat uraian. Misi berisi cara untuk 

mencapai generasi yang unggul bagaimana, menciptakan generasi yang 

cerdas, bagimana, dan bagaimana melahirkan generasi yang 

bermartabat.  

(4) Tujuan Sekolah. Hal ini terlahir dari misi yang ada dan merupakan 

harapan terhadap lulusan yang dihasilkan. Cara yang dijabarkan dalam 

misi dapat diuraikan menjadi tujuan. Misalnya dari penjabaran misi 

generasi unggul dapat dilahirkan tujuan sekolah berupa 

“mengembangkan potensi anak sesuai karakteristiknya”  

(5) Prinsip Pembelajaran. Prinsip pembelajaran perlu disusun agar 

pelaksanaan kurikulum yang telah dikembangkan tetap pada jalurnya. 

Prinsip dapat disusun dengan mengadopsi dari perkembangan anak, 

budaya dan adat istiadat daerah, ataupun tuntutan perkembangan jaman. 

Contoh bunyi prinsip pembelajaran yang pernah disusun adalah 

“pembelajaran berpusat pada anak”.  

(6) Tata Tertib. Jika prinsip pembelajaran telah disusun, maka perlu ada tata 

tertib pelaksanaan pembelajaran yang juga dimuat dalam pengembangan 

kurikulum agar pelaksanaannya tidak melanggar karakteristik anak, 
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budaya, dan filosofi sekolah. Tata tertib diberlakukan pada sekolah, 

guru, dan orang tua sebagai pengguna.  

(3) Struktur dan Muatan Kurikulum  

Struktur dan muatan kurikulum merupakan inti isi kurikulum, di 

dalamnya memuat menu pembelajaran yang akan dijadikan acuan 

pembelajaran sepanjang tahun. Struktur meliputi kurikulum inti dan 

kurikulum institusional atau muatan lokal dan berisi alokasi waktu pada 

masing- masing aspek. Misalnya muatan lokal mendapat alokasi waktu 

berapa jam, dan sebagainya.  

Isi kurikulum disusun dengan memperhatikan komponen anak, 

pendidik, pembelajaran, asesmen, dan pengelolaan pembelajarannya itu 

sendiri. Anak memperhatikan sasaran layanan usia di sekolah, pendidik 

memperhatikan kompetensi lulusan dan kualifikasi pendidikan, 

pembelajaran memperhatikan pengelompokkan usia, asessmen dengan 

menyusun acuan pemantauan perkembangan anak dalam pembelajaran, dan 

pengelolaan pembelajaran berisi satuan kegiatan dari tahunan hingga ke 

harian. 

Bidang pengembangan atau aspek perkembangan merupakan 

perkembangan yang akan dilatihkan selama proses pembelajaran sesuai 

dengan usia dan karakteristik anak. Jika pengembangan kurikulum mengacu 

pada kurikulum PAUD formal, maka akan ada lima bidang pengembangan. 

Namun jika mengacu pada kurikulum PAUD nonformal akan terdapat enam 

aspek perkembangan.  
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Muatan  lokal juga merupakan isi kurikulum yang harus 

diperhatikan. Muatan lokal akan menjadi ciri khas sebuah sekolah sesuai 

dengan kegiatan khas dari masyakarat sekitar. Hal ini akan mendekatkan 

peserta didik dengan tradisi kehidupan dalam masyarakat yang ada di 

lingkungan sekolah. Selain muatan lokal, isi kurikulum lain yang tidak 

kalah penting yakni kegiatan pengembangan diri, berupa kegiatan 

ekstrakurikuler yang merupakan upaya pembentukan watak dan kepribadian 

anak melalui kegiatan penyaluran minat, bakat, hobi, kepribadian, dan 

kreativitas. Ekstrakuler yang disesuaikan dengan minat, bakat, hobi, 

kepribadian, dan kreativitas sebagian besar anak misalnya, menari, melukis, 

dan sebagainya.  

Selain beberapa hal diatas, perlu juga diamati pengaturan beban 

mengajar serta kalender pendidikan. Pembagian alokasi waktu bertujuan 

agar agar indikator dapat dikembangkan dengan merata, sedangkan 

Kalender pendidikan berisi tentang pengaturan waktu pembelajaran selama 

setahun yang disesuaikan pada kebutuhan daerah, peserta didik dan 

pemerintah daerah maupun pusat. Dalam kalender dijabarkan juga sistem 

pembelajaran yang dianut. Memuat juga waktu pelaksanaan pembelajaran 

sehari-hari, dimulai jam berapa dan kapan berakhirnya.  

Komponen kedua dalam penyusunan kurikulum KTSP berisi pengembangan 

silabus yang terdiri dari:  

1) Program Tahunan 

2) Program Semester 
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3) Rencana Kegiatan Bulanan 

4) Rencana Kegiatan Mingguan  

5) Rencana Kegiatan Harian. 

Seluruh rencana kegiatan tersebut disusun secara sistematis oleh kepala 

sekolah serta guru yang didalamnya berisi inti pembelajaran yang akan 

dilaksanakan selama satu tahun ke depan. 

 

2.3 PAUD  Berbasis Taman Pendidikan Al Qur’an (PAUD-TPQ) 

2.3.1  Pengertian PAUD  Berbasis Taman Pendidikan Al Qur’an (PAUD-

TPQ) 

PAUD berbasis TPQ merupakan bentuk pendidikan anak usia dini yang 

ditujukan bagi anak sejak lahir hingga usia 6 tahun yang berasal dari keluarga 

muslim dalam rangka menyiapkan generasi Qurani. PAUD berbasis TPQ biasanya 

dilaksanakan secara terintegrasi dengan Taman Pendidikan Al-Quran, seperti 

Taman Asuh Anak Muslim (TAAM), Bina Anak Muslim Berbasis Masjid 

(BAMBIM), TBA Aisiyah, serta PAUD-TPQ (Direktorat PAUD, 2011) 

Berdasarkan penjelasan dalam Petunjuk Teknis Penyelenggaraan PAUD 

berbasis TPQ (2011: 2) bahwa pada dasarnya penyelenggaraan PAUD-TPQ tidak 

dimaksudkan untuk menggantikan program pendidikan Al Qur‟an yang sudah 

melembaga di masyarakat saat ini, melainkan untuk memperkuat dan 

melengkapinya dengan substansi PAUD. Tujuannya tidak lain adalah untuk 

mengoptimalkan perkembangan anak pada usia emasnya dan untuk memastikan 
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bahwa anak belajar melalui bermain yang disesuaikan dengan tahap 

perkembangan dan potensi masing-masing anak. 

Latar belakang lahirnya program PAUD berbasis TPQ antara lain ialah 

didorong oleh tumbuhnya kesadaran dan gerakan pendidikan berbasis Al Qur‟an, 

terutama dalam bentuk TKA/TPA/TPQ yang dimotori oleh lembaga ataupun 

organisasi keagamaan islam seperti BKPRMI (Badan Koordinasi Pemuda dan 

Remaja Masjid Indonesia), Muslimat NU, Aisyiyah, dan lain sebagainya.  

Berdasarkan inisiatif masyarakat, maka mulai berkembanglah program-

program PAUD berbasis TPQ yang dikembangkan oleh organisasi keagamaan 

yang telah disebutkan diatas. Sebagai contoh, munculnya program Taman Asuh 

Anak Muslim (TAAM) yang dikembangkan oleh BKPRMI, Taman Bina Anak 

(TBA) yang dikembangkan oleh Aisyiyah, Bina Anak Muslim Berbasis Masjid 

(BAMBIM) yang dikembangkan oleh Dewan Masjid IndonesiaWilayah Jawa 

Barat. PAUD-TPQ sendiri merupakan program yang dikembangkan oleh 

Muslimat NU. Semua bentuk layanan PAUD berbasis TPQ tersebut dalam 

pembinaannya dikategorikan kedalam Satuan PAUD Sejenis.   

2.3.2  Landasan dan Prinsip Penyelenggaraan PAUD berbasis TPQ 

2.3.2.1 Landasan Yuridis 

Landasan yuridis ataupun dasar hukum yang dapan dijadikan acuan dalam 

penyelenggaraan PAUD berbasis Taman Pendidikan Al Qur‟an berdasarkan 

Petunjuk Teknis Penyelenggaraan PAUD berbasis TPQ meliputi: 
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1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 

3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak. 

4) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025. 

5) Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan. 

6) Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, tugas, dan 

fungsi kementrian negara serta susunan organisasi, tugas, dan fungsi  esolon 1 

sebagaimana telah diubah dengan Peratuaran Presiden Tahun 67 Tahun 2010. 

7) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan 

Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010.  

8) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Pendidikan Nasional. 

9) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang 

Standar Pendidikan Anak Usia Dini. 

2.3.2.2 Prinsip Penyelenggaraan PAUD berbasis TPQ 

Berdasarkan petunjuk teknis penyelenggaraan PAUD berbasis TPQ oleh 

Direktorat PAUD (2011: 5) penyeleggaraan Program PAUD berbasis TPQ antara 

lain mengacu pada prinsip-prinsip berikut ini: (1) Optimalisasi Program. Artinya, 

program ini dimaksudkan untuk memperkuat lembaga pendidikan AlQuran yang 

sudah berjalan atau menggabungkan pendidikan AlQuran yang sudah ada 
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sehingga hasilnya menjadi lebih optimal, (2) Optimalisasi Ketenagaan. Program 

PAUD berbasis TPQ ini dapat  memanfaatkan ketenagaan dalam hal ini 

ustadz/ustadzah TPQ yang ada untuk melaksanakan dua program secara terpadu, 

yakni PAUD dan pendidikan AlQuran, (3) Optimalisasi Sarana Dan Prasarana. 

yakni program ini dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia seperti 

masjid, musholla, atau prasarana lain yang dimiliki masyarakat. 

Selain prinsip penyelenggaraan program, pembelajaran yang dilaksanakan 

dalam program PAUD berbasis TPQ juga didasarkan pada prinsip-prinsip seperti 

berikut ini: 

(1) Mendasarkan pada nilai-nilai Al-Quran dan Hadits. 

Sebagai program yang berlandaskan nilai-nilai keagaamaan islam, kegiatan 

pembelajaran yang ada di PAUD berbasis TPQ dilandaskan pada tuntunan 

agama islam yakni Al-Qur‟an dan Hadits. 

(2) Berorientasi pada kebutuhan anak. 

Pada dasarnya, anak memiliki kebutuhan dasar yang sama seperti kebutuhan 

fisik, rasa aman, dihargai, tidak dibeda-bedakan, bersosialisasi, dan 

kebutuhan untuk diakui. Anak pun tidak bisa belajar dengan baik apabila ia 

lapar, merasa tidak aman/takut, lingkungan tidak sehat, tidak dihargai atau 

diacuhkan oleh pendidik ataupun temannya.  

(3) Kegiatan belajar dilakukan melalui bermain. 

Pembelajaran dilakukan dengan cara yag menyenangkan. Melalui bermain, 

anak dapat belajar tentang: konsep-konsep akidah, syariah, ibadah, 

matematika, sains, seni dan kreatifitas, bahasa, sosial, dan lain-lain. Selama 
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bermain, anak mendapatkan pengelaman untuk mengembangkan aspek-

aspek/nilai-nilai islami, fisik/motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional dan 

seni. Pembentukan kebiasaan yang baik seperti disiplin, sopan santun, dan 

alinnya dikenalkan melalui cara yang menyenangkan. 

(4) Anak sebagai pembelajar aktif. 

Didalam proses pembelajaran, anak merupakan subjek/pelaku kegiatan dan 

pendidik merupakan fasilitator. Anak mempuyai banyak ide, rasa ingin tahu 

yang besar, dan tidak bisa berdiam dalam jangka waktu yang lama. Oleh 

karena itu, pendidik harus menyediakan berbagai alat main dengan berbagai 

cara, serta memberikan waktu kepada anak untuk anak dapat mengenal 

lingkungan belajarnya. 

(5) Menyediakan lingkungan yang mendukung proses belajar. 

Lingkungan merupakan sumber belajar yang sangat bermanfaat bagi anak. 

Lingkungan terdiri dari lingkungan fisik dan non fisik. Lingkungan fisik 

berupa penataan ruang , bahan, serta alat main. Sedangkan lingkungan non 

fisik berupa suasana belajar yang menyenangkan. 

(6) Merangsang semua aspek perkembangan anak secara utuh dan terpadu. 

Program pembelajaran dan kegiatan anak yang dikembangkan pendidik harus 

ditujukan untuk mencapai kematangan semua aspek perkembangan, 

mencakup pembinaan akhlaqul karimah (moral dan nilai-nilai agama), fisik 

motorik (kasar dan halus), kognitif, sosial emosional, bahasa, dan estetika 

yang berguna bagi kehidupan mereka kelak.  

(7) Memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar bagi anak. 
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Sumber dan media belajar untuk PAUD berbasis TPQ tidak terbatas pada alat 

dan media hasil pabrikan namun dapat menggunakan berbagai bahan dan alat 

yang tersedia di lingkungan, sepanjang tidak berbahaya bagi kesehatan anak.  

(8) Mengembangkan kecakapan hidup anak. 

Kecakapan hidup merupakan suatu keterampilan yang perlu dimiliki anak 

melalui pengembangan karakter. Kecakapan hidup diarahkan untuk 

membantu anak menjadi mandiri, tekun, bekerja keras, disiplin, jujur, 

percaya diri dan mampu membangun hubungan dengan orang lain.  

(9) Menumbuhkan nilai-nilai semangat kebersamaan, cinta tanah air, dan   

kebangsaan dengan pembinaan karakter sejak dini. 

Seluruh prinsip-prinsip diatas kemudian dirancang dan diselenggarakan 

secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang serta mendorong 

kreativitas serta kemandirian anak. Selain itu, program pembelajaran juga harus 

sesuai dengan tahap pertumbuhan fisik dan perkembangan mental, 

memperhatikan perbedaan bakat, minat, dan kemampuan masing-masing anak 

dengan mengintegrasikan kebutuhan anak terhadap kesehatan, gizi, dan stimulasi 

psikososial. Program pembelajaran di Taman Pendidikan Al-Quran juga harus 

memperhatikan latar belakang ekonomi, sosial, dan budaya anak.  

 

2.4  Kurikulum PAUD berbasis TPQ 

Dalam penyusunan kurikulum, berdasarkan Juknis Penyelenggaraan 

PAUD berbasis TPQ (2011: 20) mengacu pada standar PAUD yakni 

menggunakan Permendiknas No. 58 Tahun 2009. Kurikulum tersebut terbagi 
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dalam penyusunan rencana kegiatan pembelajaran, pelaksanaan teknis 

pembelajaran, serta evaluasi pembelajaran.  

2.4.1 Rencana Kegiatan Pembelajaran PAUD berbasis TPQ 

Penyusunan rencana kegiatan pembelajaran dilakukan untuk 

mempermudah proses pembelajaran. Rencana kegiatan pembelajaran di dalam 

PAUD berbasis TPQ mencakup: (1) Rencana Kegiatan Tahunan (RKT), (2) 

Rencana Kegiatan Bulanan (RKB), (3) Rencana Kegiatan Mingguan (RKM), dan 

(4) Rencana Kegiatan Harian (RKH). 

Didalam penyusunan rencana program pembelajaran PAUD berbasis TPQ 

tersebut juga memperhatikan hal-hal lain seperti tahapan perkembangan anak, 

kemampuan yang akan dikembangkan, tema/topik kegiatan yang akan dilakukan, 

alat dan bahan main yang diperlukan, waktu yang dibutuhkan dalam kegiatan, 

metode/pendekatan yang akan digunakan, serta alat ukur (evaluasi) ketercapaian 

perkembangan anak.  

Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) memuat tingkat pencapaian 

perkembangan untuk masing-masing kelompok usia (Permendiknas No. 58 Tahun 

2009) alokasi waktu, serta tema pembelajaran selama satu tahun. Tema 

pembelajaran dapat disesuaikan dengan kreatifitas pendidik selama masih terkait 

dengan tingkat pencapaian perkembangan yang harus dicapai oleh anak. Alokasi 

waktu juga dapat disesuaikan dengan lembaga atau instansi terkait. 

Rencana Kegiatan Bulanan (RKB) merupakan penjabaran dari RKT yang 

telah dibuat sebelumnya. RKB memuat tema, indikator, konsep, dan kosakata 
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yang akan dikembangkan. RKB dapat berbentuk webbing, matrik, atau format lain 

sesuai kebutuhan.  

Rencana Kegiatan Mingguan (RKM) merupakan penjabaran dari RKB itu 

sendiri. RKM memuat tujuan pembelajaran, konsep yang akan dikenalkan, 

penambahan kosa kata, indikator perkembangan, serta sentra/kegiatan main yang 

akan dilakukan selama satu minggu. Jika ada kejadian tertentu yang ingin 

diketahui anak yang berhubungan dengan kejadian yang terjadi dalam lingkungan  

seperti gempa, banjir, atau gerhana tema dapat disesuaikan kembali sehingga 

proses pembelajaran lebih bermakna bagi anak. 

Rencana pembelajaran yang terakhir yakni Rencana Kegiatan Harian 

(RKH) merupakan penjabaran dari RKM. Rencana Kegiatan Harian memuat satu 

topik yang dibahas pada hari tersebut, konsep yang akan dikenalkan, penambahan 

kosa kata, kegiatan main, serta alat dan bahan main yang akan digunakan untuk 

mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Didalam RKH juga memuat 

pendidikan karakter/kewirausahaan serta keterampilan hidup yang akan diajarkan 

pada anak didik. Agar lebih sempurna, RKH dapat dilengkapi dengan Buku Bantu 

RKH yakni untuk pendataan media pembelajaran serta tepuk dan lagu yang akan 

digunakan dalam kegiatan pada hari tersebut. 

2.4.2  Pelaksanaan Teknis Pembelajaran PAUD berbasis TPQ 

Didalam teknis pembelajaran, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

PAUD berbasis TPQ menggunakan pendekatan pembelajaran yang meliputi: (1) 

Belajar melalui bermain, (2) Terintegrasi dengan pengembangan akhlak, Imtaq, 

dan karakter, (3) Berbasis pada AlQuran, Hadits, dan ilmu pengetahuan modern, 
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(4) Proses pembelajaran bersifat terpadu dan tematik, yakni setiap kegiatan 

ditujukan untuk mengembangkan semua aspek yang dibungkus dengan tema 

tertentu. 

Secara umum, runtutan alur kegiatan PAUD berbasis TPQ dapat 

digambarkan seperti berikut: 

1) Kedatangan  

2) Jurnal (20 menit) 

3) Pembukaan (20 menit) 

4) Transisi (10 menit) 

5) Pembiasaan Agama (60 menit) 

6) Kegiatan Kelompok (60 menit) 

7) Kegiatan Penutup (10 menit) 

8) Pulang 

Proses pembelajaran merupakan inti dari kegiatan PAUD berbasis TPQ. 

Proses pembelajaran anak usia dini pada program PAUD berbasis TPQ 

diintegrasikan dengan pengembangan akhlak dan nilai-nilai keimanan serta 

ketaqwaan dalam diri setiap anak sesuai dengan ajaran islam. Proses pembelajaran 

PAUD berbasis TPQ  mencakup bidang Pengembangan Kemampuan 

Perilaku/Pembiasaan, bidang Pengembangan Kemampuan Dasar, serta 

keterpaduan antara kedua bidang tersebut. 

Pengelolaan proses kegiatan merupakan kegiatan yang terpenting setelah 

penyusunan rencana kegiatan. Didalam pembelajaran PAUD berbasis TPQ , 

pengelolaan proses kegiatan antara lain meliputi:  
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1) Penyiapan/penataan Bahan dan Alat Main/APE (Alat permainan Edukatif) 

Sebelum kedatangan anak, pendidik menyiapkan dan menata alat main yang 

akan digunakan sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disusun. Penataan 

bahan dan alat main mencerminkan rencana kegiatan yang telah dibuat, yaitu 

sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai.  

2) Penyambutan Kehadiran Anak 

Saat anak mulai datang, salah seorang pendidik menyambut kedatangan anak 

dengan ramah serta membimbing anak untuk menyimpan bekal dan peralatan 

yang akan digunakan anak untuk belajar kepada tempat yang sesuai. 

3) Fasilitasi Kegiatan Jurnal Harian 

Kegiatan jurnal harian dapat dilakukan anak-anak saat menunggu anak-anak 

yang lain datang, misalnya menggambar, mencoret bebas atau kegiatan lain 

yang disukai anak. Kegiatan ini penting sebagai sarana transisi sebelum 

mengikuti proses pembelajaran. 

4) Kegiatan Pembuka 

Saat waktu pembelajaran tiba, pendidik dan mengajak anak untuk berkumpul 

membentuk lingkaran baik didalam maupun diluar ruangan. Kegiatan 

pembuka dapat berupa energizer atau kegiatan gerak, senam kecil, permainan 

tradisional, gerak dan musik, mendongeng, bernyanyi, atau kegiatan lain 

yang melibatkan gerakan motorik kasar anak.  

5) Transisi 

Kegiatan transisi dilakukan setelah kegiatan pembuka usai. Anak-anak dapat 

diberi waktu untuk pendinginan, yang bertujuan agar anak dapat kembali 
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tenang. Setelah itu anak diberi kesempatan untuk dipersilakan minum atau 

melakukan kegiatan toilet training bagi yang berminat. Setelah itu anak-anak 

dapat diajak untuk mengambil air wudhu untuk kegiatan selanjutnya. 

6) Pembiasaan Agama 

Jika waktu pembelajaran didalam PAUD berbasis TPQ dilakukan pada pagi 

hari, anak-anak dapat diajak untuk shalat dhuha secara berjamaah atau 

melakukan kegiatan membaca do‟a harian, surat pendek, serta lagu-lagu 

islami.  

7) Kegiatan di Kelompok 

Kegiatan ini berisi kegiatan inti berdasarkan Rencana Kegiatan Harian yang 

telah dibuat, misalnya jika kelompok belajar di PAUD berbasis TPQ 

menggunakan pendekatan sentra, maka kegiatan kelompok dapat dimulai 

dengan Pijakan Sebelum Main, Pijakan Saat Main, serta Pijakan Setelah 

Main.  

8) Makan Bersama 

Kegiatan makan bersama bertujuan untuk membiasakan adab makan, 

mengenal jenis-jenis makanan, mensyukuri rizki dari Allah, serta 

menigkatkan gizi anak. Inti dari kegiatan ini salah satunya untuk 

menghindari anak membeli jajanan yang kurang sehat. Kegiatan makan 

bersama ini dapat diatur menyesuaikan dengan kondisi lembaga serta 

persetujuan orangtua. Jadwal pelaksanaannya pun dapat menyesuaikan 

dengan kesepakatan antara pengelola, pendidik, orangtua serta pihak-pihak 

yang terkait. 
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9) Kegiatan Penutup 

Kegiatan penutup dapat dimulai saat pembelajaran inti selesai, pendidik 

dapat mengajak anak untuk kembali membentuk lingkaran lalu mengingat 

kegiatan yang dilakukan dalam sehari. Pendidik juga dapat menyampaikan 

rencana kegiatan hari berikutnya, setelah itu bersama-sama membaca doa 

penutup.  

10) Perencanaan Pembelajaran Hari Berikutnya 

Sebelum pulang, pendidik hendaknya merapikan tempat kegiatan belajar 

kembali, melengkapi catatan perkembangan, serta bersama pendidik lain 

mendiskusikan kejadian hari ini dan meyiapkan rencana kegiatan hari 

selanjutnya. 

Selain perencanaan proses kegiatan, hal lain yang perlu diperhatikan 

dalam penyusunan kurikulum PAUD berbasis TPQ ialah program Parenting atau 

Pemberdayaan Orangtua. Program ini dapat dikembangkan dalam rangka 

menjembatani kesesuaian pemahaman dalam pendidikan, serta pengasuhan anak 

di lembaga PAUD berbasis TPQ dan pengasuhan di rumah. Kegiatan ini dapat 

berbentuk: kelas orangtua, keterlibatan orangtua di kelas, hari konsultasi, 

kunjungan rumah, dan lain sebagainya. Materi yang akan dibahas dalam program 

orangtua dapat disesuaikan dengan kebutuhan orangtua terkait dengan 

permasalahan pendidikan, perawatan atau pengasuhan anak.  

2.4.3   Evaluasi Pembelajaran PAUD berbasis TPQ 

Komponen  kurikulum PAUD berbasis TPQ yang terakhir yakni evaluasi 

pembelajaran. Evaluasi dalam program pembelajaran PAUD berbasis TPQ 
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mencakup dua kegiatan yakni supervisi terhadap program kegiatan dan evaluasi 

hasil kemajuan perkembangan anak. Tahap-tahap evaluasi dilakukan selama 

proses pembelajaran serta setelah seluruh program selesai dilaksanakan 

(Direktorat PAUD, 2011). 

Kegiatan supervisi kurikulum ditujukan untuk meningkatkan kemampuan 

guru dalam rangka pelaksanaan kurikulum. Bentuk kegiatan supervisi antara lain 

membantu guru dalam mengembangkan kemampuan melaksanakan kurikulum, 

memiilh dan menggunakan material kurikulum, melayani perbedaan individual 

siswa, melaksanakan kegiatan ekstra kurikuler, serta memecahkan masalah-

masalah khusus (Hamalik, 2008: 213).  

Supervisi program dilakukan secara internal oleh penyelenggara, 

pengelola dan pendidik, sekurang kurangnya setahun sekali serta secara eksternal 

oleh orang atau lembaga dari luar, misalnya Dinas Pendidikan atau Kantor 

Wilayah Kementrian Agama setempat. Evaluasi program bertujuan untuk 

mengetahui efektivitas pelaksanaan program PAUD berbasis TPQ serta 

mengidentifikasi masalah-masalah yang ditemukan oleh pendidik saat 

melaksanakan kegiatan pembelajaran. 

Supervisi program tersebut mengukur sejauh mana indikator keberhasilan 

dapat tercapai, diantaranya meliputi: tempat kegiatan, pendidik, peserta didik, 

frekuensi kegiatan, orangtua yang aktif membayar iuran/infaq, partisipasi 

orangtua dalam mendukung program, jumlah kelompok, sumber pendanaan, serta 
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dukungan unsur pembina. Hasil evaluasi pelaksanaan program dapat dijadikan 

bahan untuk meningkatkan kinerja berikutnya. 

Tahap evaluasi yang kedua yakni evaluasi perkembangan anak dilakukan 

sekurang-kurangnya setiap enam bulan sekali. Evaluasi perkembangan dilakukan 

dengan menggunakan data dan informasi yang tertuang dalam:  

1) Buku catatan perkembangan dan catatan anekdot. 

2) Kumpulan hasil karya anak. 

3) Daftar cek (checklist) perkembangan anak (jika tersedia) 

4) Data kesehatan dan perkembangan berat badan. 

5) Informasi relevan lainnya (dari orangtua atau sumber lain) 

Pendataan perkembangan anak dilakukan setiap pertemuan dengan 

menggunakan buku catatan perkembangan dan catatan anekdot anak. Pencatatan 

perkembangan mencakup semua aspek perkembangan. Selain dalam bentuk catatn 

perkembangan, pendidik juga dapat meggunakan daftar cek (checklist) 

perkembangan anak dan mengumpulkan hasil karya anak sebagai bahan evaluasi 

dan laporan perkembangan kepada orangtua. 

 

2.5  Taman Pendidikan Al Qur’an  

2.5.1  Pengertian Taman Pendidikan Al Qur’an 

Era modern seperti sekarang ini banyak orangtua yang khawatir terhadap 

perkembangan perilaku anak-anak ditengah maraknya kekerasan serta pergeseran 

moral yang banyak terjadi di lingkungan sekitar khususnya yang berkaitan dengan 



44 
 

 
 

teman sebaya mereka. Pendidikan agama merupakan salah satu alternatif yang 

dipilih orangtua untuk menyelamatkan anak-anak dari bahaya kerusakan moral 

yang ditakutkan akan menimpa sebagian besar anak-anak yang pada dasarnya 

berada dalam masa-masa meniru.  

Al-Quran sebagai pedoman hidup umat islam didalamnya telah terkandung 

aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT sehingga merupakan sebuah 

kewajiban bagi manusia untuk mempelajarinya. Nabi Muhammad SAW pernah 

bersabda bahwa menuntut ilmu itu mulai dari buaian hingga di liang lahat yang 

berarti bahwa menuntut ilmu khususnya belajar Al-Quran sangat dianjurkan sejak 

kita kecil bahkan hingga kita meninggal. Alasan inilah yang mendorong 

terbentuknya Taman Pendidikan Al-Quran (TPQ) sebagai wahana untuk 

mempelajari Al-Quran bagi anak-anak. 

Taman Pendidikan Al Qur‟an merupakan lembaga pendidikan non formal 

tingkat dasar yang bertujuan memberikan bekal dasar kepada anak-anak usia 4-6 

tahun (TKA) dan usia 7–12 tahun (TPA) agar menjadi generasi Qur‟ani, generasi 

yang sholih-sholihah, yang mampu dan gemar membaca, memahami dan 

mengamalkan Al-Qur‟an dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dapat dikatakan 

bahwa Taman Pendidikan Al-Qur'an adalah pengajian anak-anak dalam bentuk 

baru dengan metode praktis dibidang pengajaran membaca Al-Qur'an yang 

dikelola secara profesional (Budiyanto, 2006). 

