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ABSTRAK 

 

Barokah, Rizki. 2020. Implementasi Kurikulum Terintegrasi di Sekolah Dasar 

Alam Bekasi. Skripsi. Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, 

Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Drs. 

Sukirman, M.Si. 

Kata Kunci : Implementasi, Kurikulum Terintegrasi, Sekolah Alam 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang 

Sistem Pendidikan Nasional yang pada intinya menyatakan bahwa tujuan 

pendidikan nasional ialah berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 

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

negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Maka dari itu diperlukan sebuah 

sistem yang dinamakan kurikulum untuk mengatur jalannya pendidikan agar 

menjadi runtut, terarah dan menyeluruh sesuai dengan tujuan pendidikan yang 

sangat kompleks. Implementasi kurikulum di Sekolah Dasar Alam Bekasi 

menitikberatkan pada kurikulum akhlak yang terintegrasi pada setiap kegiatan 

pembelajaran di sekolah yang sesuai dengan Undang-Undang Sisdiknas. Pada 

penelitian ini peneliti mengambil fokus penelitian mengenai implementasi 

kurikulum terintegrasi di Sekolah Dasar Alam Bekasi yang bertujuan untuk dapat 

mengetahui konsep implementasi kurikulum terintegrasi, perencanaan 

implementasi kurikulum, pelaksanaan implementasi kurikulum, dan evaluasi 

implementasi kurikulum  serta kendala dan solusi dalam implementasi kurikulum 

terintegrasi di Sekolah Dasar Alam Bekasi. Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan 

teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa implementasi kurikulum terintegrasi di Sekolah Dasar Alam Bekasi terdiri 

dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Perencanaan implementasi dilakukan 

melalui proses perumusan visi misi dan tujuan, struktur organisasi dan sumber daya 

manusia, penentuan program-program sekolah, pemilihan dan pengorganisasian 

materi, pengorganisasian kegiatan pembelajaran, serta pemilihan sumber dan alat 

belajar. Pelaksanaan implementasi kurikulum terintegrasi merupakan kegiatan 

mengaplikasikan kurikulum dalam proses pembelajaran. Evaluasi implementasi 

kurikulum dilakukan untuk mengukur pencapaian dari apa yang telah direncanakan 

melalui proses evaluasi dokumen kurikulum dan proses pembelajaran. Kendala 

yang dihadapi berkaitan dengan jumlah murid yang beragam, anggaran dana serta 

derasnya arus keluar masuk guru baru. Saran dan harapan peneliti untuk Sekolah 

Alam Bekasi ialah lebih meningkatkan lagi terkait manajemen sumber daya 

manusia serta manajemen anggaran kegiatan sekolah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan memiliki pengaruh penting dalam kehidupan manusia. Pendidikan 

dapat mempengaruhi pola pikir serta cara pandang manusia terhadap sesuatu. 

Pendidikan juga mendorong manusia untuk senantiasa menyadari peran dan 

tanggung jawabnya dalam menunaikan hak serta kewajibannya sebagai hamba 

kepada Sang Pencipta. Pendidikan yang berhasil ialah pendidikan yang bisa 

merubah manusia ke arah yang lebih baik. Baik dari segi sikap, sifat atau tingkah 

lakunya. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pembukaan alinea ke-4 

disebutkan terkait tujuan pendidikan nasional  yang berbunyi, “kemudian daripada 

itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap 

bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan 

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa.....”. 

Lebih rinci lagi, dalam Undang-Undang Sistem Pendiikan Nasional Nomor 

20 Tahun 2003 yang berbunyi, “Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan 

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 bertanggungjawab”.  Dalam 

Undang-Undang tersebut terdapat tiga point utama tujuan pendidikan yang harus 

dicapai diantaranya pengembangan akhlak serta peradaban bangsa, pencerdasan 

seluruh masyarakat Indonesia dan pengembangan sumber daya manusia  itu sendiri. 
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Oleh karena itu dibutuhkan adanya suatu sistem yang dapat mempermudah 

dan mengatur kelancaran proses pendidikan agar lebih rinci, runtut, terarah, jelas 

dan menyeluruh yang tentunya disesuaikan dengan tujuan pendidikan nasional itu 

sendiri. Sistem yang dimaksud ialah kurikulum. Kurikulum ialah pedoman yang 

digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajarann guna mencapai tujuan 

yang diharapkan, yang didalamnya memuat tujuan pendidikan, isi, bahan pelajaran, 

serta metode atau cara apa yang akan digunakan dalam pembelajaran (Widyastono, 

2014). Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional dikatakan bahwa, “kurikulum adalah seperangkat rencana dan 

pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai 

pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar.” Yang dimaksud dengan isi 

dan bahan pelajaran itu sendiri ialah susunan dan bahan kajian dan pelajaran untuk 

mencapai tujuan penyelenggaraan satuan Pendidikan yang bersangkutan dalam 

rangka upaya pencapaian tujuan nasional. Batasan menurut undang-undang itu 

tampak jelas, bahwa kurikulum memiliki dua aspek yakni kurikukum sebagai 

rencana yang harus dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan proses belajar 

mengajar oleh guru dan kedua pengaturan isi dan cara pelaksanaan rencana itu 

sendiri, yang keduanya digunakan sebagai upaya pencapaian tujuan Pendidikan 

nasional. 

Keberadaan kurikulum ini menjadi sangat vital diantara komponen 

pendidikan lainnya karena kurikulum merupakan jantungnya pendidikan 

(Triwiyanto, 2015). Sama seperti halnya fungsi jantung pada manusia yang 

memompa dan mengalirkan darah ke seluruh tubuh pada manusia sehingga oksigen 
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dapat tercukupi, kurikulum juga berperan sebagai energi untuk komponen 

pendidikan lainnya. Energi yang mendukung untuk keberhasilan tujuan dari tiap-

tiap komponen pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Pendidikan yang 

berkualitas akan terwujud apabila kurikulum yang disusun dan dikembangkan juga 

berkualitas. Mengingat pentingnya suatu kurikulum pada pendidikan, maka perlu 

dikembangkannya kurikulum yang secara dinamis serta fleksibel sesuai dengan 

tuntutan dan perubahan yang terjadi di masyarakat dan juga disesuaikan dengan 

kondisi muridnya.  

Indonesia telah melakukan pengembangan kurikulum sejak tahun 1947 

hingga kurikulum terakhir yaitu kurikulum 2013. Pengembangan kurikulum 

bertujuan untuk melengkapi kekurangan pada kurikulum yang telah ada. Perubahan 

kurikulum tersebut tentu disertai dengan tujuan pendidikan yang berbeda-beda, 

karena dalam setiap perubahan tersebut ada suatu tujuan tertentu yang ingin dicapai 

untuk memajukan pendidikan nasional kita. 

Sekolah memiliki peran penting dalam mewujudkan tujuan pendidikan 

nasional. Kurikulum yang dikembangkan dan dirancang oleh sekolah sudah 

seharusnya relevan dengan kebutuhan masyarakat. Sebab kurikulum dikembangkan 

untuk mencapai  tujuan pendidikan, yakni mempersiapkan peserta didik agar 

mereka dapat hidup di masyarakat. Sebagaimana peran sekolah yang berupaya 

menjadi laboratorium kehidupan sosial masyarakat, sekolah bukan hanya tempat 

untuk menggembleng murid-murid dengan tumpukan informasi tetapi juga melatih 

kematangan berfikir serta kedewasaan bersikap. Harapannya peserta didik yang 
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telah berproses di sekolah tersebut diharapkan telah siap untuk terjun dan berbaur 

dalam kehidupan sosial masyarakat yang sesungguhnya.  

Adapun yang menjadi permasalahan pokok mengenai kurikulum adalah 

bagaimana mendesain kurikulum yang benar-benar dapat dijadikan pedoman untuk 

mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang sekaligus menjadi tujuan hidup 

masyarakat. Hal ini penting diperhatikan karena pendidikan selalu terkait dengan 

kehidupan. Oleh karena itu tujuan pendidikan harus dirancang berdasarkan 

pandangan-pandangan hidup dan sekaligus menjadi tujuan-tujuan hidup 

masyarakat. Setiap praktik pendidikan diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan 

tertentu apakah berkenaan dengan penguasaan pengetahuan, pengembangan 

pribadi,kemampuan sosial, ataupun kemampuan bekerja. 

Terdapat bermacam-macam bentuk  kurikulum dalam dunia  pendidikan. 

Salah satunya ialah kurikulum terintegrasi (integrated curriculum). Menurut 

Nasution (2008 : 196) mengatakan bahwa, 

Kurikulum terintegrasi adalah suatu bentuk kurikulum yang meniadakan 

batas-batas antara berbagai mata pelajaran dan menyajikan bahan pelajaran 

dalam bentuk unit atau keseluruhan. Bukan hanya bentuk kurikulumnya tapi 

juga tujuannya. Dengan kebulatan bahan pelajaran diharapkan dapat 

membentuk siswa menjadi pribadi yang integrated yakni manusia yang 

sesuai dan selaras hidupnya dengan sekitarnya.  

 

Kurikulum yang menggunakan pendekatan keterintegrasian ini merupakan 

suatu kurikulum dengan sistem totalitas yang terdiri dari komponen-komponen 

yang saling  berhubungan  dan  berinteraksi  baik dari komponen dengan  komponen 

maupun antar komponen dengan keseluruhan, dalam rangka mencapai tujuan yang 

ditentukan sebelumnya. Pendekatan sistem ini menitikberatkan pada keseluruhan 
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lalu bagian-bagian dan unsur-unsur dan interaksi antara bagiaan-bagian dengan 

keseluruhan.Konsep keterintegrasian pada hakikatnya menunjuk pada keseluruhan, 

kesatuan, kebulatan, kelengkapan, kompleksitas, yang ditandai oleh interaksi dan 

interpendensi antara komponen-komponennya. 

Pengintegrasian kurikulum ini dimaksudkan dengan tujuan guna 

menciptakan pemahaman siswa yang menyeluruh. Hal ini dikarenakan ada 

kecenderungan selama ini guru mengemas pengalaman belajar siswa terkotak-

kotak dengan tegas antara satu bidang study dengan bidang study yang lainnya, 

pmbelajaran yang memisahkan penyajian mata pelajaran secara tegas hanya akan 

membuat kesulitan belajar yang bersifat artifisial. 

Orang yang “integrated” hidup dan harmoni dengan lingkungannya, maka 

perilakunya pun harmonis dan ia tidak senantiasa terbentur pada situasi-situasi yang 

dihadapi dalam hidupnya. Apa yang diajarkan di sekolah disesuaikan dengan 

kehidupan anak di luar sekolah. Pelajaran membantu anak dalam menghadapi 

masalah-masalah kehidupan di luar sekolah. Integrasi sosial ini lebih diutamakan 

dalam kurikulum ini.  

Upaya memperbaiki dan meningkatkan mutu pendidikan seakan tidak 

pernah berhenti. Banyak agenda reformasi yang telah, sedang dan akan 

dilaksanakan. Beragam program inovatif ikut serta memeriahkan reformasi 

pendidikan. Salah satu agenda reformasi pendidikan adalah adanya pendidikan 

altternatif. Istilah pendidikan alternatif merupakan istilah umum yang meliputi 

sejumlah besar program atau cara pemberdayaan peserta didik yang dilakukan 

berbeda dengan cara tradisional. Pendidikan alternatif merupakan sesuatu yang 
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secara sengaja dan sadar dirancang untuk berbagai keperluan yang belum terpenuhi 

oleh pendidikan regular atau konvensional (Majid, 2009). Dimungkinkannya 

pendidikan alternatif itu sesuai dengan hakikat manusia yaitu meliputi minat, 

kebutuhan dan kemampuan masing-masing, tidak lain adalah suatu unsur penting 

dalam masyarakat madani atau masyarakat warga (civil society). Salah satu 

bentuknya ialah sekolah alam. Sekolah berbasis alam kini sedang menjadi tren di 

sejumlah kota. Sekolah alam lahir dengan harapan dapat mengembalikan nilai-nilai 

esensial manusia dalam menyatu dengan alam (Satmoko, 2010). Secara umum 

berbagai bentuk pendidikan alternatif itu mempunyai tiga kesamaan, yaitu 

pendekatannya yang lebih bersifat individual, memberikan perhatian lebih besar 

kepada peserta didik, orang tua atau keluarga, dan pendidik, serta yang 

dikembangkan berdasarkan minat dan pengalaman (Miarso, 2007). 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Jhonson & Mardones (2015) telah 

menyimpulkan bahwa konsep kurikulum multidimensi dapat menjadi alat teoritis 

yang ampuh untuk memahami kurikulum, sehingga hal tersebut dapat menjadikan 

pengetahuan baru tentang kurikulum dan memberikan informasi terkait proses 

desain kurikulum.  

Penelitian tersebut sesuai dengan temuan kurikulum yang dilaksanakan di 

Sekolah Alam Bekasi yakni menggunakan kurikulum multidimensi, kurikulum 

2013 dan juga kurikulum khas Sekolah Alam Bekasi yang diintegrasikan dalam 

pribadi siswa, bentuk mata pelajaran dan kegiatan pembelajaran sehingga  dapat 

memberikan arah yang jelas terkait bagaimana rancangan pengembangan 

kurikulum yang akan dilaksanakan. Sekolah Alam Bekasi mengutamakan akhlak 
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dalam pembelajaran kesehariannya dan fokus kepada pembentukan akhlak dan 

karakter siswa. Siswa yang berakidah lurus, berlogika ilmiah, cinta lingkungan, 

kepemimpinan dan kewirausahaan. Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengambil 

judul “Implementasi Kurikulum Terintegrasi di Sekolah Alam Bekasi”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di muka, maka diperoleh 

beberapa rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana tahapan dalam impelementasi kurikulum terintegrasi di Sekolah 

Alam Bekasi ? 

2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat dalam implementasi kurikulum 

terintegrasi di Sekolah Alam Bekasi? 

3. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam 

implementasi kurikulum terintegrasi? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah : 

1. Untuk mengetahui tahapan implementasi kurikulum terintegrasi di Sekolah 

Alam Bekasi. 

2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam implementasi kurikulum 

terintegrasi di Sekolah Alam Bekasi. 

3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan 

dalam implementasi kurikulum terintegrasi di Sekolah Alam Bekasi. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini, baik dalam segi manfaat 

teoritis maupun manfaat praktis adalah sebagai berikut : 

1 Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk menambah khasanah ilmu 

pegetahuan terkhusus dalam hal implementasi kurikulum pada pendidikan 

alternatif. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam 

penelitian sejenis yang akan datang. Oleh karena itu hasil dari penelitian ini 

diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih terhadap kajian-kajian 

yang berkaitan dengan masalah tersebut. 

2 Manfaat Praktis 

Manfaat secara praktis dari hasil penelitian ini  adalah sebagai berikut : 

a. Bagi peneliti. 

Adapun manfaat bagi peneliti adalah hasil penelitian ini dapat menambah 

wawasan mengenai implementasi kurikulum terintegrasi sekaligus sebagai 

sarana untuk mengimplementasikan ilmu yang telah didapatkan selama di 

perkuliahan terhadap permasalahan yang harus dihadapi di dunia nyata.  

b. Bagi Guru  

Hasil integrasi kurikulum ini dapat dijadikan acuan bagi guru dan sekolah 

dalam melaksanakan pembelajaran di sekolahnya agar dapat menggunakan 

kelebihan kurikulum terintegrasi dan dapat mengurangi kekurangan dan 

menyelesaikan kendala yang ditemukan dalam proses kegiatan belajar 

mengajar. 
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c. Bagi Sekolah Lain 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan sekolah lain untuk 

meningkatkan kualitas mutu pendidikannya dengan menerapkan model 

kurikulum ini dalam proses kegiatan belajar mengajar di sekolah tersebut. 

d. Bagi Jurusan 

Diharapkan dengan penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pihak 

jurusan dalam upaya meningkatkan kemampuan dan kompetensi siswa 

Program Studi Teknologi Pendidikan, terutama di bidang konsentrasi 

kurikulum. 

1.5 Penegasan Istilah 

Untuk menghindari terjadinya kesalahan pengertian dan penafsiran judul 

dalam penelitian ini, penulis merasa perlu membuat batasan yang mempelajari dan 

mempertegas istilah yang digunakan tersebut, yaitu : 

1. Implementasi didefinisikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan untuk 

mencapai tujuan tertentu dengan perencanaan yang jelas. 

2. Kurikulum terintegrasi (integrated curricullum) adalah bentuk kurikulum yang 

meniadakan batas-batas antara berbagai mata pelajaran dan menyajikan bahan 

pelajaran dalam bentuk unit atau keseluruhan. Dengan kebulatan bahan 

pelajaran diharapkan mampu membentuk kepribadian murid yang integral, 

yakni manusia yang sesuai atau selaras hidupnya dengan lingkungan sekitar. 

Sehingga harapannya apa yang diajarkan sekolah disesuaikan dengan 

kehidupan anak di luar sekolah. Pelajaran-pelajaran yang diajarkan dapat 
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membantu anak dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan di luar 

sekolah. 

3. Sekolah Alam Bekasi adalah salah satu pendidikan alternatif yang 

memanfaatkan alam sebagai sarana dalam proses pembelajaran yang berada di 

Kota Bekasi. 
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 BAB II 

KERANGKA TEORITIK DAN KERANGKA BERPIKIR 

 

2.1 Kurikulum 

2.1.1 Pengertian Kurikulum 

Istilah kurikulum pertama kali digunakan pada dunia olahraga zaman Yunani kuno 

yang berasal dari kata curir dan curere. Pada waktu itu kurikulum diartikan sebagai 

jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari. Selanjutnya istilah kurikulum 

digunakan dalam dunia pendidikan. Menurut Murray Print dalam Sanjaya Wina, 

mengungkapkan bahwa sebuah kurikulum meliputi perencanaan, pengalaman 

belajar, program sebuah lembaga pendidikan yang diwujudkan dalam sebuah 

dokumen serta hasil dari implementasi dokumen yang telah disusun. Menurut 

Saylor Alexander & Lewis kurikulum ialah sejumlah mata pelajaran yang harus 

ditempuh oleh peserta didik. Pendapat berbeda disampaikan oleh Hollis L. Caswell 

dan Campbell, mereka mengatakan bahwa kurikulum ialah sebuah pengalaman 

belajar. 

 Pergeseran makna kurikulum dari sejumlah mata pelajaran kepada 

pengalaman, selain disebabkan karena meluasnya fungsi dan tanggungjawab 

sekolah, juga dipengaruhi oleh penemuan-penemuan dan pandangan-pandangan 

baru khususnya penemuan dalam bidang psikologi belajar. Pandangan baru dalam 

psikologi menganggap bahwa belajar itu bukan mengumpulkan sejumlah 

pengetahuan, akan tetapi proses perubahan perilaku siswa. Dengan demikian siswa 

telah belajar manakala telah memiliki perubahan perilaku. 
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Tentu saja perubahan perilaku itu akan terjadi manakala siswa memiliki 

pengalaman belajar. Oleh sebab  itu dalam proses belajar, pengalaman dianggap 

penting daripada hanya sekadar menumpuk sejumlah pengetahuan. Berbeda lagi 

dengan pendapat yang dikemukakan oleh Skilbeck dan Haris yang menyatakan 

bahwa kurikulum bukanlah materi pelajaran yang terpisah yang harus disampaikan 

dan dipelajari melainkan bentuk pengalaman dan kebudayaan individu yang harus 

dipelihara dan dimodifikasi. 

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional dikatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan 

pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai 

pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Batasan menurut undang-

undang itu tampak jelas, bahwa kurikulum memiliki dua aspek pertama sebagai 

rencana (as a plan) yang harus dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan 

proses belajar mengajar oleh guru dan kedua pengaturan isi dan cara pelaksanaan 

rencana itu yang keduanya digunakan sebagai upaya pencapaian tujuan pendidikan 

nasional. 

Setelah kita kaji beberapa konsep kurikulum, maka dalam bahasan ini 

kurikulum dapat diartikan sebagai sebuah dokumen perencanaan yang berisi 

tentang tujuan yang harus dicapai, isi materi dan pengalaman belajar yang harus 

dilakukan siswa, strategi dan cara yang dikembangkan. 
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2.1.2 Oganisasi Kurikulum 

Organisasi kurikulum yaitu pola atau bentuk bahan pelajaran disusun dan 

disampaikan kepada murid-murid, merupakan suatu dasar yang penting sekali 

dalam pembinaan kurikulum dan bertalian erat dengan tujuan program pendidikan 

yang hendak dicapai, karena bentuk kurikulum turut menentukan bahan pelajaran, 

urutannya dan cara menyajikannya kepada murid-murid. Tujuan tujuan yang 

dicapai dengan proyek atau unit berlainan dengan apa yang dicapai dengan 

kurikulum berdasarkan mata pelajaran yang terpisah pisah. Demikian pula 

berlainan cara menyampaikannya dan isi pelajarannya. Tujuan-tujuan pendidikan 

yang mengenai seluruh pribadi anak dihalang halangi oleh kurikulum yang disusun 

untuk memupuk segi intelektual. Tentu saja subject-curriculum dapat juga 

membentuk segi-segi lain dari pribadi anak, akan tetapi organisasi kurikulum 

tertentu sangat mempengaruhi bentuk-bentuk pengalaman apakah yang akan 

disajikan kepada anak-anak. Kurikulum dengan proyek atau unit dengan sendirinya 

misalnya menyuruh anak anak menyelidiki sendiri, mengadakan karyawisata, 

mengadakan interview, menggunakan berbagai sumber, dan sebagainya dan tidak 

terikat pada satu buku pelajaran tertentu. Selain itu organisasi kurikulum 

menentukan juga perananan guru dan murid dalam pembinaan kurikulum 

(Nasution, 2008). 

Merujuk pada penjelasan Oliva dalam (Kurniawan, 2014) setidaknya ada 

tiga jenis organisasi kurikulum yaitu discrete subject, correlated dan integrated. 

Ketiga organisasi ini diposisikan sebagai kontinum artinya suatu saat bisa bergeser 

dan dinamis. Berikut gambar kontinum dari organisasi kurikulum menurut Oliva. 
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Gambar 2.1 Ilustrasi model organisasi kurikulum Oliva (1992 : 518) 

 

Discrete subject model adalah sistem pengorganisasian materi pelajaran 

yang terpisah. Artinya materi kurikulum dibatasi dengan tegas oleh masing masing 

cabang disiplin ilmu atau mata pelajaran tertentu saja. Masing masing dibahas 

secara berdiri sendiri. 

 

 

Gambar 2.2 Organisasi Kurikulum Model Terpisah (Discrete Subject) 

 

Correlated model adalah sistem pengoranisasian isi materi pelajaran dimana 

satu mata pelajaran dikaitkan dengan materi yang ada pada mata pelajaran lainnya. 

Namun kajian utama tetap berpijak pada satu mata pelajaran utama. Pengaitan 

dilakukan sepanjang dipandang perlu. Batas-batas mata pelajaran tetap ada, 

dipertahankan. 
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Gambar 2.3 Organisasi Kurikulum Model Terhubung (Correlated) 

 

Integrated model yaitu sistem pengorganisasian materi yang memadukan 

berbagai materi mata pelajaran ke dalam satu fokus perhatian. Batas-batas mata 

pelajaran sudah tidak tampak, karena yang diambil dari setiap mata pelajaran bukan 

strukturnya tapi substansi bahasannya yang diperlukan untuk membahas suatu 

topik. Dengan demikian dalam proses pembelajaran tidak mengedepankan nama 

nama mata pelajaran, tapi isi isi mata pelajaran yang dimanfaatkan untuk 

mengembangkan pengetahuan dan pemahaman yang komprehensif dan 

terintegrasi. 
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Gambar 2.4  Organisasi Kurikulum Model Terintegrasi (Integration) 

2.1.3 Komponen Kurikulum 

Kurikulum memiliki bagian-bagian penting dan sebagai penunjang yang dapat 

mendukung operasinya dengan baik yang dapat diumpamakan sebagai suatu 

organisme manusia atau binatang yang memiliki suatu susunan anatomi tertentu. 

Bagian-bagian ini disebut dengan komponen kurikulum. 

Menurut (Hamalik, 2013) komponen kurikulum dibagi menjadi lima yaitu : 

(1) tujuan, (2) konten, (3) aktivitas belajar, (4) sumber yang digunakan, dan (5) 

instrumen evaluasi. Berbeda dengan pendapat Oemar, Abdullah Idi (2014 : 36), 

membagi komponen kurikulum menjadi enam yang terdiri dari : (1) komponen 

tujuan, (2) komponen isi dan struktur program atau materi, (3) komponen media 
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atau sarana prasarana, (4) komponen strategi belajar mengajar, (5) komponen 

proses belajar mengajar, (6) komponen evaluasi atau penilaian. Sedangkan Esti 

Ismawati (2012 : 10), memaparkan komponen kurikulum dibagi menjadi empat 

yaitu : (1) komponen tujuan, (2) komponen isi, (4) komponen organisasi, (4) 

komponen strategi. 

2.1.4 Peran dan Fungsi Kurikulum 

Kurikulum dipersiapkan dan dikembangkan untuk mencapai tujuan pendidikan, 

yakni mempersiapkan peserta didik agar mereka dapat hidup di masyarakat. Makna 

dapat hidup di masyarakat itu memiliki arti luas yang bukan saja berhubungan 

dengan kemampuan peserta didik untuk menginternalisasikan nilai atau hidup 

sesuai dengan norma-norma masyarakat, akan tetapi juga pendidikan harus berisi 

tentang pemberian pengalaman agar anak dapat mengembangkan kemampuannya 

sesuai minat dan bakat mereka (Wina Sanjaya, 2008 : 10). 

Dengan demikian, dalam sistem pendidikan kurikulum merupakan 

komponen yang sangat penting, sebab didalamnya bukan hanya menyangkut tujuan 

pengalaman belajar yang harus dimiliki setiap siswa serta bagaimana 

mengorganisasi pengalaman itu sendiri. Menurut Hamalik dalam (Wina Sanjaya, 

2008 : 10), sebagai salah satu komponen dalam sistem pendidikan, paling tidak 

kurikulum memiliki tiga peran, yaitu : 

1. Peran konservatif 

Peran konservatif kurikulum adalah melestarikan berbagai nilai budaya sebagai 

warisan masa lalu. Melalui peran konservatifnya, kurikulum berperan dalam 

menangkal berbagai pengaruh yang dapat merusak nilai-nilai luhur 
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masyarakat, sehingga keajekan dan identitas masyarakat akan tetap terpelihara 

dengan baik. 

2. Peran kreatif 

Dalam peran kreatif, kurikulum harus mampu menjawab setiap tantangan 

sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat yang cepat berubah. 

Dalam peran kreatifnya, kurikulum harus mengandung hal-hal baru sehingga 

dapat membantu siswa untuk dapat mengembangkan setiap potensi yang 

dimilkinya agar dapat berperan aktif dalam kehidupan sosial masyarakat yang 

senantiasa bergerak maju, secara dinamis. Sebab manakala kurikulum tidak 

mengandung unsur-unsur baru, maka pendidikan selamanya akan tertinggal, 

yang berarti apa yang diberikan di sekolah pada akhirnya akan kurang 

bermakna, karena tidak relevan lagi dengan kebutuhan dan tuntutan sosial 

masyarakat. 

3. Peran kritis dan evaluatif 

Dengan peran kritis dan evaluatif, kurikulum berperan untuk menyeleksi nilai 

dan budaya mana yang perlu dipertahankan, dan nilai atau budaya baru yang 

mana yang harus dimiliki anak didik. Kurikulum harus berperan aktif dalam 

mengevaluasi segala sesuatu yang dianggap bermanfaat untuk kehidupan anak 

didik. 

2.2 Model Kurikulum 

2.2.1 Pengertian dan Model Kurikulum 

Model dapat diartikan sebagai rancangan, pola atau desain (Wina Sanjaya, 2008 : 

63). Mendesain kurikulum berarti menyusun rancangan atau model kurikulum yang 
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sesuai dengan visi misi sekolah. Tugas dan peran seorang desainer kurikulum, sama 

seperti seorang arsitek. Sebelum menentukan bahan dan cara konstruksi bangunan, 

terlebih dahulu seorang arsitek harus merancang model bangunan yang akan 

dibangun. 

Menurut (Sukmadinata, 2016) model kurikulum dapat dikategorikan ke 

dalam empat kategori umum yaitu,  kurikulum subjek akademis, kurikulum 

humanistik, kurikulum rekontruksi sosial, dan kurikulum teknologis. 

1. Model kurikulum subjek akademis (disiplin ilmu) 

Model konsep kurikulum ini adalah model tertua, sejak sekolah yang 

pertama berdiri, kurikulumnya mirip dengan tipe ini. Hingga saat ini sekolah 

sekolah masih menggunakan kurikulum ini dikarenakan kurikulum ini sangat 

praktis, mudah disusun, mudah digabungkan dengan tipe lainnya. Kurikulum 

ini lebih mengutamakan isi pendidikan. Belajar adalah berusaha menguasai 

ilmu sebanyak-banyaknya. Isi pendidikan diambil dari setiap disiplin ilmu. 

Sesuai dengan bidang disiplinnya para ahli, masing-masing telah 

mengembangkan ilmu secara sisteematis, logis dan solid. Guru sebagai 

penyampai bahan ajarr memiliki peranan penting. Ia harus menjadi ahli dalam 

bidang-bidang studi yang diajarkannya. Lebih jauh guru dituntut bukan hanya 

menguasai materi pendidikan, tetapi ia juga menjadi model bagi para siswanya. 

Apa yang disampaikan dan cara penyampaiannya harus menjadi bagian dari 

pribadi guru. Guru harus bisa dicontoh dan ditiru. Pendidikanya lebih berifat 

intelektual. Nama-nama mata pelajarann yyang menjadi isi kuuriklum hampir 
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sama dengan nama disiplin ilmu, seperti bahasa dan sastra, geografii, 

mateematika, ilmu kealaman, sejarah dan sebagainya. 

Terdapat tiga jenis pendekatan dalam  pengembangan  kurikulum  

subjek  akademis. Pendekatan pertama melanjutkan pendekatan struktur  

pengetahuan.  murid-murid  belajar  bagaimana  memperoleh  dan  menguji  

fakta-fakta  dan  bukan  sekedar  mengingat-ngingatnya.  Pendekatan  kedua  

adalah  studi  yang  bersifat  integratif.  Pendekatan  ketig  adalah  pendekatan  

yang  dilaksanakan  pada sekolah-sekolah  fundamentalis. Mereka tetap  

mengajar  berdasarkan  mata-mata  pelajaran  dengan  menekankan  membaca  

menulis,  dan  memecahkan  masalah  masalah  matematis. 

2. Model kurikulum humanistik 

Kurikulum  ini lebih  memberikan tempat  utama  kepada siswa.  

Mereka  bertolak  dari  asumsi  bahwa  anak  atau  siswa  adalah  yang  pertama  

dan  utama  dalam pendidikan. Ia  adalah  subjek  yang  menjadi  pusat  kegiatan  

pendidikan. John Dewey percaya bahwa siswa mempunyai potensi,  

kemampuan dan  kekuatan  untuk  berkembang.  Para  pendidik  humanis juga 

berpegang pada konsep Gestalt,  bahwa  individu  atau  anak  merupakan  satu  

kesatuan  yang menyeluruh.  Pendidikan  diarahkan  kepada  membina  manusia 

yang utuh bukan saja segi fisik dan intelektual tetapi juga segi sosial dan afektif 

(emosi, sikap, perasaan, nilai dan lain-lain). Pendidikan humanistik 

menekankan peranan siswa. Pendidikan merupakan suatu upaya untuk 

menciptakaan situasi yang permisif, rileks dan akrab. 

3. Model kurikulum rekontruksi sosial 
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Kurikulum ini lebih memusatkan perhatian pada problema-problema 

yang dihadapinya dalam masyarakat. Kurikulum ini bersumber pada aliran 

pendidikan interaksional. Menurut mereka pendidikan bukan upaya sendiri, 

melainkan kegiatan bersama, interaksi, kerjasama. Kerjasama atau interaksi 

bukan hanya terjadi antara siswa dengan guru, tetapi juga antara siswa dengan 

siswa, siswa dengan orang-orang di lingkungannya dan dengan sumber belajar 

lainnya. Melalui interaksi dan kerjasama ini siswa berusaha memecahkan 

problema-problema yang dihadapinya dalam masyarakat menuju pembentukan 

masyarakat yang lebih baik. 

Ciri-ciri desain kurikulum rekontruksi sosial : 

a. Tujuan utama kurikulum ini adalah menghadapkan para siswa  pada 

tantangan, ancaman, hambatan-hambatan atau gangguan-gangguan yang 

dihadapi manusia 

b. Kegiatan belajar dipusatkan pada masalah masalah sosial yang mendesak. 

c. Pada tingkat sekolah menengah, pola organisasi kurikulum disusun sperti 

sebuah roda. Ditengah-tengahnya sebagai poros dipilih sesuatu masalah 

yang menjadi tema utama dan dibahas secara pleno 

4. Model kurikulum teknologis 

Penerapan teknologi dalam bidang pendidikan khususnya kurikulum 

adalah dalam dua bentuk, yaitu bentuk perangkat lunak (software) dan prangkat 

keras (hardware). Penerapan teknologi perangkat keras dalam pendidikan 

dikenal sebagai teknologi alat (tools technology), sedangkan penerapan 

teknologi perangkat lunak  disebut juga teknologi sistem (system technology). 
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Ciri-ciri kurikulum teknologis adalah : 

a. Tujuan diarahkan pada peguasaan kompetensi, yang dirumuskan dalam 

bentuk perilaku 

b. Metode yang meruakan kegiatan pembelajaran sering dipandang sebagai 

proses mereaksi terhadap perangsang-perangsang yang diberikan dan 

apabila terjadi respons yang diharapkan maka respons tersebut diperkuat 

c. Bahan ajar atau isi kurikulum banyak diambil dari disiplin ilmu , tetapi 

telah diramu sedemikian rupa sehingga  mendukung penguasaan sesuatu 

kompetensi. 

d. Keiatan evaluasi dilakukan pada setiap saat, pada akhir suatu pelajaran, 

suatu unit ataupun semester 

2.3 Kurikulum Terintegrasi 

2.3.1 Pengertian Kurikulum Terintegrasi 

Kompleksitas tujuan pendidikan di Indonesia, menuntut juga pada pelaksanaan 

yang komplek pula dalam pelaksanaannya. Secara umum tujuan pendidikan di 

Indonesia dapat digolongkan dalam dua aspek yakni, aspek duniawi dan aspek 

akhirat. Jika dalam pelaksanaannya kedua aspek tersebut dipisahkan, maka tujuan 

kurikulum secara utuh tidak dapat terlaksana. Kemandirian peserta didik tidak 

berjalan sebagaimana mestinya. Maka dibutuhkan sebuah kurikulum yang bisa 

menggabungkan seluruh aspek tujuan menjadi satu kesatuan tanpa ada pemisah-

pemisahan baik tujuan maupun dalam pelaksanaannya. 

Selain itu juga ada beberapa yang tidak bisa dilepaskan dalam pelaksanaan 

pendidikan, diantaranya adalah psikologi belajar. Sesempurna apapun penataan 
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sebuah kurikulum, kurikulum hanya akan menjadi teori tanpa praktek, jika tidak 

memperhatikan keberadaan psikologi belajar siswa sebagai subyek didik. 

Sesuai dengan teori belajar gestalt yang mengutamakan pengetahuan yang 

dimiliki siswa dimulai dari keseluruhan kemudian menuju bagian bagian. Dengan 

kata lain siswa diposisikan sebagai pusat lingkungan yang merupakan keseluruhan 

yang belum jelas unsur-unsurnya dengan pemaknaan holistik yang berangkat dari 

yang bersifat konkrit. Pemilihan model atau metode pembelajaran yang sesuai 

dengan tujuan kurikulum dan potensi peserta didik, merupakan kemampuan dan 

ketrampilan dasar yang harus dimiliki oleh guru. Sukmadinata menjelaskan bahwa 

kurikulum merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pendidikan dan 

pengajaran (Sukmadinata, 2016). Oleh karena itu sebagai pendidik harus 

mempunyai potensi untuk memilih model pembelajaran yang dapat digunakan 

sesuai dengan karakteristik siswa dan tuntutan kurikulum. 

Kurikulum terintegrasi merupakan kurikulum yang memungkinkan siswa 

baik secara individual maupun secara klasikal aktif menggali dan menemukan 

konsep dan prinsip-prinsip secara holistik bermakna dan otentik, melalui 

pertimbangan itu maka berbagai pandangan dan pendapat tentang pembelajaran 

terintegrasi, tapi semuanya menekankan pada menyampaikan pelajaran yang 

bermakna dengan melibatkan siswa dalam proses pembelajaran. Melalui 

pembelajaran terintegrasi diharapkan siswa mendapatkan pengetahuan secara 

menyeluruh dengan cara mengaitkan satu pelajaran dengan pelajaran yang lain. 

Integrasi sendiri berasal dari kata “integer” yang berarti unit. Dengan integrasi 
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dimaksudkan perpaduan, koordinasi, harmoni, kebulatan keseluruhan (Nasution, 

2008 : 196) 

Pendekatan keterintegrasian merupakan suatu sistem totalitas yang terdiri 

dari komponen-komponen yang saling berhubungan dan berinteraksi baik dari 

komponen dengan komponen maupun antar komponen dengan keseluruhan, dalam 

rangka mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya. Dengan demikian, 

pendekatan sistem menitik beratkan pada keseluruhan lalu bagian-bagian dengan 

keseluruhan. Konsep keterintegrasian pada hakiktnya menunjuk pada keseluruhan, 

kesatuan, kebulatan, kelengakapan, kompleksitas yang ditandai oleh interaksi dan 

interpendensi antara komponen-komponennya (udin saefudin 2008 : 112). Ini 

berarti organisasi kurikulum secara terintegrasi, suatu bentuk kurikulum yang 

meniadakan batas batas antara berbagai mata pelajaran dan menyajikan berbagai 

bahan pelajaran dalam bentuk unit atau keseluruhan (integrated curruculum). 