Taman Pendidikan Al Qur‟an juga disebut pengajian anak-anak dalam 

bentuk baru dengan metode praktis di bidang pengajaran membaca Al-Qur`an 
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yang dikelola secara profesional. Target operasionalnya ialah dalam waktu kurang 

lebih satu tahun, diharapkan setiap anak didik memiliki: (1) kemampuan 

membaca Al-Qur‟an dengan benar sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu Tajwid; (2) 

melakukan shalat dengan baik dan terbiasa hidup dalam suasana yang islami; (3) 

hafal beberapa surat pendek, ayat-ayat pilihan dan do'a sehari-hari; dan (4) dapat 

menulis huruf Al-Qur‟an (Amien, 2009:4). 

Umumnya, waktu yang digunakan untuk melakukan kegiatan pada Taman 

Pendidikan Al-Qur‟an ialah siang/sore hari. TPQ merupakan penunjang 

pendidikan agama Islam pada lembaga-lembaga pendidikan formal (SD/MI), 

karenanya diselenggarakan pada siang/sore hari di luar jam sekolah. Waktu ini 

dipilih agar tidak terbentur dengan jadwal sekolah peserta didik. Namun tidak 

sedikit pula orangtua yang sudah mengikutkan anak mereka ke lembaga TPQ 

bahkan sebelum anak-anak tersebut memasuki prasekolah. Harapan orangtua 

tersebut umumnya adalah agar anak-anak mereka dapat lancar membaca Al-

Qur‟an sedini mungkin.  

2.5.2 Maksud dan Tujuan Taman Pendidikan Al Qur’an 

Penyelenggaraan Taman Pendidikan Al Qur‟an antara lain bertujuan guna 

menyiapkan terbentuknya generasi Qur‟ani, yakni generasi yang memiliki 

komitmen terhadap Al-Qur‟an yang berarti bahwa Al-Qur‟an dijadikan sebagai 

sumber perilaku, pijakan hidup dan tempat kembali segala urusan hidup. Hal ini 

dapat ditandai dengan kecintaan yang mendalam terhadap al-Qur‟an, mampu dan 

rajin membacanya, terus menerus mempelajari isi kandungannya, serta memiliki 
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kemampuan dan kemauan yang kuat untuk mengamalkannya secara kaffah dalam 

kehidupan sehari-hari (Budiyanto, 2006). 

Melihat pengertian tersebut, maka peran dan keberadaan TPQ 

berkesesuaian dengan UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional pada Pasal 3, yang menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa 

yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan 

nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab. 

Menurut Abdurrahman an-Nahlawi dalam Amien (2009) tujuan adanya 

pendidikan  Al-Qur‟an termasuk di dalamnya pembelajaran membaca Al-Qur‟an 

diharapkan santri mampu membaca Al-Qur‟an dengan baik dan benar sesuai 

dengan kaidah ilmu tajwid, memahami dengan baik dan menerapkannya dalam 

kehidupan sehari-hari. Sedangkan tujuan pembelajaran membaca Al-Qur‟an 

menurut Mardiyo dalam Amien (2009) diantaranya santri dapat membaca Al-

Qur‟an dengan mantap, baik dari segi ketepatan harakat, saktat (tempat-tempat 

berhenti), menyembunyikan huruf-huruf dengan makhraj (tempat keluar) nya dan 

persepsi maknanya, mengerti makna Al-Qur‟an dan terkesan dalam jiwanya,  

mampu menimbulkan rasa haru, khusuk, dan tenang jiwanya serta takut kepada 
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Allah, membiasakan santri membaca pada mushaf dan memperkenalkan istilah-

istilah yang tertulis baik untuk waqaf, mad dan idghom. 

2.5.3  Metode Pembelajaran Taman Pendidikan Al-Qur’an 

Metode merupakan suatu cara yang sistematis untuk mencapai tujuan, 

yakni untuk menyampaikan sebuah materi kepada anak didik. Ada beberapa cara 

yang dilakukan dalam menyampaikan baca tulis Al Qur‟an, namun pada dasarnya 

semua metode yang digunakan bertujuan agar anak dapat tertarik pada materi 

yang diberikan dan agar anak suka belajar (Aghe, 2010). 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Amien (2009), menunjukkan 

bahwa ada banyak sekali metode pembelajaran TPQ yang  telah berkembang di 

Indonesia, seperti metode Baghdadi, Iqra`, Qira`ati, Tilawati, Tartila, Yanbu`ah, 

dan Nahdliyah. Sebagian metode pengajaran TPQ yang umum dan banyak 

digunakan di Indonesia yakni antara lain:  

(1) Metode Al-Barqy 

Metode ini disusun oleh Muhadjir Sulthon yang dikembangkan 

pertama kali di Surabaya. Pengajaran metode ini dikenal dengan pendekatan 

global atau Gestald psikologi yang bersifat analistik sintetik (SAS). Yang 

dimaksud SAS ialah penggunaan struktur kata atau kalimat yang tidak 

mengikutkan bunyi mati/ sukun, dan menggunakan kata lembaga (struktur). 

Pada metode ini setelah santri mengenal dan dianggap bisa pada pengenalan 

cara menulis, cara menulis ini diawali dengan meniru tulisan yang masih 

berupa titik-titik untuk ditebali dengan pensil, setelah dianggap baik dan bisa, 
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baru melanjutkan untuk mengganti di kertas lain. Metode ini tidak banyak 

memakan waktu bagi anak karena hanya diperlukan waktu 1 x 8 jam per 

minggu, sedangkan bagi remaja serta orang dewasa yang baik hanya 

diperlukan 1x6 jam per minggu.  

(2) Metode  Iqra‟   

Gerakan pemberantasan buta huruf Al-Qur‟an di Indonesia yang 

menggunakan metode Iqra‟ telah semarak dalam bentuk Taman Kanak-kanak 

Al-Qur‟an dan Taman Pendidikan Al-Qur‟an. Sekolah dasar di Indonesia juga 

dikembangkan metode yang sesuai yang dapat mengantarkan murid mampu 

dalam membaca Al-Qur‟an dalam waktu yang relatif singkat sesuai dengan 

keterbatasan jam pelajaran yang tersedia. Metode ini disusun oleh salah satu 

team tadarrus AMM yaitu KH. As‟ad Humam.  

Metode ini disusun sebagai kelanjutan dari metode sebelumnya, 

metode yang pertama kali dikembangkan didaerah Yogyakarta kemudian 

disebarkan ke daerah lain. Metode ini merupakan ringkasan dari metode 

Qira‟ati yang awalnya sampai 6 jilid kemudian diringkas menjadi satu buku 

yang tebal mencapai 61 halaman. Hal ini dimaksudkan agar peserta didik 

cepat bisa membaca Al-Qur‟an. Selain itu untuk menjawab tuntutan bagi anak 

atau orang dewasa yang akan belajar Al-Qur‟an tetapi mempunyai waktu 

yang terbatas.  

Pada metode ini pengenalan huruf hijaiyah awal hingga akhir dengan 

menggunakan harakat dan untuk bacaan tajwid, tidak langsung dikenalkan 
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macam-macam bacaan tetapi diberikan tuntunan membacanya, setelah 

menguasai semuanya akan diberikan materi tajwid.  

(3) Metode Al-Baghdadi 

Metode ini sering juga disebut dengan metode kuno atau juz „amma. 

Cara penyampaiannya dengan membaca dan menghafal huruf-huruf hijaiyah, 

baru menginjak pada tanda-tanda fathah, kasrah, dhommah. Pada metode ini 

anak bisa mengetahui langsung nama-nama huruf hijaiyah tanpa harakat dan 

hafal secara berurutan.  

(4) Metode Qira‟ati  

Metode ini pertama kali dikembangkan oleh KH. Dachlan Salim 

Zarkasy dari Semarang. Metode ini mengajarkan santri huruf-huruf hijaiyah 

yang sudah berharakat secara langsung tanpa mengeja. Cara yang digunakan 

dalam materi ini hampir sama dengan metode Iqra‟ tetapi disertai dengan 

ketukan yaitu untuk bacaan pendek satu ketukan, sedangkan untuk bacaan 

mad dan idghom dua ketukan, dan mad wajib lima ketukan.  

Beberapa metode ini telah berkembang di masyarakat Indonesia 

sampai sekarang. Metode ini yang dijadikan rujukan untuk belajar membaca 

Al-Qur‟an di seluruh Indonesia, agar anak secepatnya mampu dan menguasai 

dan membaca Al-Qur‟an serta mampu menulis huruf-huruf Al-Qur‟an dengan 

baik.
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif deskriptif. Penelitian ini akan menggambarkan atau mendeskripsikan 

implementasi kurikulum yang digunakan di PAUD berbasis TPQ Al-Amien 

Salatiga. Dalam penelitian ini tidak dilakukan rangkaian treatment, tetapi 

menggambarkan suatu subjek penelitian apa adanya. Moleong (2010: 11) 

mengungkapkan bahwa dalam pendekatan kualitatif data yang dikumpulkan 

berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Laporan penelitian akan berisi 

kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan berupa naskah 

wawancara, catatan lapangan, foto, videotape, dokumen pribadi, catatan atau 

memo, dan dokumen resmi lainnya. 

Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena 

sosial dari sudut perspektif partisipan. Partisipan adalah orang-orang yang diajak 

berwawancara, diobservasi, diminta memberikan data, pendapat, pemikiran, dan 

persepsinya (Sukmadinata, 2006: 94).  

Menurut Putra dan Dwilestari (2012: 67) penelitian kualitatif berfokus 

pada manusia dan interaksinya dalam konteks sosial. Oleh karena itu digunakan 

istilah subjek penelitian bukan objek penelitian sebagaimana dalam istilah 

kuantitatif. Dalam penelitian ini, yang menjadi subjek penelitian adalah PAUD 

berbasis Taman Pendidikan Al Qur‟an Al-Amien Salatiga. Informasi yang digali 
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melalui wawancara mendalam terhadap informan yakni Pengelola, Guru, dan 

Kepala sekolah. Proses observasi dan wawancara men 

dalam bersifat sangat utama dalam pengumpulan data. Dari observasi 

diharapkan peneliti mengetahui secara mendalam mengenai implementasi 

kurikulum penyelenggaraan PAUD berbasis Taman Pendidikan Al Qur‟an yang 

ada di PAUD TPQ Al-Amien Salatiga. 

 

3.2  Subjek Penelitian 

Arikunto (2010: 172) mengungkpakan bahwa subjek penelitian  

merupakan subjek dari mana data dapat diperoleh. Penelitian menggunakan 

kuesioner atau wawancara dalam  pengumpulan data, maka sumber datanya 

adalah  kuesioner  yaitu  orang  yang  menjawab  pertanyaan-pertanyaan peneliti 

baik tertulis maupun lisan. Apabila menggunakan observasi, maka sumber 

datanya berupa benda, gerak atau proses sesuatu dengan cara mengamati. Apabila 

menggunakan dokumentasi, maka dokumen atau catatanlah yang menjadi sumber 

data.  

Penentuan sumber data menurut Sugiyono (2010: 52) pada orang yang 

diwawancarai dilakukan secara purposive, yakni dipilih dengan pertimbangan 

tertentu. Berdasarkan pendapat tersebut, maka subjek penelitian sebaiknya adalah 

orang-orang yang dapat memberikan informasi secara akurat mengenai masalah 

yang akan diteliti. Subjek di dalam penelitian ini adalah pengelola lembaga, 

kepala sekolah, dan guru-guru PAUD TPQ Al-Amien Bancaan Kelurahan 

Sidorejo Lor Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga. 
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3.3  Tempat dan Waktu Penelitian 

3.3.1 Tempat Penelitian 

Penelitian akan dilaksanakan di PAUD TPQ Al-Amien. PAUD TPQ Al-

Amien beralamatkan di Jl. Kipenjawi II Bancaan Kelurahan Sidorejo Lor 

Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga.  

3.3.2 Waktu Penelitian 

Aktivitas penelitian ini secara keseluruhan akan dilaksanakan selama lima 

bulan, sejak bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Mei 2014.  Dengan rincian 

tahapan kegiatan sebagai berikut: persiapan dan observasi dilakukan pada bulan 

Januari hingga Februari. Sedangkan selebihnya yakni bulan Maret, April, dan Mei 

dilakukan penelitian inti yang berisi dokumentasi, wawancara, serta konsultasi. 

 

3.4  Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian akan memperoleh data yang representatif jika menggunakan 

teknik yang mampu mengungkap data yang diperlukan. Untuk itu di dalam 

pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa teknik, yaitu wawancara, 

dokumentasi, dan observasi. 

3.4.1 Wawancara 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data untuk mendapatkan 

informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya 

jawab (Satori, 2009:130). Untuk memperoleh data yang lengkap dan memahami 
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penelitian ini, maka peneliti menggunakan metode wawancara yang bersifat 

langsung kepada guru, kepala sekolah serta pengelola lembaga. 

Menurut Moleong (2010: 186) wawancara adalah percakapan dengan 

maksud tertentu. Wawancara bertujuan untuk mendapatkan informasi yang digali 

dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab. Wawancara 

dalam penelitian ini dilakukan kepada Kepala Sekolah yang sekaligus mengajar 

Kelompok bermain, Kepala TK, guru TK B, sebagai subjek utama dalam 

pelaksanaan kurikulum serta tak lupa pengelola yayasan sebagai pihak yang 

mengetahui mengenai manajemen pengelolaan lembaga.  

 

3.4.2 Dokumentasi 

Dokumen menurut Moleong (2010: 216) merupakan sumber data yang 

dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, dan meramalkan. Dokumen dapat 

berupa catatan kejadian yang sudah lampau yang dinyatakan dalam bentuk lisan, 

tulisan dan karya bentuk. Dokumen yang digunakan untuk memperoleh data 

tentang implementasi kurikulum di PAUD TPQ Al-Amien Salatiga yaitu 

dokumen kurikulum meliputi program tahunan, program semester, rencana 

kegiatan mingguan, rencana kegiatan harian,  daftar nama  guru, daftar organisasi, 

sarana dan prasarana, foto kegiatan belajar mengajar, daftar media pembelajaran 

tambahan, alat evaluasi, dan daftar nama murid. 
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3.4.3 Observasi 

Observasi dapat disebut dengan pengamatan, menurut Moleong (2010: 

174) pengamatan adalah melihat dan mengamati sendiri kemudian mencatat 

perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan yang sebenarnya. 

Adapun yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi secara langsung 

terhadap kegiatan yang dilaksanakan di PAUD TPQ Al-Amien Bancaan 

Kelurahan Sidorejo Kecamatan Sidorejo Lor Salatiga. Observasi dilakukan 

dengan melihat dan mengamati keadaan sekitar PAUD TPQ Al-Amien serta 

melihat proses pembelajaran di kelas KB dan TK. 

 

3.5  Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model 

analisis interaktif. Teknik dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh 

lewat wawancara dengan data hasil observasi, arsip, dan sebagainya sebagai 

usaha pemantapan simpulan yang dicoba untuk dikembangkan dan 

validitas datanya dengan melihat tingkat kesamaannya, perbedaannya, atau 

kemungkinan lainnya. Interaksi selanjutnya dilakukan antar komponen 

analisisnya (reduksi data, sajian data, penarikan simpulan dan verifikasi- nya), 

atau pembandingan antara faktor-faktor utama (kelompok variabel) yang 

merupakan kajian berdasarkan kerangka pikir atau pendekatan penelitian. 
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Komponen Analisis Data Model Interaktif (Interactive Model) 

Sumber: Matthew B. Miles & A. Michael Huberman, 1992 

Ada beberapa langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam penelitian 

kualitatif. Antara lain tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan 

penarikan kesimpulan. 

3.5.1 Tahap pengumpulan data  

 Merupakan proses memasuki lingkungan penelitian dan melakukan 

pengumpulan data penelitian. Data primer dalam bentuk observasi untuk melihat 

secara langsung keadaan, suasana, kenyataan, yang terjadi di lapangan. Catatan 

lapangan juga diperlukan sebagai pendukung dari observasi. Wawancara 

mendalam dilakukan dengan mewawancarai informan kunci dan pihak-pihak 

yang termasuk dalam komponen pendidikan di sekolah dengan memberikan 

pertanyaan terbuka. Peneliti harus mampu berkomunikasi dengan informan, agar 

informan mau memberikan jawaban yang lebih mendalam serta tidak ada yang 

ditutup-tutupi. Data sekunder didapatkan dari dokumen-dokumen, arsip, dan data 

pendukung lainnya dari sekolah. 
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  Pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah dengan cara observasi 

dan dokumentasi di lingkungan PAUD berbasis TPQ Al-Amien Bancaan 

Salatiga. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan wawancara kepada Kepala 

TK, Kepala KB, Guru TK B, serta Pengelola yayasan. Data yang didapat 

dilengkapi dengan catatan lapangan dan catatan wawancara sehingga data yang 

didapatkan valid. 

 

3.5.2 Tahap reduksi data  

 Merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, 

pengabstrakan, dan transformasi data kasar dari catatan-catatan tertulis dari 

lapangan. Data yang diperoleh selama penelitian dianalisis, baik kualitas data 

maupun akurasi dengan cara reduksi dan interpretasi data guna mendapatkan 

simpulan. Reduksi juga berarti membuang data yang sekiranya tidak dibutuhkan 

dan dipilih dari data kasar yang ada di lapangan. 

 Reduksi data yang dilakukan peneliti dengan mendengarkan hasil wawancara dari 

subjek penelitian. Hasil wawancara yang tidak sesuai dengan bahasan penelitian 

akan dibuang. Penelitian merapikan kembali hasil catatan observasi dengan 

catatan lapangan disesuaikan dengan pembahasan peneliti. 

 

3.5.3 Tahap penyajian data  

 Merupakan penyajian informasi untuk penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. Disusun waktu peneliti sudah mendapatkan unit data dari 

sejumlah unit yang diperlukan dalam penelitian. Penyusunan sajian data dengan 
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suntingan peneliti supaya makna peristiwa menjadi lebih jelas dipahami 

dilengkapi dengn matriks dan gambar yang sangat mendukung kekuatan sajian 

data. 

 

3.5.4 Tahap penarikan kesimpulan  

 Merupakan penarikan kesimpulan dari data yang telah dianalisis. 

Pengumpulan data berakhir, peneliti mulai melakukan usaha dalam bentuk 

pembahasan untuk menarik simpulan berdasarkan simpulan dan sajian data.  

 

3.6 Keabsahan Data 

Salah satu cara untuk memperoleh keabsahan data yaitu dengan 

meningkatkan kredibilitas data. Ada beberapa cara untuk meningkatkan 

kredibilitas data terhadap data hasil penelitian kualitatif,  salah satunya dengan 

menggunakan triangulasi. Sugiyono (2010: 83) menjelaskan bahwa triangulasi 

diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkn dari 

beberapa teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.  

Triangulasi menurut Moleong (2010: 330) adalah teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Cara terbaik 

menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan saat mengumpulkan 

data, sehingga peneliti dapat mengoreksinya dengan membandingkan berbagai 

sumber dan metode. Penelitian ini akan menggunakan trianggulasi sumber dan 

trianggulasi teknik. 
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3.6.1 Trianggulasi Sumber  

Triangulasi Sumber menurut Sugiyono (2010: 83) berarti peneliti 

mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. 

Penelitian ini akan mencari data dari sumber yang beragam yang masih terkait 

satu sama lain, antara lain: kepala sekolah, guru, serta pengelola lembaga PAUD 

TPQ Al-Amien Bancaan Salatiga. 

 

3.6.2 Triangulasi Teknik 

Menurut Sugiyono (2010: 83) triangulasi teknik yaitu penggunaan 

beragam teknik pengungkapan data yang dilakukan kepada sumber data yang 

sama. Menguji kredibilitas data dengan triangulasi teknik yaitu mengecek data 

kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Bila ternyata diperoleh 

situasi yang berbeda maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut dengan sumber 

data untuk memastikan data yang dianggap benar. 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Sekolah 

4.1.1    Sejarah PAUD berbasis TPQ Al-Amien Bancaan Salatiga 

PAUD berbasis TPQ Al-Amien merupakan sebuah PAUD berbasis 

Al-Qur‟an yang berdiri sejak tahun 2010 dan berada di daerah Bancaan, 

Sidorejo Lor, Salatiga. Pada awalnya, PAUD berbasis TPQ Al-Amien 

merupakan sebuah lembaga Taman Pendidikan Al-Qur‟an (TPQ) yang 

diperuntukkan bagi anak-anak yang ingin belajar baca tulis Al-Qur‟an. TPQ 

Al-Amien sendiri mulai berdiri tahun 2006 dengan waktu pembelajaran siang 

hari, yakni setelah anak-anak pulang sekolah. Setelah adanya program PAUD 

berbasis TPQ yang diselenggarakan oleh Badan Koordinasi TPQ Jawa 

Tengah maka lembaga berubah dari yang semula hanya menyelenggarakan 

layanan TPQ kemudian berkembang menjadi beberapa layanan PAUD 

berbasis TPQ. Waktu pembelajaran pun ditambah menjadi pagi hari hingga 

sore hari. 

Latar belakang didirikannya PAUD berbasis TPQ Al-Amien 

merupakan salah satu bentuk implementasi dari program pemerintah pada 

tahun 2010 yakni program PAUD berbasis TPQ oleh Badko TPQ Jawa 

Tengah yang memfasilitasi didirikannya layanan PAUD berbasis TPQ bagi 

lembaga-lembaga TPQ yang sudah ada sebelumnya. Kemudian oleh 

pengelola TPQ Al-Amien yakni Bapak Musthofa lembaga ini diperluas 
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dengan membuka layanan TK, KB serta TPA. Sedangkan layanan TPQ yang 

sebelumnya sudah ada tidak kemudian diditiadakan namun tetap 

diselenggarakan yakni pada sore hari. PAUD berbasis TPQ Al-Amien juga 

mendapatkan bantuan pendanaan dari lembaga yang menyelenggarakan yakni 

Dinas Pendidikan. 

Awal berdirinya lembaga PAUD berbasis TPQ Al-Amien tidak 

sekaligus membuka seluruh layanan yang telah disebut sebelumnya, namun 

layanan-layanan tersebut berdiri secara bertahap. Pada pertengahan tahun 

2010 layanan pertama yang dibentuk di PAUD berbasis TPQ Al-Amien 

adalah layanan TK. Menyusul pada tahun 2011 dibentuk layanan KB serta 

layanan TPA. Setiap layanan PAUD Al-Amien juga memiliki sasaran usia 

anak didik yang berbeda. TK Al-Amien menerima sasaran anak didik mulai 

usia 4-6 tahun, KB Al-Amien mulai usia 2-4 tahun, serta TPA Al-Amien 

yang menerima anak didik mulai usia 2 hingga 6 tahun. Anggota anak didik 

TPA Al-Amien merupakan anak-anak yang sebelumnya belajar di TK dan 

KB Al-Amien yang oleh orangtuanya dititipkan di TPA Al-Amien karena 

alasan perkerjaan.   

4.1.2   Visi dan Misi PAUD berbasis TPQ Al-Amien 

PAUD berbasis TPQ Al-Amien memiliki VISI “Mempersiapkan 

generasi Qur‟ani yang tangguh dan mandiri menyongsong masa depan yang 

gemilang”. Sedangkan MISI yang diemban adalah:  

1. Menanamkan nilai-nilai akhlaq yang Qur‟ani. 

2. Menubuhkembangkan anak secara cerdas, kreatif, dan mandiri. 
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3. Berprinsip serta mampu menghadapi tantangan di masa depan.  

Selain visi dan misi diatas, PAUD berbasis TPQ Al-Amien juga 

mempunyai tujuan sebagai berikut:  

1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini berbasis Al-Qur‟an  

2. Menanamkan kecintaan anak untuk membaca, menulis, dan berhitung 

sejak dini. 

3. Membangkitkan Kecerdasan Intelektual (IQ), Kecerdasan Emosional 

(EQ), dan Kecerdasan Spiritual (SQ) dengan cara belajar melalui bermain.  

4. Membantu orangtua menyiapkan putra-putrinya menjadi generasi 

Qur‟ani, cerdas, kreatif, mandiri, unggul dan tangguh dalam 

menyongsong masa depan.  

4.1.3    Keadaan Fisik dan Lingkungan Sekolah  

PAUD berbasis TPQ Al-Amien terletak di jalan Ki Penjawi II, 

Bancaan Lor RT 01 RW 11 Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo, 

Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah. Sekitar 500 meter masuk dari jalan raya 

Semarang- Salatiga. PAUD berbasis TPQ Al-Amein menempati tanah seluas 

268 m
2
. Keadaan di sekeliling sekolah cukup kondusif  karena letak sekolah 

yang cukup jauh dari jalan raya memungkinkan anak-anak bebas untuk 

bermain di sekitar sekolah dan bebas dari kebisingan kendaraan yang berlalu 

lintas.  

Bentuk bangunan PAUD berbasis TPQ Al-Amien merupakan 

bangunan permanen lantai 3. Sekarang ini, ruang kelas yang digunakan baru 

yang ada di lantai 1 karena lantai 2 dan 3 masih dalam kondisi renovasi. 
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Lantai 1 terdapat 5 ruang kelas, 1 aula, 2 toilet, serta dapur. Sisi samping 

sekolah terdapat musholla yang digunakan untuk praktik sholat. Pintu masuk 

ada di kedua sisi sekolah karena di sisi depan dan belakang sekolah 

merupakan jalan yang sering dilewati oleh masyarakat Sidorejo Lor. Sisi 

belakang sekolah digunakan untuk kegiatan TPQ Al-Amien (Satuan PAUD 

Sejenis). Sisi depan PAUD TPQ Al-Amien terdapat halaman yang digunakan 

untuk bermain serta kegiatan Outdoor lainnya. Berdasarkan informasi dari 

pengelola, tahun ajaran yang akan datang lantai 2 akan segera dioperasikan 

untuk kegiatan belajar mengajar. 

4.1.4    Kegiatan Pembelajaran di PAUD berbasis TPQ Al-Amien 

PAUD berbasis TPQ Al-Amien menggunakan kurikulum perpaduan 

dari Dinas Pendidikan yang dipadukan dengan kurikulum RA/BA serta 

PAUD berbasis TPQ.  Kegiatan belajar mengajar di PAUD berbasis TPQ Al-

Amien dimulai pagi hari. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:  

Tabel 4.1  Kegiatan Pembelajaran di PAUD berbasis TPQ Al-Amien 

Kelas Hari Pukul Kegiatan 

 

Kelompok 

Bermain 

 

 

 

 

 

 

 

Taman 

Senin-Kamis  

 

 

 

 

Jum‟at 

 

 

 

Senin-Rabu 

07.30 – 08.00 

08.00 – 09.00 

Istirahat 

09.30 – 10.00  

 

07.30 – 08.30 

Istirahat 

08.30 – 09.00 

 

07.30 – 08.00  

Berbaris, Motorik kasar 

Kegiatan Inti 

Makan Bersama 

Mengaji (TPQ) 

 

Senam Bersama 

Makan Bersama 

 

 

Berbaris,Motorik Kasar 
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Kanak-

kanak  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taman 

Penitipan 

Anak  

 

 

 

 

Kamis 

 

 

 

 

 

Jum‟at 

 

 

 

Senin – 

Jum‟at  

08.00 – 09.30  

Istirahat 

10.00 – 11.00  

 

07.30 – 08.00  

08.00 – 08.30 

08.30 – 09.30  

Istirahat 

10.00 – 10.30  

 

07.30 – 08.30 

Istirahat 

08.30 – 09.30 

 

06.30 – 07.30 

 

 

10.00  

 

11.00 

 

11.00 – 12.00  

12.00 – 12.30 

12.30 – 13.00 

13.00 – 15.00 

15.00 – 15.30  

15.30 – 16.00  

Kegiatan Inti 

Makan Bersama 

Mengaji (TPQ) dan 

AISME*) 

Berbaris, Motorik kasar 

Praktik Sholat **) 

Kegiatan Inti 

Makan Bersama 

Mengaji (TPQ) dan 

AISME 

Senam Bersama 

Makan Bersama 

 

 

Penyambutan anak dan 

persiapan masuk di KB dan 

TK 

Penyambutan anak asuh 

TPA yang pulang dari KB 

Penyambutan anak asuh 

TPA yang pulang dari TK 

Ganti baju dan bermain 

Makan siang 

Jamaah Sholat Dzuhur 

Tidur siang 

Mandi 

Snack sore dan persiapan 

pulang 

*)   : AISME merupakan kegiatan tambahan pelatihan membaca untuk TK A 

dan TK B 

 **) : Praktik Sholat dilaksanakan oleh TK B 

 

4.1.5    Keadaan Guru 

Guru merupakan orang yang berkompeten dalam bidang mendidik 

dan mengajar serta dapat mengembangkan potensi yang dimiliki anak. PAUD 

berbasis TPQ Al-Amien mempunyai beberapa tenaga kependidikan yang 
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memiliki dedikasi tinggi terhadap perkembangan anak-anak. Karena 

tergolong masih baru, tenaga kependidikan PAUD berbasis TPQ Al-Amien 

belum sepenuhnya berkualifikasi akademik sebagai guru PAUD. Beberapa 

diantara mereka masih belajar sebagai mahasiswa di beberapa Universitas 

setempat.  