Kurikulum terintegrasi menyediakan kesempatan dan kemungkinan belajar 

bagi siswa, kesempatan belajar ersebut dirancang dan dilaksanakan secara 

menyeluruh dengan mempertimbangkan hal hal yang berpengaruh, oleh kaena itu 

diperlukan pengaturan, kontrol, bimbingan, agar proses belajar terarah. 

Ketercapaian tujuan-tujuan kemampuan yang diharapkan. Kurikulum dirancang 

dengan sistem keterintegrasian yang mempertimbangkan komponen-komponen 

masukan, proses dan produk secara simbang dan setaraf. 

Pada komponen masukan, kurikulum dititikberatkan pada mata pelajaran 

logis dan sistematis agar siswa menguasai struktur pengetahuan tertentu. Pada 

komponen proses, kurikulum dititikberatkan pada pembentukan konsep berfikir 



25 
 

 

dan cara belajar yang diarahkan pada pengembangan peta kognitif. Pada komponen 

produk, kurikulum dititikberatkan pada pembentukan tingkah laku spesifik. Ketiga 

komponen tersebut berinteraksi secara terpadu. Sehingga tujuan kurikulum yang 

diharapkan untuk mengembangkan kemampuan yang merupakan gejala tingkah 

laku atas pengalaman belajar. Tingkah laku yang diterapkan adalah integrasi atau 

behaviour is the better integrated. Terjadi dikarenakan pengalaman-pengalaman 

dalam situasi tertentu, bukan karena kecenderungan alami atau kematangan kondisi 

kontemporer. Sehingga prubahan perilaku bersifat permanen dan bertalian dengan 

situasi tertentu (Sanjaya, 2008).  Untuk mencapai perubahan-perubahan perilaku, 

sistem keterintegrasian dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut 

: suasana lapangan (field setting) yang memungkinkan siswa menampilkan 

kemampuannya di dalam kelas, pengembangan diri sendiri (self development), 

pengembangan potensi yang dimiliki masing-masing individu (self actualization), 

proses belajar secara kelompok (social learning), pengulangan dan penguatan 

(reinforcement), pemecahan-pemecahan masalah (heuristik learning), dan sikap 

percaya diri (self confidence) 

Kurikulum berbasis terintegrasi meliputi berbagai komponen yang saling 

berkaitan, yaitu komponen masukan yakni siswa, komponen proses yakni metode, 

materi dan masyarakat, komponen produk atau hasil yakni lulusan yang nantinya 

dikaitkan dengan komponen evaluasi dan umpan balik. Masing masing komponen 

yang saling berkaitan tadi memiliki pengaruh dan saling mempengaruhi satu sama 

lain guna mencapai tujuan yang diharapkan. 
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Komponen lulusan adalah komponen hasil kurikulum yang memenuhi 

harapan secara kuantitas dan kualitas. Secara kualitas yakni ketersesuaian antara 

jumlah lulusan dengan kebutuhan di lapangan. Sedangkan secara kualitas yakni 

terkait mutu lulusan. Mutu lulusan ditinjau secara ekstrinsik dan intrinsik. 

2.3.2 Pengajaran Unit 

Integrated curiculum dilaksanakan melalui pengajaran unit. Suatu unit mempunyai 

tujuan yang bermakna bagi anak yang biasanya dituangkan dalam bentuk masalah. 

Untuk memecahkan masalah itu anak – anak melakukan serangkaian kegiatan yang 

saling berkaitan. Menghadapkan anak kepada masalah berarti merangsangnya 

untuk berpikir dan ia merasa tidak akan pernah puas dan tenang sebelum 

memecahkan masalah itu (Nasution 2008 : 196) 

Dalam pengajaran unit dengan sengaja anak – anak dididik untuk berpikir 

secara ilmiah menurut langkah-langkah yang disebut Dewey “the method of 

intelligence” 

1. Seorang berpikir bila ia menghadapi masalah. Masalah itu harus dirumuskan 

setajam-tajamnya dan sering pula menganalisanya dalam sejumlah sub-

masalah 

2. Ia memikirkan hipotesis-hipotesis yaitu cara cara yang mungkin memberi 

jawaban atau penyelesaian masalah itu. Hipotesis hipotesis itu harus lagi 

dicobakan untuk membuktikan benar tidaknya. 

3. Untuk membuktikan benar tidaknya hipotesis itu ia perlu mengumpulkan 

keterangan atau data sebanyak – banyaknya dengan berbagai cara dan dari 

berbagai sumber sesuai dengan sifat masalah itu. 
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4. Dengan keterangan keterangan yang diperoleh itu ia menguji kebenaran 

hipotesis hipotesis. Setiap hipotesis dianggap  sebagai suatu kemungkinan 

jawaban yang kebenarannya dibuktikan dengan data. 

5. Jika diperoleh jawaban berdasarkan pemikiran yang dibenarkan oleh bukti – 

bukti yang faktual, maka kesempatan itu dapat dijadikan pegangan bagi 

perbuatan atau tindakan kita. Maka kita bertindak secara rasional. 

Sekolah sekolah yang progresif berangsur angsur meninggalkan kurikulum 

yang subject-centered, karena dianggap tidak menghasilkan pribadi yang harmonis. 

Karena itu pelajaran disusun sebagai keseluruhan yang luas yang disebut “broad 

unit”. Unit itu mengandung suatu soal atau masalah yang dipelajari anak selama 

beberapa minggu atau beberapa bulan. Ciri – ciri unit : 

1. Unit merupakan suatu keseluruhan yang bulat 

Menurut definisinya unit itu merupakan suatu kseluruhan bahan pelajaran. 

Faktor yang menyatukan ialah masalah atau problema yang terkandung dalam 

pokok yang akan diselidiki oleh murid-murid. 

2. Unit menerobos batas batas mata pelajaran 

Uni tidak terbatas pada suatu atau beberapa matapelajaran, melainkan 

menggunakan segala macam bahan untuk memecahkan soal-soal yang 

trkandung dalam unit itu. Oleh karena itu dalam suatu unit murid-murid 

menggunakan berhtung, sejarah, geografi, ilmu alam, musik, menggambar, 

bahasa, dan sebagainya, pendek kata apa saja asal memberikan bahan dan 

keterangan unttuk memahami pokok yang dipelajari itu. 

3. Unit didasarkan atas kebutuhan anak 
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Dalam merrancang unit, guru harus mengenal keadaan sosial ekonomi anak-

anak. Ia hendaknya meganalisis kebutuhan mereka sebagai perorangan dn 

sebagai kelompok. Dengan demikian guru leebih anggup menghadapi 

masalah-masalah dalam kehidupn sehari-hari 

4. Unit didasarkan pada pendapat – pendapat modern mengenai cara belajar. 

Belajarmenurut caraunit sesuai dengan teori-teori yang pada saatnyamodern 

tentang belajar, yakni berdasarkan minat dan kebutuhan anak. Masalah maalah 

yang terkandung dalam unit itu mempunyai arti baginya  dan karen itu mereka 

dirangsang untuk menelaah dan memecahkan soal itu. Bila murid-murid yakin 

akan kebaikan, faedah, dan tujuan pelajaran bagi dirinya, maka tidaklah perlu 

dipakai paksaan dan desakan dari luar berupa hukuman, pujian, angka-angka 

atau ancaman. 

5. Unit memerlukan waktu yang panjang 

Kegiatan-kegiatan dalam unit banyak memerlukan waktu seperti untuk 

berkaryawisata, mengumpulkan bahan dari berbagai sumber, mengadakan 

percobaan-percobaan, membuat gambar atau konstruksi, bekerjasama dalam 

kelompok dan sebagainya 

6. Unit itu life-centered 

Dalam unit digunakan setiap kesempatan untuk menghubungkan pelajaran di 

sekolah dengan kehidupan sehari-hari, dengan pengalaman-pengalaman anak. 

Tentu saja masalah-masalah itu disesuaikan dengan kematangan anak dan 

kesanggupan untuk memahami. Masyarakat dijadikan laboratorim tempat anak 
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meengadakan penyelidikan dan mengumpulkan bahan-bahan yang tak dapat 

diperoleh dari buku-buku pelajaran. 

7. Unit menggunakan dorongan – dorongan yang sewajarnya pada anak – anak 

Dalam unit anak-anak diberi kesempatan untuk berbuat, membentuk, bergerak, 

menyatakan perasaan dan pikirannya dengan bebas dengan perantaraan bahasa, 

musik, lukisan, bekerja dala klompok, meyeidiki hal-hal yang sesuai dengan 

dorongan yang wajar, sehingga mereka belajar dengan gembira dan enuh 

minat. 

8. Dalam unit anak – anak dihadapkan kepada situasi – situasi yang mengandung 

problem 

Dalam unit anak-anak harus mmecahkan masalah-masalah dengan 

menggunakan metode ilmiah seperti telah diurikan di atas, yakni merumuskan 

masalah, menganalisisnya, mencari hipotesis-hipotesis kemudian 

mengumpulkan keterangan dari buku-buku, pengamatan sendiri atau dari 

percobaan-percobaan, menguji hipotesis-hipotesis dengan menggunakan 

bahan-bahan yang diperolehnya, mengambil kesimpulan dan akhirnya 

bertindak atau berbuat atau hasil yang diperolehnya. Tugas sekolah adalah 

membantu anak-anak untuk memecahkan msala-masalah yang dihadapinya 

secara ilmiah. 

9. Unit dengan sengaja memajukan perkembangan sosial pada anak – anak 

Dalam unit anak-anak mendapat banyak kesempatan untuk beerjasama dalam 

kelompok, misalnya dalam diskusi, membuat rencana, megumpulkan 

bahan,berdramatisasi dan sebagainya. Mereka belajar menerima dan memberi 
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kecaman dalam suasana hormat menghormati, memikul tanggung jawab, dan 

harga-menghargai sumbangan masing-masing. Dalam kelompok anak itu 

merasa dirinya sebagai aggota yang dihargai dan disukai. 

10. Unit direncanakan bersama oleh guru dengan murid 

Dalam pengajaran unit biasanya terdapat kerja sama antara guru dengan murid 

dalam menentukan pokok untuk unit itu. Mereka berunding untuk menentukan 

rencana pkerjaan berhubung dengan unit itu. Tentu saja pokok unit itu 

senantiasa harus sesuai dengan tujuan pendidikan. Sering pula orang tua 

diminta bantuannya dalam menentukan pokok-pokok yang dipandang penting 

bagi anak-anak dan bantuan mereka diharapkan pula dalam melaksanakan unit 

itu.. 

Manfaat dari kurikulum unit itu sendiri diantaranya adalah : 

1. Segala sesuatu yang dipelajari dalam unit bertalian erat. Anak anak tidak lagi 

mempelajari fakta yang lepas yang segera dilupakan, karena tidak digunakan 

secara fungsional untuk memecahkan masalah – masalah yang mengandung 

arti bagi murid. 

2. Kurikulum ini sesuai dengan pendapat – pendapat modern tentang belajar. 

Murid – murid dihadapkan kepada masalah, yang benar – benar berarti bagi 

kehidupan mereka, jadi bertalian erat dengan pengalaman mereka. Mereka 

memecahkannya dengan pikiran dan penyelidikan sendiri, jadi anak anak aktif 

dengan bermacam – macam cara dan tidak pasif menerima apa yang disajikan 

oleh guru untuk dihafal. 
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3. Kurikulum ini memungkinkan hubungan yang erat antara sekolah dengan 

masyarakat. Masyarakat dijadikan laboratorium tempat anak – anak 

mengumpulkan bahan untuk menyelidiki suatu problema. Masyarakat dapat 

diturut sertakan dalam usaha – usaha sekolah 

4. Kurikulum ini sesuai dengan paham demokrasi. Murid murid dirangsang untuk 

berpikir sendiri, bekerja sendiri, memikul tanggung jawab, bekerja sama dalam 

kelompok. Mereka diajak turut serta berunding dan merancangkan pelajaran. 

Mereka tidak hanya menerima saja apa yang dikatakan guru atau yang 

tercantum dalam buku, melainkan dengan kritis membandingkan keterangan – 

keterangan dari berbagai sumber. 

5. Kurikulum ini mudah disesuaikan dengan minat, kesanggupan dan kematangan 

murid, sebagai kelompok maupun sebagai individu 

Dalam menentukan pokok manakah yang hendaknya dipilih untuk suatu 

unit maka harus dipikirkan dan harus disesuaikan dengan tujuan sekolah tersebut. 

Disamping itu perlu diperhatikan pula kebutuhan anak dalam lingkungan tersebut. 

Pokok – pokok untuk unit mungkin bisa berbeda antara satu sekolah dengan sekolah 

lainnya. Disesuaikan dengan kebutuhan anak dan juga lingkungan tempat tinggal 

atau masyarakat sekitar. 

2.3.3 Manajemen Pengembangan Kurikulum 

Konsep pengembangan kurikulum dapat diartikan menjadi dua jenis proses. Yakni 

pengembangan kurikulum secara mikro dan pengembangan kurikulum secara 

makro. Secara mikro proses pengembangan kurilum meliputi proses kegiatan 

merancang tujuan, merumuskan materi, menetapkan metode dan merancang 
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evaluasi. Sedangkan secara makro proses pengembangaan kurikulum meliputi 

proses kegiatan menentuan dasar atau fondasi yang diperlukan dalam 

mengembangkan kurikulum, menentukan model kurikulum yang sesuai, 

implementasi kurikulum dan yang terakhir ialah evaluasi kurikulum (Oemar 

Hamalik, 2007). Sebagaimana diketahui bahwa kurikulum adalah suatu system 

yang memiliki komponen-komponen yang saling terkait satu sama lain, maka 

komponen yang satu dengan komponen lainnya harus saling berkerja sama dengan 

baik. Agar terciptanya suatu tujuan pendidikan yang baik sesuai dengan undang-

undang sistem pendidikan nasional. 

Dikarenakan terdapat beberapa macam komponen yang saling terkait, maka 

diperlukan adanya suatu pengorganisasian kurikulum agar kurikulum itu dapat 

berjalan sebagaimana mestinya untuk mencapai tujuan yang diharapkan, terkhusus 

pada peningkatan kualitas mutu pendidikan di lembaga terkait. Dalam proses 

pengorganisasiannya sendiri meliputi proses perencanaan, pelaksanaan dan 

pengontrolan (evaluasi). 

1. Manajemen Perencanaan Kurikulum 

Proses perencanaan kurikulum ialah proses yang harus dilaksanakan dengan 

cermat, yang didalamnya menuntut kita agar dapat membuat berbagai 

keputusan guna mendiskusikan serta mengkoordinasikan terkait penggunaan 

model apa yang cocok untuk diterapkan. Perencanaan kurikulum berisi 

petunjuk tentang jenis dan sumbet daya yang diperlukan, media yang 

digunakan, sumber biaya, tenaga, sarana, system kontro dan evaluasi. Dengan 

adamya perencanaan maka akan memberikan motivasi pada pelaksanaan sistem 
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pendidikan. Kegiatan inti pada perencanaan ialah merumuskan isi kurikulum 

yang memuat seluruh materi dan kegiatan dalam bidang pengajaran, mata 

pelajaran, masalah- masalah dalam pengajaran serta proyek-proyek yang perlu 

dikerjakan. Dalam rumusan perencanaan dapat disimpulkan bahwa kurikulum 

meliputu semua aspek pendidikan serta pendukung-pendukungnya. Hanya saja 

dalam perumusan lebih banyak difokuskan pada perencanaan pengajaran 

dengan menyusun materi ajar. Karena materi ajar adalah sesuatu yang penting 

dalam kurikulum. Maka dalam merumuskannya pun diperlukan adanya 

landasan yang kokoh sebagai pedoman. 

2. Manajemen Pengorganisasian dan Pelaksanaan Kurikulum 

Semua tindakan yang berhubungan dengan perincian dan pembagian semua 

tugas agar terlaksana dengan baik ialah proses dari manajemen 

pengorganisasian dan pelaksanaan kurikulum. Organisasi kurikulum 

memudahkan peserta didik dalam mempelajari bahan pelajaran serta 

mempermudah peserta didik dalam melakukan kegiatan belajar sehingga tujuan 

pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan optimal. Menurut Rusman (2012) 

ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengorganisasian kurikulum, 

yaitu : 

a. Ruang lingkup dan urutan bahan pelajaran yang nantinya akan menjadi 

pertimbangan dalam penentuan materi pelajaran yang dimana harus 

mengintegrasikann antara aspek masyarakat (budaya dan sosial) dengan 

aspek peserta didik (bakat, minat dan kebutuhan). 
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b. Kontinuitas kurikulum yakni berkaitan dengan substansi bahan yang 

dipelajari peserta didik, agar jangan sampai terjadi pengulangan ataupun 

loncat-loncat yang tidak jelas tingkat kesukarannya. 

c. Kesesuaian bahan pelajaran dengan perubahan dan perkembangan ilmu 

pengetahuan yang terus berlangsung. Karena itu dalam pengorganisasian 

kurikulum keseimbangan substasi isi kurikulum harus dilihat secara 

menyeluruh guna kepentingan peserta didik sebagai individu, tuntutan 

masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka dalam penentuan bahan 

pelajaran, aspek estetika, intelektual, moral, sosial emosional, religious, seni 

aspirasi dan kinestetik, semuanya harus terangkup dalam kurikulum itu 

sendiri. 

d. Alokasi waktu yang dibutuhkan dalam kurikulum  yang disesuaikan dengan 

jumlah materi yang disediakan. Oleh karena itu penyusunan kalender 

pendidikan untuk mengetahui secara pasti jumlah jam tatap muka masing-

masing pelajaran merupakan hal yang penting. 

Dalam manajemen pendidikan, pelaksanaan kurikulum bertujuan agar 

kurikulum bisa dapat terlaksana dengan baik. Dalam hal ini manajemen 

bertugas menyediakan fasilitas material, personal, maupun kondisi-kondisi 

supaya kurikulum dapat terlaksana secara kontinyu. Pelaksanaan kurikulum itu 

sendiri dibagi menjadi dua yakni : 

a. Pelaksanaan kurikulum tingkat sekolah 

Pelaksanaan kurikulum di tingkat sekolah, langsung ditangani oleh kepala 

sekolah. Selain bertanggungjawab supaya kurikulum dapat terlaksana 
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dengan baik di sekolah, kepala sekolah juga berkewajiban melakukan 

kegiatan-kegiatan yaitu menyusun kaender akademik yang berlangsung di 

sekolah selama satu tahun, menyusun jadwal pelajaran dalam satu minggu, 

pengaturan tugas dan kewajiban guru dan lain-lain yang berkaitan tentang 

usaha untuk pencapaian tujuan kurikulum. 

b. Pelaksanaan kurikulum tingkat kelas 

Pelaksanaan kurikulum tingkat kelas dalam hal ini diagi dan ditugaskan 

langsung kepada guru. Pembagian tugas ini diantaranya meliputi : 

• Kegiatan dalam bidang proses belajar mengajar 

• Pembinaan kegiatan ekstrakurikuler yang berada diluar ketentuan 

kurikulum sebagai penunjang tujuan sekolah 

• Kegiatan bimbingan belajar yang bertujuan untuk mengembangkan 

potensi yang berada dalam diri peserta didik dan membantu peserta 

didik dalam memcahkan masalah 

3. Manajemen Pemantauan, Penilaian dan Evaluasi Kurikulum 

Pengumpulan informasi berdasarkan data yang tepat, akurat dan lengkap 

tentang pelaksanaan kurikulum dalam jangka waktu tertentu oleh pemantau ahli 

guna mengatasi persoalan kurikulum inilah yang dinamakan proses pemantauan 

kurikulum. Pemantauan ini dilakukan agar dapat meningkatkan efektifitas 

kurikulum dan agar kurikulum tidak keluar jalur. Maka dari itu harus 

diperhatikan betul pelaksanaan kurikulum mulai dari perencanaan sampai 

dengan tahap evaluasinya. Dan untuk mengetahui keefektifan pelaksanaan 

kurikulum yang dilakukan oleh guru, biasanya kepala sekolah melalui 
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monitoring pelaksanaan kurikulum dapat menghimpun dan menganalisa data 

yang diperukan guna perbaikan di masa mendatang. Dalam tataran prakti 

pemantauan kurikulum memuat beberapa aspek yaitu, peserta didik, tenaga 

pengajar, media, prosedur penilaian, dan jumlah lulusan. 