Pendidik dan pengasuh PAUD berbasis TPQ Al-Amien sering 

mengikuti pelatihan serta study tour mengenai kependidikan PAUD. Pada 

masa awal sebelum berdiri, pendidik PAUD berbasis TPQ Al-Amien juga 

mengikuti magang di beberapa lembaga PAUD yang terbaik guna mengambil 

ilmu dan menerapkannya di PAUD berbasis TPQ Al-Amien.  

Tabel 4.2 Jumlah Guru 

No Na  Nama Jabatan 

1 Suharwati Kepala TK 

2 Ari  Ari Suci Rahayu Kepala KB 

3 Muthohiroh Guru TK B 

4 Sulasih Guru TK A 

5 Falyani Merinta Guru TK A 

6 Nur Rohmah Guru KB 

7 Iqomah Guru KB 

 

4.1.6    Keadaan Siswa 

Siswa PAUD berbasis TPQ Al-Amien berasal dari masyarakat sekitar 

dan warga yang merasa cocok dengan pembelajaran di PAUD berbasis TPQ 

Al-Amien. Sekolah tidak megadakan tes dalam penerimaan siswa. Sekolah 
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hanya mensyaratkan calon siswanya beragama Islam dan tidak berkebutuhan 

khusus karena PAUD berbasis TPQ Al-Amien belum dapat dikategorikan 

sebagai sekolah inklusi.  

Jumlah siswa PAUD berbasis TPQ Al-Amien terus mengalami 

peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini terbukti pada tahun ajaran 2013-

2014 seluruh murid PAUD berbasis TPQ Al-Amien berjumlah 81 siswa. 

PAUD berbasis TPQ Al-Amien mempunyai dua kelas Kelompok Bermain, 

yakni KB A dan B, tiga kelas Taman Kanak-kanak yakni TK A1, A2, dan  

TK B, serta satu kelas TPA.  

Tabel 4.3  Jumlah Siswa 

No. Kelas Jumlah Siswa 

1 KB A 13 siswa 

2 KB B 22 siswa 

3 TK A1 13 siswa 

4 TK A2 15 siswa 

5 TK B 18 siswa 

 

4.2 Hasil Penelitian 

Penelitian pertama kali diawali dengan permohonan izin pada 

pihak yayasan Al-Amien Salatiga. Permohonan pertama kali dilakukan 

pada bulan Desember 2013. Peneliti meminta ijin kepada pengelola 

yayasan Al-Amien. Setelah mendapat ijin dari kepala sekolah, kemudian 

peneliti melakukan penelitian awal pada tanggal 28 Februari 2014. 

Sedangkan penelitian lanjutan dilakukan mulai tanggal 3 Mei 2014 hingga 
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selesai. Proses penelitian dilakukan sejak pagi yakni dengan melakukan 

observasi di seluruh kelas kemudian dilanjutkan wawancara dengan 

Kepala Sekolah, Guru, serta Pengelola Yayasan. Adapun yang menjadi 

subjek penelitian yakni 2 orang Kepala Sekolah masing-masing Kepala 

KB dan Kepala TK yang merangkap sebagai guru KB B dan guru TK A, 

satu orang guru TK B, serta satu Pengelola Yayasan. 

Selama melakukan wawancara, peneliti memulai dengan 

melakukan pendekatan melalui perkenalan kemudian dilanjutkan dengan 

pembicaraan bebas hingga sampai pada titik masalah tentang implementasi 

kurikulum yang diterapkan di PAUD berbasis TPQ Al-Amien yakni 

meliputi perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kurikulum PAUD 

berbasis TPQ.  

Tabel 4.4  Kode untuk informan 

Kode Jabatan Jenis Kelamin 

KS.KB Kepala Sekolah KB P 

KS.TK Kepala Sekolah TK P 

G.TK Guru TK P 

PY Pengelola Yayasan L 

 

Tabel 4.5  Kode untuk catatan lapangan 

  

 

 

Kode Keterangan 

CL. 1. TKA Catatan Lapangan kelas TK A 

CL. 2. TKB Catatan Lapangan kelas TK B 

CL. 3. KBB Catatan Lapangan kelas KB B 
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Tabel 4.6 Kode untuk catatan wawancara 

 

 

 

Implementasi kurikulum yang dilaksanakan dalam penelitian ini 

akan membahas mengenai kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini berbasis 

Taman Pendidikan Al-Qur‟an yang dipakai oleh PAUD berbasis TPQ Al-

Amien Bancaan Salatiga. Proses implementasi kurikulum akan mencakup 

3 kegiatan pokok yang termasuk kedalam tahap-tahap implementasi 

kurikulum yakni: Perencanaan Program, Pelaksanaan Pembelajaran, serta 

Evaluasi.  

Penelitian yang dilaksanakan di PAUD berbasis TPQ Al-Amien 

membahas mengenai kurikulum sebagai suatu rencana pendidikan di 

PAUD berbasis TPQ Al-Amien dan terbagi atas 3 komponen pokok yakni: 

(1) Perencanaan atau desain kurikulum, (2) Pelaksanaan (implementasi) 

kurikulum, serta (3) Evaluasi kurikulum. Oleh karena itu, hasil penelitian 

dan pembahasan yang akan disampaikan dalam penelitian ini nantinya 

akan berkonsentrasi pada ketiga komponen tersebut.  

Pengembangan program kurikulum PAUD berbasis Al-Qur‟an 

merupakan tahapan awal penyusunan kurikulum yang meliputi 

perencanaan program pembelajaran selama satu tahun ajaran. Kegiatan 

selama satu tahun ajaran di PAUD berbasis TPQ Al-Amien Bancaan 

Kode Keterangan 

Tb Tabel Wawancara 

C Comment 
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Salatiga terangkum dalam perangkat pembelajaran yang digunakan, 

meliputi: Program Tahunan, Program Semester, Rencana Kegiatan 

Mingguan, dan Rencana Kegiatan Harian. 

Pelaksanaan pembelajaran di PAUD berbasis TPQ Al-Amien 

Salatiga meliputi pemilihan model pembelajaran, pengelolaan proses 

kegiatan hingga penggunaan model pengarajaran yang digunakan dikelas.  

Tahap terakhir implementasi yakni evaluasi merupakan penilaian yang 

dilakukan sepanjang proses hingga akhir pembelajaran untuk mengetahui 

perkembangan peserta didik. Evaluasi dalam program pembelajaran 

PAUD berbasis TPQ Al-Amien Bancaan Salatiga mencakup dua kegiatan 

yakni evaluasi terhadap program kegiatan dan evaluasi hasil kemajuan 

perkembangan anak. Evaluasi dilakukan selama proses pembelajaran serta 

setelah seluruh program selesai dilaksanakan.  

Data tentang perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kurikulum 

berbasis Al-Qur‟an dalam penelitian ini diperoleh dengan studi terhadap 

dokumen-dokumen yang ada di sekolah serta wawancara dengan Kepala 

Sekolah, Guru dan Pengelola Yayasan. Adapun isi dari kurikulum ini 

dibagi oleh peneliti dalam beberapa kategori seperti yang telah disusun 

dalam instrumen wawancara dan observasi.  

4.2.1  Perencanaan Program 

Pada tahun 2010 pemerintah melalui Badan Koordinasi TPQ mulai 

membentuk sebuah program berbasis Al-Qur‟an yang diperuntukkan bagi 

anak usia dini yakni program PAUD berbasis TPQ. Program ini bertujuan 
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sebagai pengembangan dari program TPQ yang sudah ada sehingga 

menjadi lembaga PAUD yang lebih integratif. Integratif dimaksudkan 

bahwa muatan pembelajaran yang ada didalam layanan tidak hanya dikuati 

dalam bidang agama saja namun juga mengembangkan seluruh aspek 

perkembangan yang dimiliki anak. 

Hal ini pula yang melatarbelakangi yayasan dalam membangun 

PAUD berbasis TPQ Al-Amien Salatiga. Berikut wawancara PY:  

“Anak-anak kita nanti akan menghadapi zaman yang berbeda 

dengan kita. Zaman yang semakin sulit. Sehingga anak-anak harus 

disiapkan untuk menghadapi tantangan zaman. Jadi menurut kami 

anak-anak itu tidak seharusnya dimanja. Maka dari itu, di Al-

Amien anak-anak sejak kecil kami kenalkan dengan tantangan 

zaman. Kami bekali dengan pengetahuan agama dan juga kami 

kembangkan seluruh aspek perkembangan serta potensi yang ada. 

Karena sebaik-baik manusia adalah yang bisa bermanfaat bagi 

orang lain.” (Tb.4, C[A32]) 

Sedangkan dari segi kelembagaan, berikut keterangan PY 

mengenai sejarah terbentuknya PAUD berbasis TPQ Al-Amien: 

“Yang menjadikan kami PAUD berbasis TPQ itu kan karena dulu 

ada program dari pemerintah melalui BADKO TPQ, kalau dulu 

sudah ada TKQ (TK Al-Qur‟an), nah ini pengembangan dari TPQ 

yaitu PAUD berbasis TPQ. Jadi semula itu kita TPQ dulu,  lalu ada 

program PAUD berbasis TPQ pada akhir tahun 2011, jadi TPQ 

yang semula berangkatnya sore, setelah wali murid kami 

kumpulkan, akhirnya diganti pagi. Setelah jalan 2 bulan, saya 

mengajukan ijin di Badko TPQ lalu disurvei dari Dinas, karena 

kami masuk lima hari dalam seminggu akhirnya ditetapkan 

menjadi KB saat pagi dan TPQ saat sore. (penyesuaian program 

TPQ).”  

(Tb.4, C[A31]) 

 

  PAUD berbasis TPQ memiliki pedoman atau pijakan kurikulum 

yang berbeda dibanding dengan PAUD pada umumnya. Banyak orangtua 
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yang memilih untuk mengikutsertakan anak mereka ke dalam 

pembelajaran di PAUD berbasis TPQ Al-Amien memiliki harapan agar 

anak tidak hanya mendapat bekal pedidikan umum saja namun juga 

pendidikan agama yang kuat untuk bekal dimasa depan. Pijakan yang 

dipakai oleh PAUD berbasis TPQ Al-Amien tidak hanya menggunakan 

dasar-dasar pendidikan formal namun juga dari Al-Qur‟an sebagai 

pedoman hidup umat Islam. Berikut wawancaranya dengan PY: 

“Yang menjadi pijakan kami itu cukup apa yang ada di Al-Qur‟an, 

di Al-Hadits, dan Ayat Kauniyah, karena hidup ini sesungguhnya 

adalah pembelajaran. Belajarlah dari lingkungan, manusia, dan 

alam sekitarnya, itu ternyata yang bisa menjadikan kita seperti ini. 

Keunggulan kami itu kami peka terhadap anak-anak. Bentuknya 

kita sering mengadakan kegiatan penunjang. Bagaimana penuh 

semangat keiklhlasan. Hayya alal falah. Mungkin kita tidak terlalu 

mementingkan hal-hal formal namun kita kembangkan dengan 

perkembangan zaman.”(Tb.4, C[A34]) 

 

Mengenai landasan filosofis, berikut PY menambahkan: 

 

“Pijakan filosofisnya kami kembali pada ajaran agama. Seperti 

yang tercantum dalam surat Annisa ayat 9:  

Yang artinya: „Dan hendaklah takut 

kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di 

belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir 

terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka 

bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan 

perkataan yang benar.‟ Jadi tujuan dibentuknya PAUD ini tidak 

lain untuk membentuk generasi Qur‟ani yang nantinya siap untuk 

menghadapi tantangan zaman, kita isi masa keemasan anak dengan 

hal-hal yang positif.”(Tb.4, C[A33]) 
 

PAUD berbasis TPQ Al-Amien juga mempunyai target kompetensi 

yang harus dicapai oleh anak-anak didiknya. Target kompetensi ini 
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terangkum dalam kurikulum. Kurikulum sangat berperan penting, karena 

acuan pembelajaran sebuah sekolah terdapat pada kurikulumnya. PAUD 

berbasis TPQ Al-Amien mempunyai acuan pembelajaran yang 

dikembangkan kembali oleh pengelola, kepala sekolah, serta para guru. 

Baik di TK maupun KB. Selain mengembangkan kompetensi dasar yang 

telah dirangkum dalam kurikulum standar TK dan KB, anak didik Al-

Amien juga mengembangkan beberapa kompetensi tambahan. Hal ini 

yang membuat Al-Amien berbeda dengan PAUD lain pada umumnya. 

Berikut wawancara dengan PY:  

“Kalau pedoman dasar kami tetap pakai Permendiknas No. 58, 

namun selain itu kurikulum disini kami kembangkan lagi dengan 

pedoman kurikulum TKQ dan RA. Selain itu, di TK Al-Amien ini 

kita punya kompetensi anak lulus Al-Amien itu hafal 14 surat surat 

pendek, bisa baca Iqra‟, bisa baca latin (baca tulis alfabet).  Kami 

juga punya buku panduan, jadi ini kami ambil dari pedoman TKQ 

(Taman Kanak-kanak Al-Qur‟an). Sehingga pendidikan agama 

yang kami terapkan disini disamping umum adalah kurikulum 

taman kanak-kanak Al-Qur‟an yang kami ajarkan disini.”  

(Tb.4, C[A35]) 

 

 

Hasil wawancara juga dikuatkan dengan catatan lapangan 

mengenai Standar Kompetensi Lulusan TK – PAUD berbasis TPQ Al-

Amien: 

 

 

 

 

1. Memiliki kemampuan dasar membaca Al-Qur‟an dengan baik dan 

benar  

2. Mampu menghafal 14 surat pendek dengan baik dan benar 

3. Memiliki kemampuan menghafal 11 hadist pendek 

4. Memiliki kemampuan menghafal 20 do‟a harian dengan baik dan 

benar  

5. Mampu menghafal bacaan wudhu dan sholat serta mempraktikkan 

dengan baik dan benar 

6. Mampu mengenal dasar-dasar ke-Islaman serta aplikasi sederhana 

dalam kehidupan sehari-hari. (CL. 1. TKA) 
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Selain menggunakan acuan dari pemerintah, PAUD berbasis TPQ 

juga menggunakan beberapa pengalaman belajar lain. Ada banyak 

kegiatan yang diadakan di PAUD berbasis TPQ Al-Amien. Selain kegiatan 

belajar mengajar regular, juga ada kegiatan pendukung lain yang menjadi 

pengembangan dari kurikulum serta diselenggarakan selama tahun ajaran 

berlangsung. Hal ini seperti yang disampaikan dalam wawancara berikut 

ini:  

“Hampir setiap tahun itu kita setidaknya mempunyai 5 kegiatan. 

Tahun 2013 kemarin saja ada banyak sekali kegiatan hingga 

mengundang beberapa pejabat daerah bahkan Haddad Alwi. 

Memang kami punya harapan pada anak-anak itu kenapa pejabat-

pejabat kami undang kesini, biar anak-anak itu punya mimpi, saya 

besok ingin seperti pak Kapolres, pak Walikota, seperti itu. 

Orangtua yang melihat juga nantinya akan memotivasi anaknya 

untuk dapat mencapai cita-citanya, jadi saling mengisi gitu.“  

(Tb.4, C[A37]) 

 

“Selain itu kami juga mengembangkan PAUD Holistik Integratif, 

program pengembangan PAUD antara lain layanan pendidikan 

(Dinas Pendidikan), peningkatan gizi (Dinas Kesehatan), 

perlindungan anak (KPAI), perawatan dan pengasuhan anak 

(BKKBN). Namun di Al-Amien sini kita tambah menjadi wawasan 

kebangsaan atau nasionalisme (KODIM/TNI), pengenalan 

Kamtibnas & Lalu lintas (Kepolisian), peningkatan landasan agama 

(Departemen Agama).” (Tb.4, C[A36]) 

 

Perangkat pembelajaran merupakan bentuk dari kurikulum yang 

akan diterapkan sebagai alat belajar. Seperti halnya di lembaga pendidikan 

anak usia dini lain, PAUD berbasis TPQ Al-Amien juga mempunyai 
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perangkat pembelajaran yang tersusun dalam beberapa kategori. Berikut 

wawancara dengan KS.KB:  

“Untuk perangkat pembelajaran penyusunannya kami bikin sendiri. 

Saat awal tahun yang menyusun guru serta pengelola juga. 

Kurikulumnya kami kombinasikan. Misalnya point A dari 

Permendiknas seperti ini, dari RA seperti ini, kami gabungkan, 

kami musyawarahkan, baiknya seperti apa.” (Tb.1, C[A2]) 

“Kalau bentuk perangkat itu ya kita pakai Promes, Prota itu sama 

ya seperti TK-TK lain. Kalau bulanan kami gak pakai, kami 

langsung pakai mingguan, lalu harian. Kalau tema kami masih 

pakai seperti yang dulu, tema diri sendiri sampai ke alam semesta 

tidak kita tambahi, hanya mungkin di sub tema nya itu kadang kita 

sesuaikan. Kalau memang pas sub temanya sudah habis, dan 

waktunya masih ada kita tambahi, kita kelola sendiri sehingga 

anak-anak bisa faham tema yang kita pelajari itu apa. Misalnya 

tema alam semesta. Kita tambahi sendiri untuk acara keluar. Itu 

kan gak ada di kurikulum, namanya Rihlah (field trip). Kita jalan-

jalan keluar walaupun cuma sekedar jalan-jalan tapi kan itu 

termasuk refreshing. Menyenangkan anak dan sekaligus dapat 

pembelajarannya, seperti itu.” (Tb.1, C[A1]) 

 

Selain itu, penting bagi sebuah lembaga Pendidikan Anak Usia 

Dini untuk mengetahui target pecapaian aspek-aspek perkembangan pada 

anak didik, begitu pula pada PAUD berbasis TPQ Al-Amien. Seluruh 

aspek perkembangan seperti aspek kognitif, bahasa, motorik kasar, 

motorik halus, sosial emosional, serta moral dan agama. Berikut 

wawancara dengan KS.KB mengenai target pencapaian aspek 

perkembangan: 

“Kalau disini memang yang lebih diutamakan itu keagamaan, 

seperti hafalan, Iqra‟, sama membaca. Mungkin kalau di TK-TK 

tidak diperbolehkan diajari membaca, tapi mungkin karena 

masukan serta keinginan dari orangtua juga dari pihak SD itu rata-

rata menginginkan anak TK yang akan masuk SD harus sudah bisa 

membaca, lha otomatis kita punya target yang untuk TK itu kami 
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Insha Allah dan Alhamdulillah kita sudah pernah meluluskan, 

AISME (Anak Islam Suka Membaca) itu sudah deal, jilid 1 sampai 

5, jadi sudah bisa. Untuk hafalannya TK A dan B itu berbeda, 

namun tetap kita prioritaskan.” (Tb.1, C[A3]) 

“Untuk anak Kelompok Bermain kami tekankan kepada 

pembelajaran Iqra‟ nya, serta hafalan. Seperti hafalan surat 

pendek, hadits-hadits, do‟a-do‟a serta lagu Islami. Selain itu kami 

juga memperhatikan masalah akhlak atau budi pekerti agar mereka 

terbiasa mengenai akhlak yang baik sejak kecil.”  

(Tb.1, C[A4]) 

 

 Hasil wawancara juga diperkuat dengan catatan lapangan berikut: 

Tujuan Tingkat Satuan Pembelajaran TK A: 

Anak diharapkan: 

1. Mampu mengenal dan membaca huruf Al-Qur‟an melalui 

panduan buku Iqra‟ jilid 1-3 

2. Hafal bacaan sholat 5 waktu dan mampu mempraktikkan tata 

cara pelaksanaannya dengan baik 

3. Mampu menghafal 7 surat pendek 

4. Mampu menghafal 5 hadist pendek  

5. Mampu menghafal 15 do‟a harian 

6. Membiasakan sikap dan adab yang baik 

7. Mampu mengenal dasar-dasar keIslaman melalui pembiasaan 

dan praktik langsung serta permainan secara sederhana yang 

diberikan. (CL. 1. TKA) 

Tujuan Tingkat Satuan Pembelajaran TK B: 

Anak diharapkan: 

1. Mampu mengenal dan membaca huruf Al-Qur‟an melalui 

panduan buku Iqra‟ jilid 4 - 6  

2. Hafal bacaan sholat 5 waktu dan mampu mempraktikkan tata 

cara pelaksanaannya dengan baik 

3. Mampu menghafal 6 surat pendek 

4. Mampu menghafal 6 hadist pendek  

5. Mampu menghafal 15 do‟a harian 

6. Membiasakan sikap dan adab yang baik 

7. Mampu mengenal dasar-dasar keIslaman melalui pembiasaan 

dan praktik langsung serta permainan secara sederhana yang 

diberikan. (CL. 2. TKB) 

 

Penyusunan perencanaan perangkat pembelajaran juga penting 

dalam perencanaan kurikulum, berikut wawancaranya: 
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“Pembuatannya saat menjelang tahun ajaran baru itu kita buat, 

rapat bersama-sama dengan guru-guru dan Kepala Sekolah, Pak 

Mus juga. Tapi kita belum buat sendiri sepenuhnya sih, masi 

menginduk, dari RA, soalnya kita kan bukan TK umum dan yang 

kurikulum Islam juga kita akui.” (Tb.2, C[A15,A16]) 

 

“Sebetulnya kalau dari Dinas itu sudah ada indikator-indikatornya 

ya mbak, jadi kita menyusun sendiri program tahunan, program 

semester, program mingguan. Kalau bulanan kita belum ada. Jadi 

dari mingguan langsung ke harian gitu. Pengembangan harian tetap 

kita buat sendiri-sendiri tiap Guru.”(Tb.2, C[A14]) 

 

Perencanaan mengenai perangkat pembelajaran disusun sebelum 

tahun ajaran baru, yang mana disusun oleh segenap guru, kepala sekolah, 

serta pengelola yayasan dalam sebuah rapat kerja. 

4.2.2 Pelaksanaan Pembelajaran 

Pelaksanaan pembelajaran merupakan salah satu dari rangkaian 

kegiatan yang dilaksanakan antara pendidik dan anak didik. Pendidik 

melaksanakan perencanaan yang telah disusun sebelumnya. Pendidik juga 

memfasilitasi agar terjadi interaksi antara sumber belajar dan peserta didik, 

sekaligus memotivasi agar peserta didik tertarik dengan sumber belajar.  

Pelaksanaan kurikulum di PAUD berbasis TPQ Al-Amien diawali 

dengan mengetahui pendekatan pembelajaran yang digunakan oleh guru 

di kelas. Berikut wawancaranya:  

“Kalau pendekatan khusus sih gak ada ya mbak, kita manut 

memakai yang dari Dinas dan RA, cuma model kelas disini kita 

pakai model rolling karena melihat tempatnya juga. Seperti yang 

bisa mbak lihat sendiri, disini kan masih terbatas ruangannya, ya 

kalau dinilai dari segi gedungnya kita memang belum bisa untuk 

menggunakan sentra atau sudut.”(Tb.1, C[A6]) 
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Hal ini didukung dengan pernyataan mengenai model 

pembelajaran oleh KS.TK yang sekaligus mengajar di TK A Al-Amien, 

berikut wawancaranya: 

“Pembelajarannya menggunakan rolling mbak. Soalnya kalo kita 

sentra belum bisa, kan kelasnya harus lebar, perangkat 

pembelajarannya komplit, gurunya juga harus lebih banyak.” 

(Tb.2, C[A17])  

 

“Keunggulan rolling itu kalau anak sudah selesai dengan kegiatan 

satu, anak bisa pindah ke kegiatan lain. Kalau kekurangannya itu 

ya biasanya anak-anak gak bisa diajak bareng ya mbak, kalo 

ngerjain itu ya ada yang selesai dulu, ada yang selesainya lama, 

jadi waktu pembelajarannya itu kadang-kadang kurang.”  

(Tb.2, C[A18]) 

 

Berdasarkan keterangan tersebut, maka dapat diketahui bahwa 

model kelas yang digunakan oleh Kelompok Bermain maupun TK Al-

Amien adalah model rolling. Hal ini dikarenakan ruang kelas yang masih 

terbatas serta perangkat pembelajaran dan jumlah guru yang belum 

sempurna. 

Pelaksanaan pembelajaran di PAUD berbasis TPQ Al-Amien bisa 

dikatakan hampir sama dengan sekolah konvensional lainnya, baik pada 

layanan KB maupun TK nya. Pelaksanaan ini menjadi berbeda dengan 

adanya tambahan muatan agama dan membaca pada kegiatan 

pembelajaran di layanan KB dan TK Al-Amien, yakni Iqra‟ dan AISME. 

Berikut wawancaranya:  

“Memang disini selain menggunakan pembelajaran inti sesuai 

yang ada di kurikulum Dinas dan RA, kami juga tambahi dengan 

Iqra‟ dan AISME (Anak Islam Suka Membaca). Iqra‟ itu seperti 

yang mbak sudah tahu ya, itu latihan membaca Al-Qur‟an, isinya 

pengenalan huruf hijaiyah dan cara membaca Al-Qur‟an yang 
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baik. Iqra‟ semuanya ada 6 jilid. Iqra‟ itu salah satu muatan khas 

yang dari TPQ, jadi kita tetap pakai. Sedangkan AISME itu ada 5 

jilid, berisi latihan membaca untuk anak TK. Kita pesan di Solo. 

Dulu ceritanya saya pernah mengajar di TK IT, disana 

menggunakan AISME, lalu kita coba disini, dan akhirnya anak-

anak memang lebih mudah menggunakan ini, istilahnya ya ini 

tambahan. Namun orangtua tidak kita kenai biaya tambahan. Kami 

yakin, kalau dengan AISME ini anak-anak itu gampang latihan 

membacanya.”(Tb.1, C[A5]) 

 

Proses dalam pelaksanaan pembelajaran selanjutnya adalah 

mengetahui alur kegiatan pembelajaran yang digunakan. Berikut 

wawancaranya: 

“Alurnya kalau di TK pertama itu sebelumnya kami siapkan bahan 

dan alat main yang akan digunakan, lalu kami ada penyambutan 

kedatangan anak, guru menyambut didepan gerbang saat anak 

datang, itu kami atur jadwalnya untuk guru yang menyambut agar 

bergantian, kemudian untuk anak-anak yang sudah masuk kami 

berikan mainan saat di kelas sambil menunggu teman-teman yang 

lain datang, saat semua sudah datang dan bel berbunyi, kegiatan 

selanjutnya pembukaan di luar kelas, itu ada baris, senam kecil, 

doa, nyanyi, tepuk, motorik kasar, trus masuk kelas, untuk kelas 

KB selanjutnya ada kegiatan transisi itu cuci tangan sama toilet 

training. Selanjutnya kita ada acara pembukaan, itu mencakup 

macem-macem, misal temanya alam semesta, kita nyanyi lagu dan 

tepuk yang ada kaitannya dengan alam semesta, lalu bercakap-

cakap dulu, kabar hari ini bagaimana, baru kita do‟a, hafalan 

hadits, Asmaul Husna, surat pendek, baru kita masuk ke inti: 

kegiatan 1, 2, dan 3. Setelah itu kita ada istirahat, itu anak makan 

terus bermain, lalu ada kegiatan akhir, penutup itu berdo‟a dan 

hafalan. Kalau kegiatan AISME sama Iqra‟ itu gak masuk kegiatan 

inti mbak, itu tambahan saja. Jadi kita selipkan pas anak-anak 

istirahat, gitu. Saat kegiatan selesai, kami lanjut merapikan kelas 

dan menyiapkan untuk kegiatan hari besoknya.” 

(Tb.2, C[A19]) 

 

Begitu pula dengan alur pembelajaran yang ada di Kelompok 

Bermain, berikut wawancaranya: 

“Di KB alur kegiatan pembelajarannya seperti yang ada di TK A 

dan B mbak, namun intensitas atau waktunya itu kami kurangi. 
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Untuk penyusunan kurikulumnya itu kami turunkan sedikit grade- 

nya dari TK A. Mulai dari pembuka, inti, sampai penutup. AISME 

belum kami berikan, penekanannya di Iqra‟ aja. Namun tidak kami 

paksakan.” (Tb.1, C[A7]) 

 

Setelah mengetahui runtutan penyusunan alur kegiatan 

pembelajaran, kemudian selanjutnya adalah mengetahui strategi untuk 

pencapaian target dalam pengembangan setiap aspek perkembangan pada 

kegiatan pembelajaran. Berikut wawancaranya: 

“Disini seperti halnya di TK lain, target pencapaian perkembangan 

itu sudah ada semua ya mbak di indikator Permendiknas, ya itu 

semuanya dikembangkan mulai dari kognitif, sosial emosional, 

bahasa, motik kasar halus, dan moral agama ya. Namun yang 

diutamakan disini memang agamanya mbak.” (Tb.3, C[A24]) 

“Selain pembelajaran ya kita ajarkan juga akhlak. Kalau kegiatan 

inti itu ada 3. Dilanjut Iqra‟ sama persiapan membaca AISME.” 