2.4 Sekolah Alam 

2.4.1 Pengertian Sekolah Alam 

Sekolah alam berusaha mengembangkan pendidikan bagi seluruh manusia dengan 

belajar dari seluruh makhluk di alam semesta. Sehingga fitrah manusia dapat 

berkembang dan tumbuh sesuai dengan kompetensinya dengan belajar bersama 

alam bersifat nyata menuju kualitas manusia yang sempurna. 

Sekolah alam merupakan salah satu bentuk pendidikan alternatif yang 

menggunakan alam sebagai media utama sebagai pembelajaran siswa didiknya. 

Sekolah alam menjadi solusi yang tepat bagi mereka yang menginginkan perubahan 

dalam dunia penidikan. Dari adanya sekolah alam diharapkan tidak sekedar 

perubahan sistem, metode dan target pembelajaran melainkan paradigma 

pendidikan yang akan mengarah pada perbaikan mutu dan hasil dari pendidikan itu 

sendiri. Target strategisnya ialah anak didik menjadi investasi sumber daya manusia 

untuk masa depan yang menghargai dan bersahabat dengan alam. 

Sekolah alam dapat menjadi alternatif sekolah yang bisa membawa anak 

menjadi lebih kreatif, berani mengungkapkan keinginannya dan mengarahkan anak 

pada hal-hal yang positif. Sekolah alam cenderung membebaskan keinginan kreatif 

anak sehingga anak akan menemukan sendiri bakat dan kemampuan lebih yang 

dimilikinya (Satmoko, 2010 : 12). 
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Menurut Syamsul Arifin, sekolah alam merupakan sekolah yang 

berbasiskan alam serta memanfaatkan alam sebagai metode pembelajarannya. 

Sekolah alam bukan hanya mencoba mengajak murid lebih dekat dengan alam, 

lebih dari itu sekolah ini berusaha memanfaatkan alam sebagai media murah untuk 

mentransfer ilmu kepada murid secara optimal. Siswa diberikan kebebasan dalam 

menuangkan kreatifitas yang mereka sesuaikan dengan bakat dan kemampuan 

mereka masing-masing. Itulah mengapa sebagian besar aktivitas belajarnya 

dilakukan di luar ruangan. Siswa diajak langsung belajar di hutan, gunung dan laut. 

Alam memberi banyak inspirasi dan mengajak berpikir realistis. Anak diajak untuk 

lebih dekat dengan alam sehingga diharapkan ia dapat tumbuh menjadi seseorang 

yang bijaksana. 

2.4.2 Tujuan Sekolah Alam 

Suatu usaha yang tidak mempunyai tujuan tidak akan berarti apa apa, layaknya 

orang yang bepergian tidak tentu arah. Sekolah alam merupakan pendidikan yang 

menawarkan konsep pendidikan nilai dan peduli terhadap lingkungan. Pada 

dasarnya sekolah alam didirikan bertujuan untuk mendidik manusia supaya 

memiliki karakter yang baik yang nantinya karakter tersebut sebagai bekal untuk 

kehidupannya dimasa yang akan datang. Keberadaan sekolah alam pada dasarnya 

dalam tujuan kurikulumnya mencakup penciptaan akhlak yang baik, penguasaan 

ilmu pengetahuan dan penciptaan pemahaman kepemimpinan yang memadai 

(Satmoko, 2010 : 18). 

Sekolah berbasis alam merupakan salah satu sekolah alternatif yang muncul 

atas keprihatinan pada sistem pendidikan konvensional yang selama ini berjalan. 
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Proses pendidikan sekolah alam sangat memperhatikan potensi setiap individu, 

kebebasan untuk mengaktualisasikan diri sesuai kreativitasnya sehingga 

terciptanya suasana belajar yang menyenangkan.  

Tujuan dari sekolah alam disisi lain bila ditelaah lebih jauh ialah berupaya 

untuk menghasilkan orang-orang luar biasa untuk membangun peradaban. 

Substansi dari sekolah alam yaitu mengajarkan empat hal utama yaitu akhlak yang 

bersifat universal, logika ilmu, kepemimpinan dan kewirausahaan. 

2.4.3 Kurikulum Sekolah Alam 

Sama halnya dengan lembaga pendidikan yang lain, sekolah alam juga memiliki 

kurikulum sebagai rencana dan pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan. 

Satmoko Budi Santoso menjabarkan kurikulum sekolah alam yang terdiri dari tiga 

hal, yaitu sebagai berikut : 

1. Penciptaan akhlak yang baik 

Sekolah alam menjadi tempat belajar penciptaan akhlak yang baik, walaupun 

peserta didik memiliki latar belakang agama yang berbeda. Hal ini ditandai 

dengan adanya pendidikan agama yang menyeluruh dalam kurikulum sekolah 

alam. 

2. Penguasaan ilmu pengetahuan 

Sekolah alam menjadi tempat peserta didik untuk menguasai ilmu pengetahuan 

dengan baik. Meskipun peserta didik belajar di sekolah yang berbasis alam, 

peserta didik juga dituntut menguasai ilmu pengetahuan lain yang memadai, 

misalnya terdapat pelajaran komputer, bahasa asing dan sebagainya. 

3. Penciptaan pemahaman kepemimpinan yang memadai 
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Sekolah alam membentuk peserta didik menjadi pemimpin yang mampu 

memimpin diri sendiri dan orang lain. Peserta didik diarahkan untuk menjadi 

inovator, bukan pengikut produk tertentu. 

2.5 Teknologi Pendidikan 

Menurut  AECT 2004 dalam buku (Prawiradilaga, 2012) teknologi pendidikan 

merupakan studi dan praktik yang dilakukan dalam upaya memfasilitasi 

pembelajaran dan meningkatkan kinerja dengan cara menciptakan, menggunakan 

atau memanfaatkan,serta mengelola proses dan sumber belajar dari teknologi yang 

tepat. Ada beberapa pengertian teknologi pendidikan menurut para ahli diantaranya 

yaitu : 

a. Teknologi pendidikan merupakan proses yang kompleks dan terpadu yang 

melibatkan orang, prosedur, ide, peralatan, dan organisasi untuk menganalisis 

masalah dalam mencari jalan keluarnya, melaksanakan, mengevaluasi, dan 

mengelola pemecahan masalah yang menyangkut semua aspek belajar manusia 

(Miarso, 2007). 

b. Menurut AECT (1972) teknologi pendidikan adalah satu bidang atau disiplin 

dalam memfasilitasi belajar manusia melalui identifikasi, pengembangan, 

pengorganisasian, dan pemanfaatan secara sistematis seluruh sumber belajar 

dan melalui pengelolaan proses.  

c. Menurut AECT (1977) teknologi pendidikan adalah proses kompleks yang 

terintegrasi meliputi orang, prosedur, gagasan, sarana, dan organisasi untuk 

menganalisi masalah dan merancang, melaksanakan, menilai, dan mengelola 

pemecahan masalah dalam segala aspek belajar pada manusia. 
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d. Menurut AECT (1994) teknologi pembelajjaran adalah teori dan praktek dalam 

desain, pengembanagn, pemanfaatan, pengelolaan, serta penilaian proses dan 

sumber untuk belajar. 

e. Menurut AECT (2004) teknologi pendidikan merupakan studi dan praktek etis 

dalam upaya memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja dengan 

cara menciptakan, menggunakan, mengelola proses dan sumber-sumber 

teknologi yang tepat. 

f. Menurut AECT (2016) pada situs https://www.aect.site-ym.com teknologi 

pendidikan merupakan cabang ilmu dan penerapan yang etis dari teori , 

penelitian, dan praktik- praktik terbaik untuk meningkatkan pengetahuan, 

pembelajaran, dan kinerja melalui pola atau model yang strategis, pengelolaan 

dan penerapan pembelajaran,  serta proses dan sumber pengajaran. 

Berdasarkan definisi-definisi tersebut maka dapat diketahui bahwasanya 

teknologi pendidikan tidak hanya mencakup media atau sumber belajar maupun  

semua yang berkaitan dengan teknologi, lebih luas dari hal tersebut bahwasanya 

teknologi pendidikan juga mencakup proses awal dari sebuah pembelajaran. Hal ini 

juga diperkuat oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Diana Ariani (2017:4) yang 

mana hasil penelitian tersebut menyatakan bahwasanya kompetensi dalam 

teknologi pendidikan juga berkaitan dengan kurikulum yang mencakup  (1) 

dokumentasi kurikulum di bidang pendidikan dan layanan khusus, (2) pembuatan 

modul, (3) perancangan kurikulum agar bisa menjadi standar disuatu lembaga, (4) 

pengawalan kegiatan pembelajaran melalui e-learning, (5) pembuatan materi 

coaching, instruksi, apresiasi untuk para trainers perusahaan, (6) mendukung ahli 

https://www.aect.site-ym.com/
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materi untuk membuat kurikulum dalam semua jurusan, meriview kurikulum yang 

dikembangkan, evaluasi kurikulum, (7) menentukan desain pembelajaran, 

mengembangkan e-learning, (8) meningkatkan kinerja para karyawan, dan (9) 

bekerja sama dengan YME, menganalisis peserta didik, menganalisis materi, 

mengembangan strategi yang sesuai dengan kebutuhan. 

2.6 Penelitian yang Relevan 

Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini antara lain : 

1. Pada penelitian yang dilakukan oleh Heri Maulana (2016) dengan judul 

“Pelaksanaan Pendidikan Karakter Di Sekolah Alam” menyimpulkan bahwa 

pilar-pilar kurikulum sekolah alam mengangkat tema-tema karakter dan 

kualitas generasi muda. Pendidikan karakter terintegrasi dalam  keseluruhan 

aspek kegiatan sekolah. 

2. Pada penelitian yang dilakukan oleh Achamd Bagus Hendy (2018) dengan 

judul “implementasi kurikulum integrasi (kurikulum cambridge dan kurikulum 

2013) matematika kelas VIII di MTS Billingual Muslimat NU Pucang 

Sidoarjo” menyimpulkan bahwa proses pengintegrasian kurikulum mengalami 

kendala pada peserta didik. Dikarenakan kurangnya kemampuan dalam 

menggunakan bahasa inggris. 

3. Pada penelitian yang dilakukan oleh Eusabia Floreza Waybin (2014) dengan 

judul “Implementasi Kurikulum 2013 Dalam Proses Pembelajaran di SMK 

Negeri 3 Yogyakarta” menyimpulkan bahwa pada saat mengimplementasikan 

kurikulum 2013 dalam perencanaan pembelajaran di SMK Negeri 3 

Yogyakarta para guru masih mengalami beberapa hambatan, diantaranya : 
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pembagian materi pembelajaran ke dalam jam dan hari efektif sekolah yang 

masih rumit karena cakupan materi yang terlalu komplek, materi pokok yang 

tercantum pada kompetensi dasar tidak runtut, bertambah banyaknya materi 

yang harus disampaikan kepada siswa, belum adanya sosialisasi Kurikulum 

2013 untuk kelompok mata pelajaran produktif membuat format RPP 

Kurikulum 2013 yang dibuat oleh guru masih berubah-ubah, sehingga 

menjadikan guru tidak bisa memahami benar atau secara utuh RPP sesuai 

dengan Kurikulum 2013. 

4. Pada penelitian yang dilakukan oleh Zoga Adipratama dkk (2018) dengan judul 

“Manajemen Kurikulum Terpadu di Sekolah Alam Berciri Khas Islam” 

menyimpulkan bahwa dalam perencanaan kurikulum di SMA Surya Buana 

Malang adalah dengan mengutamakan peserta didik agar dapat menerima ilmu 

dengan sebaik mungkin, mengingat pembelajaran yang dipelajari di sekolah 

alam berciri khas islam berbeda dengan sekolah umum lainnya terutama di 

bidang life skill dan agama. 

2.7 Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir dalam penulisan ini bertujuan sebagai arahan dalam pelaksanaan 

penelitian terutama untuk memahami alur pemikiran, sehingga analisis yang 

dilakukan akan lebih sistematis dan sesuai dengan tujuan penulisan. Kerangka 

berpikir sebagai pemaparan mengenai dimensi-dimensi utama serta faktor-faktor 

kunci yang menjadi pedoman kerja baik dalam menyusun metode, pelaksanaan di 

lapangan maupun pembahasan di lapangan maupun pembahasan penelitian. 
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Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional 

Sekolah Alam sebagai salah satu Pendidikan Alternatif 

Implementasi Kurikulum Terintegrasi Sekolah Alam 

Implementasi 

kurikulum 

terintegrasi dari 

perencanaan, 

pelaksanaan 

hingga evaluasi 

di Sekolah Alam 

Bekasi 

Faktor-faktor 

penghambat 

dalam 

implementasi 

kurikulum 

terintegrasi di 

Sekolah Alam 

Bekasi 

Upaya-upaya 

yang dilakukan 

oleh pihak terkait 

dalam 

implementasi 

kurikulum 

terintegrasi di 

Sekolah Alam 

Bekasi 

Terciptanya pendidikan yang dinamis dan sesuai dengan 

tuntutan zaman 

Gambar 2.5  Kerangka berpikir 
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           Berdasarkan gambar 2.5 menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional dikatakan bahwa kurikulum adalah 

seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara 

yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. 

Batasan menurut undang-undang itu tampak jelas, bahwa kurikulum memiliki dua 

aspek pertama sebagai rencana yang harus dijadikan sebagai pedoman dalam 

pelaksanaan proses belajar mengajar oleh guru dan kedua pengaturan isi dan cara 

pelaksanaan rencana itu yang keduanya digunakan sebagai upaya pencapaian tujuan 

pendidikan nasional. Mengingat pentingnya keberadan kurikulum maka perlu 

dikembangkannya kurikulum yang secara dinamis serta fleksibel yang sesuai 

dengan tuntutan dan perubahan yang terjadi di masyarakat. Pendidikan alternatif 

adalah salah satu upaya reformasi di bidang pendidikan agar semua orang bisa 

menikmati pendidikan. Salah satu bentuknya ialah Sekolah Alam Bekasi. Sekolah 

Alam bekasi hadir sebagai salah satu upaya reformasi pendidikan agar mutu 

pendidikan semakin meningkat yang disesuaikan dengan kebutuhan masyaraat saat 

ini. Kurikulum yang ada di Sekolah Alam Bekasi menggunakan kurikulum 

multidimensional, yang dalam proses pengimplementasiaannya menggunakan 

model keterintegrasian. Dalam proses impelementasinya menggunakan tiga 

tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi serta kendala kendala yang 

dihadapi juga solusi yang dilakukan untuk menghadapi kendala tersebut. 
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BAB III 

METODE PENELTIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

Desain penelitian merupakan pedoman atau prosedur, kerangka kerja serta teknik 

dalam perencanaan penelitian yang berguna sebagai panduan atau langkah awal 

melaksanakan riset untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam 

menyusun atau menyelesaikan masalah pada suatu penelitian. Dalam penelitian ini 

menggunakan desain penelitian deskriptif yaitu studi untuk menemukan fakta 

dengan interpretasi yang tepat. Menurut (Prof. Dr. Lexy J. Moleong, 2010) tahap-

tahap penelitian mencakup : 

a. Tahap Pra-Lapangan, meliputi tahap menyusun rancangan penelitian, memilih 

lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan menilai lapangan, 

memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan penelitian 

dan persoalan etika penelitian. 

b. Tahap Pekerjaan Lapangan, meliputi tahap memahami latar penelitian dan 

persiapan diri, memasuki lapangan, berperan serta sambil mengumpulkan data. 

c. Tahap Analisis Data, meliputi konsep dasar analisis data, menemukan tema dan 

merumuskan hipotesis kerja, dan bekerja dengan hipotesis kerja. 

Berdasarkan paparan diatas, tahap-tahap penelitian yang akan dilakukan 

peneliti yaitu tahap pra lapangan, peneliti menyusun rancangan penelitian dengan 

mengajukan judul kepada dosen pembimbing dan disahkan oleh Ketua Jurusan, 

selanjutnya membuat proposal penelitian melalui tahap bimbingan dan revisi. 
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Memilih lapangan penelitian, lapangan yang dipilih dalam penelitian ini 

adalah Sekolah Dasar Alam Bekasi. Melakukan studi pendahuluan, untuk 

mengetahui kondisi awal lapangan yang akan dijadikan sebagai tempat penelitian. 

Memilih informan yang sesuai akan memberikan kemudahan dalam penyampaian 

informasi dan data yang dibutuhkan. Selanjutnya menyiapkan perlengkapan 

penelitian yang akan digunakan untuk proses penelitian yaitu beruoa instrumen 

wawancara dan alat perekam. 

Tahap pekerjaan lapangan dilakukan peneliti dengan memahami latar dan 

persiapan diri peneliti, memasuki lapangan dan melakukan penelitian dengan 

mengumpulkan data menggunakan instrumen wawancara dan dokumentasi yang 

teah dipersiapkan. Kemudian tahap terakhir yaitu tahap analisis data, peneliti 

menggunakan penelitian kualitatif dengan melakukan langkah-langkah mencakup 

redusksi data, display atau penyajian data dan pengambilan kesimpulan lalu 

diverifikasi. 

3.2 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam peneltian ini adalah pendekatan kualitatif. 

Bogdan dan Taylor (1975: 5) dalam (Prof. Dr. Lexy J. Moleong, 2010) 

mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku 

yang dapat diamati. Tujuan penggunaan pendekatan kualitatif yaitu untuk 

memperoleh data asli sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan agar dapat 

mengungkap dan mendeskripsikan implementasi kurikulum terintegrasi di Sekolah 

Dasar Alam Bekasi. 
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Istilah penelitian kualitatif menurut Krik dan Miller (1986: 9) dalam (Prof. 

Dr. Lexy J. Moleong, 2010) pada mulanya bersumber pada pengamatan kualitatif 

yang dipertentangkan dengan pengamatan kuantitaif. Pengamatan kuantitatif 

melibatkan pengkuran tingkatan suatu ciri tertentu. Untuk menemukan sesuatu 

dalam pengamatan, pengamat harus mengetahui apa yang menjadi ciri sesuatu itu. 

Untuk itu pengamat mulai mencatat atau menghitung. Di pihak lain kualitas 

menujuk segi alamiah yang dipertentangkan dengan kuantum atau jumlah tersebut. 

Atas dasar pertimbagan itulah maka kemudian penelitian kualitatif tampaknya 

diartikan sebagai penelitian yang mengadakan perhitungan. 

Jenis penelitian yang digunakan peneliti yaitu pendekatan deskriptif 

dimaksudkan untuk menggambarkan suatu gejala atau keadaan yang diteliti secara 

apa adanya serta diarahkan untuk memaparkan fakta-fakta, kejadian-kejadian 

secara sistematis dan akurat. Menggunakan deskriptif kualitatif supaya bisa 

memahami situasi secara mendalam tentang implementasi kurikulum terintegrasi di 

Sekolah Dasar Alam Bekasi dilihat dari proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, 

kendala dan solusi dalam implementasi kurikulum terintegrasi di Sekolah Dasar 

Alam Bekasi. 

3.3 Lokasi Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Sekolah Alam Bekasi yang terletak di jalan Raya 

Hankam No, 99, Jatiranggon, Kota Bekasi berdasarkan pertimbangan sebagai 

berikut : 

1. Peneliti telah melakukan tanya jawab dengan salah satu pengajar Sekolah Alam 

Bekasi sehingga peneliti tertarik untuk meneliti di Sekolah Alam Bekasi 
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2. Sekolah Alam Bekasi, menggunakan kurikulum berbasis integrasi yang 

ternyata sesuai dengan topik dalam penelitian ini. 

3. Peneliti mempertimbangkan waktu, biaya dan tenaga karena lokasi tersebut 

terjangkau oleh peneliti. 

3.4 Fokus Penelitian 

Dalam mempertajam penelitian ini, peneliti menetapkan batasan masalah yang 

disebut fokus penelitian, yang berisi pokok masalah yang bersifat umum. Penetapan 

fokus penelitian merupakan salah satu hal yang penting dalam melaksanakan 

penelitian. Moleong (2010 : 94) menjelaskan ada dua maksud tertentu yang ingin 

peneliti capai dalam merumuskan masalah dengan jalan memanfaatkan fokus. 

Pertama, penetapan fokus dapat membatasi studi. Kedua menetapkan fokus itu 

berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi atau kriteria masuk keluar 

suatu informasi yang baru diperoleh dari lapangan. Fokus penelitian ini ialah 

diantaranya : 

1. Proses implementasi kurikulum terintegrasi (integrated curriculum)di Sekolah 

Dasar Alam Bekasi dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi . 

2. Faktor penghambat dan pendukung dalam impelentasi kurikulum terintegrasi 

(integrated curriculum) di Sekolah Dasar Alam Bekasi. 

3. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak terkait dalam mengatasi hambatan 

pada proses implementasi kurikulum terintegrasi (integrated curriculum) di 

Sekolah Dasar Alam Bekasi. 
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3.5 Data dan Sumber Data Penelitian 

Data merupakan hal yang penting untuk menguatkan suatu permasalahan dan juga 

diperlukan untuk menjawab permasalahan peneltian. Data juga meliputi berbagai 

macam hal yang dicatat atau direkam oleh peneliti, baik itu wawancara ataupun 

catatan lapangan. Data yang dikumpulkan pada penelitian ini adalah data yang 

berhubungan dengan implementasi kurikulum terintegrasi di Sekolah Dasar Alam 

Bekasi. Data tersebut meliputi perencanaan dalam implementasi kurikulum 

terintegrasi, pelaksanaan dalam implementasi kurikulum terintegrasi, evaluasi 

dalam implementasi kurikulum terintegrasi, faktor – faktor penghambat dalam 

implementasi kurikulum terintegrasi dan solusi yang dilakukan oleh pihak terkait 

untuk mengatasi hambaatan dalam implementasi kurikulum terintegrasi. 

Menurut Lofland dan Lofland dalam (Prof. Dr. Lexy J. Moleong, 2010) 

menyatakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata 

dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. 

Menurut (Sugiyono, 2015) bila dilihat dari sumbernya data dikelompokkan menjadi 

dua, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer 

adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. 

Sedangkan sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan 

data kepada pengumpul data. 

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan juga 

data sekunder.  

1. Data primer bersumber dari informan yang mengetahui secara jelas dan rinci 

mengenai masalah yang sedang diteliti. Sumber data primer pada penelitian ini 
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didapatkan dari informan seperti Kepala Sekolah Alam Bekasi, Waka Kurikum 

Sekolah Alam Bekasi, Guru Pengajar Sekolah Dasar Alam Bekasi maupun 

siswa.  

2. Sedangkan data sekundernya didapat melalui buku, jurnal maupun dokumen 

arsip di Sekolah Alam Bekasidan juga foto sebagai dokumentasi. 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Menurut (Sugiyono, 2015) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang 

paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah 

mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti 

tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang diterapkan. 

Pengumpulan data dilakukan secara sistematis dan merupakan langkah yang paling 

strategis dalam penelitian. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan tiga 

teknik utama yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berikut penjelasan 

ketiga teknik tersebut. 

3.6.1 Observasi 

Observasi atau pengamatan menurut (Prof. Dr. Lexy J. Moleong, 2010) dapat 

diklasifikasikan atas pengamatan melalui cara berperanserta dan yang tidak 

berperan serta. Pada pengamatan tanpa peran serta pengamat hanya melakukan satu 

fungsi yaitu mengadakan pengamatan. Sedangkan pengamat berperanserta, berarti 

pengamat melakukan dua peranan sekaligus, yakni berperan sebagai pengamat dan 

sekaligus menjadi anggota resmi dari kelompok yang diamatinya. Dalam penelitian 

ini kegiatan pengamatan yang dilakukan adalah tidak berperan serta. Dimana 

pengamat hanya melakukan pengamatan pada proses implementasi kurikulum 
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terintegrasi di Sekolah Dasar Alam Bekasi yang mencakup perencanaan, 

pelaksanaan, evaluasi sampai pada faktor penghambat serta solusi.  

3.6.2 Wawancara 

Menurut (Prof. Dr. Lexy J. Moleong, 2010) wawancara adalah percakapan dengan 

maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu, pewawancara 

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk 

menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi wawancara juga dilakukan 

apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. 

Menurut (Sugiyono, 2015) wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun 

tidak struktur dan dapat dilakukan melalui tatap muka (face to face) maupun dengan 

menggunakan telepon.  

Dalam kegiatan wawancara yang dilakukan peneliti digunakan untuk 

memperoleh data tentang implementasi kurikulum terintegrasi di Sekolah Dasar 

Alam Bekasi. Peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Sekolah Alam Bekasi, 

Waka Kurikulum Sekolah Alam Bekasi, Guru Pengajar Sekolah Dasar Alam 

Bekasi. 

3.6.3 Dokumentasi 

Menurut (Sugiyono, 2015) dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah 

berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental 

dari seseorang.Teknik ini diambil karena untuk mempermudah memperoleh data 

yang diperlukan dalam waktu yang singkat. Teknik ini misalnya digunakan untuk 



52 
 

 
 

memperoleh data tentang profil sekolah, sarana dan prasarana sekolah, jumlah 

sumber daya manusia dan dokumen-dokumen lain yang terkait dengan penelitian. 

Selain itu metode dokumentasi juga digunakan untuk memperkuat data yang 

diperoleh dari penggunaan metode observasi dan wawancara, dimana hasil 

penelitian ini akan lebih jelas dan dapat dipecaya dengan ditunjangnya bukti 

penelitian berupa dokumentasi gambar atau foto maupun video. Selain itu 

dokumentasi dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya dari proses 

implementasi kurikulum terintegrasi di Sekolah Dasar Alam Bekasi. 

3.7 Teknik Keabsahan Data 

Moleong (2010 : 320) yang dimaksud dengan keabsahan data adalah bahwa setiap 

data harus memenuhi, mendemonstrasikan nilai yang benar, menyediakan dasar 

agar hal itu dapat diterapkan dan memperbolehkan keputusan luar yang dapat dibuat 

tentang konsistensi dari prosedurnya dan kenetralan dari temuan dan keputusan 

keputusannya. Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan adanya teknik 

pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria 

tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan yaitu derajat kepercayaan (credibility), 

keteralihan (transferability), kebergantungan (dependability), dan kepastian 

(confirmability). 

Dalam penelitian ini, keabsahan data diperiksa dengan teknik 

triangulasi.Triangulasi adalah teknik pemeriksaaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain, diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau 

sebagai pembanding terhadap data tersebut (Moleong, 2010 : 330). Teknik 

triangulasi yang digunakan peneliti ialah, triangulasi dengan sumber dan teknik. 
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Triangulasi sumber yaitu dilakukan dengan membandingkan dan meng-crosscheck 

derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber data yang 

berbeda, dalam hal ini yang dilakukan penelii adalah membandingkan data yang 

diperoleh dari wawancara dan informan yang satu dengan informan yang lain. 

Triangulasi teknik dilakukan untuk melakukan pengecekan terhadap penggunaan 

metode pengumpulan data, apakah informasi yang didapat dengan wawancara 

sudah sesuai dengan hasil observasi dan dokumentasi sehingga ada jaminan 

kepercayaan data dan dapat dipertanggungjawabkan. 

3.8 Teknik Analisis Data 

Sugiyono ( 2015 :335) menjelaskan analisis data adalah proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan 

lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, 

menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, 

memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan 

sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis penelitian 

ini dilakukan secara terus menerus sejak sebelum peneliti memasuki lapangan, 

selama di lapangan dan setelah selesai memasuki lapangan. 

Dalam penelitian ini peneliti melakukan kegiatan analisis data dengan 

menggunakan mode Miles dan Huberman. Pada saat peneliti mengumpulkan data 

secara langsung dan setelah pengumpulan data selesai dalam periode tertentu. 

Kegiatan analisis data ini dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus 

menerus sampai tuntas, sehingga data yang diperoleh dirasa lengkap dan data jenuh 

artinya tidak ditemukan lagi data yang berbeda dari data sebelumnya. Aktivitas 
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dalam analisis data yaitu data reduction (reduksi data), data display (penyajian 

data), dan conclusion drawing/verification (penarikan kesimpulan). 

Analisis data model Miles dan Huberman, dapat digambarkan sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Analisis Data Model Miles dan Huberman 

3.8.1 Pengumpulan Data 

Tahap pertama yang harus dilakukan oleh peneiliti adalah pengumpulan data. 

Dalam tahap ini peneliti akan mengumpulkan seluruh data yang dibutuhkan sesuai 

dengan pedoman penelitian yang telah disusun sebelumnya. Data yang 

dikumpulkan oleh peneliti melalui teknik pengumpulan data wawancara, observasi, 

dan dokumentasi akan digunakan dalam tahap analisis data selanjutnya. 

3.8.2 Reduksi Data 

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan, pengabstraksian dan 

pertransformasian data kasar dari lapangan. Proses ini berlangsung selama 

penelitian dilakukan, dari awal sampai akhir penelitian. Reduksi merupakan bagian 
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dari analisis. Fungsinya untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, 

membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi sehingga interpretasi bisa ditarik.  

3.8.3 Penyajian Data 

Setelah melalui proses reduksi data, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay 

data. Dalam penelitian ini, peneliti akan menyajikan data dalam bentuk uraian 

singkat, bagan, hubungan antar kategori, draf dan sejenisnya. Peneliti melakukan 

display data dengan tujuan untuk memudahkn dalam memahami apa yang terjadi 

dan merencanakan kegiatan selanjutny berdasarkn apa yang telah dipahami. 

3.8.4 Kesimpulan/Verifikasi 

Penarikan kesimpulan atau verifikasi data, didasarkan pada reduksi data yang 

merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Reduksi data, 

penyajian data dan penarikan kesimpulan merupakan alur kegiatan yang terjadi 

bersama-sama serta sebagai proses siklus dan interaktif. Penarikan kesimpulan 

merupakan analisis rangkaian pengelolaan yang berupa gejala dan kasus yang 

didapat dilapangan. Kesimpulan dalam peneliti ini menemukan temuan baru yang 

sebelumnya belum ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek 

yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti 

menjadi jelas. 
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BAB IV 

SETTING (LATAR PENELITIAN) 

 

4.1 Sejarah  Sekolah Alam Bekasi 

Sekolah Alam Bekasi (Sasi) adalah sekolah yang didirikan oleh Yayasan Cinta 

Alam, suatu Yayasan yang dibentuk berdasarkan Akta Notaris Adlia Ghanie 

tanggal 20 Oktober 2008 No. 12. Pendiri Yayasan adalah Keluarga Drs. Djoko 

Darmono dan Siti Nurweni Darmono,SH .Dengan jumlah siswa seluruhnya 241 

anak, fasilitator 33orang, staf 18 orang dan shadow teacher 10 orang. Mengapa 

dipilih model “Sekolah Alam”, ini adalah suatu gagasan dari pendiri yayasan, 

berangkat dari keprihatinannya melihat kondisi tanah  air Indonesia, negri yang 

begitu indah dan cantik tetapi tidak terawat dan dalaam kondisi yang semakin rusak. 

Sebagai warga negara yang mencintai negerinya, terpanggil untuk berbuat 

sesuatu, dan sesuatu itu diwujudkan melalui jalur penddikan. Dengan pendidikan 

yang baik, yang mencakup apa yang selama ini dirasa kurang diperoleh di sekolah 

konvensional, diharaokan generasi penerus anak bangsa akan melangkah maju 

menuju Indonesia yang lebih baik. 

Bagai gayung bersambut, kepedulian keluarga Bapak Djoko Darmono dan 

Ibu Siti Nurweni Darmono terhadap pendidikan pun mendapat respon positif 

setelah pertemuannya dengan Ir.Lendo Novo selaku penggagas Sekolah Alam. Visi 

dan Misi sejalan antara dua belah pihak menjadi tonggak berrdirinya Sekolah Alam 

Bekasi  pada tanggal 1 Januari 2009 di area tanah milik sendiri seluar 8100 M2 dan 
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beralamat di Jl.Raya Hankam No. 99 RT003/006 , Kelurahan Jatiranggon, 

Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi 17432. 

Mengingat pendidikan dasar merupakan awal pembentukan kepribadian 

anak, dan kepada merekalah harapan negeri ini disandarkan, maka Sasi memulai 

dari jalur pendidikan dasar (PG B,TK A,dan SD 1) untuk tahun ajaran 2009/2010 

dengan 17 siswa, 1 kepala sekolah, 3 guru, 1 tata usaha, 1 asisten fasilitor, 2 petugas 

keamanan dan 2 petugas kebrsihan. Tidak tertutup kemungkinan suatu keika akan 

sampai juga ke jalur pendidikan menengah (SM). 

Ijin Operasional Taman Kanak – Kanak telah dikeluarkan berdasarkan 

keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi tanggal 3 Maret 2009 No. 

421/1236-Dik 3 dan Ijin Operasional Sekolah Dasar telah dikeluarkan berdasarkan 

keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi tanggal 19 Oktober 2009 No. 

421/4029-Dikdas/X/2009. 

SAsi adalah sekolah formal yang menggunakan kurikulum sekolah alam 

sebagai kurikulum utama dan di padukan dengan kurikulum diknas dalam proses 

pembelajaran siswanya. SAsi mengutamakan akhlak dalam pembelajaran 

kesehariannya dan fokus kepada pembentukan akhlak dan karkter siswa, siswa 

berkaidah yang lurus, berlogika ilmiah, cinta lingkungan, kepemimpinan dan 

kewirausahaan. 

Pembelajaran yang dilaksanakan di SAsi sangat khas jika dibandingkan 

dengan sekolah formal lainnya. Pembelajaran yang berbasis tematik sesuai dengan 

usia dan capaian kurikulum diknas. Pembelajaran tematik tersebut didukung oleh 

pembelajaran khas SAsi seperti sholat dan mengaji (untuk mengenalkan siswa 
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kepada yang maha khalik Allah SWT). Outbond (membentuk karakter 

kepemimpinan siswa dan keberanian dalam menghadapi tantangan). Greenlab 

(belajar lebih mencintai dan menghargai lingkungan). Market Day (belajar 

bagaimana cara wirausaha sejak dini. Information Communication and Technology 

(ICT) belajar komunikasi dan teknologi. Library (diajarkan siswa untukgemar 

membaca) dan beberapa kegiatan-kegiatan pendukung lainnya, seperti Science 

Fair, Literacy Book, Camping, Outing, apprenticeship, Expedition, Home Visit dan 

lain sebagainya. SAsi menerapkan pembelajaran akhlak 80% dan pembelajaran 

akademik 20%. Dengan pembiasaan akhlak yang baik sehai-hari yang diterapkan 

di sekolah, harapannya dapat membentuk pembiasaan yang baik pula. Untuk 

mencerminkan atau melambangkan identitas sekolah, Sekolah Alam Bekasi 

mempunyai logo sekolah sebagai berikut, 

 

Gambar 4.1 Logo Sekolah Alam Bekasi 

Logo Sekolah Alam Bekasi dibuat pada tahun 2009 yaitu awal berdirinya 

SAsi yang dibuat oleh Ibu Hosyatul Aliyah yang sat itu menjabat sebagai Kepala 
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Sekolah Alam Bekasi. Logo SAsi memiliki arti yakni : Daun menandakan sekolah 

yang fokus dengan pendidikan hijau, dengan konsep pendidikan yang green ramah 

anak dan lingkungan. Pensil dengan ujung keatas menandakan belajar terus 

sepanjang hayat, dengan semakin tajam pada potensi dan kekuatan setiap individu. 

Garis bawah yang menanjakmenandakan pertumbuhan yang terus meningkat. 

SAsisingkatan dari Sekolah Alam Bekasi. Warna hijau menandakan harmoni 

dengan alam. 

4.2 Letak  Geografis  Sekolah  Alam Bekasi 

Sekolah Alam Bekasi berlokasi di Jalan Raya Hankam No. 99, Kelurahan 

Jatiranggon, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. 

 

Gambar 4.2 Letak Geografis Sekolah Alam Bekasi 
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4.3 Visi dan Misi Sekolah Alam Bekasi 

Visi Sekolah Alam Bekasi adalah menjadi ruang belajar yang menyenangkan, 

efektif, ramah alam dan mampu memunculkan keunikan dan potensi setiap anak 

(oasis for learning). Menjadi ekosistem tempat setiap orang tumbuh bersama dan 

mengembangkan potensinya (oasis for growing). Menjadi komunitas yang terikat 

nilai-nilai harmoni dan persaudaraan serta memberi manfaat bagi sesama. 

Misi Sekolah Alam Bekasi adalah menyiapkan generasi pemimpin yang 

bertakwa, berilmu, dan arif sehingga menjadi rahmat bagi semesta alam. 

4.4 Keadaan Pegawai Sekolah Alam Bekasi 

Sumber Daya Manusia di Sekolah Alam Bekasi terdiri dari  94 orang. Berdasarkan 

bidang tugasnya pegawai Sekolah Alam Bekasi meliputi bagian struktural, 

management, program, keuangan dan umum. Pendidikan pegawai di Sekolah Alam 

Bekasi meliputi SD, SMP, Strata 1 dan Strata 2. 