(Tb.3, C[A25]) 

“Kalau pakai media ya itu kita gunakan yang ada di kelas. Bikin 

sendiri juga banyak, ada kulit kerang ada tutup botol, manik-

manik, banyak mbak. Biasanya bikinnya di awal program. Kalau 

ada yang masih bisa digunakan ya kita gunakan lagi.”  

(Tb.3, C[A26]) 

 

Setelah mengetahui tentang strategi pengembangan setiap aspek 

perkembangan, selanjutnya ialah mengetahui metode pengajaran yang 

pendidik gunakan saat melaksanakan pembelajaran. Berikut 

wawancaranya dengan salah satu pengajar di layanan Kelompok Bermain: 

“Metodenya kita pakai semuanya. Kita pakai media dari buku, alat 

peraga, menyanyi, menulis di papan tulis atau menari, hingga 

bercerita. Kendalanya kalau dari siswa mungkin kalau ada yang 

telat berangkat itu suka biasanya bisa mengganggu proses 

pembelajaran.” (Tb.1, C[A9,A10]) 
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“Kalau kendala dari kita InshaAllah tidak ada, karena setiap 

minggu kami selalu rundingkan ada keluhan apa, nanti kita 

pecahkan bersama.” (Tb.1, C[A8]) 

“Untuk kegiatan diluar kelas kami pernah, pas finger painting, 

senam, latihan tari di aula. Field trip itu kami sesuaikan dengan 

tema, misalnya pas tema profesi, kita kunjungan ke kantor polisi, 

itu pas ada program “Polisi Sahabat Anak”, lalu kita pernah ke 

bengkel mbak. Kebetulan dulu ada wali murid yang punya 

bengkel, jadi kami kunjungan kesana. Itu pas tema pekerjaan juga 

kebetulan, lalu kita juga ke musholla. Pengenalan tata cara sholat, 

kegiatan yang dilakukan di masjid, dll.”  

(Tb.1, C[A11]) 

 

Begitupula dengan yang disampaikan oleh KS.TK mengenai 

metode pengajaran yang digunakan dikelas dalam wawancara berikut ini: 

“Metode pembelajaran di luar kelas ada mbak, itu lebih ke kegiatan 

yang motorik kasar, itu kita tempatkan di luar, seperti jalan-jalan, 

menendang bola, main air, main warna, mencetak pasir, finger 

painting, banyak mbak.” (Tb.2, C[A20]) 

“Kendalanya ya anak suka lari-lari, kan mereka lebih bebas ya. 

kalau di luar kadang kurang fokus gitu mbak. Kalau mendongeng 

kita juga ada, ada yang pakai alat peraga, ada mendongeng yang 

gak pakai alat peraga.” (Tb.2, C[A21]) 

 

Salah satu guru TK juga menjelaskan mengenai kegiatan 

pembelajaran selain dikelas yang digunakan pada kelas TK B, berikut 

wawancaranya:  

“Pembelajaran di luar itu ada, setiap Jum‟at, atau kadang satu 

bulan sekali kita jalan-jalan. Kalau hari Kamis di TK B ada praktik 

sholat, pelaksanaannya setelah berdo‟a pagi. Setelah praktik sholat, 

dilanjut latihan menulis huruf hijaiyah. Jadi untuk 3 kegiatan inti 

seperti hari-hari biasa khusus pas hari Kamis kami kasih yang 

umum. Kalau anak segitu kan yang paling penting itu penekanan di 

hafalannya aja kan mbak.”(Tb.3, C[A27]) 
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Pelaksanaan pembelajaran di PAUD berbasis TPQ Al-Amien 

cukup bervariatif, karena tidak hanya menggunkan pembelajaran didalam 

kelas namun juga diluar kelas. Selain itu, didalam pembelajaran Kelompok 

Bermain dan TK Al-Amien juga menggunakan tambahan pengembangan 

aspek agama yakni program Iqra‟ yang menjadi ciri khas pengembangan 

PAUD berbasis TPQ.  

4.2.3 Evaluasi  

Evaluasi merupakan salah satu proses yang berguna bagi sekolah 

setelah pelaksanaan pembelajaran. Evaluasi berguna sebagai ajang untuk 

mengoreksi dan bertukar pikiran agar pendidikan yang berlangsung di 

sekolah lebih maju dari sebelumnya.  

Berikut hasil wawancara mengenai evaluasi terhadap program 

kegiatan yang dilakukan oleh guru, kepala sekolah serta pengelola 

yayasan: 

“Untuk evaluasi internal kami lakukan tiap hari Sabtu 2 minggu 

sekali bersama dengan Pengelola Yayasan, Guru semuanya. Kalau 

tiap hari soalnya gak mungkin ya mbak, kita kan istilahnya itu 

punya komitmen yang KB kan pulang jam 10, jadi kita handle dulu 

kelas yang sekarang, di TK atau KB,  untuk yang nantinya akan 

menghandle TPA.” (Tb.1, C[A12]) 

 Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh guru-guru di TK A dan B: 

“Evaluasi program setiap sabtu ada rapat sendiri, gimana ada 

perkembangan apa aja, yang ikut semua, pengelola juga.”  

(Tb.3, C[A28,A29])  

 

“Untuk evaluasi para guru, itu tiap sabtu dua minggu mbak. Kalau 

penilaian kinerja guru, semacam penilik itu ya ada, tapi hanya 

monitoring pembelajaran. Itu dari Dinas. (Tb.2, C[A22])” 

 

Evaluasi program (supervisi internal) yang dilakukan oleh para 

tenaga pendidik dan tenaga kependidikan PAUD berbasis TPQ Al-Amien 
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dilakukan setiap 2 minggu sekali melalui sebuah rapat evaluasi. Kegiatan 

ini dilakukan guna mengetahui jika ada masalah, kendala, maupun 

hambatan yang dialami oleh para pendidik selama melakukan proses 

pembelajaran.  

Evaluasi selanjutnya yakni evaluasi hasil kemajuan perkembangan 

anak. Evaluasi ini mencakup juga hasil assesmen yang dilakukan oleh para 

pendidik KB dan TK Al-Amien. Berikut hasil wawancaranya:  

“Semua aspek kita nilai, lalu kami juga punya buku komunikasi. 

Itu aspek penilaian kita. Semuanya ada disana. Baca Iqra‟ nya 

bagaimana, sholatnya bagaimana, hafalannya dirumah bagaimana, 

isinya kegiatan sehari-hari di sekolah, dan dirumah juga. Tapi kita 

tiap hari memberikan, namun mungkin karena KB nya itu banyak 

anak, ya kadang gak bisa menyeluruh kita isi, karena kalau di KB 

itu kan anak-anak masih kecil ya mbak, baca ABA (huruf hijaiyah) 

itu mereka kan masih susah. Jadi ya pelan-pelan mengajarnya. 

Selain buku komunikasi, portofolio kami juga menggunakan, 

diakhir tahun kita kumpulkan jadi satu, kita klip. Kita kembalikan 

bersama dengan raport.” (Tb.1, C[A13]) 

Hal ini serupa dengan yang disampaikan oleh KS.TK dalam 

wawancara berikut ini:  

“Untuk siswa, kita pakainya portofolio, kalau saat selesai 

pembelajaran kita ada penilaian sendiri, untuk yang lain itu kita 

langsung bikin yang satu semester. Raport itu dikasih akhir tahun. 

Mencakup seluruh evaluasi hasil belajar anak.”  

(Tb.2, C[A23]) 

 

Begitu pula dengan penjelasan G.TK mengenai evaluasi hasil 

perkembangan anak berikut ini:  

 

“Evaluasi penilaian kami ambil dari media yang telah kita gunakan 

tadi selama pembelajaran sama Buku Komunikasi, kalau akhir 

tahun itu pakai Raport.” (Tb.3, C[A30]) 
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Hal ini diperkuat dengan temuan catatan lapangan selama peneliti 

melakukan observasi di PAUD berbasis TPQ berikut ini:  

Bu Mut mengisi kolom-kolom didalam Buku Komunikasi 

kemudian membagikan Buku Komunikasi kepada anak-anak TK 

B, kemudian anak membawa pulang buku tersebut. Bu Mut 

mengingatkan anak-anak untuk memberikan Buku Komunikasi 

tersebut kepada orangtua untuk diisi. (CL. 2. TKB) 

 

Evaluasi merupakan salah satu tahap yang sanagat penting dalam 

Implementasi Kurikulum. Melalui evaluasi ini diharapkan muncul ide-ide 

baru  seiring dengan diketahuinya hambatan serta perkembangan yang 

dialami oleh anak sepanjang proses pelaksanaan pembelajaran.  

 

4.3 Pembahasan 

4.3.1 Perencanaan Program 

Kurikulum mempunyai peran yang sangat sentral dalam seluruh 

kegiatan pendidikan. Untuk itu, penyusunan kurikulum tidak dapat 

dikerjakan sembarangan (Sukmadinata, 2009: 38). Seperti halnya dengan 

latar belakang pendirian sebuah lembaga PAUD mempunyai peran penting 

sebelum penyusunan sebuah kurikulum. Hal ini dikarenakan latar 

belakang berpengaruh pada penentuan tujuan dan ciri khas kurikulum 

yang akan dipakai. 
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Berdasarkan keterangan dari pengelola yayasan PAUD berbasis 

TPQ Al-Amien menyatakan bahwa latar belakang pendirian yayasan Al-

Amien mempunyai sebuah misi bahwa anak-anak harus disiapkan untuk 

menghadapi tantangan zaman dengan dibekali dengan pengetahuan agama 

sekaligus pengembangan seluruh aspek perkembangan dan potensi yang 

ada. Sedangkan secara kelembagaan, sejarah terbentuknya PAUD TPQ Al-

Amien ialah bertepatan dengan penyelenggaraan program PAUD berbasis 

TPQ yang digagas oleh Dinas Pendidikan melalui Badan Koordinasi TPQ 

tingkat Jawa Tengah pada tahun 2011.  

Sukmadinata (2009: 38) menjelaskan bahwa penyusunan 

kurikulum membutuhkan landasan-landasan yang kuat, diantaranya adalah 

landasan filosofis. Jika ilmu menggunakan pendekatan analitik, berusaha 

menguraikan bagian yang kecil dan lebih kecil, maka filsafat merangkum 

atau mengintegrasikan bagian-bagian ke dalam satu kesatuan yang 

menyeluruh. Landasan yang dipakai oleh PAUD berbasis TPQ tidak hanya 

menggunakan dasar pemikiran formal namun juga menggunakan dasar Al-

Qur‟an sebagai pedoman hidup umat Islam. Secara filosofis, pengelola  

yayasan menyatakan bahwa PAUD TPQ Al-Amien berlandaskan pada 

ajaran agama, seperti yang tercantum pada surat Annisa ayat 9.  

Implementasi merupakan suatu proses penerapan ide, konsep, 

kebijakan, atau inovasi dalam bentuk tindakan sehingga memberikan 

dampak baik perubahan, keterampilan, maupun sikap. Hamalik (2009: 

238) menyatakan bahwa implementasi kurikulum merupakan penerapan 
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atau pelaksanaan program kurikulum yang telah dikembangkan dalam 

tahap sebelumnya, kemudian diujicobakan dengan pelaksanaan dan 

pengelolaan, sambil senantiasa dilakukan penyesuaian terhadap situasi 

lapangan dan karakteristik peserta didik, baik perkembangan intelektual, 

emosional, serta fisiknya.  

Tahap-tahap implementasi kurikulum antara lain adalah: 

pengembangan program (perencanaan), pelaksanaan pembelajaran, dan 

evaluasi kurikulum. Perencanaan menurut Fattah (2009: 50) dalam 

pendidikan merupakan keputusan yang diambil untuk melakukan tindakan 

tertentu agar penyelenggaraan sistem pendidikan menjadi lebih efektif. 

Perencanaan program kurikulum di PAUD berbasis TPQ Al-Amien 

berpedoman pada Permendiknas Nomor 58 th. 2009 sebagai muatan 

umum untuk aspek perkembangan yang akan dicapai oleh anak didik. 

Sedangkan untuk muatan agama, lembaga KB dan TK menggunakan  

kurikulum RA. Jadi, dalam penyusunannya, lembaga menggunakan 

perpaduan 2 kurikulum tersebut. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh 

Hamalik (2009:111) bahwa kurikulum harus bersifat fleksibel (luwes) dan 

menyediakan suatu program yang luas guna pengembangan berbagai 

pengalaman belajar.  

Selain menggunakan acuan dari pemerintah, PAUD berbasis TPQ 

Al-Amien juga mempunyai beberapa kompetensi yang harus dicapai oleh 

lulusan PAUD Al-Amien antara lain mampu menghafal surat pendek, 
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hadits pendek, do‟a harian, bacaan wudhu dan sholat, serta dasar-dasar ke-

Islaman dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, ada beberapa kegiatan 

yang diadakan di PAUD berbasis TPQ Al-Amien selama tahun ajaran 

2013-2014. Selain kegiatan belajar mengajar reguler, juga ada kegiatan 

pendukung lain yang diselenggarakan selama tahun ajaran berlangsung, 

antara lain: perlombaan, pentas seni, hingga mendatangkan beberapa 

pejabat daerah untuk memotivasi peserta didik dan orangtua agar percaya 

dengan mimpi yang mereka miliki.  

Pengembangan lain dalam perencanaan kurikulum yang dilakukan 

oleh PAUD TPQ Al-Amien yakni kegiatan baru sebagai pengembangan 

PAUD Holistik Integratif. Program pengembangan PAUD Holistik 

Integratif (BKKBN, 2013) yang semula mengembangkan 4 layanan yang 

berintegrasi sebagai pendidikan karakter bagi anak usia dini, yakni: 

layanan pendidikan (dengan Dinas Pendidikan), layanan peningkatan gizi 

(dengan Dinas Kesehatan), layanan perlindungan anak (dengan KPAI), 

serta perawatan dan pengasuhan anak (dengan BKKBN), oleh lembaga 

PAUD berbasis TPQ Al-Amien ditambahkan 3 pilar baru yakni: Wawasan 

Kebangsaan (dengan KODIM/TNI), pengenalan Kamtibnas (Keamanan 

dan Ketertiban Nasional) dan Lalu Lintas (dengan Kepolisian), serta 

peningkatan landasan agama (Departemen Agama). Hal ini dibuktikan 

dengan terlaksananya program “Polisi Sahabat Anak” yakni kunjungan 

anak-anak PAUD berbasis TPQ Al-Amien ke Kepolisian pada tahun 

ajaran 2013/2014. 
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Berdasarkan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan PAUD berbasis 

TPQ (2011) , penyusunan rencana kegiatan pembelajaran dilakukan untuk 

mempermudah proses pembelajaran. Rencana kegiatan pembelajaran di 

dalam PAUD berbasis TPQ mencakup: (1) Rencana Kegiatan Tahunan, 

(2) Rencana Kegiatan Bulanan, (3) Rencana Kegiatan Mingguan, dan (4) 

Rencana Kegiatan Harian. 

Bentuk perencanaan program kegiatan pembelajaran di PAUD 

berbasis TPQ Al-Amien menurut Kepala Sekolah ialah dengan menyusun 

perencanaan di awal tahun. Kurikulum menggunakan perpaduan Dinas 

Pendidikan dan RA. Perencanaan tersebut meliputi beberapa perangkat 

pembelajaran, seperti: Perencanaan Program Tahunan (Prota), 

Perencanaan Program Semester (Promes), Perencanaan Mingguan (RKM) 

serta Perencanaan Harian (RKH). PAUD berbasis TPQ Al-Amien belum 

menggunakan Perencanaan Bulanan (RKB) di dalam perencanaan 

pembelajarannya.  

Penggunakan tema pada lembaga TK dan KB Al-Amien yakni 

tema diri sendiri hingga alam semesta. Dalam praktik pembelajarannya, 

pendidik TK dan KB Al-Amien berinovasi dengan kondisi lingkungan 

yang ada. Hal ini dibuktikan dengan pengembangan media pembelajaran 

sesuai tema serta model pengajaran yang dibuat bervariatif seperti kegiatan 

field trip yakni kegiatan jalan-jalan ke lingkungan luar sekolah saat tema 

yang reguler telah habis.  
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Mengenai kegiatan tambahan selain kegiatan pembelajaran pokok, 

PAUD berbasis TPQ Al-Amien menggunakan tambahan Program Iqra‟ 

yakni buku panduan latihan membaca huruf hijaiyah dan kalimat dalam 

Al-Qur‟an. Program Iqra‟ ini merupakan program khas muatan agama 

Islam yang masih diterapkan di lembaga Al-Amien sebagai ciri khas dari 

lembaga TPQ sebelumnya. Program Iqra‟ cukup efektif ditujukan bagi 

anak-anak KB dan TK untuk mengenalkan huruf hijaiyah sejak dini. Hal 

ini juga mendukung keberadaan PAUD berbasis TPQ Al-Amien yang 

kental dengan muatan agamanya khususnya pendidikan Al-Qur‟an. 

Selain program tambahan muatan agama, PAUD berbasis TPQ Al-

Amien juga mempunyai program tambahan lain yakni program AISME 

(Anak Islam Suka Membaca) sebagai latihan membaca awal bagi anak 

usia dini. Program AISME hanya ditujukan bagi siswa TK A dan B. 

walaupun pada dasarnya pembelajaran membaca dan menulis masih 

dilarang oleh Dinas, namun guru-guru Al-Amien mempunyai alasan yang 

didukung oleh orangtua siswa yang telah menyetujui diselenggarakannya 

program AISME sebagai pengenalan membaca untuk persiapan masuk 

Sekolah Dasar.  

Kedua program yang disebutkan diatas dapat dikatakan sebagai 

hidden curriculum (kurikulum tersembunyi) di PAUD TPQ Al-Amien 

karena keberadaan program Iqra‟ dan AISME tidak dicantumkan di dalam 

perangkat pembelajaran baik program tahunan, semester, mingguan, 

maupun harian namun tetap dilaksanakan secara terstruktur di dalam 
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pembelajaran sehari-hari. Meskipun tidak dicantumkan secara tersurat 

dalam perencanaan kurikulum namun kedua program ini mempunyai 

pengaruh yang signifikan dalam pembelajaran, khususnya dalam muatan 

keagamaan. 

Perencanaan kurikulum seringkali mengalami berbagai kesulitan 

dalam menyusun dan merecanakan isi kurikulum yang relevan dengan 

tujuan yang hendak dicapai, sebab, masyarakat senantiasa terus berubah 

dan berkembang, juga munculnya perbedaan dan perubahan minat, 

kebutuhan, dan masalah yang dihadapi masyarakat (Hamalik, 2009: 154). 

Seperti halnya program Iqra‟ dan AISME, lembaga PAUD berbasis TPQ 

Al-Amien mencoba untuk memahami kebutuhan masyarakat yang ada saat 

ini dengan menyesuaikan program-program pembelajaran mereka.  

4.3.2 Pelaksanaan Pembelajaran 

Tahap pelaksanaan dalam implementasi kurikulum bertujuan 

untuk melaksanakan blue print yang telah disusun dalam fase 

perencanaan, dengan menggunakan sejumlah teknik dan sumber daya 

yang ada dan telah ditentukan pada tahap perencanaan sebelumnya. 

(Hamalik, 2009: 250) 

Dalam pelaksanaannya, kurikulum juga bergerak mengembangkan 

model-model implementasi dan inovasi kurikulum. Artinya, dalam 

pembelajaran, pendidik dapat mengembangkan model-model kurikulum 

yang baru sesuai dengan temuan yang dijumpai saat pelaksanaan 

pembelajaran pada anak didik. (Yani, 2014:7) 
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Hampir sama dengan PAUD lain pada umumnya, PAUD berbasis 

TPQ mempunyai pendekatan atau model kelas yang digunakan dalam 

pembelajaran. Model kelas yang digunakan oleh Kelompok Bermain 

maupun TK Al-Amien adalah model rolling. Hal ini dikarenakan ruang 

kelas yang masih terbatas serta perangkat pembelajaran dan jumlah guru 

yang belum sempurna. 

Proses pembelajaran merupakan inti dari kegiatan PAUD berbasis 

TPQ. Proses pembelajaran anak usia dini pada program PAUD berbasis 

TPQ diintegrasikan dengan pengembangan akhlak dan nilai-nilai 

keimanan serta ketaqwaan dalam diri setiap anak sesuai dengan ajaran 

Islam. Didalam pembelajaran PAUD berbasis TPQ , pengelolaan proses 

kegiatan di TK dan KB Al-Amien antara lain meliputi:  

1.) Penyiapan/penataan Bahan dan Alat Main/APE (Alat permainan 

Edukatif) 

Sebelum kedatangan anak, pendidik menyiapkan dan menata alat 

main yang akan digunakan sesuai dengan rencana kegiatan yang telah 

disusun. Penataan bahan dan alat main mencerminkan rencana 

kegiatan yang telah dibuat, yaitu sesuai dengan tujuan pembelajaran 

yang ingin dicapai.  

2.) Penyambutan Kehadiran Anak 

Saat anak mulai datang, salah seorang pendidik menyambut 

kedatangan anak dengan ramah serta membimbing anak untuk 



90 
 

 
 

menyimpan bekal dan peralatan yang akan digunakan anak untuk 

belajar kepada tempat yang sesuai. 

3.) Fasilitasi Kegiatan Harian 

Kegiatan harian dapat dilakukan anak-anak saat menunggu anak-anak 

yang lain datang, misalnya menggambar, mencoret bebas atau 

kegiatan lain yang disukai anak. Kegiatan ini penting sebagai sarana 

transisi sebelum mengikuti proses pembelajaran. 

4.) Kegiatan Pembuka 

Saat waktu pembelajaran tiba, pendidik mengajak anak untuk 

berkumpul membentuk lingkaran baik didalam maupun diluar 

ruangan. Kegiatan pembuka berupa energizer atau kegiatan gerak, 

senam kecil, permainan tradisional, gerak dan musik, mendongeng, 

bernyanyi, atau kegiatan lain yang melibatkan gerakan motorik kasar 

anak.  

5.) Transisi 

Kegiatan transisi dilakukan setelah kegiatan pembuka usai. Anak-

anak dapat diberi waktu untuk pendinginan, yang bertujuan agar anak 

dapat kembali tenang. Setelah itu anak diberi kesempatan untuk 

dipersilakan minum atau melakukan kegiatan toilet training bagi yang 

berminat. Setelah itu anak-anak dapat diajak untuk mengambil air 

wudhu untuk kegiatan selanjutnya. 
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6.) Pembiasaan Agama 

Karena pembelajaran didalam PAUD berbasis TPQ dilakukan pada 

pagi hari, setiap hari anak-anak diajak untuk melakukan kegiatan 

membaca do‟a harian, surat pendek, hadist, serta lagu-lagu Islami. 

Khusus pada hari kamis, anak-anak khususnya TK B diajarkan 

pelatihan shalat secara berjamaah di musholla.  

7.) Kegiatan di Kelompok 

Kegiatan ini berisi kegiatan inti berdasarkan Rencana Kegiatan 

Harian yang telah dibuat. PAUD berbasis TPQ Al-Amien 

menggunakan model pendekatan rolling, maka kegiatan kelompok 

dibagi kedalam 3 kegiatan inti.  

8.) Makan Bersama 

PAUD berbasis TPQ Al-Amien juga menyelenggarakan kegiatan 

makan bersama yang bertujuan untuk membiasakan adab makan, 

mengenal jenis-jenis makanan, mensyukuri rizki dari Allah, serta 

meningkatkan gizi anak. Inti dari kegiatan ini salah satunya untuk 

menghindari anak membeli jajanan yang kurang sehat. Setiap hari, 

anak didik di KB maupun TK Al-Amien membawa bekal dari rumah 

dan dimakan bersama dengan teman-teman saat istirahat berlangsung. 

Sedangkan untuk kegiatan makan dari sekolah pelaksanaannya setiap 

bulan pada minggu terakhir. Kegiatan ini telah mendapat kesepakatan 

antara pengelola, pendidik, orangtua serta pihak-pihak yang terkait. 
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9.) Kegiatan Penutup 

Kegiatan penutup di PAUD berbasis TPQ Al-Amien dimulai saat 

pembelajaran inti selesai, pendidik dapat mengajak anak untuk 

kembali membentuk lingkaran lalu mengingat kegiatan yang 

dilakukan dalam sehari. Pendidik juga menyampaikan rencana 

kegiatan hari berikutnya kepada anak-anak, setelah itu bersama-sama 

membaca doa penutup.  

10.) Perencanaan Pembelajaran Hari Berikutnya 

Setelah pembelajaran usai, sebelum pulang pendidik merapikan 

tempat kegiatan belajar kembali, melengkapi catatan perkembangan, 

serta meyiapkan rencana kegiatan hari selanjutnya. 

Secara umum, alur pembelajaran di Kelompok Bermain Al-Amien 

sama seperti alur pembelajaran TK. Perbedaan yang terlihat adalah 

intensitas atau waktu yang dikurangi. Dalam penyusunan kurikulum, 

grade yang digunakan di Kelompok Bermain diturunkan sedikit dari grade 

yang digunakan di Taman Kanak-kanak. Selain itu, AISME juga belum 

diberikan dalam pembelajaran Kelompok Bermain. Penekanan diberikan 

di program Iqra‟ saja, namun tidak bersifat memaksa.  

Selain alur pembelajaran, metode pengajaran yang digunakan 

dalam pembelajaran dikelas juga tidak kalah penting. Hal ini penting 

untuk mengetahui pencapaian pengembangan tiap aspek perkembangan 

anak. Tingkat pencapaian perkembangan menggambarkan pertumbuhan 
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dan perkembangan yang diharapkan dicapai oleh anak pada rentang usia 

tertentu (Permendiknas No 58 Tahun 2009). 

Target pencapaian perkembangan yang ada di PAUD TPQ Al-

Amien disesuaikan dengan apa yang ada dalam indikator Permendiknas, 

semua aspek telah ada dan kesemuanya dikembangkan, meliputi aspek 

kognitif, sosial emosional, bahasa, motorik kasar dan halus serta moral 

dan agama. Namun yang lebih diutamakan ialah aspek agama. Hal ini 

ditunjukkan dengan program Iqra‟ dan AISME serta pengajaran akhlak.  

PAUD berbasis TPQ Al-Amien mempunyai beberapa metode 

yang digunakan dalam menyampaikan pembelajaran di dalam kelas. 

Pendidik menggunakan berbagai metode yang disesuaikan dengan tema 

serta kondisi lingkungan seperti metode bercerita, bernyanyi, menari, 

bercakap-cakap, hingga menggunakan media pembelajaran. 

Tidak hanya pembelajaran didalam kelas, PAUD berbasis TPQ Al-

Amien juga menggunakan beberapa pembelajaran yang dilaksanakan 

diluar kelas. Kegiatan tersebut biasanya yang berhubungan dengan 

kegiatan motorik kasar seperti kegiatan senam, bermain pasir, bermain air, 

finger painting, mencetak, dan sebagainya. Lembaga juga menyediakan 

kegiatan berkunjung seperti field trip ke lembaga kepolisian hingga 

pengenalan profesi dengan mengadakan kunjungan ke bengkel. Pada hari 

kamis, kelas TK B melakukan pembelajaran keagamaan di luar kelas 

yakni praktik sholat di musholla.  
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4.3.3 Evaluasi 

Sukmadinata (2009: 173) menyatakan bahwa evaluasi merupakan 

kegiatan yang sangat luas, kompleks, dan terus menerus untuk mengetahui 

proses dan hasil pelaksanaan sistem pendidikan dalam mencapai tujuan 

yang telah ditentukan. Hal ini berarti bahwa program evaluasi kurikulum 

tidak hanya mengevaluasi hasil belajar siswa dan proses pembelajarannya 

namun juga seluruh tahap-tahap implementasi kurikulum yang digunakan.  

Tahap evaluasi dalam implementasi kurikulum menurut Hamalik 

(2009: 250) bertujuan untuk melihat dua hal, yang pertama, yakni melihat 

proses pelaksanaan yang sedang berjalan sebagai fungsi kontrol, apakah 

evaluasi telah sesuai dengan rencana, serta sebagai fungsi perbaikan jika 

selama proses terdapat kekurangan. Yang kedua, yakni untuk melihat hasil 

akhir yang dicapai. Hamalik menambahkan, evaluasi dilaksanakan 

menggunakan suatu metode, sarana dan prasarana, anggaran personal, dan 

waktu yang ditentukan dalam tahap perencanaan.  

Evaluasi kurikulum menurut Peraturan Pemerintah No. 81A tahun 

2013 merupakan serangkaian tindakan sistematis dalam mengumpulkan 

informasi, pemberian timbangan dan keputusan mengenai nilai dan makna 

kurikulum dengan harapan ada tindak lanjut terhadap kurikulum yang 

dipakai selama ini, apakah sudah mengalami peningkatan kualitas atau 

belum. Evaluasi kurikulum dapat dijadikan bahan pertimbangan apakah 
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sebuah kurikulum perlu dipertahankan atau tidak, serta menentukan bagian 

mana yang perlu disempurnakan.  

Berdasarkan Petunjuk Teknis (Juknis) penyelenggaraan PAUD 

berbasis TPQ (2011: 34) dijelaskan bahwa evaluasi dalam program 

pembelajaran PAUD berbasis TPQ mencakup dua kegiatan yakni: 

Pertama, supervisi terhadap program kegiatan dan kedua, evaluasi hasil 

kemajuan perkembangan anak. Evaluasi dilakukan selama proses 

pembelajaran serta setelah seluruh program selesai dilaksanakan. 

Supervisi program di PAUD berbasis TPQ Al-Amien dilakukan 

secara internal oleh penyelenggara, pengelola dan pendidik. Kegiatan ini 

dilaksanakan dalam sebuah rapat evaluasi. Rapat dilaksanakan setiap hari 

Sabtu setiap 2 minggu sekali. Supervisi program bertujuan untuk 

mengetahui efektivitas pelaksanaan program PAUD berbasis TPQ yang 

telah dilaksanakan selama proses pembelajaran.  

Selain dilakukan secara internal, supervisi program di PAUD 

berbasis TPQ Al-Amien juga dilaksanakan secara eksternal oleh lembaga 

dari luar yakni Dinas Pendidikan dan Kantor Wilayah Kementrian Agama 

Kota Salatiga. Kegiatan ini bertujuan untuk pengawasan dan monitoring 

kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di PAUD yang dituju. Kegiatan 

dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun pembelajaran.  

Supervisi program juga mengukur sejauh mana indikator 

keberhasilan dapat tercapai, diantaranya meliputi: tempat kegiatan, 
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pendidik, peserta didik, frekuensi kegiatan, orangtua yang aktif membayar 

iuran/infaq, pengisian Buku Komunikasi, partisipasi orangtua dalam 

mendukung program, jumlah kelompok, sumber pendanaan, serta 

dukungan unsur pembina. Hasil evaluasi pelaksanaan program ini dapat 

dijadikan bahan untuk meningkatkan kinerja berikutnya. (Direktorat 

PAUD, 2011: 37) 

Tahap evaluasi yang kedua yakni evaluasi hasil kemajuan 

perkembangan anak. Evaluasi ini mencakup juga hasil assesmen yang 

dilakukan oleh para pendidik KB dan TK Al-Amien. Berdasarkan 

informasi yang didapat oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa evaluasi 

perkembangan anak di PAUD berbasis TPQ Al-Amien dilakukan dengan 

menggunakan data dan informasi yang tertuang dalam: daftar cek 

perkembangan anak yang tercantum dalam Buku Komunikasi, dan Buku 

Raport akhir tahun.  

Pendataan perkembangan anak juga merupakan salah satu hal 

sangat penting dalam sistem evaluasi. Suyadi (2011: 118) dalam bukunya 

Manajemen PAUD menyatakan bahwa hasil evaluasi harian guru terhadap 

anak-anak didiknya harus dilaporkan pada wali siswa, sejauh mana 

kemajuan pencapaian tumbuh kembang anak. 

Pendataan perkembangan anak di PAUD TPQ Al-Amien dilakukan 

di setiap pertemuan pembelajaran dengan menggunakan Buku Komunikasi 

Orangtua. Dalam buku komunikasi terdapat pencatatan perkembangan 

mencakup semua aspek perkembangan, termasuk perkembangan  
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membaca Iqra‟ dan AISME. Selain dalam bentuk catatan perkembangan, 

pendidik juga mengumpulkan hasil karya anak sebagai bahan evaluasi 

yang pada akhir tahun dikumpulkan menjadi satu beserta laporan 

perkembangan (Raport) yang nantinya dikembalikan kepada orangtua. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1  Simpulan 

 Berdasarkan sejumlah kajian yang telah dilakukan dapat disimpulkan 

bahwa implementasi kurikulum yang diterapkan di PAUD TPQ Al-Amien 

Salatiga menggunakan kurikulum berbasis Taman Pendidikan Al-Qur‟an. Tahap-

tahap implementasi kurikulum berbasis Taman Pendidikan Al-Qur‟an meliputi 

perencanaan program, pelaksanaan pembelajaran, serta evaluasi kurikulum.  

1. Perencanaan program kurikulum disusun melalui rapat kerja antara 

Pengelola Yayasan, Kepala Sekolah dan Guru pada awal tahun ajaran 

baru. Perangkat pembelajaran yang digunakan meliputi: Program 

Tahunan, Program Semester, Rencana Kegiatan Mingguan, dan Rencana 

Kegiatan Harian. Kurikulum yang digunakan merupakan perpaduan antara 

kurikulum Dinas Pendidikan dan kurikulum RA/BA. Program kegiatan 

tambahan yang menjadi ciri khas PAUD berbasis TPQ yakni 

menggunakan program Iqra‟ dan AISME. Lembaga mengembangkan 3 

pilar baru dalam pengembangan layanan PAUD Holistik Integratif yakni 

wawasan kebangsaan, pengenalan kamtibnas dan lalu lintas, serta 

peningkatan landasan agama pada tahun ajaran 2013/2014. 

2. Pelaksanaan program pembelajaran didalam kelas TK dan KB 

menggunakan model rolling. Proses pembelajaran anak usia dini 

diintegrasikan dengan pengembangan akhlak dan nilai-nilai keimanan 
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serta ketaqwaan dalam diri setiap anak sesuai dengan ajaran Islam melalui 

kegiatan do‟a bersama, hafalan surat pendek, hafalan do‟a, hadits pendek, 

serta lagu Islami. Pengelolaan proses kegiatan meliputi: 

Penyiapan/penataan bahan dan alat main, penyambutan kehadiran anak, 

fasilitas kegiatan harian, kegiatan pembuka, transisi, pembiasaan agama, 

kegiatan di kelompok, makan bersama, kegiatan penutup, dan perencanaan 

pembelajaran hari berikutnya. Pendidik menggunakan berbagai macam 

model pengajaran di kelas yang disesuaikan dengan tema serta kondisi 

lingkungan seperti metode bercerita, bernyanyi, menari, bercakap-cakap, 

hingga menggunakan media pembelajaran. Pembelajaran di luar kelas 

meliputi kegiatan motrik kasar serta menggunakan program field trip ke 

tempat-tempat yang berhubungan dengan tema pembelajaran.  

3. Evaluasi program dibagi dalam 2 tahap yakni: supervisi internal dilakukan 

oleh pengelola, kepala sekolah, dan pendidik melalui kegiatan rapat 

evaluasi dan supervisi eksternal oleh lembaga Dinas Pendidikan dan 

Kantor Wilayah Kementerian Agama Kota Salatiga untuk pengawasan dan 

monitoring kegiatan pembelajaran. Tahap kedua, yakni evaluasi hasil 

kemajuan perkembangan anak dilakukan dengan menggunakan daftar cek 

perkembangan anak (Buku Komunikasi) dan buku Raport akhir tahun.  

 

5.2  Saran 

Berdasarkan simpulan hasil penelitian penulis memberikan beberapa 

saran, yaitu sebagai berikut:  
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1. Bagi pihak sekolah 

Penyusunan perencanaan pembelajaran di awal tahun sebaiknya dilakukan 

dengan lebih mendetail dan berkembang. Misalnya dengan 

mengembangkan tema-tema yang disesuaikan dengan kegiatan 

keagamaan atau kegiatan khas PAUD TPQ Al-Amien lainnya. 

2. Bagi guru  

Guru sebaiknya lebih kreatif dalam memilih kegiatan pembelajaran harian 

dan tidak bergantung pada lembar kerja siswa. Pembelajaran di luar kelas 

juga sebaiknya lebih diperbanyak.  

3. Bagi orangtua murid 

Orangtua sebaiknya ikut aktif dalam pengisian buku komunikasi agar 

perkembangan yang dicapai siswa dapat terdeteksi secara menyeluruh.
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Lampiran 1 

KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN 

 

Variabel Aspek Indikator 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implementasi 

Kurikulum PAUD 

berbasis TPQ 

 

 

 

 

 

 

Perencanaan  

 

 

a. Menyusun program tahunan 

sekolah 

b. Menyusun program 

semester 

c. Menyusun rencana kegiatan 

mingguan  

d. Menyusun rencana kegiatan 

harian 

e. Menyusun kegiatan 

tambahan 

 

 

 

Pelaksanaan  

 

 

 

 

a. Program pembelajaran 

b. Proses kegiatan 

pembelajaran dalam sehari 

c. Penggunaan media dan 

sumber belajar 

d. Model pengajaran yang 

digunakan 

e. Pembelajaran diluar kelas 
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Evaluasi  

 

 

a. Program internal  

b. Program eksternal 

c. Hasil kemajuan 

perkembangan anak 
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RENCANA PENGAMBILAN DATA (PANDUAN WAWANCARA) 

A. Wawancara Kepala Sekolah 

B. Wawancara Guru 

No Aspek Indikator Data dan Pertanyaan yang 

dibutuhkan 

Jawaban 

1 Perencanaan 

 

 

Mengetahui latar 

belakang 

diselenggarakannya  

PAUD TPQ Al-

Amien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengetahui acuan 

kurikulum yang 

digunakan dalam 

penyelenggaraan 

PAUD TPQ Al-

Amien 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Kapan PAUD TPQ Al-

Amien secara resmi 

didirikan? 

 

2. Siapa yang pertama kali 

merumuskan berdirinya 

PAUD TPQ Al-Amien? 

 

3. Apa visi dan misi 

didirikannya PAUD 

TPQ Al-Amien? 

 

4. Apakah  ada lembaga 

lain yang bekerjasama 

dengan PAUD TPQ Al-

Amien? 

 

5. Apa saja pedoman yang 

dijadikan acuan dalam 

penyusunan kurikulum 

PAUD TPQ Al-Amien? 

 

6. Mengapa lembaga 

memilih untuk 

menggunakan pedoman 

tersebut? 

 

7. Kapan lembaga mulai 

menggunakan pedoman 

tersebut? 

 

8. Apa kendala dan 
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Mengetahui bentuk 

perencanaan yang 

digunakan dalam 

kurikulum PAUD 

berbasis TPQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengetahui aspek 

perkembangan 

yang digunakan 

dalam kurikulum 

PAUD TPQ Al-

Amien 

 

 

keunggulan yang ada 

dalam pedoman 

tersebut? 

 

9. Apa saja bentuk 

perencanaan dalam 

kurikulum PAUD TPQ 

Al-Amien? 

 

10. Siapa yang menyusun 

perencanaan kurikulum 

tersebut? 

 

11. Kapan penyusunan 

perencanaan tersebut 

dilakukan? 

 

12. Apa saja aspek-aspek 

perkembangan yang 

harus dicapai dalam 

pembelajaran di PAUD 

TPQ Al-Amien? 

 

13. Bagaimana aspek-aspek 

tersebut dapat diterapkan 

dalam kegiatan 

pembelajaran sehari-

hari? 

 

14. Apakah ada aspek 

perkembangan yang 

diunggulkan? 

 

2 

 

 

 

Pelaksanaan Mengetahui 

pendekatan 

pembelajaran yang 

digunakan dalam 

PAUD TPQ Al-

Amien 

 

15. Apakah pendekatan 

pembelajaran yang 

digunakan dalam PAUD 

TPQ Al-Amien? 

 

16. Kapan lembaga mulai 

menggunakan 
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Mengetahui alur 

kegiatan 

pmbelajaran PAUD 

TPQ Al-Amien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pendekatan tersebut? 

 

17. Bagaimana pendekatan 

tersebut diterapkan 

dalam pembelajaran 

sehari-hari? 

 

18. Apa keunggulan dan 

kelemahan yang ada 

didalam pendekatan 

pembelajaran tersebut? 

 

19. Bagaimana runtutan 

alur kegiatan yang 

dilaksanakan dalam 

pembelajaran PAUD 

TPQ Al-Amien? 

 

20. Apa keunggulan dalam 

menggunakan alur 

tersebut? 

 

21. Apakah kendala yang 

sering ditemukan dalam 

pelaksanaan kegiatan 

menggunakan alur 

tersebut? 

 

22. Kapan alur kegiatan 

tersebut digunakan? 
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Mengetahui 

penerapan aspek 

perkembangan 

pada kegiatan 

pembelajaran di 

PAUD TPQ Al-

Amien 

 

 

 

 

 

 

Mengetahui cara 

pendidik 

melaksanakan 

pembelajaran  

 

 

23. Bagaimana cara 

menerapkan aspek-

aspek perkembangan 

yang telah ditentukan 

dalam perencanaan 

terhadap kegiatan 

pembelajaran? 

 

24. Apa saja media yang 

digunakan dalam 

penerapan aspek 

perkembangan? 

 

25. Bagaimana cara 

pendidik menyampaikan 

pembelajaran yang 

efektif agar seluruh 

anak dapat 

mengembangkan 

seluruh aspek 

perkembangan tersebut? 

 

26. Apa kendala yang 

didapat saat melakukan 

pembelajaran di dalam 

kelas? 

 

27. Apakah pendidik 

melaksanakan 

pembelajaran diluar 

kelas? 

 

28. Apa kendala yang 

didapat saat melakukan 

pembelajaran diluar 

kelas? 

 

 

 



110 
 

 
 

3 Evaluasi Mengetahui 

evaluasi program 

kegiatan dalam 

kurikulum PAUD 

TPQ Al-Amien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengetahui 

evaluasi hasil 

kemajuan 

perkembangan 

anak-anak PAUD 

TPQ Al-Amien 

 

 

 

 

 

29. Apakah lembaga 

melakukan evaluasi 

program kegiatan dalam 

kurikulum PAUD TPQ? 

 

30. Kapan evaluasi program 

tersebut dilaksanakan? 

 

31. Siapa yang 

melaksanakan kegiatan 

evaluasi program? 

 

32. Bagaimana lembaga 

melakukan evaluasi 

program? 

 

33. Apa tujuan dari 

diselenggarakannya 

evaluasi program? 

 

34. Apakah lembaga PAUD 

TPQ Al-Amien 

melakukan evaluasi 

terhadap perkembangan 

anak? 

 

35. Bagaimana cara 

pendidik mengetahui 

hasil kemajuan 

perkembangan anak? 

 

36. Apa saja bentuk 

evaluasi yang dilakukan 

pendidik untuk 

mengukur hasil 

pencapaian 

perkembangan anak 

didik? 

 

*Pertanyaan maupun data diatas kemungkinan berkembangan sesuai dengan 

kebutuhan penelitian. 
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RENCANA PENGAMBILAN DATA (PANDUAN WAWANCARA) 

C. Wawancara Pengelola Yayasan 

No Aspek Data dan Pertanyaan yang 

dibutuhkan 

Jawaban 

1 Perencanaan  1. Bagaimana latar belakang 

didirikannya PAUD berbasis 

TPQ Al-Amien Salatiga? 

 

2. Apakah tujuan didirikannya 

PAUD berbasis TPQ Al-

Amien Salatiga? 

 

3. Apakah landasan filsofis 

didirikannya PAUD berbasis 

TPQ Al-Amien? 

 

4. Apa yang anda ketahui 

mengenai pedoman dasar 

kurikulum PAUD berbasis 

TPQ Al-Amien Salatiga? 

 

5. Seperti apa yang kurikulum 

yang dipakai di PAUD 

berbasis TPQ Al-Amien 

Salatiga? 

 

6. Pengembangan kurikulum apa 

saja yang dilakukan oleh 

PAUD berbasis TPQ Al-

Amien? 

 

 

2 Pelaksanaan  7. Bagaimana penyusunan 

perangkat pembelajaran di 

awal tahun? 

 

8. Apa saja perangkat 

pembelajaran yang digunakan? 
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9. Bagaimana pelaksanaan 

kegiatan tambahan atau 

ekstrakurikuler di sekolah? 

 

10. Apakah yang menjadi 

keunggulan dari PAUD 

berbasis TPQ Al-Amien 

Salatiga? 

 

11. Apakah yang menjadi kendala 

dari PAUD berbasis TPQ Al-

Amien Salatiga? 

 

12. Apakah tantangan yang 

dihadapi dan peluang sekolah 

dimasa yang akan datang? 

 

13. Bagaimana pengembangan 

pencapaian aspek-aspek 

perkembangan anak? 

 

14. Dari beberapa aspek tersebut 

apakah ada aspek yang 

diutamakan? 

 

3 Evaluasi 15. Apakah lembaga melakukan 

evaluasi program kegiatan 

dalam kurikulum PAUD TPQ? 

 

16. Kapan evaluasi program 

tersebut dilaksanakan? 

 

17. Siapa yang melaksanakan 

kegiatan evaluasi program? 

 

18. Bagaimana lembaga 

melakukan evaluasi program? 

 

19. Apa tujuan dari 

diselenggarakannya evaluasi 
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program? 

 

20. Bagaimana kegiatan parenting 

yang dilakukan oleh pihak 

sekolah terhadap orangtua? 

 

*Pertanyaan maupun data diatas kemungkinan berkembangan sesuai dengan 

kebutuhan penelitian 
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Lampiran 2 

PROFIL SEKOLAH 

Nama Sekolah   : TK-KB-TPA Al-Amien Bancaan 

Status Sekolah   : Swasta 

Termasuk Golongan  : Biasa 

Izin Operasional  : SK. No 421.9/1671/101 

Alamat : Jl. Kipenjawi II Bancaan Lor RT 01 RW 11 

Kelurahan  : Sidorejo Lor 

Kecamatan  : Sidorejo  

Kab / Kota : Salatiga 

Berdiri Tahun  : 2010 

Luas Tanah : 268 m
2 

Kepemilikan Tanah : Milik Yayasan 

Nama Badan Penyelenggara : Yayasan Al-Amien 

Alamat Badan Penyelenggara : Jl. Kipenjawi II Bancaan Lor RT 01 RW 11, Kel. 

Sidorejo Lor, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga 
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KEADAAN UMUM TK AL-AMIEN SALATIGA 

No KEADAAN GEDUNG/ RUANGAN JUMLAH 

1 Gedung Sendiri 3 buah 

2 Lahan Sendiri 268 m
2 

3 Jumlah Ruangan Cukup 3 buah 

4 Gudang 5 m
2 

5 Sumur/Leding 1 buah 

6 Listrik 450 watt 

7 Dapur 7 m
2 

8 WC Pa, Pi 2 buah 

9 Kamar Mandi Pa, Pi 2 buah 

10 Ruang Bermain DL (Indoor) 

a. Balok Bangunan 

b. Puzzle 

c. Pohon hitung 

d. Kotak Merjan 

e. Papan Geometri 

 

2 buah 

15 buah 

3 buah 

4 buah 

1 buah 

11 Ruang Bermain LR (Outdoor) 

a. Bak Pasir 

b. Bak Air 

c. Jungkat-jungkit 

d. Ayunan 

e. Papan Titian 

f. Papan Luncur 

 

0 m
2 

0 m
2 

1 buah 

2 buah 

1 buah 

0 buah 

12 Memiliki Komite Sekolah 1 tahun 

13 Kerjasama lembaga lain (MoU) 1 buah 

14 Ruang UKS (7A + 7O) 0 m
2 

15 Taman/Kebun Gizi/Toga 0 m
2 
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No PERLENGKAPAN JUMLAH 

1 Kursi Anak  0 buah 

2 Meja Anak 12 buah 

3 Kursi Guru 0 buah 

4 Meja Guru 3 buah 

5 Papan Tulis 5 buah 

6 Lemari Besar 1 buah 

7 Rak 2 buah 

8 Buku Induk Siswa 1 buah 

9 Komputer 1 unit 

10 Telepon 0 unit 

11 Sound System 1 unit 

12 Alat Kesenian 

a. Gitar 

b. Seruling 

c. Piano 

d. Organ 

e. Kulintang 

 

0 buah 

0 buah 

0 buah 

0 buah 

1 buah 

13 Alat Olahraga 

a. Bola Sepak 

b. Bola Keranjang 

c. Kolam Renang 

d. Bola Basket 

e. Raket dan Bed 

 

5 unit 

5 buah 

0 buah 

3 buah 

0 buah 

14 Jaringan Internet 0 unit  

15 Alat lukis/mewarnai  0 unit 

16 Alat Ibadah 1 unit 

17 Televisi 1 unit 

18 VCD 1 unit 
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KEADAAN UMUM KB AL-AMIEN SALATIGA 

No KEADAAN GEDUNG/ RUANGAN JUMLAH 

1 Gedung Sendiri 3 buah 

2 Lahan Sendiri 268 m
2 

3 Jumlah Ruangan Cukup 3 buah 

4 Gudang 5 m
2 

5 Sumur/Leding 1 buah 

6 Listrik 450 watt 

7 Dapur 7 m
2 

8 WC Pa, Pi 2 buah 

9 Kamar Mandi Pa, Pi 2 buah 

10 Ruang Bermain DL (Indoor) 

a) Balok Bangunan 

b) Puzzle 

c) Pohon hitung 

d) Kotak Merjan 

e) Papan Geometri 

 

2 buah 

15 buah 

3 buah 

4 buah 

1 buah 

11 Ruang Bermain LR (Outdoor) 

a) Bak Pasir 

b) Bak Air 

c) Jungkat-jungkit 

d) Ayunan 

e) Papan Titian 

f) Papan Luncur 

 

0 m
2 

0 m
2 

1 buah 

2 buah 

1 buah 

0 buah 

12 Memiliki Komite Sekolah 1 tahun 

13 Kerjasama lembaga lain (MoU) 1 buah 

14 Ruang UKS (7A + 7O) 0 m
2 

15 Taman/Kebun Gizi/Toga 0 m
2 
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No PERLENGKAPAN JUMLAH 

1 Kursi Anak  0 buah 

2 Meja Anak 24 buah 

3 Kursi Guru 0 buah 

4 Meja Guru 3 buah 

5 Papan Tulis 5 buah 

6 Lemari Besar 1 buah 

7 Rak 2 buah 

8 Buku Induk Siswa 1 buah 

9 Komputer 1 unit 

10 Telepon 0 unit 

11 Sound System 1 unit 

12 Alat Kesenian 

a) Gitar 

b) Seruling 

c) Piano 

d) Organ 

e) Kulintang 

 

0 buah 

0 buah 

0 buah 

0 buah 

1 buah 

13 Alat Olahraga 

a. Bola Sepak 

b. Bola Keranjang 

c. Kolam Renang 

d. Bola Basket 

e. Raket dan Bed 

 

0 unit 

1 buah 

0 buah 

3 buah 

0 buah 

14 Jaringan Internet 0 unit  

15 Alat lukis/mewarnai  0 unit 

16 Alat Ibadah 2 unit 

17 Televisi 1 unit 

18 VCD 1 unit 
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Lampiran 3 

 

Struktur Organisasi PAUD TPQ Al-Amien Salatiga 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YAYASAN 

AL-AMIEN 

PAUD 

KETUA : Mustofa 

SEKRETARIS: Ary Suci Rahayu, A.Md 

BENDAHARA : Suharwati, A.Md 

KB 

Ary Suci Rahayu, A.Md 

Nur Rochimah 

Siti Iqomah 

TPQ 

Mustofa 

Cholidah, S.Pd.I 

Siti Iqomah 

TPA 

Falyani Marinta 

Muthohiroh 

Sulasih 

TK 

Suharwati, A.Md 

Falyani Marinta 

Sulasih 

Muthohiroh 

Kusrini 



120 
 

 
 

Lampiran 4  

 

Daftar Nama Siswa TK A1 

 

No Nama Jenis Kelamin 

1 Adiva Nur Sabrina P 

2 Adrian Pratama Putra Ramadhan L 

3 Anindita Salma Widyarto P 

4 Calya Kaerunisa Evelin P 

5 Khansa Farwa Az Zahra Sutrisno P 

6 Muhammad Dentar Prasetya L 

7 Muhammad Naufal Ihsan L 

8 Muhammad Rosyid L 

9 Muwafaq Nafis Pradana L 

10 Nadiva Kansa Az Zahra P 

11 Niken Dwi Saputri P 

12 Nizar L 

13 Raihan Abdillah Fajri L 

14 Raihananun Namera Marvi P 

15 Triadi Dzakwan Ramadhan L 

16 Wilmalia Latifa Hanum P 

17 Sabita Anjani Siloveta P 
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Daftar Nama Siswa TK A2 

No Nama Jenis Kelamin 

1 Atika Velin Meydiana P 

2 Fanny Ajeng Rahayu P 

3 Juniar Sofariyanto L 

4 Lila Mutiara Ramadani P 

5 Lutfia Syifa‟ul Umah Efendi P 

6 Muhammad Dafanda Putra. N L 

7 Muhammad Raazan Haidar Ali L 

8 Maulidina Gizel Safinda P 

9 Nabil Ihwan Nabawi L 

10 Nasywa Syifa Maulana L 

11 Rosalia Ramadani P 

12 Surya Putra Nashirudin L 
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Daftar Nama Siswa TK B 

No Nama Jenis Kelamin 

1 Alief Khoirul Anam L 

2 Angeline Cle Laura Putri P 

3 Aulya Khaylila Ramadani  P 

4 Dzaki Faerus Rasya Yassar L 

5 Keisya Aurela Putri P 

6 Muhammad Elsa Restu Pratama L 

7 Netanya Felicia Nasya P 

8 Raka Aditya Pratama  L 

9 Rifan Ristianto L 

10 Sahira Ramadhany P 

11 Zahra Ayu Parasdita P 

12 Rafli Riraka Sya‟ban L 

13 Ways Bin Amir L 

14 Tiara Nur Cahyani P 

15 Riza Pradaningrum P 

16 Natania Rosita Putri Fernandita P 

17 Ahmad Farel Roni Syahputra L 

18 Dean Arga Pratiga Putra S. L 
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Daftar Nama Siswa KB A 

No Nama Jenis Kelamin 

1 Azzahra Belva Kurniandri P 

2 Farah Khoirunisa P 

3 Muhammad Fachry Nurdiansyah L 

4 Nabila Intan Kumala Sari P 

5 Nabila Zahra Aulia P 

6 Salwa Khairanisa P 

7 Queesha Najla Kamalya P 

8 Ivana Alodia Resendriya P 

9 Adrian Barrie Mahawira L 

10 Keyla Azra Zidney Annurista P 

11 Arjulia Syawra Apta Purwanto L 

12 Thalita Aaleyah Hardiyanto P 

13 Wildan L 

14 Syifa Hasna Ramadani P 
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Daftar Nama Siswa KB B 

No Nama Jenis Kelamin 

1 Adiva Nur Sabrina P 

2 Adrian Pratama Putra Ramadhan L 

3 Anindita Salma Widyarto P 

4 Arifin Januar Abimanyu L 

5 Hafshah Harmana Putri P 

6 Maulana Kumaradika  P 

7 Maulidina Gizel Safinda P 

8 Muhammad Dafanda Putra L 

9 Muhammad Razaan Haidar Ali L 

10 Nadiva Kanza Az Zahra P 

11 Raihan Abdillah Fajri L 

12 Raihaanun Nameera Marvi P 

13 Calya Kairunnisa Evelyn P 

14 Zitni Ilma Mubarok L 
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Lampiran 5 
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NILAI-NILAI AGAMA DAN MORAL 

NAM.4 PT Melafalkan Asmaul Husna 

NAM.12 Menyebutkan 10 nama rosul 

NAM 22  PT Berkelompok menyusun balok menjadi bentuk 

bangunan 

NAM.24 Mengidentifikasi emosi diri 

NAM.50 Melafalkan huruf hijaiyah iqro1 

NAM 45     PT Praktek bersuci dari najis\ 

NAM.60 Melafalkan bacaan sholat 

 

TEMA    : ALAM SEMESTA 

SUB TEMA  :  

1. Macam-macam gejala alam  

2. Sebab-sebab terjadinya gejala alam 

3. Pemeliharaan alam supaya tidak terjadi 

musibah/gejala alam 

 

SOSIAL EMOSIONAL 

SOSEM 9 PT Menggambar dengan krayon  

SOSEM 18 PT Bermain dengan teman 

SOSEM 20 PL bernyanyi  

SOSEM 25 PT  Menebali gambar batik sampai selesai 

SOSEM 24 PT Berbaris,masuk kelas,do‟a salam 

SOSEM 28 Bercakap-cakap tentang benda-benda 

berbahaya 

 

RENCANA KEGIATAN MINGGUAN 

TK A AL-AMIEN 

SEMESTER      : 2 

MINGGU KE  : 17 

 

FISIK MOTORIK 

 

FM 1 PL Menirukan gerakan pohon kelapa ditiup 

angin kencang 

FM 5 PL Melompat  

FM 7 PL. Berlari kemudian lompat ke dalam 

lingkaran 

FM 8 PL Melempar bola dg badan  

FM 12 PL Merayap 

FM 16 PL Naik sepeda roda 3 

FM 21 PL Menggambar orang 

FM 29 PT Mewarnai gambar pantai 

FM 34 PT Membentuk bulan- bintang dengan tanah 

liat 

FM 39 PT Membentuk bintang dengan batang korek 

api 

FM 40 PT Menebali gambar batik dengan cutton but 

dan sumba 

FM 43 Melukis pegunungan dengan finger painting 

FM 44 PL Membuat bunyi-bunyian dengan kaleng 

roti dan kertas semen 

FM 47 PT bertepuk tangan 

Fm.52 Makan bersama makanan bergizi 
 

 