Sumber daya yang ada di Sekolah Alam Bekasi, kebanyakan dari para guru-

guru muda yang memiliki idealisme dan semangat yang tinggi dalam mengajar. 

Sebutan untuk guru ialah fasilitator. Yakni ia yang memiliki tugas untuk 

memfasilitasi anak-anak dalam belajar. Masing-masing kelas terdapat 3 fasilitator. 

Total fasilitator kurang lebih ada 36 fasilitator. Kegiatan yang ada di Sekolah Alam 

Bekasi senantiasa menuntut anak-anak untuk bergerak dan membuat gairah 

tubuhnya bekerja. Dari tingkat TK pun mereka sudah diajari untuk berjualan. Di 

tingkat SD dan juga SM mereka sudah diajak untuk camping, naik gunung. 

Sehingga itu akan membentuk pengalaman belajar yang bermakna. Selain itu juga 

akan timbul skill dan potensinya diluar dari akademis dan kecerdasan kognitif. 
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Bukan berarti  meninggalkan kecerdasan tetapi membuat waktu waktu yang mereka 

jalani lebih bermanfaat diwaktu umurnya sekarang. 

4.5 Keadaan Sarana dan Prasarana 

Sarana dan Praarana Sekolah Alam Bekasi cukup memadai, digunakan sesuai denan 

kebutuhan dalam kegiatan operasional dan pembelajaran maupun kegiatan 

pendukung lainnya. Berikut merupakan sarana dan prasarana yang ada di Sekolah 

Alam Bekasi. 

Tabel 4.2 Data Sarana dan Praarana Sekolah Alam Bekasi 

Sarana dan Prasarana Keterangan 

1. Ruangan a. Ruang Executive Director 

b. Ruang Tim Manajemen 

c. Ruang ICT 

d. Ruang Guru 

e. Ruang TU 

f. Ruang Konseling 

g. Ruang Alat Outbond 

h. Ruang Inklusi 

i. UKS 

j. Mushola 

k. Kantin Sehat 

l. Kamar Mandi 

m. Dapur 

n. Tempat Cuci Piring Anak-

Anak 

2. Sarana belajar a. Amphiteatre 

b. Green lab 

c. Perpustakaan  

d. Taman bermain 

e. Saung Kelas 

f. Lapangan 

g. Alat music angklung 

h. Papan tulis 
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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

5.1 Hasil Penelitian 

Penelitian dilakukan melalui beberapa tahap yaitu melalui tahap pra penelitian, 

mulai dari survei tempat penelitian hingga permohonan izin untuk penelitian. Tahap 

penelitian yang melibatkan informan-informan terkait dilaksanakan pada kurun 

waktu sekitar satu bulan yakni bulan April 2019. Pengumpulan data dilakukan 

melalui tahap observasi, wawancara dan dokumentasi. Alat yang dipersiapkan 

dalam penelitian ini yaitu mencakup instrumen penelitian, perekam suara serta, 

kamera serta buku catatan dan alat tulis sebagai alat pengumpul data dengan 

harapan data yang telah diperoleh dan dianalisis oleh peneliti dapat memberikan 

gambaran mengenai fokus penelitian serta dapat menjawab rumusan masalah 

penelitian. 

 Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan observasi, 

wawancara dan dokumentasi. Peneliti melakukan observasi mengenai keadaan 

Sekolah Alam Bekasi, kegiatan proses pembelajaran di Sekolah Alam Bekasi, 

sumber daya manusia di Sekolah Alam Bekasi, sarana dan prasarana di Sekolah 

Alam Bekasi dan juga dokumen kurikulum Sekolah Alam Bekasi. Selain itu 

observasi juga dilakukan untuk mengetahui kendala dan solusi dalam implementasi 

kurikulum terintegrasi di Sekolah Alam Bekasi. Kemudian peneliti melakukan 

wawancara terhadap informan-informan yang telah peneliti tujuk dan yakini bahwa 

informan tersebut dapat memberikan informasi yang peneliti butuhkan. Adapun 
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informan-informan yang terkait yaitu Kepala Sekolah, Waka Kurikulum, Fasilitator 

Kelas. Peneliti juga melakukan wawancara dengan informan tambahan yang secara 

tidak langsung penulis temui seperti orang tua siswa. Peneliti melakukan 

wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara, perekam suara serta alat 

tulis. 

Hasil penelitian ini dianalisis dengan cara menarik kesimpulan dari 

informasi yang telah didapatkan baik melalui wawancara, observasi maupun 

dokumentasi. Kemudian berdasarkan kesimpulan tersebut dikaitkan dengan 

indikator yang digunakan sebagai pedoman penelitian. Kemudian peneliti 

menjabarkan hasil penelitian dalam sub-sub bab untuk dapat diketahui secara lebih 

rinci dan mendetail. 

5.1.1 Konsep Implementasi Kurikulum Terintegrasi di Sekolah Dasar Alam 

Bekasi 

Kurikulum merupakan salah satu bagian terpenting dalam pendidikan. Ibarat 

sebuah tubuh, maka kurikulum diibaratkan seperti jantungnya. Jika jantung sebuah 

tubuh berhenti berdetak, maka tak berfungsilah organ-organ tubuh yang lainnya. 

Seiring dengan berjalannya waktu, masyarakat senantiasa berubah dan terus 

menerus akan berubah. Masyarakat kita sekarang jauh berlainan daripada 

masyarakat terdahulu dan berlainan pula dengan masyarakat yang akan dihadapi 

oleh anak cucu kita kelak. Ilmu pengetahuan dan teknologi ialah hal-hal yang sangat 

berpengaruh dalam masyarakat.Segala perubahan itu sedikit banyak mempengaruhi 

cara hidup dan cara berpikir manusia.  
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Tantangan masyarakat dan peserta didik zaman now dalam revolusi industri 

4.0 adalah setiap anak bersentuhan dengan teknologi bahkan sejak ia dalam 

kandungan. Contohnya dalam era digital saat ini adalah ibu-ibu hamil merasa belum 

nyaman ketika belum melakukan USG untuk mengecek bagaimana kondisi anak 

yang ada di kandungannya. Menyikapi kondisi tersebut serta memperhatikan 

revolusi industri 4.0 maka kurikulum yang adapun harus senantiasa berkembang 

disesuaikan dengan kondisi masyarakat saat ini dan juga bersifat fleksibel. Dalam 

hal ini peneliti menjabarkan mengenai konsep implementasi kurikulum terintegrasi 

di Sekolah Dasar Alam Bekasi. 

5.1.1.1 Pengertian Implementasi Kurikulum 

Kurikulum merupakan salah satu komponen yang memiliki peran penting dalam 

sisitem pendidikan. Kurikulum dipersiapkan dan dikembangkan untuk mencapai 

tujuan pendidikan, yakni mempersiapkan peserta didik agar mereka dapat hidup di 

masyarakat. Makna dapat hidup di masyarakat juga memiliki arti yang luas yang 

bukan saja berhubungan dengan kemampuan peserta didik untuk  

menginternalisasikan  nilai atau hidup sesuai dengan norma masyarakat, akan tetapi 

juga pendidikan harus berisi tentang pengalaman agar anak dapat mengembangkan 

kemampuannya sesuai dengan bakat dan minat.  

Kurikulum dapat diartikan sebagai dokumen perencanaan  yang berisi 

tentang tujuan yang ingin dicapai. Selain itu kurikulum juga merupakan dokumen 

yang dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran. sehingga kurikulum memiliki 

dua dimensi penting yakni kurikulum sebagai dokumen dan kurikulum sebagai 
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implementasi dalam pembelajaran. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan 

oleh Kepala Sekolah Dasar Alam Bekasi yang menyampaikan, 

“Kurikulum dan pembelajaran itu kan dua hal yang tidak bisa dipisahkan ya 

mba. Kurikulum bisa bermakna ketika ada proses pembelajaran, dan 

pembelajaran akan baik jika menjadikan kurikulum sebagai pembelajaran. 

jadi implementasi kurikulum ya bentuk dari operasionalisasi kurikulum itu 

sendiri” (W.KS.06/16-04-2019). 

Pendapat yang sama disampaikan pula oleh Waka Kurikulum Sekolah 

Dasar Alam Bekasi beliau menyatakan bahwa implementasi kurikulum memiliki 

dua dimensi yakni kurikulum sebagai pedoman dan kurikulum sebagai 

implementasi dalam pembelajaran. 

“Kurikulum merupakan rencana dari peendidikan atau pengajaran. Yang 

didalamnya mengandung pedoman guna proses pembelajaran. jadi 

implementasi kurikulum ya bagian dari proses pemebelajaran itu sendiri 

yang menjadikan kurikulum sebagai pedomannya.” (W.WK.4/22-04-2019) 

 

Kurikulum sebagai pedoman memiliki makna luas, yang tidak hanya 

dijadikan pedoman dalam pembelajaran di dalam kelas. Tetapi juga dijadikan 

pedoman dalam kegiatan pmebelajaran di luar kelas. Hal ini sesuai dengan apa yang 

disampaikan oleh Guru Kelas 3 Sekolah Dasar  Alam Bekasi 

“Kalau menurut saya implementasi kurikulum yaitu proses belajar mengajar 

yang dilakukan oleh guru dan proses belajar yang dilakukan siswa didalam 

maupun di luar kelas” (W.GK.8/25-04-2019) 

 

Berdasarkan observasi pada hari Jumat tanggal 12 April 2019 dengan 

mengamati kegiatan proses pembelajaran di Sekolah Alam Bekasi, yang merupakan 

aktualisasi dari implementasi kurikulum terintegrasi di Sekolah Alam Bekasi. Hari 

Senin pada tanggal 15 April 2019 dengan mengamati dokumen-dokumen yang 
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digunakan dalam implementasi kurikulum di Sekolah Alam Bekasi, peneliti melihat 

kerangka kurikulum Sekolah Alam Bekasi yang dimana dokumen tersebut 

dijadikan pedoman dan juga acuan dalam kegiatan pembelajaran. Dengan demikian 

berdasarkan dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, implementasi 

kurikulum adalah proses belajar mengajar yang dilakukan guru dan proses belajar 

yang dilakukan siswa di dalam maupun di luar kelas dengan menjadikan dokumen 

kurikulum sebagai pedomannya.  

5.1.1.2 Konsep Kurikulum Terintegrasi di Sekolah Dasar Alam Bekasi 

Kurikulum dan pembelajaran adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Ibarat 

dua sisi mata uang dari satu mata uang yang sama. Keberadaan dan kebermaknaan 

kurikulum akan terwujud bila ada proses pembelajaran, dan sebaliknya 

pembelajaran akan berlangsung dengan baik, ketika ada kurikulum sebagai 

pedomannya.  Konsep, nilai, dan model suatu kurikulum akan menjadi warna dalam 

pembelajarannya. Karena pembelajaran merupakan operasionalisasi dari 

kurikulum. Terdapat banyak macam pengorganisasian kurikulum, salah satunya 

integrated curricullum (kurikulum terintegrasi). Organisasi kurikulum yaitu 

susunan atau cara menyajikan dan membahas materi kurikulum (kurikulum dalam 

pengertian sebagai materi pelajaran). Kurikulum terintegrasi ialah model 

pengorganisasian kurikulum yang meniadakan batas-batas mata pelajaran dan 

menyajikan bahan pelajaran dalam bentuk unit, tema atau keseluruhan. Hal ini 

sesuai dengan apa yang dikatakan oleh slah satu Guru Kelas Sekolah Dasar Alam 

Bekasi 

“Maksud dari kurikulum terintegrasi disini ialah sistem pengorganisasian 

materi yang meniadakan batas mata pelajaran. Jadi kita menggunakannya 
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tema tema besar mba. Nah tema tema besarnya nanti diambil dari perpaduan 

antara kurikulum diknas dengan kurikulum sekolah alam Bekasi” 

(W.GK.12/25-04-2019) 

 

Kurikulum terintegrasi merupakan penggabungan dua macam kurikulum 

yang diintegrasikan menjadi satu dan disesuaikan dengan visi misi sekolah. Seperti 

yang diungkapkan oleh Waka Kurikulum dan Kepala Sekolah Dasar Alam Bekasi 

“Sekolah Alam itu kan beda ya mba dengan sekolah formal pada umumnya. 

Untuk keterintegrasiannya, kita menggunakan kurikulum diknas K13 

dengan kurikulum sekolah alam itu sendiri yang disesuaikan dengan visi 

sekolah dengan mengusung 4 pilar yakni pilar ketakwaan, pilar keilmuan, 

pilar kepemimpinan dan juga pilar kewirausahaan.” (W.WK.8/22-04-2019) 

 

“Kurikulum yang  digunakan disini ada 2 macam, yakni kurikulum dari 

diknas dan juga kurikulum sekolah alam itu sendiri. nah dua kurikulum ini 

diintegrasikan menjadi satu dalam proses pembelajarannya.” (W.KS.8/16-

04-2019). 

 

Berdasarkan observasi pada hari jumat tanggal 12 April 2019 dengan 

mengamati tahapan-tahapan dalam kegiatan proses pembelajaran di dalam dan di 

luar kelas. Dimana pemebelajaran di dalam kelas menggunakan kurikulum dari 

diknas, sedangkan pembelajaran di luar kelas yakni “greenlab” tentang 

memanfaatkan biji kenikir. Berdasarkan dari hasil wawancara, observasi dan 

dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa konsep kurikulum terintegrasi di Sekolah 

Alam Bekasi ialah dengan cara memadukan dua konsep kurikulum yakni kurikulum 

diknas dan kurikulum Sekolah Alam Bekasi yang dalam pengorganisasian 

materinya menjadi unit atau tema bukan mata pelajaran dan juga dekat dengan 

lingkungan sekitar. 
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5.1.1.3 Sekolah Alam Bekasi 

Era saat ini semakin banyak sekolah alternatif yang ditawarkan. Bentuknya pun 

beragam, salah satunya ialah sekolah alam. Sekolah alam kini sedang menjadi tren 

di sejumlah kota. Biasanya alasan orang tua memilih sekolah alam karena 

kecenderungan anaknya ialah anak yang cukup aktif, suka menciptakan hal-hal baru 

dan tidak terlalu suka dengan konsep pendidikan formal yang terkesan kaku. 

Sekolah alam lahir dengan harapan dapat mengembalikan nilai-nilai esensial 

manusia dalam menyatu dengan alam. Sekolah alam merupakan jenis sekolah yang 

menerina berbagai macam bentuk keunikan anak. Hal ini sesuai dengan apa yang 

disampaikan oleh Kepala Sekolah Dasar Alam Bekasi 

“Jadi Sekolah Alam Bekasi ini didirikan memang awalnya dari yang punya 

sekolah ini tuh dulunya suka sama yang namanya tanaman tumbuh 

tumbuhan dan lain sebagainya. Sampe dia membangun sekolah ini ya 

harapannya sekolah ini bisa menjadi sekolah yang ramah terhadap anak-

anak, dalam bermain, dalam bersekolah. Dan ini diawali dari play group. Eh 

TK. Dulu playgroup ada, tapi sekarang adanya TK, SD dan SM. Dan 

memang sekolah ini dibangun atas dasar cita cita yang ingin menjadikan 

sekolah yang ramah anak. Tidak semua sekolah ramah anak kan sebenernya. 

Ramah anak dalam artian. Ramah anak terhadap potensinya, ramah terhadap 

berbagai kelebihan yang dia miliki, ramah dari proses dia belajar. Kan tidak 

semua sekolah punya value kesana. Sehingga dibukalah sekolah Alam 

Bekasi.” (W.KS.4/16-04-2019). 

 

Sekolah alam merupakan sekolah yang bisa didirikan oleh siapapun, yang 

memiliki cita-cita bersama bagaimana menjadikan manusia menyatu dengan alam. 

Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Waka Kurikulum Sekolah Alam 

Bekasi 

“Jadi sehingga semua orang mampu dan bisa melakukan ini. Tapi kalau 

sekolah alam bisa dibuat oleh siapapun. Tujuannya adalah bagaimana 
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kemudian, e lingkungan, alam, manusia, anak dengan Tuhan, mereka bisa 

menyatu dengan bumi.” (W.WK.6/22-04-2019). 

Konsep pembelajaran sekolah alam dengan cara belajar sambil bermain. 

Sekolah bukanlah suatu beban tetapi justru sebaliknya, sekolah adalah hal yang 

menyenangkan. Selain itu kurikulum yang digunakan pun lebih banyak praktek 

ketimbang teori. Serupa dengan apa yang dikatakan oleh salah satu Guru Kelas 

Sekolah Dasar Alam Bekasi 

“Awalnya saya nggak begitu paham mba sama sekolah Alam. Trus pas udah 

ngajar disini jadi tau, bahwa konsep sekolah alam itu sekolah yang 

menggunakan alam sebagai sarana belajar. Selain itu menurut saya sekolah 

alam itu lebih unggul. Disini juga anak anak bisa belajar sambil bermain, 

karena memang disini itu banyak prakteknya.” (W.GK.10/25-04-2019). 

 

Selain itu beberapa siswa yang peneliti temui juga menyampaikan terkait 

perasaan mereka ketika sekolah di Sekolah Alam Bekasi seperti berikut, 

“Seneng banget kak. Karena disini sekolahnya sambil main. Sekolahnya 

juga enak, soalnya banyak pohon pohonnya.” (W.S.9/25-04-2019). 

 

Kegiatan kegiatan yang dilaksanakan di sekolah juga beragam, ini 

berdasarkan hasil wawancara dengan siswa, 

“Banyak kak. Kadang kita ke pasar, trus ada outbond, naik gunung, outing, 

jualan di lingkungan sekolah, ada nge camp juga.” (W.S.11/25-04-2019) 

 

Siswa juga menyampaikan terkait kesan kesan meraka selama diajar oleh 

para fasilitator di Sekolah Alam Bekasi, 

“Enak kak, baik baik juga. Kadang kalau ada temen kita yang dari rumah 

nangis, nanti ditenangin sama Pak Fikri atau nggak Bu Ade.” (W.S.13/25-

04-2019) 

 

Berdasarkan observasi pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 dengan 

mengamati keadaan Sekolah Alam Bekasi. Sekolahnya cukup luas, kelasnya terbuat 
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dari saung saung kayu, pepohonan rimbun, banyak wahana permainan dan juga 

outbond. Berdasarkan dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, dapat 

disimpulkan bahwa Sekolah Alam Bekasi merupakan sekolah yang ramah terhadap 

anak dengan segala potensi dan bakat yang dimilikinya, ramah terhadap lingkungan 

dan menjadikan alam sekitar sebagai sarana sumber belajar. 

5.1.2 Pelaksanaan Implementasi Kurikulum Terintegrasi di Sekolah Dasar 

Alam Bekasi 

Sekolah Alam Bekasi sebagai salah satu sekolah alternatif yang berada di kota, 

hadir untuk menawarkan sebuah gagasan dan cita cita yang luhur, yakni dimana 

Sekolah Alam Bekasi ialah sebuah sekolah yang ramah anak. Ramah dalam artian 

dengan segala potensi dan bakat yang dimiliki masing-masing anak. Bahkan dari 

segi siswanya tidak hanya siswa umum, tetapi juga ada anak-anak inklusi yang ada 

di Sekolah Dasar Alam Bekasi. 