KOGNITIF 

KOG.4 TJ Bercerita sebab sakit gigi 

KOG.5 TJ Bercerita terjadinya banjir 

KOG.17 PT Bernyanyi nama-nama bulan 

KOG.26 PT Mengenal konsep penambahan 1 - 5  

KOG.33 PT Mengenal konsep pengurangan dengan benda 

KOG.36 PT Menghubungkan angka dengan huruf,misal : 5 

- lima 

 

BAHASA 

B 4 PT Mendengarkan cerita gunung meletus 

B 5 PT Menyebutkan kata sifat missal:panas,dingin 

B 6 PT Mengulang kalimat sederhana,missal : matahari 

bersinar di pagi hari 

B 8 TJ Terjadinya hujan 

B 10 PT Menyanyikan lagu “pelangi-pelangi” 

B 13 PT Mengucapkan syair “banjir” 

B 15 PT Menyebutkan kata-kata dengan suku kata yang 

sama 
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NILAI-NILAI AGAMA DAN MORAL 

 

NAM.2 Menghafalkan Asmaul Husna 70-80 

(religius) 

NAM.30 PT. Menyebut nama 25 Nabi dan Rosul: 1-

20 

NAM.37 BCC.Menyayangi sesama makhluk ciptaan 

Alloh dengan merawat alam lingkungan 

sekitar 

NAM.38 BCC, Demonstasi. Memelihara dan 

menyayangi ciptaan Alloh dengan 

menyiram bunga setiap hari 

NAM.58 PT. Melafalkan dan menghafalkan surat Al 

Humazah ayat 3-7 

NAM.64 Mengenal huruf Hijaiyyah, iqro 3 hal 1 

NAM.78 Mengenal sejarah Nabi Yunus 

 

TEMA         : ALAM SEMESTA 

SUB TEMA:  

1. Sebab-sebab Terjadinya Gejala Alam 

2. Pemeliharaan Lingkungan supaya Tidak Terjadi 

Gejala Alam yang Merugikan 

 

 

 

 

SOSIAL EMOSIONAL 

SOSEM.20  Merapikan mainan 

setelah digunakan (tanggung jawab) 

SOSEM.7 Menutup kran setelah menggunakan air, 

misalnya habis cuci tangan/mandi 

SOSEM.11  Melaksanakan tugas 

menulis kata: gejala alam (tanggung jawab) 

SOSEM.16  Makan bekal 

sendiri/tidak disuap 

SOSEM.15   Bermain bersama: 

congklak, ayunan          

( bersahabat ) 

SOSEM.12   PT. Merapikan alat 

tulis ( tanggung jawab) 

RENCANA KEGIATAN MINGGUAN 

 

TK B AL-AMIEN 

SEMESTER    : 2 

MINGGU KE  : 16 

 

FISIK MOTORIK KASAR 

 

FM.2 Meliukkan Tubuh 

FM.4 Berjalan ke berbagai arah dengan berbagai 

cara misal: berjalan mundur 

FM.13 Bergerak bebas dengan irama musik 

FM.22 PL.Melambungkan bola basket 

FM.30  Demonstrasi.PL. Menggosok gigi 

FM.33 PL Membersihkan telinga 

FISIK MOTORIK HALUS 

FM.62 Membuat berbagai bentuk gambar awan, 

pohon dari kertas, daun-daunan, dan lain-

lain 

 

KOGNITIF 

 

KOG.2 PT. Memberi tanda centang (V) pada gambar 

benda yang ada di langit dan tanda X pada 

gambar yang ada di bumi 

KOG.13 Demonstrasi, PT. Menceritakan kegiatan anak 

pada malam hari 

KOG.25 Tanya jawab tentang benda-benda yang ada di 

langit yang berbentuk segi tiga 

KOG.26 PT.Menjodohkan gambar dan tulisan benda-

benda langit dengan menarik garis pada gambar 

yang sesuai  

KOG.32 Demonstrasi, PT. Menyebutkan nama hari ini, 

besok lusa, dan kemarin 

KOG.34 PT. Memberi warna merah pada gambar 

matahari yang jauh, dan warna biru pada 

gambar matahari yang dekat 

KOG.38 PT. Mengisi himpunan kotak kosong dengan 

gambar bulan yang sesuai dengan urutan 

bilangan 

 

 

BAHASA 

 

B.3. PT Menerima pesan sederhana dan 

menyampaikan pesan dengan runtut (kerja sama) 

B.10 Menjawab pertanyaan sederhana (komunikatif) 

B.11 Melakukan percakapan dengan teman 

sebaya/orang dewasa (komunikatif) 

B.18 Menyanyi : “tik-tik bunyi hujan” (komunikatif, 

kreatif) 

B.19 Menyanyikan lagu: tik-tik bunyi hujan anak 

sambil bermain musik perkusi (kreatif) 

B.20  Mengucapkan sajak dengan ekspresi: syair banjir 

(komunikatif) 

B.22 Menceritakan gerak pantomin (gerakan angin) ke 

dalam bahasa lisan (kreatif dan komunikatif) 

B.23 Menceritakan pengalaman/kejadian terjadinya 

bencana tanah longsor (peduli sosial, komunikatif) 

B.25 Bercerita menggunakan kata ganti aku, saya, 

kamu, dia, mereka (mandiri) 

B.31 Membedakan kata –kata yang mempunyai kata 

awal/akhir yang sama, misal: bulan, bumi (kreatif 

dan komunikatif) 
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NILAI-NILAI AGAMA DAN MORAL 

 

a. Mengenal huruf hijaiyah. 

b. Mengenal nama malaikat. 

c. Mengenal nama nabi. 

d. Mengenal dan menghafal hadist. 

e. Menirukan dan menyebutkan nama-

nama Allah. 

f. Berbicara santun kepada orang yang 

lebih tua. 

Tidak berebut saat bermain bersama. 

g. Mengucap salam. 

h. Menghargai teman. 

i. Merawat ciptaan Allah yang ada di 

sekitar kelas 

 

 

TEMA         : ALAM SEMESTA 

SUB TEMA: Gejala Alam 

 

 

 

 

SOSIAL EMOSIONAL 

a. Buang air kecil sesuai tempatnya. 

b. Menunjukkan sikap menghargai 

teman. 

c. Mengucapkan kata tolong ketika 

memerlukan bantuan 

d. Meminta maaf ketika melakukan 

kesalahan 

RENCANA KEGIATAN MINGGUAN 

 

KB AL-AMIEN 

SEMESTER    : 2 

MINGGU KE  : 17 

 

FISIK MOTORIK KASAR 
 

a. Berlari sambil membawa bola 

b. Memanjat alat permainan. 

c. Meniti diatas papan dengan membawa 

benda. 

d. Melompati rintangan dengan 

ketinggian 20 cm 

e. Melakukan gerakan sederhana. 

FISIK MOTORIK HALUS 

a. Menempel menggunakan berbagai 

media 

b. Menggunting garis lurus vertikal, 

horizontal dan diagonal. 
 

KOGNITIF 

 

a. Mengelompokkan benda 

berdasarkan jenis. 

b. Menggambar bagian gambar yang 

hilang. 

c. Mengurutkan benda dari besar ke 

kecil. 

d. Memahami konsep banyak dan 

sedikit. 

 

BAHASA 

 

a. Mau melaksanakan perintah 

sederhana. 

b. Menceritakan pengalaman dengan 

kalimat sederhana. 

c. Mengungkapkan perasaan kepada 

orang lain. 

d. Merespon cerita atau percakapan 

orang lain. 

 



132 
 

 
 

RENCANA KEGIATAN HARIAN 

TK A 
KELAS : A TEMA : Alam Semesta 
SEMESTER : 2 SUB TEMA : - Macam- macam gejala alam 
MINGGU KE  : 17    
HARI/TANGGAL  : Senin, 12 Mei 2014   
WAKTU  : 07.30-10.30 

INDIKATOR 

KEGIATAN PEMBELAJARAN 
ALAT/SUMBER 

BELAJAR 

PENILAIAN 
PERKEMBANGAN ANAK 

PEND. NASIONALISME, 
KARAKTER BANGSA, 
KEWIRAUSAHAAN, 
EKONOMI KREATIF 

TEKNIK HASIL 

UPACARA 
Bendera, Pengeras 

Suara 
  

Disiplin, semangat 
kebangsaan 

SOSEM.24 Melaksanakan tugas yang diberikan  

B.8Menjawab pertanyaan tentang 

keterangan/informasi secara sederhana 

FM.3Membungkukkan badan 9  

1. KEGIATAN AWAL (30 MENIT) 

- Baris, masuk kelas,salam ,berdoa,menghafal surat 
,hafalan hadits,asmaul Husna 

- Berbagi pengalaman dengan bercerita 
- Bercakap-cakap macam-macam gejala alam 
- Praktek langsung membungkukkan badan sambil 

berhitung 1 – 5 

 

Juz Amma,  

Peraga langsung 

 

Praktik 

 

 

Percakapan 

  

Religius 

 

Komunikatif  

 

Tanggung jawab 

 

FM.29 Mewarnai gambar pantai  

 

KOG.05 Bercerita terjadinya ba njir  

 

BHS. Mendengarkan cerita gunung meletus 

2. KEGIATAN INTI ( 60 menit) 

- Membedakan  gambar daerah pegunungan, pesisir, dan 
perkotaan lalu memasangkan dengan kalimat 

- Mewarnai gambar pantai  
- Mendengarkan dengan seksama cerita mengenai gejala 

alam kemudian menyebutkan mana yang salah dan 
benar 

 

Lembar Kerja 

 

Lembar Kerja 

 

Papan tulis 

 

Hasil Karya 

  

 

Hasil Karya 

Unjuk Kerja 

  

Kerja keras 

 

 

Rasa ingin tahu 

Tanggung jawab 

Pembiasaan dan rutinitas 3. ISTIRAHAT ( 60 menit ) 

- Berdoa,cuci tangan,makan bekal, bermain 
Air, serbet, bekal,alat 

permainan 

Observasi   Peduli sosial 

 4. KEGIATAN AKHIR ( 30 menit ) 

- Mendengarkan cerita anak yang selalu  mengucap 

syukur atas ciptaan allah dan melindungi alam  

- Diskusi kegiatan sehari-hari 

- Berdoa,berbaris, pulang 

 

Buku cerita 

bergambar 

Observasi    

Religius  

 

Komunikatif  

 

RENCANA KEGIATAN HARIAN 
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TK B 
KELAS : TK B TEMA : Alam Semesta 
SEMESTER : 2 SUB TEMA : - Macam- macam gejala alam 
MINGGU KE  : 17    
HARI/TANGGAL  : Selasa, 13 Mei 2014   
WAKTU  : 07.30-10.30 

INDIKATOR 

KEGIATAN PEMBELAJARAN 
ALAT/SUMBER 

BELAJAR 

PENILAIAN 
PERKEMBANGAN ANAK 

PEND. NASIONALISME, 
KARAKTER BANGSA, 
KEWIRAUSAHAAN, 
EKONOMI KREATIF 

TEKNIK HASIL 

UPACARA 
Bendera, Pengeras 

Suara 
  

Disiplin, semangat 
kebangsaan 

SOSEM.24 Melaksanakan tugas yang diberikan  

B.8Menjawab pertanyaan tentang 

keterangan/informasi secara sederhana 

FM.3Membungkukkan badan 9  

5. KEGIATAN AWAL (30 MENIT) 

- Baris, masuk kelas,salam ,berdoa,menghafal surat 
,hafalan hadits,asmaul Husna 

- Berbagi pengalaman dengan bercerita 
- Bercakap-cakap macam-macam gejala alam 
- Praktek langsung membungkukkan badan sambil 

berhitung 1 – 5 

 

Juz Amma,  

Peraga langsung 

 

Praktik 

 

 

Percakapan 

  

Religius 

 

Komunikatif  

 

Tanggung jawab 

 

KOG.39  PT Memasangkan gambar bintang, 

bulan, matahari 

 

FM.62 Membedakan musim kemarau dan hujan 

 

B.18 Menyanyi : “tik-tik bunyi hujan” 

(komunikatif, kreatif) 

6. KEGIATAN INTI ( 60 menit) 

- Memotong lalu menempel gambar bulan, bintang, dan 
matahari 
 

- Memberi tanda centang pada keadaan cuaca panas dan 
dingin dengan musim yang sesuai 
 

- Bernyanyi tik-tik bunyi hujan 

 

Lembar Kerja 

 

Lembar Kerja 

 

Langsung 

 

Hasil Karya 

  

Hasil Karya 

 

Unjuk Kerja 

  

Kerja keras 

 

Rasa ingin tahu 

 

Tanggung jawab 

Pembiasaan dan rutinitas 7. ISTIRAHAT ( 60 menit ) 

- Berdoa,cuci tangan,makan bekal, bermain 
Air, serbet, bekal,alat 

permainan 

Observasi   Peduli sosial 

 8. KEGIATAN AKHIR ( 30 menit ) 

- Mendengarkan cerita anak yang selalu  mengucap 

syukur atas ciptaan allah dan melindungi alam  

- Diskusi kegiatan sehari-hari 

- Berdoa,berbaris, pulang 

 

Buku cerita 

bergambar 

Observasi    

Religius  

 

Komunikatif  

RENCANA KEGIATAN HARIAN 
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KB B 

KELAS : KB B TEMA : Alam Semesta 

SEMESTER : 2 SUB TEMA : - Bulan, bintang, matahari 

MINGGU KE  : 16    
HARI/TANGGAL  : Rabu, 14 Mei 2014   

WAKTU  : 07.30-10.00 

INDIKATOR 

KEGIATAN PEMBELAJARAN 
ALAT/SUMBER 

BELAJAR 

PENILAIAN 

PERKEMBANGAN 

ANAK 

PEND. 

NASIONALISME, 

KARAKTER BANGSA, 

KEWIRAUSAHAAN, 

EKONOMI KREATIF 
TEKNIK HASIL 

UPACARA 
Bendera, Pengeras 

Suara 
  

Disiplin, semangat 

kebangsaan 

 

FM. Melakukan gerakan sederhana. 

B. Menceritakan pengalaman dengan kalimat 

sederhana. 

9. KEGIATAN AWAL (30 MENIT) 

- Baris, senam kecil merentangkan tangan keatas kedepan, 

kesamping 

- masuk kelas,salam ,berdoa,menghafal surat ,hafalan 
hadits,asmaul Husna 

- Berbagi pengalaman dengan bercerita 

- Bercakap-cakap macam-macam gejala alam 

 

Juz Amma,  

Peraga langsung 

 

Praktik 

 

 

Percakapan 

  

Religius 

 

Komunikatif  

 

Tanggung jawab 

KOG. Memahami konsep banyak dan sedikit. 

FM.  Menempel menggunakan berbagai media 

B.18 Menyanyi : “bintang kecil” (komunikatif, 

kreatif) 

10. KEGIATAN INTI ( 60 menit) 

- Menghitung jumlah bintang yang digambarkan di papan 
tulis 

 

- Menempelkan potongan gambar bulan, bintang, dan 
matahari pada media yang lain 

 

- Bernyanyi bintang kecil 

 

Papan tulis, spidol 

 

Lembar Kerja 

 

 

Langsung 

 

Unjuk kerja 

  

Hasil Karya 

 

Unjuk Kerja 

  

Kerja keras 

 

Rasa ingin tahu 

 

Tanggung jawab 

Pembiasaan dan rutinitas 11. ISTIRAHAT ( 60 menit ) 

- Berdoa,cuci tangan,makan bekal, bermain 

 

 

Air, serbet, bekal,alat 

permainan 

 

Observasi  

  

Peduli sosial 

 12. KEGIATAN AKHIR ( 30 menit ) 

- Mendengarkan cerita anak yang selalu  mengucap 

syukur atas ciptaan allah dan melindungi alam  

- Diskusi kegiatan sehari-hari 

- Berdoa,berbaris, pulang 

 

Buku bergambar 

Observasi    

Religius  

 

Komunikatif  
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Lampiran 6 

Contoh materi pembelajaran Iqra’ 
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 Lampiran 7 

Contoh materi pembelajaran AISME 
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Lampiran 8 

Pengembangan Evaluasi Buku Komunikasi 
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Lampiran 9 

Dokumentasi Penelitian 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gedung PAUD TPQ Al-Amien        Kegiatan mengantri cuci tangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kegiatan Pembelajaran di TK A 
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Kegiatan motorik kasar di luar kelas       Kegiatan bermain dihalaman 

sekolah 

 

 

 

 

 

 

 

Media pembelajaran Agama   Media pembelajaran agama 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan pembelajaran TK B Kegiatan pembelajaran KB 

B 
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Wawancara dengan Kepala TK Wawancara dengan guru 

TK B 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara dengan Kepala KB  Rapat rutin mingguan guru 

bersama pengelola 
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Lampiran 10 

HASIL WAWANCARA 

Narasumber : KS. KB  

Tanggal : 15 Mei 2014 

Waktu  : 11.15-12.03 

Tempat : Kelas KB B 

No Aspek Data dan Pertanyaan yang dibutuhkan Jawaban 

 

1. 

 

Perencanaan 1. Kapan PAUD TPQ Al-Amien secara resmi 

didirikan? 

 

 

2. Siapa yang pertama kali merumuskan 

berdirinya PAUD TPQ Al-Amien? 

 

 

 

 

 

 

3. Apa visi dan misi didirikannya PAUD TPQ 

 

Berdirinya setelah ada program dari Badko TPQ. Semua 

dari TPQ hingga tercipta PAUD ini semua hibah dari 

masyarakat.  

 

Pak Musthofa mbak. Jadi kondisi disini itu kan rata-rata 

banyak anak-anak yg muslim tapi belum tercover semua, 

banyak yang belum bisa membaca Al-Qur‟an. Akhirnya 

kami mendirikan TPQ dan banyak merekrut siswa yang 

belum bisa membaca Al-Qur‟an, kemudian berlanjut ke TK 

dan layanan lain. Kita ingin anak-anak kedepannya 

dibekali dengan agama untuk persiapan masa depan. 

 

Visi TPQ Al-Amien ini adalah untuk mempersiapkan 
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Al-Amien? 

 

 

 

 

4. Apakah  ada lembaga lain yang bekerjasama 

dengan PAUD TPQ Al-Amien? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5. Apa saja pedoman yang dijadikan acuan 

dalam penyusunan kurikulum PAUD TPQ 

Al-Amien? 

 

 

 

6. Mengapa lembaga memilih untuk 

menggunakan pedoman tersebut? 

generasi Qur‟ani yang tangguh dan mandiri menyongsong 

masa depan yang gemilang, kalau misinya adalah 

menanamkan nilai-nilai akhlaq yang Qur‟ani, 

menumbuhkembangkan anak secara cerdas, kreatif, dan 

mandiri, dan mampu menghadapi tantangan di masa depan.  

 

Sebenarnya banyak pihak-pihak yang ikut bekerjasama 

dengan Al-Amien, diawal pendiriannya. Untuk layanan 

TPQ kami memang kerjasama dengan yang lainnya. 

Terutama dengan Badko TPQ Kota Salatiga, lalu TPQ 

Baitus Salihin disana, tiap 3 bulan sekali kita rolling 

kegiatan. Kalau dengan dinas-dinas terkait kami juga 

sering. Terutama Dinas Kesehatan. Tiap bulan ada 

pemeriksaan gigi dan tinggi badan. Kalau dengan 

kepolisian kami kemarin juga ada program kerjasama 

“Polisi Sahabat Anak”.Kalau kerjasamaibu gurunya kami 

kerjasama dengan IGTKI untuk yang TK,  dan yang KB 

ikut Himpaudi. Sedangkan untuk keduanya juga ada 

lembaga lagi namanya KKG PAUD Terpadu. Jadi TK dan 

KB bersatu dalam satu perkumpulan. Jadi setiap kali 

kegiatan kami ikut semuanya.  

 

Ya kami pakai Permendiknas No.58 itu, lalu kita juga 

ambil dari kurikulum RA, itu kita padukan dan olah 

sendiri. Kita sesuaikan dengan kebutuhan kita jadi kita 

tidak saklek harus Permendiknas atau RA, pokoknya ada 

komponen keduanya. Juknis PAUD TPQ kami juga pakai.  
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7. Kapan lembaga mulai menggunakan 

pedoman tersebut? 

 

8. Apa kendala dan keunggulan yang ada 

dalam pedoman tersebut? 

 

 

 

9. Apa saja bentuk perencanaan dalam 

kurikulum PAUD TPQ Al-Amien? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Siapa yang menyusun perencanaan 

kurikulum tersebut? 

Dari dinas pendidikan kan diwajibkan semua sekolah 

memakai itu, namun pelaksanaannya kan disesuaikan tiap 

lembaga, yang penting kami tidak saklek untuk 

menggunakan itu. 

 

Sejak pertama didirikan mbak. 

 

 

Kendalanya sejauh ini tidak ada sih mbak, kalau 

keuntungannya malah ada, ya itu tadi kita dapat dua-

duanya. Dari permendinas, RA juga. Jadi istilahnya itu 

umumnya dapat, agamanya juga dapat, gitu mbak. 

 

Bentuk perangkatnyameliputi Promes, Prota itu sama, jadi 

satu. Kalau bulanan kami gak pakai, kami langsung pakai 

mingguan, lalu perencanaan harian. Kalau tema kami 

masih pakai seperti yang dulu, diri sendiri sampai ke alam 

semesta. Tidak kita tambahi. Cuma mungkin di sub tema 

nya itu kadang kita sesuaikan. Kalau memang pas sub 

temanya sudah habis dan waktunya masih ada kita 

tambahi, kita kelola sendiri sehingga anak-anak bisa faham 

tema yang kita pelajari itu apa. Misalnya tema alam 

semesta, kita tambahi sendiri untuk acara keluar, itu kan 

gak ada di kurikulum, namanya Rihlah (fieldtrip). Kita 

jalan-jalan keluar, walaupun cuma sekedar jalan-jalan tapi 

kan itu termasuk refreshing. Menyenangkan anak dan 

sekaligus pembelajaran, seperti itu.  
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11. Kapan penyusunan perencanaan tersebut 

dilakukan? 

 

12. Apa saja aspek-aspek perkembangan yang 

harus dicapai dalam pembelajaran di PAUD 

TPQ Al-Amien? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Bagaimana aspek-aspek tersebut dapat 

diterapkan dalam kegiatan pembelajaran 

sehari-hari? 

 

 

 

 

14. Apakah ada aspek perkembangan yang 

Penyusunannya kami bikin sendiri saat awal tahun, yang 

menyusun guru serta pengelola juga. Kurikulumnya kami 

kombinasikan. Misalnya point A dari permendiknas seperti 

ini, dari RA seperti ini, kami gabungkan, kami 

musyawarahkan, baiknya seperti apa.  

 

Saat awal tahun mbak.  

 

 

Pencapaian aspek perkembangan kami mengembangkan 

semua aspek ya mbak. Tapi kalau yang lebih diutamakan 

itu keagamaan, seperti hafalan, Iqra‟, sama membaca. 

Mungkin kalau di TK-TK tidak diperbolehkan diajari 

membaca, tapi mungkin karena masukan serta keinginan 

dari orangtua juga dari pihak SD itu rata-rata 

menginginkan anak TK yang akan masuk SD harus sudah 

bisa membaca. Lha otomatis kita punya target yang untuk 

TK itu kami insha Allah dan Alhamdulillah kita sudah 

pernah meluluskan, AISME (Anak Islam Suka Membaca) 

itu sudah deal, jilid 1 sampai 5 sudah bisa. Hafalannya TK 

A dan B itu berbeda, namun tetap kita prioritaskan. 

 

Untuk anak Kelompok Bermain kami tekankan kepada 

pembelajaran Iqra‟ nya, serta hafalan. Seperti hafalan surat 

pendek, hadits-hadits, do‟a-do‟a serta lagu Islami. Selain 

itu kami juga memperhatikan masalah akhlak atau budi 

pekerti agar mereka terbiasa mengenai akhlak yang baik 

sejak kecil. 
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diunggulkan? 

 

 

 

 

 

 

 

Yang lebih kami unggulkan itu memang keagamaannya. 

Memang di sini selain menggunakan pembelajaran inti 

sesuai yang ada di kurikulum Dinas dan RA, kami juga 

tambahi dengan Iqra‟ dan AISME (Anak Islam Suka 

Membaca). Iqra‟ itu seperti yang mbak sudah tahu ya, itu 

latihan membaca Al-Qur‟an, isinya pengenalan huruf 

hijaiyah dan cara membaca Al-Qur‟an yang baik. Iqra‟ 

semuanya ada 6 jilid. Iqra‟ itu salah satu muatan khas yang 

dari TPQ. Jadi kita tetap pakai. Sedangkan AISME itu ada 5 

jilid. Berisi latihan membaca untuk anak TK. Kita pesan di 

Solo. Dulu ceritanya saya pernah mengajar di TK IT, 

disana menggunakan AISME, lalu kita coba disini, dan 

akhirnya anak-anak memang lebih mudah menggunakan 

ini, istilahnya ya ini tambahan, namun orangtua tidak kita 

kenai biaya tambahan. Kami yakin, kalau dengan AISME 

ini anak-anak itu gampang latihan membacanya. 

 

 

2 

 

Pelaksanaan 

 

15. Apakah pendekatan pembelajaran yang 

digunakan dalam PAUD TPQ Al-Amien? 

 

 

 

 

 

 

16. Kapan lembaga mulai menggunakan 

 

Kalau pendekatan khusus sih gak ada ya mbak, kita manut 

memakai yang dari Dinas dan RA, hanya saja model kelas 

disini kita pakai model rolling. Karena melihat tempatnya 

juga. Seperti yang bisa mbak lihat sendiri, disini kan masih 

terbatas ruangannya. Ya kalau dinilai dari segi gedungnya 

kita memang belum bisa untuk menggunakan sentra atau 

sudut. 

 

Sejak pertama kali didirikan. 
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pendekatan tersebut? 

 

17. Bagaimana pendekatan tersebut diterapkan 

dalam pembelajaran sehari-hari? 

 

18. Apa keunggulan dan kelemahan yang ada 

didalam pendekatan pembelajaran tersebut? 

 

 

 

 

19. Bagaimana runtutan alur kegiatan yang 

dilaksanakan dalam pembelajaran PAUD 

TPQ Al-Amien? 

 

 

 

 

20. Apa keunggulan dalam menggunakan alur 

tersebut? 

 

21. Apakah kendala yang sering ditemukan 

dalam pelaksanaan kegiatan menggunakan 

alur tersebut? 

 

 

 

 

 

 

Ya kita menggunakannya sesuai dengan indikator yang ada 

didalam kurikulum. 

 

Kalau kelemahannya mungkin tempatnya terbatas ya 

mbak.  Diawal berdiri itu kita dapat muridnya KB besar itu 

12. KB kecil sekitar  15. Seharusnya itu kan tidak 

memungkinkan untuk belajar, namun karena dukungan 

masyarakat, kami bisa mempertahankannya. 

 

Di KB alur pembelajarannya seperti yang ada di TK A dan 

B. Namun intensitas atau waktunya kami kurangi. Untuk 

penyusunan kurikulumnya itu kami turunkan sedikit grade- 

nya dari TK A. Mulai dari pembuka, inti, sampai penutup. 

AISME belum, penekanannya di Iqra‟, namun tidak kami 

paksakan.  

 

Dapat tepat waktu dengan waktu pembelajaran KB yang 

memang dibuat lebih pendek dari TK. 

 

Kendala mungkin kalau ada yang telat berangkat itu 

biasanya bisa mengganggu proses pembelajaran. Kalau 

kendala dari kita inshaAllah tidak, karena setiap minggu 

kami selalu rundingkan ada keluhan apa, nanti kita 

pecahkan bersama. 
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22. Kapan alur kegiatan tersebut digunakan? 

 

23. Bagaimana cara menerapkan aspek-aspek 

perkembangan yang telah ditentukan dalam 

perencanaan terhadap kegiatan 

pembelajaran? 

 

24. Apa saja media yang digunakan dalam 

penerapan aspek perkembangan? 

 

 

25. Bagaimana cara pendidik menyampaikan 

pembelajaran yang efektif agar seluruh 

anak dapat mengembangkan seluruh aspek 

perkembangan tersebut? 

 

26. Apa kendala yang didapat saat melakukan 

pembelajaran di dalam kelas? 

 

 

 

27. Apakah pendidik melaksanakan 

pembelajaran diluar kelas? 

 

 

 

 

 

Setiap hari Senin - Jum‟at. 

 

Kami menggunakan indikator dan media pembelajaran 

 

 

 

 

Kita pakai semuanya. Kita pakai media buku, alat peraga, 

nyanyi, menulis di papan tulis, atau menari, hingga 

bercerita. 

 

Kami coba pakai semua model pengajaran mbak.  

 

 

 

 

Kendalanya ya tadi itu, mungkin kalau ada yang telat 

berangkat itu biasanya bisa mengganggu proses 

pembelajaran.Mengganggu konsentrasi guru juga siswa 

yang lainnya. 