Kurikulum di Sekolah Alam Bekasi menggunakan kurikulum terintegrasi. 

Kurikulum terintegrasi maksudnya ialah kurikulum perpaduan, koordinasi, 

harmoni, kebulatan keseluruhan. Kurikulum terintegrasi meniadakan batas-batas 

mata pelajaran dan menyajikan pelajaran dalam bentuk unit atau tema tema. 

Sehingga terjadilah transformasi ilmu pengetahuan yang esensial karena bentuknya 

tidak hanya teori namun juga praktik. Itulah yang membedakan dengan sekolah 

formal dimana kurikulum yang diajarkan cenderung hanya bersifat hapalan bukan 

dalam bentuk aplikasi. Untuk itu peneliti akan menjabarkan mengenai pelaksanaan 

implementasi kurikulum terintegrasi di Sekolah Dasar Alam Bekasi berdasarkan 

gambar 5.1  
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Gambar. 5.1 Tahap Implementasi Kurikulum Terintegrasi di Sekolah Dasar Alam 

Bekasi 

5.1.2.1 Perencanaan Implementasi Kurikulum Terintegrasi 

Perencanaan merupakan usaha dan pengambilan keputusan yang telah 

diperhitungkan secara matang tentang hal-hal yang akan dikerjakan untuk tahap 

selanjutnya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan sendiri 

dibagi menjadi dua tahap yakni perencanaan di tingkat pusat dan juga perencanaan 

yang dilakukan oleh sekolah. Perencanaan di tingkat pusat ialah perencanaan yang 

mengatur terkait tujuan dan dasar-dasar pemikiran terkait tujuan pendidikan 

nasional. Perencanaan kurikulum di tingkat sekolah meliputi kegiatan perencanaan 

kurikulum yang mencakup perumusan visi misi dan tujuan sekolah, perumusan 

struktur organisasi sekolah dan sumber daya manusia, perencanaan penentuan 

program-program sekolah, pemilihan dan pengorganisasian materi, perencanaan 

pengorganisasian kegiatan pembelajaran, perencanaan pemilihan sumber, alat dan 

sarana belajar. Hal ini peneliti jabarkan dengan gambar sebagai berikut 
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a. Perumusan visi misi dan tujuan sekolah 

Tujuan pendidikan dirumuskan sesuai dengan Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas, Bab II Pasal 3 dikemukakan 

bahwa “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa , bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 

Gambar 5.2 Perencanaan Implementasi Kurikulum Terintegrasi di Sekolah 

Dasar Alam Bekasi 
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Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga 

negara yang demokratis, serta bertanggung jawab. 

Visi adalah sasaran akhir yang terukur dan realistis sesuai dengan potensi 

sekolah yang bersangkutan. Visi merupakan sasaran yang dirumuskan oleh 

berbagai komponen sekolah yang dapat diraih, sehingga kurikulum dikembangkan 

untuk mencapai sasaran yang dirumuskan. Sedangkan misi adalah apa yang 

berkaitan dengan bagaimana agar visi tersebut dapat tercapai. Untuk mencapai 

tujuan nasional pendidikan, maka Sekolah Alam Bekasi mempunyai visi misi 

sekolah yang ingin menjadikan Sekolah Alam Bekasi, sebagai sumber dari nsegala 

sumber kehidupam. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kepala 

Sekolah Dasar Alam Bekasi dan juga Waka Kurikulum Sekolah Dasar Alam Bekasi 

“Kalau visi misi sekolah sendiri ingin menjadikan sebagai oasis. Oasis itu 

adalah sumber.sumber dari segala kehidupan. Harapannya sekolah ini 

menjadi sumber kebaikan untuk lingkungan sekitar, sumber untuk 

perbaikan akhlak anak anak, sumber belajar baik itu dari murid, maupun 

dari gurunya, sumber kemudian kita memperbaiki lingkungan dari skala 

besar, yang kita mulai darilingkungan sekolah dulu yang lebih kecil. Jadi 

bisa menjadi oasisya, kalau e mungkin di padang savana gitu bisa menjadi 

penyejuk, bisa menjadi pendingin.” (W.KS.18/16-04-2019). 

 

“Visi empat pilar Sekolah Alam Bekasi ada empat mba : oasis for learning, 

oasis for growing, oasis for living together. Kalau misinya menyiapakan 

generasi pemimpin yang bertakwa, berilmu, dan arif sehingga menjadi 

rahmat bagi alam semesta. Oasis itu kan artinya sumber ya mba, jadi 

pengennya  SAsi itu jadi sumber dari segala sumber.” (W.WK.10/22-04-

2019). 

 

Selain itu tujuan sekolah membuaut  visi misi tersebut, tak lain dan tak 

bukan adalah agar terciptanya generasi-generasi yang berakhlakul karimah, yang 
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berilmu tapi juga beradab, yang cinta lingkungan dan sesama. Seperti apa yang 

disampaikan oleh salah satu Guru Kelas Sekolah Dasar Alam Bekasi 

“Visi Misi dari sekolah ini intinya ingin menyiapkan generasi generasi yang 

berakhlakul karimah tapi juga berilmu dan cinta lingkungan. Dan di SAsi 

sendiri akademik itu tidak terlalu jadi patokan utama anak anak itu pandai. 

Tapi di SAsi lebih menekankan pada akhlak yang baik pada anak. Jadi kalau 

tujuan orang tua menyekolahkan anaknya di SAsi agar mereka pintar secara 

akademik,  saya rasa kurang tepat jika disekolahkan di SAsi. Karena SAsi 

lebih menekankan pendidikan akhlak” (W.GK.14/25-04-2019). 

 

Berdasarkan observasi pada hari Senin tanggal 15 April 2019 terkait visi 

misi dan tujuan Sekolah Dasar Alam Bekasi, terdapat tiga poin penting dalam visi 

yang diusung yakni oasis for learning, oasis for growing dan oasis for living 

together. Dengan empat pilar tujuan pendidikan yang diusung yakni pilar 

ketaqwaan, pilar keilmuan, pilar kepemimpinan,  dan pilar kearifan. Dapat 

disimpulkan bahwa berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi maka 

dapat disimpulkan bahwa rumusan visi misi Sekolah Alam Bekasi ialah Sekolah 

Alam Bekasi ingin menjadi sumber dari segala sumber kehidupan (oasis). Yang 

harapannya agar tercipta generasi-generasi pemimpin yang bertakwa, berilmu dan 

arif, sehingga bisa menjadi rahmat bagi alam semesta, dengan bakat dan potensi 

masing-masing anak. 

b. Perumusan struktur organisasi sekolah dan sumber daya manusia 

Organisasi merupakan alat yang sangat diperlukan dalam masyarakat, baik 

dalam dunia industri, pendidikan, kesehatan maupun lingkungan tempat tinggal 

kita. Organisasi mengarah pada suatu tujuan dan sasaran yang sama. Dalam sebuah 

organisasi perlu dibuatkan sebuah struktur organisasi untu memperjelas tugas dan 

fungsi dari masing-masing anggota. Hakikat organisasi adalah pondasi dasar dan 
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asas dalam pengelolaan organisasi untuk mencapai tujuannya demi terciptanya 

sistem manajerial yang baik. Sama halnya di Sekolah Dasar Alam Bekasi, agar 

terciptanya sistem manajerial yang baik. Berikut adalah struktur organiosasi dan 

sumber daya yang ada di Sekolah Dasar Alam Bekasi, seperti yang disampaikan 

oleh Kepala Sekolah, dan Waka Kurikulum  

“Untuk struktur organisasi di SAsi, tentu ada direktur, manager, asisten 

manager, bagian program, fasilitator kelas, shadow teacher. Untuk 

perekrutan kita memilih orang orang yang punya ideologi yang sama, dalam 

artian ia yang memang cinta kepada anak, yang semangat, yang berjiwa 

muda, cinta lingkungan dan bisa menjadikan teladan untuk anak anak. Saya 

aja jurusan teknik kimia tapi jadi pengembang kurikulum disini. jadi ya saya 

bener bener belajar dari nol mba.” (W.WK.14/22-04-2019). 

 

Dalam sebuah organisasi tentu terdapat alur perekrutan juga penempatan 

atau pembagian kerja yang dimana harus disesuaikan dengan kemampuan kerja 

sehingga dapat tercipta pelaksanaan kerja yang efektif dan efisien. Hal ini sejalan 

dengan apa yang disampaikan Kepala Sekolah Dasar Alam Bekasi. 

“Kalau untuk perekrutannya sendiri kita didampingi oleh HRD. Prekrutan 

kami ada beberapa tahap, tahap rekrutmen, tahap seleksi, lalu ada tahap 

magang, nah baru kemudian menjadi karyawan. Dari tahapan itu kita 

berikan ilmu, kita berikan pelatihan, juga kita pantau perkembangannya. 

Jadi buat temen temen yang mungkin belum sesuai dengan klasifikasi 

sekolah alam itu belum bisa diterima. Nah kalau kriteria memang dia yang 

harus cinta anak, yang suka bereksperimen itu yang paling penting. Karena 

itu kan guru sekolah alam, yang suka tantangan, yang suka sama alam, yang 

peduli cinta dan kasih. Jadi bukan hanya masalah dia dari jurusan mana, dan 

skil organisasi. Karena guru guru sekolah alam, diharapkan mampu 

memberikan kreatifitas cara. Mampu dari memberikan pembelajaran diknas 

dengan sekolah alam. Kalau pun belum ada pengalaman, biasanya kita liat 

dari pengalaman organisasi di kampusnya, dia dulu aktivis apa, sehingga 

biasanya kalau aktivis aktivis organisasi dia sudah terbiasa untuk belajar 

berfikir untuk mengkonsep sesuatu sehingga dia mampu 

mengimplementasikan dalam pendidikan” (W.KS.20/16-04-2019). 
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Berdasarkan observasi pada hari Senin tanggal 15 April 2019 dengan 

mengamati struktur organisasi sekolah dan sumber daya manusia yang ada di 

Sekolah Alam Bekasi. Peneliti melihat masih ada pegawai yang memiliki job  ganda 

yakni manager  media tapi juga menjadi fasilitator kelas. Berdasarkan dari hasil 

wawancara, observasi dan dokumentasi maka dapat disimpulkan bahwa struktur 

organisasi Sekolah Alam Bekasi, kepemimpinan tertinggi  ialah eksekutif direktur,  

yang membawai tim management. Tim management membawai para manager dan 

staff dan juga para fasilitator dan current affairs. Meskipun aumber daya manusia 

di Sekolah Alam Bekasi sudah ada kurang lebih 100 orang, namun masih  ada 

beberapa orang yang memiliki tugas ganda. 

c. Perencanaan penentuan program-program sekolah 

Perencanaan program ialah alokasi waktu yang disediakan untuk mencapai 

tujuan yang diharapakan yakni standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah 

ditetapkan. Perencanaan program diperlukan agar kompetensi dasar  yang ada 

dalam standar isi dapat dicapai oleh siswa. Penentuan perencanaan program-

program sekolah dirumuskan oleh pihak pihak terkait seperti guru kelas, kepala 

sekolah juga pihak yayasan dengan mengadakan rapat. Hal ini sejalan dengan apa 

yang dikatakan oleh Kepala Sekolah Dasar Alam Bekasi 

“Kalau untuk program kita ada yang namanya rapat guru dan cor level. 

Biasanya itu nanti masing masing guru rapat dengan kelasnya masing-

masing, dalam setahun kita berikan form, mau outing kemana, mau program 

apa, mau home visit apa, nanti dirapatkan dengan masing masing kelas, 

nanti dari masing masing kelas, baru dirapatkan dengan kita, nanti disitu ada 

asas pertimbangan untuk program yang dipertimbangkan untuk masing 

masing kelas, disesuaikan dengan kebutuhan dan juga jaringan jaringan 

yang ada.” (W.KS.46/16-04-2019). 
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Selain itu program-program yang dirancang pun tidak hanya melibatkan 

pihak sekolah, tapi juga melibatkan orang tua dan juga masyarakat sekitar. Hal ini 

seperti apa yang disampaikan Waka Kurikulum Sekolah Dasar Alam Bekasi 

“Kalau terkait program-program sekolah, ya saya kerjasama dengan kepala 

sekolah, nanti setelah itu dirapatkan dengan yayasan juga mba. Nah uniknya 

kita juga ada program yg melibatkan orang tua, seperti project sains, 

meeting parent, dan juga home visit. Tujuannya ialah untuk mempererat 

silaturahmi, saling mengenal antar keluarga satu sama lain” (W.WK.20/22-

04-2019) 

 

Berdasarkan observasi pada hari Jumat tanggal 12 April 2019 dengan 

mengamati proses kegiatan pembelajaran.  dimana pada hari itu terdapat materi 

project sains membuat pasta gigi dan juga materi bidang greenlab tentang 

pemanfaatan biji kenikir. Dapat disimpulkan bahwa  berdasarkan hasil dari 

wawancara, observasi dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa perencanaan 

penentuan program-program Sekolah Alam Bekasi, dibuat selama satu tahun 

pelajaran. Program-program sekolah yang dibuat pun menyesuaikan dengan 

kebutuhan masyarakat ataupun kebutuhan perkembangan anak itu sendiri. Seperti 

pada kegiatan earth day anak anak diajak keluar untuk berbagi bibit tanaman kepada 

masyarakat sekitar. 

d. Pemilihan dan pengorganisasian materi 

Belajar adalah proses perubahan tingkah laku. Namun demikian kita akan 

sulit melihat bagaimana proses terjadinya perubahan tingkah laku dalam diri 

seseorang. Walaupun kita tidak dapat melihat proses terjadinya perubahan tingkah 

laku pada setiap orang, akan tetapi sebenarnya kita bisa melihat seseorang itu sudah 

belajar atau belum, dengan membandingkan kondisi sebelumnya dan sesudah 
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proses pembelajaran berlangsung. Suatu sistem proses pembelajaran terdiri dari 

beberapa komponen yang satu sama lain saling berinteraksi. Komponen-komponen 

tersebut adalah tujuan, materi, metode atau strategi, dan media yang digunakan. Isi 

atau materi merupakan komponen kedua dalam sistem pembelajaran. Dalam 

konteks tertentu materi pelajaran merupakan inti dalam proses pembelajaran. 

Namun di Sekolah Dasar Alam Bekasi adalah sekolah yang berorientasi pada 

pencapaian tujuan atau kompetensi. Maka dari itu tugas dan tanggung jawab guru 

bukanlah sebagai sumber belajar. Dengan demikian materi pelajarannya pun dapat 

diambil dari berbagai sumber. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Waka 

Kurikulum dan salah satu Guru Kelas Sekolah Dasar Alam Bekasi 

“Kita tuh biasanya ada sosialisasinya mba, tentang apa saja yg harus 

dipersiapkan untuk tahun pelajaran baru, termasuk sosialisasi pembuatan 

DAP, Recent Plant, gitu. Disitu sudah ada materi apa yang disampaikan, dan 

biasanya kita menggunakan banyak sumber. Tidak bergantung pada buku 

teks.” (W.WK.22/22-04-2019). 

 

“Masing masing guru itu kan menyiapkan DAP harian (Development 

Appropiate Program) kayak semacam RPP lah mba. Nah disitu sudah 

include dari materi yg mau disampaikan seperti apa, sistem 

pembelajarannya seperti apa, metode ataupun media yang digunakan mau 

seperti apa, temanya apa, dan tema temanya pun biasanya kita memilih tema 

tema yang berdekatan dengan keseharian anak” (W.GK.20/25-04-2019). 

 

Berdasarkan observasi pada hari Jumat tanggal 12 April 2019 dengan 

mengamati proses kegiatan pembelajaran.  dimana pada hari itu terdapat materi 

project sains membuat pasta gigi dan juga materi bidang greenlab tentang 

pemanfaatan biji kenikir.  Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan 

dokumentasi dapat disimpulkan bahwa pemilihan pengorganisasian materi 

berdasarkan dengan tema tema yang dekat dengan lingkungan. Pengorganisasian 
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materi pun tidak melulu materi tema, melainkan juga ada materi dari bidang seperti 

greenlab, english, tahsin dan seni 

e. Perencanaan pengorganisasian kegiatan pembelajaran 

Mengajar ialah proses menyampaikan informasi atau pengetahuan dari guru 

kepada siswanya. Proses menyampaikan materi sering disebut sebagai proses 

mentransfer ilmu. Mentransfer disini bukan hanya sekedar memindahkan 

pengetahuan tetapi juga menanamkan ilmu pengetahuan, ketrampilan, sikap kepada 

murid. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Waka Kurikulum Sekolah 

Dasar Alam Bekasi 

“Kegiatan pembelajaran pun sudah termasuk dalam DAP itu tadi mba. 

Cuma kan karena di SAsi lebih mengutamakan menanamkan nilai nilai 

karakter, yang religius, yang nasionalis yang mandiri dan berintegritas, 

maka dalam kegiatan pembelajaran pun harus memuat karakter itu. 

Misalnya sebelum pembelajaran mereka sholat dhuha dulu, lanjut nantia ada 

yang kultum, nanti mereka mengecek juga temennya yang nggak berangkat 

hari itu dsb” (W.WK.26/22-04-2019). 

 

Mengajar juga dimaknai sebagai proses mengatur lingkungan supaya siswa 

belajar. Seseorang dikatakan belajar apabila terjadi perubahan tingkah laku yang 

positif. Untuk itu sebelum belajar guru mengkondisikan siswanya agar siap dengan 

proses pembelajaran yang sudah dirancang. Hal ini sejalan dengan apa yang 

disampaikan oleh salah satu Guru Kelas Sekolah Dasar Alam Bekasi 

“Sebelum belajar mereka wudhu, sholat dhuha, duduk melingkar, ada anak 

yang memandu opening untuk menanyakan kabar, berdoa, opening dari 

guru untuk nge cek sholat, cek bangun subuh, cek tugas kultum, 

menyampaikan info lomba. Kemudian guru menyampaikan pembelajarn 

hari itu, mengkondisikan anak anak untuk dibagi menjadi beberapa 

kelompok, sholat dzuhur berjamaah, snack time, makan siang, kemudian 

mereka masuk lagi ke kelas melanjutkan pembelajaran, guru mereview 
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pembelajaran hari itu, hikmah apa yg bs diambil, trus mereka pulang” 

(W.GK.24/25-04-2019). 

 

Berdasarkan observasi pada hari Jumat tanggal 12 April 2019 dengan 

mengamati proses kegiatan pembelajaran di Sekolah Alam Bekasi, dimana anak 

anak dibagi dalam beberapa kelompok, kemudian mereka disuruh membuat 

percobaan sains tentang membuat pasta gigi, setelah itu hasilnya di paparkan di 

depan kelas. Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat 

disimpulkan bahwa perencanaan pengorganisasian kegiatan pembelajaran 

dituangkan dalam DAP yang dijadikan panduan guru dalam proses pembelajaran. 

f. Perencanaan pemilihan sumber, alat dan sarana belajar 

Alat dan sumber walaupun fungsinya sebagai alat bantu akan tetapi 

memiliki peran yang tidak kalah pentingnya. Dalam kemajuan teknologi seperti 

sekarang ini memungkinkan siswa dapat belajar dari mana saja dan kapan saja 

dengan memanfaatkan teknologi. Dengan banyaknya sumber belajar harapannya 

kualitas pendidikan semakin baik. Sekolah Dasar Alam Bekasi juga menggunakan 

berbagai macam sumber belajar baik dari alam maupun pemanfaatan teknologi. Hal 

ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh salah satu Guru Kelas Sekolah Dasar 

Alam Bekasi 

“Sumber yg digunakan banyak ya mba, dari alam, buku, internet. Trus kita 

juga ada ampi teather tuh di bagian belakang, disitu biasanya kita gunakan 

juga untuk pertunjukan bakat anak anak SAsi” (W.GK.26/25-04-2019). 