 

Kegiatan diluar kelas pernah, saat kegiatanfinger painting, 

senam, latihan tari di aula, dan field trip. Semua itu kami 

sesuaikan dengan tema, misalnya pas tema profesi, kita 

kunjungan ke kantor polisi, itu melalui program polisi 

sahabat anak, lalu kita pernah ke bengkel. Kebetulan ada 

wali murid yang punya bengkel jadi kami kunjungan 

kesana. Ke musholla juga untuk praktik cara solat, kegiatan 
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28. Apa kendala yang didapat saat melakukan 

pembelajaran diluar kelas? 

yang dilakukan di masjid, dll.  

 

Kendalanya mungkin anak-anak lebih bebas kalau berada 

diluar ya mbak. 

 

3 

 

Evaluasi 
 

29. Apakah lembaga melakukan evaluasi 

program kegiatan dalam kurikulum PAUD 

TPQ? 

 

30. Kapan evaluasi program tersebut 

dilaksanakan? 

 

 

 

 

31. Siapa yang melaksanakan kegiatan evaluasi 

program? 

 

32. Bagaimana lembaga melakukan evaluasi 

program? 

 

 

33. Apa tujuan dari diselenggarakannya 

evaluasi program? 

 

34. Apakah lembaga PAUD TPQ Al-Amien 

melakukan evaluasi terhadap 

perkembangan anak? 

 

Ya, kami melakukan evaluasi integral dengan seluruh 

tenaga pendidik serta evaluasi perkembangan anak juga.  

 

 

Untuk evaluasi integral kami lakukan tiap Sabtu 2 minggu 

sekali dengan pengelola, guru-guru semuanya. Kalau tiap 

hari soalnya gak mungkin ya mbak, kita kan istilahnya 

punya komitmen yang KB kan pulang jam 10, jadi kita 

handle dulu untuk yang nantinya akan menghandle TPA. 

 

Seluruh guru, kepala sekolah, serta dibantu pengelola 

yayasan. 

 

Kita membahas kegiatan apa yang telah dilakukan selama 2 

minggu terakhir lalu bersama-sama mencari solusi jika 

ditemukan kendala-kendala saat pembelajaran.  

 

Untuk mengetahui kendala-kendala apa yang didapat 

selama proses pembelajaran. 

 

Ya  
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35. Bagaimana cara pendidik mengetahui hasil 

kemajuan perkembangan anak? 

 

 

 

 

 

36. Apa saja bentuk evaluasi yang dilakukan 

pendidik untuk mengukur hasil pencapaian 

perkembangan anak didik? 

 

KB beda dengan yang di TK. Sebenarnya semua kita nilai, 

mulai dari keaktifannya di kelas, tingkat kemampuan 

menerima pelajaran dari gurunya, trus kesehariannya anak-

anak bergaul,keaktifannya dnegan bu guru, lalu 

ketanggapan dia, misal ada surat dari bu guru untuk 

orangtua.  

 

Semua aspek kita nilai, kami punya buku komunikasi, 

catatan perkembangan, lalu ada portofolio dan buku 

laporan perkembangan yang diberikan ke orangtua saat 

akhir tahun. Baca Iqra‟ nya bagaimana, solatnya 

bagaimana, hafalannya dirumah bagaimana, Isinya 

kegiatan sehari-hari di sekolah, dan dirumah juga. Tapi kita 

tiap hari memberikan. Namun mungkin karena di KB nya 

itu banyak anak, ya kadang gak bisa menyeluruh kita isi. 

Karena kalau di KB itu kan anak-anak masih kecil ya 

mbak, baca ABA (huruf hijaiyah) itu mereka kan masih 

susah. Jadi ya pelan-pelan mengajarnya. Portofolio kami 

juga menggunakan, diakhir tahun kita kumpulkan jadi satu, 

kita klip. Kita kembalikan bersama dengan raport.  

 

*Pertanyaan maupun data diatas dimungkinkan berkembang sesuai dengan kebutuhan penelitian. 
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Narasumber : KS. TK  

Tanggal : 13 Mei 2014 

Waktu  : 11.57-12.30 

Tempat : Kelas TK A 

No Aspek Data dan Pertanyaan yang dibutuhkan Jawaban 

 

1 

 

Perencanaan 1. Kapan PAUD TPQ Al-Amien secara resmi 

didirikan? 

 

2. Siapa yang pertama kali merumuskan 

berdirinya PAUD TPQ Al-Amien? 

 

 

 

3. Apa visi dan misi didirikannya PAUD TPQ 

Al-Amien? 

 

 

 

 

 

4. Apakah  ada lembaga lain yang bekerjasama 

dengan PAUD TPQ Al-Amien? 

 

 

Jadi pertama kali didirikan itu tahun 2010 ya mbak. Waktu 

itu ada program dari Badko TPQ itu. 

 

Dulu itu pak Musthofa yang merumuskan. Sebelumnya kan 

yayasan ini sudah ada dulu namanya TPQ Al-Amien lalu 

ada program itu, jadi ini adalah pengembangan dari PAUD 

berbasis TPQ.  

 

TPQAl-Amien visinya itu untuk mempersiapkan generasi 

Qur‟ani yang tangguh dan mandiri menyongsong masa 

depan yang gemilang, kalau misinya menanamkan nilai-

nilai akhlaq yang Qur‟ani, menubuhkembangkan anak 

secara cerdas, kreatif, dan mandiri, dan mampu 

menghadapi tantangan di masa depan. 

 

Dulu itu banyak mbak PAUD TPQ rintisan, namun kalau 

kerjasama antara PAUD TPQ kami belum ada, baru 

dengan Badko Daerah, Dinas, lalu Dirjen PAUD juga 
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5. Apa saja pedoman yang dijadikan acuan 

dalam penyusunan kurikulum PAUD TPQ 

Al-Amien? 

 

6. Mengapa lembaga memilih untuk 

menggunakan pedoman tersebut? 

 

 

7. Kapan lembaga mulai menggunakan 

pedoman tersebut? 

 

8. Apa kendala dan keunggulan yang ada 

dalam pedoman tersebut? 

 

 

 

 

9. Apa saja bentuk perencanaan dalam 

kurikulum PAUD TPQ Al-Amien? 

 

 

 

 

10. Siapa yang menyusun perencanaan 

kurikulum tersebut? 

pernah kesini. Kalau dengan lembaga PAUD lain kami ada 

itu dengan IGTKI dan Himpaudi. 

 

Kurikulum pake Permendiknas no 58 th 2009, dipadukan 

dengan kurikulum RA. 

 

 

Kalau Permendiknas kan memang kurikulum standar ya 

mbak, jadi memang kami kurikulum disini ya mengacunya 

dengan itu. 

 

Sejak berdiri sudah pakai ini.  

 

 

Kendalanya kita masih kekurangan alat peraga, karna 

masih baru ya, jadi belum lengkap. Sambil berjalan, sambil 

dilengkapi gitu, kalo keuntungannya kita bisa merecanakan 

pembelajaran, kan sudah ada kurikulumnya, jadi tinggal 

melaksanakan.  

 

Sebetulnya kalo dari Dinas itu sudah ada indikator-

indikatornya, jadi kita nyusun sendiri Prota, Promes, RKM, 

RKH. Kalau bulanan kita belum ada, jadi dari mingguan 

langsung ke harian, gitu. RKH tetap kita buat sendiri-

sendiri tiap guru.  

 

Kami sama-sama menyusun perencanaan saat awal tahun 

ajaran baru mbak, semua guru, kepala sekolah, dan 
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11. Kapan penyusunan perencanaan tersebut 

dilakukan? 

 

 

 

12. Apa saja aspek-aspek perkembangan yang 

harus dicapai dalam pembelajaran di PAUD 

TPQ Al-Amien? 

 

13. Bagaimana aspek-aspek tersebut dapat 

diterapkan dalam kegiatan pembelajaran 

sehari-hari? 

 

 

 

 

14. Apakah ada aspek perkembangan yang 

diunggulkan? 

 

pengelola juga. 

 

Pembuatannya pas mau tahun ajaran baru itu kita buat, tapi 

kita belum buat sendiri sepenuhnya sih, masih menginduk, 

dari Permendiknas dan RA, soalnya kita kan bukan TK 

umum dan yang Islam juga tetap kita akui.  

 

Oh kalo itu sudah ada semua mbak di indikator permen, 

kalo disini yang diutamakan ya ngajinya itu. 

 

 

Aspek-aspek tersebut kan sudah ada didalam indikator, 

pelaksanaannya melalui kegiatan inti yang ada di RKH, 

kalau Iqra‟ itu tidak ada perencanaan nya, soalnya kalo 

AISME sama Iqra‟ ini kan tidak ada dari Dinas ya, itu 

tambahan kita sendiri. Kalau dari dinas kan tidak boleh ya 

mbak. 

 

Kalau disini yang kita unggulkan ya ngajinya itu.. 

2 Pelaksanaan 15. Apakah pendekatan pembelajaran yang 

digunakan dalam PAUD TPQ Al-Amien? 

 

 

16. Kapan lembaga mulai menggunakan 

pendekatan tersebut? 

 

Disini kami menggunakan rolling mbak. Soalnya kalo 

sentra belum bisa, kan harus lebar, perangkat 

pembelajarannya komplit, gurunya juga lebih banyak. 

 

Sejak pertama didirikan. 
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17. Bagaimana pendekatan tersebut diterapkan 

dalam pembelajaran sehari-hari? 

 

18. Apa keunggulan dan kelemahan yang ada 

didalam pendekatan pembelajaran tersebut? 

 

 

 

 

19. Bagaimana runtutan alur kegiatan yang 

dilaksanakan dalam pembelajaran PAUD 

TPQ Al-Amien? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ya kami menggunakannya sesuai dengan kurikulum yang 

dipakai di RKH pada hari itu.. 

 

Keunggulan rolling itu kalau anak sudah selesai dengan 

kegiatan satu, anak bisa pindah ke kegiatan lain, kalau 

kekurangannya itu ya biasanya anak-anak gak bisa diajak 

bareng ya mbak, kalo ngerjain itu ya ada yang selesai dulu, 

ada yang selesainya lama, jadi waktunya itu kadang-

kadang kurang.  

 

Alurnya kalau di TK, pertama itu sebelumnya kami 

siapkan bahan dan alat main yang akan digunakan, lalu 

kami ada penyambutan kedatangan anak, guru menyambut 

didepan gerbang saat anak datang, itu kami atur jadwalnya 

untuk guru yang menyambut agar bergantian, kemudian 

untuk anak-anak yang sudah masuk kami berikan mainan 

saat di kelas sambil menunggu teman-teman yang lain 

datang, saat semua sudah datang dan bel berbunyi, kegiatan 

selanjutnya pembukaan di luar kelas, itu ada baris, senam 

kecil, doa, nyanyi, tepuk, motorik kasar, trus masuk kelas, 

untuk kelas KB selanjutnya ada kegiatan transisi itu cuci 

tangan sama toilet training. Lalu  kita ada acara 

pembukaan, itu mencakup macem-macem, misal temanya 

alam semesta, kita nyanyi lagu dan tepuk yang ada 

kaitannya dengan alam semesta, lalu bercakap-cakap dulu, 

kabar hari ini bagaimana, baru kita do‟a, hafalan hadits, 

asmaul husna, surat pendek, baru kita masuk ke inti: 

kegiatan 1, 2, dan 3. Setelah itu kita ada istirahat, itu anak 
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20. Apa keunggulan dalam menggunakan alur 

tersebut? 

 

21. Apakah kendala yang sering ditemukan 

dalam pelaksanaan kegiatan menggunakan 

alur tersebut? 

 

22. Kapan alur kegiatan tersebut digunakan? 

 

23. Bagaimana cara menerapkan aspek-aspek 

perkembangan yang telah ditentukan dalam 

perencanaan terhadap kegiatan 

pembelajaran? 

 

 

24. Apa saja media yang digunakan dalam 

penerapan aspek perkembangan? 

 

 

 

 

makan terus bermain, lalu ada kegiatan akhir, penutup itu 

berdo‟a dan hafalan. Kalau kegiatan AISME sama Iqra‟ itu 

gak masuk kegiatan inti mbak, itu tambahan saja. Jadi kita 

selipkan pas anak-anak istirahat, gitu. Saat kegiatan selesai, 

kami lanjut merapikan kelas dan menyiapkan untuk 

kegiatan hari besoknya. 

 

Keunggulannya ya lebih tertata, terjadwal gitu mbak jadi 

runtut kegiatannya. 

 

Kendalanya sejauh ini gak ada sih mbak. 

 

 

 

Setiap hari selama pembelajaran aktif. 

 

Ya diterapkan sesuai indikator yang ada, melalui kegiatan 

inti didalam pembelajaran, Kalau kegiatan AISME sama 

Iqra‟ itu kan gak masuk kegiatan inti mbak, itu tambahan 

aja. jadi kita selipkan pas anak-anak istirahat, gitu.  

 

 

Media yang kami digunakan disesuaikan dengan tema. 

Misal tema binatang, kita pake buku paket, LKS, misal 

mau buat apa misal menempel, kadang kita menggunakan 

media yang realia, jadi yang berwujud nyata, gitu. Kadang 

juga pakai media gambar.  
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25. Bagaimana cara pendidik menyampaikan 

pembelajaran yang efektif agar seluruh 

anak dapat mengembangkan seluruh aspek 

perkembangan tersebut? 

 

 

26. Apa kendala yang didapat saat melakukan 

pembelajaran di dalam kelas? 

 

27. Apakah pendidik melaksanakan 

pembelajaran diluar kelas? 

 

 

28. Apa kendala yang didapat saat melakukan 

pembelajaran diluar kelas? 

 

Yang paling diutamakan itu memang agama ya mbak. Jadi 

itu kita buktikan dengan setiap akan memulai kegiatan kita 

awali dengan do‟a, setelah selesai juga. Hafalan juga kita 

utamakan mbak. Jadi anak itu nantinya sudah terbiasa 

dengan do‟a-do‟a gitu. 

 

Sejauh ini sih gak ada kendala ya mbak, anak-anak dapat 

lebih bisa diatur karena kan berada didalam ruangan.. 

 

Ada mbak, itu lebih ke kegiatan yang motorik kasar, itu 

kita tempatkan diluar, kayak jalan-jalan, menendang bola, 

main air, main warna, mencetak pasir, fingerpainting, 

banyak mbak. 

 

Kendalanya ya anak suka lari-lari, bebas. kalo diluar 

kurang fokus gitu mbak. Kalo mendongeng kita juga ada, 

ada yang pakai alat peraga, ada mendongeng yang gak 

pakai alat peraga. 

 

3 Evaluasi 29. Apakah lembaga melakukan evaluasi 

program kegiatan dalam kurikulum PAUD 

TPQ? 

30. Kapan evaluasi program tersebut 

dilaksanakan? 

 

31. Siapa yang melaksanakan kegiatan evaluasi 

program? 

 

Ya  

 

 

Untuk guru, tiap sabtu dua minggu. Kalau penilik penilaian 

kinerja guru, itu ya ada, tapi hanya monitoring 

pembelajaran. Itu dari Dinas mbak. 

Guru, kepala sekolah, dibantu dengan pengelola yayasan. 
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32. Bagaimana lembaga melakukan evaluasi 

program? 

 

33. Apa tujuan dari diselenggarakannya 

evaluasi program? 

 

 

34. Apakah lembaga PAUD TPQ Al-Amien 

melakukan evaluasi terhadap 

perkembangan anak? 

35. Bagaimana cara pendidik mengetahui hasil 

kemajuan perkembangan anak? 

 

 

36. Apa saja bentuk evaluasi yang dilakukan 

pendidik untuk mengukur hasil pencapaian 

perkembangan anak didik? 

Dengan rapat rutin itu tadi mbak. 

 

 

Ya untuk mengetahui sejauh mana kinerja para guru, serta 

jika ditemukan masalah-masalah pada anak didik maupun 

saat pelaksanaan pembelajaran. 

 

Ya. 

 

 

Kalau disini kami memakai buku komunikasi mbak. Isinya 

itu sudah lengkap semua. Mulai dari pemantauan hafalan, 

serta perkembangan seluruh aspek yang dicapai siswa 

sehari-hari. 

 

Untuk siswa, kita pakainya portofolio, anekdot kita juga 

ada, kalau saat selesai pembelajaran kita ada penilaian 

sendiri, untuk yang lain itu kita langsung bikin yang satu 

semester. Raport itu dikasih akhir tahun. Mencakup seluruh 

evaluasi hasil belajar anak. 

*Pertanyaan maupun data diatas dimungkinkan berkembang sesuai dengan kebutuhan penelitian. 
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Narasumber : GTK 

Tanggal : 14 Mei 2014 

Waktu  : 11.19-11.43 

Tempat : Kelas TK B 

No Aspek Data dan Pertanyaan yang dibutuhkan Jawaban 

 

1       

Perencanaan 

1. Kapan PAUD TPQ Al-Amien secara resmi 

didirikan? 

 

2. Siapa yang pertama kali merumuskan 

berdirinya PAUD TPQ Al-Amien? 

 

3. Apa visi dan misi didirikannya PAUD TPQ 

Al-Amien? 

 

 

 

 

 

4. Apakah  ada lembaga lain yang bekerjasama 

dengan PAUD TPQ Al-Amien? 

 

5. Apa saja pedoman yang dijadikan acuan 

dalam penyusunan kurikulum PAUD TPQ 

Al-Amien? 

Tahun 2010  

 

 

Pak Musthofa sebagai pengelola yayasan. 

 

 

Visi PAUD TPQ Al-Amien itu untuk mempersiapkan 

generasi Qur‟ani yang tangguh dan mandiri menyongsong 

masa depan yang gemilang, kalau misinya menanamkan 

nilai-nilai akhlaq yang Qur‟ani, menubuhkembangkan anak 

secara cerdas, kreatif, dan mandiri, dan mampu 

menghadapi tantangan di masa depan. 

 

Setahu saya ndak ada ya mbak, ya kerjasamanya dengan 

Badko, Dinas. Kalau TPQ lain kayaknya gak ada. 

 

Disini kita pakai standar kurikulum Permendiknas 58 itu 

mbak, dipadukan dengan kurikulum RA 
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6. Mengapa lembaga memilih untuk 

menggunakan pedoman tersebut? 

 

7. Kapan lembaga mulai menggunakan 

pedoman tersebut? 

 

8. Apa kendala dan keunggulan yang ada 

dalam pedoman tersebut? 

 

9. Apa saja bentuk perencanaan dalam 

kurikulum PAUD TPQ Al-Amien? 

 

10. Siapa yang menyusun perencanaan 

kurikulum tersebut? 

 

11. Kapan penyusunan perencanaan tersebut 

dilakukan? 

 

 

12. Apa saja aspek-aspek perkembangan yang 

harus dicapai dalam pembelajaran di PAUD 

TPQ Al-Amien? 

 

 

 

 

13. Bagaimana aspek-aspek tersebut dapat 

 

Disini kan memang yang lebih diutamakan muatan 

Islamnya itu ya mbak, ngajinya. 

 

Sejak pertama kali berdiri. 

 

 

Sejauh ini gak ada sih mbak.. 

 

 

Ya itu Prota, Promes, RKM, Lalu RKH. Kalau Bulanan 

kebetulan kami tidak pakai. 

 

Awal penyusunan perangkat kurikulum semua nyusun 

bareng-bareng.  

 

Kalau untuk harian tiap guru masing-masing menyiapkan 

sendiri, biasanya siang.  Kalau yang untuk prota promes itu 

kami bikin nya pas liburan akhir tahun. 

 

Disini seperti halnya di TK lain, target pencapaian 

perkembangan itu sudah ada semua ya mbak di indikator 

Permendiknas, ya itu semuanya dikembangkan mulai dari 

kognitif, sosial emosional, bahasa, motik kasar halus, dan 

moral agama ya, namun yang diutamakan disini memang 

agamanya mbak.  

 

Melalui kegiatan yang sudah disusun di RKH itu mbak. 
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diterapkan dalam kegiatan pembelajaran 

sehari-hari? 

 

 

14. Apakah ada aspek perkembangan yang 

diunggulkan? 

 

Selain pembelajaran ya kita ajarkan juga akhlak. Kalau 

kegiatan inti itu ada 3. Dilanjut Iqra‟ sama persiapan 

pembacaAISME. TK A sama B itu tetap ada perbedaan. 

 

Ya itu tadi, agamanya, ngajinya mbak. Karena disini biar 

bagaimanapun juga dulunya kan TPQ ya. 

 

 

2 

 

Pelaksanaan 15. Apakah pendekatan pembelajaran yang 

digunakan dalam PAUD TPQ Al-Amien? 

 

16. Kapan lembaga mulai menggunakan 

pendekatan tersebut? 

 

17. Bagaimana pendekatan tersebut diterapkan 

dalam pembelajaran sehari-hari? 

 

18. Apa keunggulan dan kelemahan yang ada 

didalam pendekatan pembelajaran tersebut? 

 

19. Bagaimana runtutan alur kegiatan yang 

dilaksanakan dalam pembelajaran PAUD 

TPQ Al-Amien? 

 

 

 

 

 

 

Kalau dikelas kami pakainya masih rolling. Disesuaikan 

dengan kondisi anak dan kelas mbak. 

 

Sejak pertama berdiri mbak. 

 

 

Metodenya dipakai semua, tanya jawab, bercakap-cakap, 

penugasan, menggunting. 

 

Kendalanya gak ada sih mbak.  

 

 

Alur kegiatannya sama dengan kelas lain mbak. Alurnya 

pertama pembukaan, baris, senam kecil, doa, nyanyi, 

tepuk, motorik kasar, terus masuk kelas, nanti kita ada 

acara pembukaan didalam kelas, itu mencakup macem-

macem, misal temanya alam semesta, kita nyanyi lagu dan 

tepuk yang ada kaitannya dengan alam semesta, lalu 

bercakap-cakap dulu, kabar hari ini bagaimana, baru kita 

do‟a, hafalan hadis, asmaul husna, surat pendek, baru kita 
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20. Apa keunggulan dalam menggunakan alur 

tersebut? 

 

21. Apakah kendala yang sering ditemukan 

dalam pelaksanaan kegiatan menggunakan 

alur tersebut? 

 

22. Kapan alur kegiatan tersebut digunakan? 

 

 

 

 

23. Bagaimana cara menerapkan aspek-aspek 

perkembangan yang telah ditentukan dalam 

perencanaan terhadap kegiatan 

pembelajaran? 

 

24. Apa saja media yang digunakan dalam 

penerapan aspek perkembangan? 

 

 

 

25. Bagaimana cara pendidik menyampaikan 

pembelajaran yang efektif agar seluruh 

masuk ke inti: kegiatan 1,2, dan 3. Setelah itu kita ada 

istirahat, itu anak makan trus bermain, lalu ada kegiatan 

akhir, itu berdo‟a dan hafalan.  

 

Keunggulannya kegiatannya lebih tertata sih mbak.. 

 

 

Gak ada kendala sih mbak sejauh ini.. 

 

 

 

Setiap hari selama pembelajaran didalam kelas. Kecuali 

saat hari kamis karena di TK B ini ada praktik Sholat dan 

hari Jum‟at karena ada senam dan pulang lebih awal gitu 

mbak.. 

 

Ya kita pakai media, yang ada di kelas.  

 

 

 

 

Itu tadi media yang ada dikelas, Bikin sendiri juga banyak, 

ada kulit kerang ada tutup botol, manik-manik. Banyak 

mbak. Biasanya bikinnya awal program. Kalau ada yang 

masih bisa digunakan ya kita gunakan lagi.  

 

Ya kita selang seling metode pembelajarannya sesuai tema. 

Misalnya bercerita, bercakap-cakap, atau bermain diluar. 
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anak dapat mengembangkan seluruh aspek 

perkembangan tersebut? 

 

26. Apa kendala yang didapat saat melakukan 

pembelajaran di dalam kelas? 

 

 

 

27. Apakah pendidik melaksanakan 

pembelajaran diluar kelas? 

 

 

 

 

 

 

 

28. Apa kendala yang didapat saat melakukan 

pembelajaran diluar kelas? 

Pakai media juga yang sesuai tema.  

 

 

Kendala sih gak ada ya mbak, cuman kadang karena ada 

tambahan Iqra‟ dan AISME waktunya kadang belum 

cukup, kadang kita tidak bisa mengisi seluruh evaluasi di 

buku komunikasi. 

 

Pembelajaran di luar itu ada, setiap Jum‟at atau kadang 

satu bulan sekali kita jalan-jalan. Kalau hari kamis di TK B 

ada praktik sholat, pelaksanaannya setelah berdo‟a pagi. 

Setelah praktik sholat, dilanjut latihan menulis huruf 

hijaiyah. Jadi untuk 3 kegiatan inti seperti hari-hari biasa 

khusus pas hari kamis kami kasih yang umum. Kalau anak 

segitu kan yang paling penting itu penekanan di hafalannya 

aja kan mbak. 

 

Kendalanya ndak ada sih mbak.. 

 

 

 

3 Evaluasi 29. Apakah lembaga melakukan evaluasi 

program kegiatan dalam kurikulum PAUD 

TPQ? 

 

30. Kapan evaluasi program tersebut 

dilaksanakan? 

 

Ya, dengan para guru, dengan kepala sekolah, pengelola 

juga. 

 

 

Biasanya setiap hari sabtu tiap sabtu ada rapat tersendiri, 

kita ada rapat dengan guru-guru. Kalau evaluasi akhir saat 

akhir tahun..  
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31. Siapa yang melaksanakan kegiatan evaluasi 

program? 

 

32. Bagaimana lembaga melakukan evaluasi 

program? 

 

33. Apa tujuan dari diselenggarakannya 

evaluasi program? 

 

34. Apakah lembaga PAUD TPQ Al-Amien 

melakukan evaluasi terhadap 

perkembangan anak? 

 

35. Bagaimana cara pendidik mengetahui hasil 

kemajuan perkembangan anak? 

 

 

36. Apa saja bentuk evaluasi yang dilakukan 

pendidik untuk mengukur hasil pencapaian 

perkembangan anak didik? 

 

Seluruh guru, kepala sekolah, dan pengelola. 

 

 

Melalui rapat tadi mbak.. 

 

 

Untuk mengetahui, bagaimana keadaan pelaksanaan 

pembelajaran, ada perkembangan apa aja, ada kendala apa.. 

 

Ya.  

 

 

 

Dengan penilaian sehari-hari melalui media pembelajaran 

dan buku komunikasi mbak.  

 

 

Penilaiannya dari media yang kita gunakan tadi. Sama 

buku komunikasi, kalau akhir tahun itu pakai Raport.  

 

*Pertanyaan maupun data diatas dimungkinkan berkembang sesuai dengan kebutuhan penelitian. 
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Narasumber : PY  

Tanggal : 10, 16  Mei 2014 

Waktu  : 10.11-11.17, 11.25-12.05 

Tempat : Kelas TK A 

No Aspek Data dan Pertanyaan yang dibutuhkan Jawaban 

 

1 

 

Perencanaan 1. Bagaimana latar belakang didirikannya 

PAUD berbasis TPQ Al-Amien Salatiga? 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Apakah tujuan didirikannya PAUD berbasis 

TPQ Al-Amien Salatiga? 

 

 

 

 

 

 

Yang menjadikan kami PAUD TPQ itu kan karena dulu 

ada program dari Badko TPQ, kalau dulu sudah ada TKQ 

(TK Al-Qur‟an), nah ini pengembangan dari TPQ yaitu 

PAUD TPQ. Jadi semula itu kita TPQ dulu,  trus ada 

program PAUD berbasis TPQ pada akhir th 2010, jadi TPQ 

yang semula berangkatnya sore, setelah walimurid kami 

kumpulkan, akhirnya diganti pagi. Setelah jalan 2 bulan, 

saya mengajukan ijin di Badko TPQ lalu disurvei dari 

Dinas, karena kami masuk lima hari dalam seminggu 

akhirnya ditetapkan menjadi KB saat pagi dan TPQ saat 

sore (penyesuaian program TPQ). 

 

Tujuannya untuk mempersiapkan generasi qurani. Anak-

anak kita akan menghadapi zaman yang berbeda dengan 

kita. Zaman yang semakin sulit. Sehingga anak-anak harus 

disiapkan utk menghadapi tantangan zaman. Jadi menurut 

kami anak-anak itu tidak seharusnya dimanja, namun anak-

anak sejak kecil kami kenalkan dengan tantangan zaman. 

Karena sebaik-baik manusia adalah yang bisa bermanfaat 
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3. Apakah landasan filsofis didirikannya 

PAUD berbasis TPQ Al-Amien? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Apa yang anda ketahui mengenai pedoman 

dasar PAUD berbasis TPQ Al-Amien 

Salatiga? 

 

 

 

 

 

 

 

 

bagi orang lain. 

 

Kita kembali pada ajaran agama. Surat Annisa ayat 9.  

Yang artinya: „Dan 

hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang 

seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak 

yang lemah, yang mereka khawatir terhadap 

(kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka 

bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka 

mengucapkan perkataan yang benar.‟ Jadi tujuan 

dibentuknya PAUD ini tidak lain untuk membentuk 

generasi Qur‟ani yang nantinya siap untuk menghadapi 

tantangan zaman, kita isi masa keemasan anak dengan hal-

hal yang positif. 

 

 

Yang menjadi pijakan kami itu cukup apa yang ada di Al-

Qur‟an, di Al-Hadis, dan Ayat Kauniyah. Karena hidup ini 

sesungguhnya adalah pembelajaran. Belajarlah dari 

lingkungan, manusia, dan alam sekitarnya. Itu ternyata 

yang bisa menjadikan kita seperti ini. Keunggulan kami itu 

kami peka terhadap anak-anak. Bentuknya kita 

seringmengadakan kegiatan penunjang. Bagaimana penuh 

semangat keiklhlasan. Hayya alal falah.. mungkin kita 

tidak terlalu mementingkan hal-hal formal namun kita 

kembangkan dengan perkembangan zaman. 
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5. Seperti apa kurikulum yang dipakai di 

PAUD berbasis TPQ Al-Amien Salatiga? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Pengembangan kurikulum apa saja yang 

dilakukan oleh PAUD berbasis TPQ Al-

Amien? 

 

 

 

 

Kalau pedoman dasar kurikulum kami tetap pakai 

Permendiknas No. 58, namun selain itu kurikulum disini 

kami kembangkan lagi dengan pedoman kurikulum TKQ 

dan RA. Selain itu, di TK Al-Amien ini kita punya 

kompetensi anak lulus Al-Amien itu hafal 14 surat surat 

pendek, bisa baca Iqra‟, bisa baca latin (baca tulis alfabet).  

Kami juga punya buku panduan, jadi ini kami ambil dari 

pedoman TKQ (Taman Kanak-kanak Al-Qur‟an). Sehingga 

pendidikan agama yang kami terapkan disini disamping 

umum adalah kurikulum Taman Kanak-kanak Al-Qur‟an 

yang kami ajarkan disini. 

 

Disini selain pelajaran utama kami tambahi juga dengan 

Iqra‟ dan AISME (Anak Islam Suka Membaca) itu sebagai 

muatan agama dan latihan membaca. Selain itu kami juga 

mengembangkan PAUD holistik integratif, program 

pengembangan PAUD antara lain layanan pendidikan 

(dinas pendidikan), peningkatan gizi (dinas kesehatan), 

perlindungan anak (KPAI), perawatan dan pengasuhan 

anak (BKKBN). Namun di Al-Amien sini kita tambah 

menjadi wawasan kebangsaan atau nasionalisme 

(KODIM/TNI), pengenalan Kamtibnas & Lalin 

(Kepolisian), peningkatan landasan agama (Departemen 

Agama).  
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2 

 

Pelaksanaan 

 

7 Bagaimana penyusunan perangkat 

pembelajaran di awal tahun? 

 

8 Apa saja perangkat pembelajaran yang 

digunakan? 

 

9. Bagaimana pelaksanaan kegiatan tambahan 

atau ekstrakurikuler di sekolah? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Apakah yang menjadi keunggulan dari 

PAUD berbasis TPQ Al-Amien Salatiga? 

 

 

 

8. Apakah yang menjadi kendala dari PAUD 

berbasis TPQ Al-Amien Salatiga? 

 

 

 

 

Penyusunan kurikulum saat awal tahun ajaran baru, 

disusun oleh seluruh guru, kepala sekolah dan pengelola.  

 

Prota, Promes, RKM, RKH. 

 

 

Hampir setiap tahun itu kita setidaknya mempunyai 5 

kegiatan ekstra diluar pembelajaran. Tahun 2013 kemarin 

saja ada banyak sekali kegiatan hingga mengundang 

beberapa pejabat bahkan Haddad Alwi. Memang kami 

punya harapan pada anak-anak itu kenapa pejabat-pejabat 

kami undang kesini, biar anak-anak itu punya mimpi; saya 

besok ingin seperti pak kapolres, pak walikota, seperti itu. 

Orangtua yang melihat juga nantinya akan memotivasi 

anaknyauntuk dapat mencapai cita-citanya. Jadi saling 

mengisi gitu 

 

Kita peka terhadap anak-anak. Bentuknya kita sering 

adakan kegiatan penunjang. Bagaimana penuh semangat 

keiklhlasan. Hayya alal falah.. mungkin kita tidak terlalu 

formal namun kita kembangkan dg perkembangan zaman. 

 

Kurangnya kesadaran pentingnya pendidikan agama bagi 

masyarakat. Latar belakang masyarakat yang 

berpendidikan kan masih terbatas.. yang lain itu beda sudut 

pandang masalah pendidikan berbasis agama. Mengenai 

latar belakang budaya.. di salatiga ini kan pluralistik, 
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9. Apakah tantangan yang dihadapi dan 

peluang sekolah dimasa yang akan datang? 

 

 

 

 

 

10. Bagaimana pengembangan pencapaian 

aspek-aspek perkembangan anak? 

 

 

 

11. Dari beberapa aspek tersebut apakah ada 

aspek yang diutamakan? 

indonesia mini. Kebersamaan dalam perbedaan. InshaAllah 

walaupun beda agama, tapi dengan teman-teman 

nonmuslim kami tetap berhubungan baik.  

 

Tantangan lain itu kemajuan iptek. Anak-anak harus 

dikuati dengan agama. Karena hanya agama lah yang 

mampu menjawab tantangan zaman. Agama apapun. Itu 

salah satu yang kami angkat di lingkungan kita. Peluang 

kedepan kami ingin memperluas layanan kami, menjadi 

lembaga yang settle. rencananya ingin membangun MI dan 

Ponpes.  

 

Disini aspek-aspek perkembangan anak dikembangkan 

semua oleh para guru melalui implementasi indikator 

pembelajaran sehari-hari. 

 

Yang diutamakan disini adalah muatan agama. Terutama 

ngajinya.  

3 Evaluasi 12. Apakah lembaga melakukan evaluasi 

program kegiatan dalam kurikulum PAUD 

TPQ? 

13. Kapan evaluasi program tersebut 

dilaksanakan? 

 

14. Siapa yang melaksanakan kegiatan evaluasi 

program? 

15. Bagaimana lembaga melakukan evaluasi 

program? 

Ya, kami mempunyai program evaluasi. 

 

 

Tiap hari sabtu dengan para guru. 2 minggu sekali.  

 

 

Seluruh guru, kepala sekolah dan pengelola. 

 

Dengan sharingada perkembangan dan kendala apa saja 

selama kegiatan belajar mengajar sehingga nantinya jika 
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16. Apa tujuan dari diselenggarakannya 

evaluasi program? 

 

 

 

17. Bagaimana kegiatan parenting yang 

dilakukan oleh pihak sekolah terhadap 

orangtua? 

ada yang kurang dapat diperbaiki di pembelajaran 

selanjutnya.  

 

Evaluasi program dapat memberikan informasi mengenai 

pelaksanaan proses pembelajaran yang sudah dilalui 

sehingga  didapat tujuan pembelajaran seperti yang 

diharapkan.  

 

Kami mempunyai buku komunikasi yang bertujuan agar 

orangtua dapat mengisi. Nah, orangtua yang aktif terhadap 

perkembangan anak anaknya ini dengan harapan anak-anak 

yang dikelas sudah diajar dengan baik, dirumah juga diajar 

dengan baik oleh orangtua, jadi ada sinkronisasi yang baik 

antara apa yang diajar guru di sekolah dan orangtua 

dirumah. Kami juga sering mengadakan kegiatan-kegiatan 

ekstra yang melibatkan orangtua.  

 

*Pertanyaan maupun data diatas dimungkinkan berkembang sesuai dengan kebutuhan penelitian. 
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Lampiran 11 

Catatan Lapangan : 1 

Pengamatan  : Pengamatan Kelas 

Waktu   : Tanggal 12 Mei 2014, pukul 07.20- 10.35 

Tempat  : Kelas TK A PAUD berbasis TPQ Al-Amien Salatiga 

Subjek Penelitian  : Pelaksanaan pembelajaran kelas TK A 

Kode   : CL. 1. TKA 

 

 Pukul 07.15 saya tiba di lingkungan PAUD TPQ Al-Amien Salatiga. 

Kemudian saya memposisikan diri di luar kelas. Saat itu, telah banyak siswa-

siswa PAUD TPQ Al-Amien yang datang. Di depan gerbang terdapat Bunda Atik 

dan Bunda Asih yang siap menyambut anak-anak datang. Kebanyakan anak yang 

datang diantar oleh orangtua ataupun saudaranya. Setelah bersalaman dengan 

Bunda Atik dan Bunda Asih, anak-anak mulai masuk kelas untuk menaruh tas 

mereka di tempat gantungan tas. Sebelum masuk kelas, anak-anak membuka 

sepatu mereka dan menaruhnya di rak sepatu yang disediakan di luar kelas. Anak-

anak menempatkan posisi sepatu mereka dengan rapi. Setelah menempatkan tas di 

dalam kelas, anak kembali menuju luar kelas untuk bermain di halaman dan 

menunggu kegiatan motorik pagi. 

Pukul 07.31, Bunda Mut memulai kegiatan motorik pagi. Hari ini ia 

bertugas untuk memimpin kegiatan pagi. Seluruh siswa PAUD TPQ Al-Amien 

mulai dari siswa KB A hingga siswa TK B berkumpul di halaman sekolah untuk 

mengikuti kegiatan tersebut. Guru-guru berada di barisan belakang sambil 

mengawasi anak-anak. Bunda Mut memberikan salam kepada anak-anak lalu 

mengajak anak-anak untuk bernyanyi lagu „Indonesia Bersatulah‟ tepuk „one, two, 

three‟. Selanjutnya menyanyikan lagu nama-nama Nabi, nama-nama Malaikat, 

lagu pelangi, serta bintang kejora. Setelah bernyanyi, anak-anak mulai diajak 

untuk senam kecil seperti tangan ke atas, ke samping, ke depan, membungkukkan 
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badan, melompat dan senam jari. Selanjutnya anak-anak mulai berdo‟a untuk 

bersiap memasuki kelas. Selama kegiatan pagi tersebut masih ada sebagian siswa 

yang baru datang dan kemudian menyusul bergabung menuju kegiatan pagi 

tersebut. Beberapa orangtua juga terlihat mondar-mandir ke kelas guna mengantar 

anaknya menyimpan tas sekolah.  

Pukul 08.05 kegiatan di luar kelas selesai. Siswa PAUD TPQ Al-Amien 

mulai kelas KB A hingga TK B mulai masuk ke kelas masing-masing. Ada 

beberapa anak TK yang berebut saat menempatkan sepatu di rak dan saat masuk 

kelas. Saya mengikuti Bunda Asih di kelas TK A. Setelah masuk ke kelas, Bunda 

Asih mengajak anak-anak untuk duduk melingkar disisi meja-meja yang 

dikumpulkan di tengah. Semua anak dan guru duduk di lantai dan bersila lalu 

mulai berdo‟a. Setelah kegiatan berdo‟a selesai, dilanjutkan dengan hafalan surat 

pendek, hadits pendek, kemudian do‟a harian. Selanjutnya kegiatan dilanjutkan 

dengan bercakap-cakap mengenai kejadian-kejadian alam seperti bencana alam 

yang terjadi di lingkungan anak-anak.  

Setelah kegiatan pembuka selesai, dilanjutkan dengan kegiatan inti. Meja 

yang sebelumnya dikumpulkan di tengah, muali diletakkan secara terpisah disisi 

kiri dan kanan sesuai jumlah anak per-meja yakni masing-masing 2. Bunda Asih 

membagikan buku paket pada seluruh anak kelas TK A. Bunda Asih membuka 

halaman 18, kemudian membimbing anak untuk megikuti petunjuk yang 

diberikan. Bunda Asih menjelaskan kepada anak-anak mengenai 3 gambar daerah 

di buku paket, yakni gambar pegunungan, pesisir, dan perkotaan. Pada ketiga sisi 

gambar tersebut terdapat tulisan yang sesuai menjelaskan letak gambar tersebut, 

namun terletak secara acak. Bunda Asih menjelaskan pada anak-anak untuk 

menghubungkan gambar-gambar tersebut dengan kalimat yang sesuai. Bunda 

Asih juga menekankan kembali perintah dengan menggambar pada papan tulis.  

Anak-anak mulai mengerjakan kegiatan tersebut. Selama mengerjakan, terdapat 

beberapa anak yang bertanya apakah mereka menghubungkan garis dengan benar. 

Sebelum mengerjakan, anak-anak mengambil sendiri alat tulis yang disediakan di 

depan kelas.  
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Kegiatan pertama selesai, anak-anak mengumpulkan tugas tersebut di 

depan kelas. Sekitar pukul 08.24, kegiatan dilanjutkan dengan Bunda Asih yang 

bertanya kepada anak-anak mengenai gejala-gejala alam yang sering terjadi di 

sekitar kita. Bunda Asih menyebutkan beberapa musibah alam seperti banjir, 

tanah longsor, angin topan, gunung meletus dengan memperlihatkan beberapa 

gambar. Anak-anak mendengarkan dengan seksama dan banyak sekali yang ikut 

berkomentar mengenai penyebab banjir. Sekitar 15 menit kemudian, kegiatan 

berlanjut dengan mewarnai gambar pantai. Anak-anak kembali dibagikan buku 

paket lalu mengambil alat gambar di depan kelas, kembali ke meja masing-masing 

dan mulai mengerjakan kegiatan yang diberikan.  

Sekitar pukul 09.30 bel istirahat berbunyi. Anak-anak menyerahkan tugas 

mewarnai mereka lalu bersiap untuk cuci tangan. Bunda Asih membimbing anak-

anak untuk tertib mencuci tangan dengan membuat barisan. Ada beberapa anak 

yang berebut ingin mendapat barisan yang depan. Setelah kegiatan mencuci 

tangan selesai, anak-anak mengambil tas mereka masing-masing lalu kembali ke 

kelas dan memulai kegiatan istirahat memakan bekal yang dibawa dari rumah. 

Ada salah seorang anak yang meminta izin untuk mengambil mainan dan bermain 

sambil memaskan bekalnya. Selama masa istirahat, Bunda Asih memanggil nama 

anak TK A satu persatu untuk kegiatan membaca  Iqra‟ dan AISME. Anak-anak 

yang dipanggil menghentikan kegiatan istirahatnya sebentar dan maju kepada 

Bunda Asih sambil membawa Buku Komunikasi, Kitab Iqra‟, dan buku AISME. 

Kegiatan selesai saat bel istirahat berbunyi.  

Selama melakukan penilaian, Bunda Asih juga memperhatikan buku 

Materi Pendidikan Agama Islam yang berisi standart kompetensi lulusan TK- 

PAUD TPQ Al-Amien yang berisi: (1) Memiliki kemampuan dasar membaca Al-

Qur‟an dengan baik dan benar, (2) Mampu menghafal 14 surat pendek dengan 

baik dan benar, (3) Memiliki kemampuan menghafal 11 hadits pendek, (4) 

Memiliki kemampuan menghafal 20 do‟a harian dengan baik dan benar , (5) 

Mampu menghafal bacaan wudhu dan sholat serta mempraktikkan dengan baik 

dan benar, (6) Mampu mengenal dasar-dasar ke-Islaman serta aplikasi sederhana 



172 
 

 
 

dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam buku Materi Pendidikan Agama Islam 

tersebut juga dicantumkan Tujuan Tingkat Satuan pembelajaran TK A, yakni: 

Anak diharapkan: (1) Mampu mengenal dan membaca huruf Al-Qur‟an melalui 

panduan buku Iqra‟ jilid 1-3, (2) Hafal bacaan sholat 5 waktu dan mampu 

mempraktikkan tata cara pelaksanaannya dengan baik, (3) Mampu menghafal 7 

surat pendek, (4) Mampu menghafal 5 hadits pendek, (5) Mampu menghafal 15 

do‟a harian, (6) Membiasakan sikap dan adab yang baik, (7) Mampu mengenal 

dasar-dasar keIslaman melalui pembiasaan dan praktik langsung serta permainan 

secara sederhana yang diberikan. 

Kegiatan berikutnya dilanjutkan dengan kegiatan penutup yakni mengulas 

kegiatan yang dilakukan dalam sehari dari pagi hingga saat itu. Beberapa anak 

mengacungkan jari untuk menyebutkan kegiatan yang mereka lakukan dalam 

sehari. Kemudian dilanjutkan dengan berdo‟a, hafalan surat, hafalan hadits, do‟a 

kedua orangtua, keselamatan dunia akhirat, dan do‟a pulang kerumah. Pukul 

10.30 anak-anak kembali membuat barisan untuk pulang dan keluar kelas dengan 

tertib.  

Tanggapan pengamat:  

Pemakaian lembar kerja siswa seharusnya dapat diminimalisir dengan 

menggunakan media belajar sederhana misal daur ulang ataupun yang diciptakan 

sendiri oleh guru.  
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Catatan Lapangan : 2 

Pengamatan  : Pengamatan Kelas 

Waktu   : Tanggal 13 Mei 2014, pukul 07.15- 10.30 

Tempat  : Kelas TK B PAUD berbasis TPQ Al-Amien Salatiga 

Subjek Penelitian  : Pelaksanaan pembelajaran kelas TK B 

Kode   : CL. 2. TKB 

 

Pukul 07.15 saya sampai di lingkungan PAUD TPQ Al-Amien Salatiga, 

selanjutnya saya mulai menempatkan diri di luar halaman sekolah. Terlihat 

Bunda-bunda pengajar PAUD TPQ Al-Amien sedang menunggu digerbang 

sekolah untuk menyambut anak-anak yang mulai berdatangan. Setelah semua 

anak berkumpul, sekitar pukul 07.30 kegiatan senam dimulai. Hari ini yang 

memimpin didepan adalah Bunda Atik. Seperti hari sebelumnya, anak-anak mulai 

kelas KB A hingga TK B diajak untuk melakukan peregangan badan seperti 

membungkukkan badan, menggelengkan kepala ke kanan an ke kiri, ke depan dan 

belakang, merentangkan tangan, hingga melompat kecil. Setelah itu dilanjutkan 

dengan bernyanyi, tepuk, dan diakhiri dengan berdo‟a sebelum masuk ke kelas 

masing-masing.  

Setelah melepas sepatu dan menggantung tas masing-masing di tempat 

yang disediakan, sekitar pukul 08.05 anak-anak TK B mulai berada di kelas. Tak 

lama kemudian Bunda Mut datang ke kelas dan mengajak anak-anak untuk duduk 

melingkar. Semua anak dan guru duduk di lantai dan bersila lalu mulai berdo‟a. 

Setelah kegiatan berdo‟a selesai, dilanjutkan dengan hafalan surat pendek, hadits 

pendek, kemudian do‟a harian. Selanjutnya kegiatan dilanjutkan dengan bercakap-

cakap mengenai kejadian-kejadian alam seperti bencana yang pernah dilihat oleh 

anak-anak.  

Kegiatan dilanjutkan dengan kegiatan inti yakni memotong beberapa 

gambar yang ada di buku memotong dan menempel. Bunda Mut mengajak anak-
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anak untuk memotong sesuai garis putus-putus gambar bintang, bulan, dan 

matahari. Setelah itu ditempelkan pada halaman buku berikutnya. Sambil 

diberikan contoh, anak-anak mulai mengambil tempat alat tulis sesuai nama 

masing-masing. Saat mengambil tempat pensil, beberapa anak terlihat berebut 

namun segera ditenangkan oleh Bunda Mut.  

Setelah kegiatan pertama selesai, anak-anak kemudian diajak untuk 

melakukan kegiatan kedua yakni memberi tanda centang pada gambar yang 

sesuai. Bunda Mut memberi petunjuk untuk membedakan musim kemarau dan 

musim hujan. Banyak dari anak-anak yang bertanya bagaimana mengerjakan 

tugas tersebut, hingga akhirnya Bunda Mut memberikan penjelasan dan 

membimbing selama anak-anak mengerjakan. Kegiatan terakhir sebelum istirahat, 

yakni anak-anak diajak untuk menceritakan tentang kejadian alam yang diketahui 

mereka. Salah satu anak berujar mengenai banjir yang terjadi di lingkungannya, 

lalu Bunda Mut bertanya bagaimana banjir itu terjadi? Anak-anak menjawab 

dengan jawaban yang berbeda-beda. Bunda Mut menjelaskan bahwa hujan yang 

deras dan terus-menerus merupakan salah satu penyebab terjadinya banjir. 

Kemudian bersama-sama menyanyikan lagu “Tik-tik bunyi hujan”.  

Sekitar pukul 09.30 bel istirahat berbunyi. Anak-anak bersiap untuk cuci 

tangan. Bunda Mut membimbing anak-anak untuk tertib mencuci tangan dengan 

membuat barisan. Karena waktu mencuci tangan yang berbarengan dengan kelas-

kelas yang lain, anak-anak kelas TK B dihimbau Bunda Mut untuk bersabar dan 

mendahulukan kelas yang lain. Setelah kegiatan mencuci tangan selesai, anak-

anak mengambil tas mereka masing-masing lalu kembali ke kelas dan memulai 

kegiatan istirahat memakan bekal yang dibawa dari rumah. Selama istirahat, 

Bunda Mut memanggil nama anak TK B satu persatu untuk kegiatan membaca  

Iqra‟ dan AISME. Anak-anak yang dipanggil menghentikan kegiatan istirahatnya 

sebentar dan maju kepada Bunda Asih sambil membawa Buku Komunikasi, Kitab 

Iqra‟, dan buku AISME. Kegiatan selesai saat bel istirahat berbunyi. 
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Selama melakukan evaluasi terhadap perkembangan yang dicapai anak 

melalui Buku Komunikasi, Bunda Mut juga memperhatikan pedoman Tujuan 

Tingkat Satuan Pembelajaran TK B yang tercantum dalam komponen kurikulum 

Pendidikan Agama Islam untuk TK B, yakni anak diharapkan: (1) Mampu 

mengenal dan membaca huruf Al-Qur‟an melalui panduan buku Iqra‟ jilid 4 – 6, 

(2) Hafal bacaan sholat 5 waktu dan mampu mempraktikkan tata cara 

pelaksanaannya dengan baik, (3) Mampu menghafal 6 surat pendek, (4) Mampu 

menghafal 6 hadits pendek, (5) Mampu menghafal 15 do‟a harian, (6) 

Membiasakan sikap dan adab yang baik, (7) Mampu mengenal dasar-dasar 

keIslaman melalui pembiasaan dan praktik langsung serta permainan secara 

sederhana yang diberikan. 

Kegiatan akhir yakni kegiatan penutup diisi dengan mengulas kegiatan 

yang dilakukan dalam sehari dari pagi hingga saat itu. Beberapa anak 

mengacungkan jari untuk menyebutkan kegiatan yang mereka lakukan dalam 

sehari. Kemudian dilanjutkan dengan berdo‟a, hafalan surat, hafalan hadits, do‟a 

kedua orangtua, keselamatan dunia akhirat, dan do‟a pulang kerumah. Pukul 

10.30 anak-anak kembali membuat barisan untuk pulang dan keluar kelas dengan 

tertib.  

Tanggapan pengamat:  

Serupa dengan kelas TK A pada hari sebelumnya, pemakaian lembar kerja 

seharusnya dapat dikurangi. Pengaturan jadwal untuk kegiatan yang dilakukan 

seluruh kelas seperti kegiatan mencuci tangan dapat diatur kembali supaya tertib.  
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Catatan Lapangan : 3 

Pengamatan  : Pengamatan Kelas 

Waktu   : Tanggal 14 Mei 2014, pukul 07.20- 10.00 

Tempat  : Kelas KB PAUD berbasis TPQ Al-Amien Salatiga 

Subjek Penelitian  : Pelaksanaan pembelajaran kelas KB 

Kode   : CL. 3.KB 

 

Pagi hari sekitar pukul 07.20 saya sampai di lingkungan PAUD TPQ Al-

Amien selanjutnya saya mulai menempatkan diri di halaman sekolah. Pagi ini 

terlihat bunda-bunda pengajar PAUD TPQ Al-Amien sedang menunggu di 

gerbang sekolah untuk menyambut anak-anak yang mulai berdatangan. Setelah 

semua anak berkumpul, sekitar pukul 07.30 kegiatan senam dimulai. Hari ini yang 

memimpin di depan adalah Bunda Rohmah. Anak-anak mulai kelas KB A hingga 

TK B diajak untuk melakukan peregangan badan dan  senam-senam kecil, 

menggelengkan kepala ke kanan an ke kiri, ke depan dan belakang, merentangkan 

tangan, hingga melompat kecil. Setelah itu dilanjutkan dengan bernyanyi, tepuk, 

dan diakhiri dengan berdo‟a sebelum masuk ke kelas masing-masing.  

Sekitar pukul 08.00 anak-anak KB A dan B berkumpul menjadi satu di 

kelas KB B untuk melakukan kegiatan pembuka secara bersama-sama. Hari ini 

yang menjadi pengajar kedua kelas antara lain Bunda Suci, Bunda Rohmah, 

Bunda Asih. Jumlah murid kedua kelas yang digabung sekitar 30 anak. Kegiatan 

dimulai dengan duduk berkumpul membentuk lingkaran didalam kelas lalu 

dilanjutkan dengan membaca do‟a sebelum belajar. Setelah kegiatan berdo‟a 

selesai, dilanjutkan dengan hafalan surat pendek, hadits pendek, kemudian do‟a 

harian. Bunda Suci menanyakan keadaan para siswa pada hari itu, apakah ada 

yang sakit atau tidak dapat hadir di kelas. Anak-anak menjawab dengan antusias. 

Di sela kegiatan pembelajaran berlangsung, ada salah satu orangtua yang baru 

datang untuk mengantar anaknya di kelas KB. Siswa tersebut menggunakan 
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pakaian bebas bukan seragam seperti siswa KB yang lain. Bunda Suci 

mempersilahkan siswa tersebut untuk mengikuti pembelajaran yang sudah 

berjalan. Selama kegiatan berdo‟a berlangsung ada beberapa siswa yang tidak 

berkonsentrasi dalam mengikuti  kegiatan. Beberapa siswa bercakap-cakap 

sendiri, bermain dengan assesoris, bermain di tengah lingkaran serta menangis. 

Bunda Asih dan Bunda Rohmah bertugas menertibkan anak-anak tersebut selama 

Bunda Suci memimpin do‟a. 

Setelah kegiatan pembuka selesai, anak-anak KB A melakukan kegiatan 

toilet training secara bergantian disusul oleh siswa kelas KB B. Sekitar pukul 

08.25 anak-anak KB A mulai meninggalkan kelas menuju kelasnya sendiri 

bersama Bunda Rohmah. Kegiatan selanjutnya Bunda Suci menggambar di papan 

tulis menggunakan spidol. Ada beberapa gambar bulan, bintang, awan, dan 

rumah. Anak-anak ditanyai ada berapa jumlah gambar-gambar yang ditunjuk oleh 

Bunda Suci. Anak-anak maju ke depan kelas untuk menjawab pertanyaan 

tersebut. Selanjutnya kegiatan kedua dilakukan dengan menempelkan potongan 

gambar berbentuk benda-benda langit yang ditempelkan di media kipas yang 

terbuat dari kertas. Anak-anak yang masih kesusahan menempel dibimbing oleh 

Bunda Suci dan Bunda Asih. Sebagai kegiatan inti terakhir, anak-anak diajak 

untuk menyanyikan lagu “Bintang kecil” bersama-sama. Selama kegiatan 

pembelajaran berlangsung, anak yang tidak memakai seragam tidak ikut 

melaksanakan pembelajaran seperti teman-teman yang lain. Ia juga seringkali 

merengek meminta pulang. 

Pukul 08.30 kelas KB B memasuki waktu istirahat. Bunda Suci mengajak 

anak-anak untuk membentuk kereta guna mengantri cuci tangan. Setelah cuci 

tangan selesai, anak-anak mengambil tas masing-masing dan membawanya 

kedalam kelas beserta bekal masing-masing untuk dimakan bersama-sama. 

Selama makan didalam kelas, Bunda Suci memanggil nama siswa satu persatu 

untuk kegiata latihan membaca Iqra‟. Saat makan, ada beberapa anak yang 

mengotori sekitar tempatnya dengan makanan yang berceceran.  
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Pukul 09.15 kegiatan istirahat usai dilanjutkan dengan kegiatan akhir 

yakni dengan berdo‟a mau pulang, hafalan surat, hafalan hadits, do‟a kedua 

orangtua, keselamatan dunia akhirat, dan do‟a pulang kerumah. Sebelum pulang, 

Bunda Suci mengulas kegiatan yang dilakukan dalam sehari dari pagi hingga saat 

itu. Beberapa anak mengacungkan jari untuk menyebutkan kegiatan yang mereka 

lakukan dalam sehari. 

Tanggapan pengamat:  

Orangtua sebaiknya dihimbau untuk berangkat sesuai jadwal anak masuk 

kelas. Keterlambatan salah satu siswa dapat mengganggu kegiatan belajar 

mengajar yang berlangsung dan mengganggu konsentrasi siswa lainnya. 
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Lampiran 12 
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