 

Guru juga berperan dalam penentuan standar sumber belajar yang akan 

digunakan. Siswa tidak dianggap sebagai objek belajar yang dapat diatur dan 

dibatasi oleh kemauan guru,melainkan siswa ditempatkan sebagai subjek yang 
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belajar sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan yang dimilikinya. Oleh sebab 

itu segala apa yang digunakan atau dipelajari dan mempelajarainya tidak semata-

mata ditentukan oleh keinginan guru, akan tetapi memperhatikan setiap perbedaan 

siswa. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Kepala Sekolah  Dasar 

Alam Bekasi  

“Itu dari gurunya,dari standar yang sudah ada, dan dibantu oleh shadownya. 

Misal untuk materi ini kira kira Aqila sudah biabelum ya Bu, terus harus 

senantiasa untuk saling berkoordinasi. Karena kan memang untuk anak anak 

spesial untuk pemebalajaran akademis  tidak usah terlalu menjadi momok. 

Itu cukup menajdi capaian yang ananda bisa. Karena anak anak spesial 

memang tidak mudah. Dalam satu hari anak sudah bisa belajar macam 

macam. Anak spesial bisa menulis satu papan tulis aja atau satu baris aja, 

itu sudah menjadi kemajuan untuk anak anak spesial” (W.KS.28/16-04-

2019) 

 

Berdasarkan observasi yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 12 April 

2019 peneliti mengamati sumber,alat dan sarana belajar di Sekolah Alam Bekasi. 

Sumber, alat dan sarana belajar yang digunakan di Sekolah Alam Bekasi sangat 

beragam. Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat 

disimpulkan bahwa pemilihan sumber alat dan sarana belajar di Sekolah Alam 

Bekasi sangat beragam. Guru bisa memanfaatkan lingkungan dan alam sebagai 

sarana dalam pembelajaran. 

5.1.2.2 Pelaksanaan Implementasi Kurikulum Terintegrasi dalam Proses 

Pembelajaran 

a. Kepemimpinan kepala sekolah dalam pelaksanaan kurikulum 

Kepemimpinan pendidikan merupakan suatu kemampuan seseorang untuk 

mempengaruhi, membimbing, mengarahkan dan menggerakkan staff sekolah agar 
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dapat bekerja secara efektif  dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang telah 

ditetapkan. Dalam lembaga sekolah tentu ada pemimpin yang kita patuhi dan sangat 

berpengaruh perannya dalam sebuah organisasi pendidikan, yakni kiepala sekolah. 

Kepala sekolah memiliki peran penting dalam mengatur keberjalanan pelaksanaan 

program-program yang telah direncanakan. Pun sama  halnya dalam pembelajaran 

di  sekolah juga memiliki andil untuk memonitoring kegiatan pembelajaran yang 

ada di sekolah. Sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Kepala Sekolah dan Waka 

Kurikulum Sekolah Dasar Alam Bekasi. 

“Kalau dari peran kepala sekolah yang pertama adalaah saya memonitoring 

pembelajaran yang ada di kelas. Nah disini cara kami memonitoring adalah 

dengan melihat dari DAP yang sudah diberikan oleh guru guru. DAP itu 

seperti RPP. Nah RPP kalau di sekolah umum, kalau di kita adalah DAP 

(Daily Activity). Nah  dari DAP itu akan terlihat program-program yang 

dilakukan guru itu apa saja. Seperti itu. Jadi memang karena di Sekolah 

Alam adalah BBA bukan mapel, jadi aktifitasnya terlihat detail. Jadi dari 

BBA ini sudah bisa belum masuk menyentuh ke pembelajarannya dia. Yang 

kedua adalah saya memastikan bahwa kurikulum sekolah alam berjalan baik 

di dalam pembelajaran KBM dengan cara di setiap pembelajaran tematik itu 

ada value nilai akhlak yang ada di sana, jadi dari memonitoring 

pembelajaran kelas, yang kedua memastikan pembelajaran sekolah alam itu 

berjalan karena di setiap tematik yang  ada di sekolah itu ada nilai akhlaknya 

saya komunikasikan dulu. Perbulan ada nilai akhlaknya  harus 

diintegrasikan dalam kehidupan anak sehari-hari. Tidak melulu masalah 

teoritis misalnya apa pengertian sabar, jelaskan pengertian sabar, tapi 

aktifitasnya. Jadi misalnya anak yang kelas besar dikasih  problem solving 

bisa, yang kelas kecil kemudian diberikan permainan untuk mencapai 

cakupan nilai tersebut.  Selanjutnya adalah disini mencoba untuk bagaimana 

kemudian anak bisa mendapatkan pembelajaran sesuai dengan potensi dan 

bakatnya. Disini terlihat lagi  dari tadi bagaimana  DAP yang dibuat tadi 

aktivitasnya beragam, berulang dan sesuai bakat. Nah karena kita di sekolah 

alam, jadi dipastikan seluruh kegiatan anak itu mencakup tiga B tadi.” 

(W.KS.12/16-04-2019). 
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“Kita memantau sih mba. Kan para guru itu udah ada lesson plannya masing 

masing. Nah itu yang digunakan untuk acuan selama mereka mengajar. Tapi 

ya itu kadang ada beberpa tema yang tidak sesuai dengan jadwal, ya 

beberapa menyesuaikan.” (W.WK.24/22-04-2019). 

 

Berdasarkan observasi pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 dengan 

mengamati sumber daya manusia yang ada di Sekolah Alam Bekasi, mulai dari 

aktivitas para pegawainya dan hubungan kekeluargaan diantara pegawai yang satu 

dengan pegawai yang lainnya. Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan 

dokumentasi, maka dapat disimpulkan bahwa Kepala Sekolah memiliki peran yang 

cukup signifikan dalan pelaksanaan implementasi kurikulum terintegrasi di Sekolah 

Alam Bekasi. Kepala Sekolah dibantu oleh Waka Kurikulum memiliki tugas untuk 

memonitoring kegiatan pembelajaran dan juga memastikan apakah kurikulum 

sekolah alam berjalan dengan sebagaimana mestinya atau tidak. Bisa melalui DAP 

yang telah dirancang,ataupun  melalui sharing antar guru. 

a. Pembagian tugas mengajar guru 

Komponen-komponen yang berpengaruh dalam  proses pembelajaran ada 

berbagai macam salah satunya ialah guru. Bagaimanapun bagus dan idealnya 

kurikulum pendidikan, bagaimanapun lengkapnya sarana dan prasarana 

pendidikan, jika tidak diimbangi dengan kemampuan guru dalam 

mengimplementasikannya, maka semuanya akan kurang bermakna. Seperti halnya 

di Sekolah Alam Bekasi masing-masing guru memiliki peran yang penting dalam 

proses pembelajaran. berikut peran masing-masing guru sperti yang disampaikan 

oleh Kepala Sekolah, Waka Kurikulum dan juga salah satu Guru Kelas Sekolah 

Dasar Alam Bekasi 
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“Jadi kan dikelas ada fasil dan co fasil. Fasil itu dia memberikan 

pendampingan penuh terhadap anak dan juga guru yang di co fasil. Jadi gini, 

co fasil itu tadi dia masuk ke dalan sekolah alam karena proses waktu. Jadi 

pada saat kemudian dimkungkinkan juga dalam satu kelas ada fasil dua 

duanya. Tidak harus fasil dan co fasil. Jadi memang yang lebih baik fasil 

dua duanya. Tapi kalau diditu ada co fasil, berarti tugas untuk memberikan 

pendsmpingan pembelajaran kepada co fasil. Karena kita tidak mungkin 

melepas co fasil sendirian. Co fasil juga tugasnya sama dengan fasil. Sama 

sama membuat raport, membuat DAP, pelaksanaan KBM, cuman disini 

pasti co fasil akan lebih banyak menyerap ilmu dari fasil. Dan menjalankan 

perintah yang memang itu menjadi tupoksi dalam proses KBM.” 

(W.KS.22/16-04-2019). 

 

“Di dalam kelas  kan ada fasil, co fasil dan ST, mereka bertiga yang 

bertanggungjawab dalam kelas tersebut. Fasil tugasnya sebagai koordinator 

kelas, selain itu fasil juga memiliki peran penting dalam mengkoordinasikan 

penerapan kurikulum di dalam kelas, nah saya biasanya kalau ada apa apa 

tentang kurikulum koordinasinya ke fasil. Sedang co fasil membantu fasil 

dalam mengajar dan mengkondisikan anak anak di dalam kelas. Shadow 

teacher tugasnyabmendampingi anak anak ABK di dalam kelas.” 

(W.WK.28/22-04-2019). 

 

“Nah kalau disini satu kelas kan ada 3 guru ya mba. Nah kita biasa 

menyebutnya dengan fasil, co fasil dan shadow teacher. Masing masing 

memiliki tugas tersendiri. Contoh, Fasil sebagai koordinator di kelas 

tersebut, sekaligus membackup. Sedangkan co fasil memiliki tugas 

mengajar dan menyampaikan materi pada hari itu, shadow teacher memiliki 

tugas untuk mendampingi anak ABK dalam pembelajarannya.” 

(W.GK.18/25-04-2019). 

 

Berdasarkan observasi  dilakukan pada hari Jumat tanggal 12 April 2019 

dengan mengamati pembagian tugas antara fasilitaor kelas, co fasilitator kelas dan 

juga shadow teacher, terdapat pembagian tugas mengajar yang jelas juga disertai 

kerjasama yang baik antar guru. Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan 

dokumentasi dapat disimpulkan bahwa pembagian tugas mengajar guru cukup 

jelas, dimana di dalam kelas terdapat tiga orang guru yakni, fasil, co fasil dan 
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shadow  teacher, yang dimana masing masing memiliki peran masing-masing. Fasil 

sebagai koordinator kelas, co fasil membantu fasil dalam mengajar dan juga 

mengkondisikan anak anak di kelas, serta shadow teacher memiliki tugas untuk 

membantu anak anak inklusi dalam pembelajaran. 

b. Pembagian tugas ekstrakurikuler 

Siswa adalah pribadi yang unik. Keunikannya bisa dilihat dari adanya setiap 

perbedaan. Bakat, minat dankemampuan yang dimiliki pun beragam. Perbedaan 

itulah menuntut guru untuk membimbing siswa-siswinya agar mereka bisa 

mencapai tugas perkembangan mereka. Sehingga dengan ketercapaian itu ia dapat 

tumbuh dan berkembang sebagai manusia ideal yang menjadi harapan setiap orang 

dan masyarakat. Ekstrakurikuler adalah salah satu alternatif yang disediakan di 

sekolah untuk membantu siswa dalam mengembangkan bakat, minat dan potensi 

yang ada di dalam diri masing-masing individu. Tugas guru ialah membimbing 

serta mengarahkan siswa agar dapat mengikuti ekstrakurikuler yang sesuai dengan 

bajat, minat dan kemampuan mereka. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan 

oleh Waka Kurikulum dan juga salah satu Guru Kelas Sekolah Dasar Alam Bekasi 

“Untuk kegiatan ekstrakurikuler di SAsi koordinatornya  ada Pak Ogi. Tapi 

beliau hanya sebagai koordinator saja, sekaligus sebagai penghubung pihak 

sekolah dengan pihak dari luar. Nah untuk ditiap tiap ekskul, kita 

mengundang tenaga ahli dari luar. Nah untuk ekskulnya ada bermacam 

macam, seperti futsal, panahan, kesenian, vokal, komputer” (W.WK30/22-

04-2019). 

 

“Untuk ekskulnya sendiri dilaksanakan setiap hari Rabu. Ada macem 

macem, ada panahan, futsal, kesenian, vokal, komputer. Dan biasanya kita 

menggundang dari tenaga luar yang lebih profesional. Nah tugas kita 

mengarahkan mereka sesuai dg minat dan bakat mereka mba. Kan sebelum 
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mereka masuk ada tes bakat minat, jadi kita tau minat bakat mereka 

dimana.” (W.GK.30/25-04-2019). 

 

Berdasarkan observasi yang dilakukan pada hari hari Jumat tanggal 12 April 

2019 dengan mengamati peoses belajar mengajar, dimana peneliti tidak melihat 

fasilitator kelas yang menjadi tenaga ahli dalam kegiatan ekstrakurikuler. 

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat disimpulkan 

bahwa guru tidak memiliki tugas dalam pembagian ekstrakurikuler, guru hanya 

memiliki tugas untuk mengarahkan ektrakurikuler mana yang bisa diikuti anak 

sesuai dengan potensi dan bakat anak. Karena untuk kegiatan ekstrakurikuler, 

Sekolah Alam Bekasi mengundang tenaga ahli dari luar. Namun tidak menutup 

kemungkinan jika memang ada dari guru yang berkompempeten, diperbolehkan 

untuk menjadi pengampu ekstrakurikuler. 

c. Pembagian tugas bimbingan kelas 

Dalam proses pembelajaran motivasi merupakan salah satu aspek dinamis 

yang sangat penting. Sering terjadi siswa yang kurang berprestasi bukan disebabkan 

oleh kemampuannya yang kurang, akan tetapi dikarenakan tidak adanya motivasi 

untuk belajar sehingga ia tidak berusaha untuk menggerakkan segala 

kemampuannya. Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Kepala Sekolah, Waka 

Kurikulum dan Guru Kelas Sekolah Alam Bekasi 

“Kalau saya sebagai Kepala Sekolah, membantu guru untuk 

mengidentifikasi siswa siswa yang memerlukan layanan bimbingan dan 

konseling, serta pengumpulan data data siswa tersebut. Selain itu biasanya 

saya juga membantu mengembangkan suasana kelas, hubungan guru 

dengan siswa dengan cara mengajak mereka untuk berdiskusi atau biasanya 

saya mengundang temen saya dari sekolah lain sebagai narasumber.” 

(W.KS.48/16-04-2019). 
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“Saya dengan kepala sekolah bertugas membantu guru guru untuk 

mengidentifikasi kiranya mana anak anak yang memerlukan penanganan 

khusus. Kalau misalnya guru guru nya tidak bisa memberikan bimbingan, 

nanti dipindahtugaskan ke kita. Jadi prinsipnya semua guru harus bisa jadi 

konselor. Tapi kalau untuk anak anak ABK terkait dengan perkembangan 

tumbuh kembang mereka, guru juga berkomunikasi dengan dokter khusus 

yang disediakan. Misal terkait makanan apa yg boleh dikonsumsi dan mana 

yang tidak. Sehingga perkembangan belajar dan fisiknya bisa berjalan 

seimbang.” (W.WK.32/22-04-2019). 

 

“Kalau bimbingan di kelas sih, kita melihat anak satu satu ya mba, kadang 

ada yang berangkat sekolah tiba tiba nangis. Nah biasanya kita langsung 

tanggep tuh untuk menanyakan dia kenapa. Nah yang sering terjadi adalah 

biasanya di rumah anak ada masalah dengan orang tuanya. Setelah anak 

tersebut kita nasehati, nanti kita juga mengkomunikasikan kepada orang 

tuanya tentang kejadian tersebut. Sehingga bisa memberikan masukan 

kepada orang tua untuk kedepannya bagaimana mereka harus bersikap.” 

(W.GK.32/25-04-2019). 

 

Berdasarkan observasi pada hari jumat tanggal 12 April 2019 dengan 

mengamati peran guru (fasilitator kelas) dalam kegiatan belajar mengajar. Guru 

memberikan bimbingan didalam kelas berupa nasihat-nasihat dan juga hikmah-

hikmah setelah mereka mempelajari sesuatu. Selain itu peneliti juga melihat 

dokumen portofolio anak yang didalamnya telah termuat bakat anak serta 

ketrampilan dan perunbahan apa saja yang terjadi pada anak saat pembelajaran. 

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi maka dapat disimpulkan 

bahwa semua pihak Sekolah memiliki tugas bimbingan kepada muridnya, agar 

terciptanya anak-anak yang beradab dan juga berilmu, sesuai dengan visi misi 

Sekolah Alam Bekasi. 

d. Menyusun rencana pelaksanaan 
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Rencana pelaksanaan program-program sekolah sangatlah penting.  

Rencana pelaksanaan dapat mendorong guru lebih siap melakukan kegiatan 

pembelajaran dengan perencanaan yang matang. Rencana pelaksanaan 

pembelajaran harus disusun secara sistemik, sistematis, utuh dan menyeluruh 

dengan beberapa kemungkinan penyesuaian dalam situasi pembelajaran yang 

aktual. Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Waka Kurikulum dan juga Guru 

Kelas 

“Penyususnan program pembelajaran akan bermuara pada rencana 

pelaksanaan pembelajaran, sebagai produk program pembelajaran jangka 

pendek yang mencakup komponen program kegiatan belajar dan proses 

pelaksanaan program. Nah komponen program mencakup kompetensi 

dasar, materi, metode, media, sumber belajar, dan waktu belajar” 

(W.WK.34/22-04-2019). 

 

“Rencana pembelajaran itu kan mencerminkan apa yang akan dilakukan 

guru dalam memberikan kemudahan belajar bagi peserta didik, bagaimana 

melakukannya dan mengapa guru melakukan itu. Jadi rencana pembelajaran 

memiliki kedudukan yang esesnsial dalam pembelajaran yang efektif karena 

akan membantu membuat disiplin kerja yang baik, kemudian juga membuat 

suasana menjadi menarik, pembelajaran yang diorganisasikan menjadi baik 

dan juga relevan” (W.GK.34/25-04-2019). 

 

Berdasarkan observasi pada hari senin tanggal 15 April 2019 dengan 

mengamati dokumen program tahunan yang telah disusun oleh Sekolah Alam 

Bekasi, serta mengamati dokumen rencana pelaksanaan pembelajaran. Berdasarkan 

hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, maka dapat disimpulkan bahwa 

dalam menyusun rencana pelaksanaan program mereka berpedoman pada program 

tahunan yang telah dibuat bersama. Entah itu program tahunan ataupun program-

program pembelajaran. Dalam komponen program mencakup kompetensi dasar, 

materi, pendekatan dan metode, media dan sumber belajar. Waktu belajar dan daya 
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dukung lainnya. Semuanya disusun secara sistematis guna mencapai pembelajaran 

yang efektif, efisien dan menyeluruh. 

e. Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan dan jadwal pengajaran 

Rencana pelaksanaan pembelajaran terdiri dari beberapa komponen yang 

saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Dalam Permendikbud Nomor 22 Tahun 

2016 dikemukakan bahwa komponen RPP terdiri atas nama sekolah atau satuan 

pendidikan, nama mata pelajaran, kelas atau semester, materi pokok, alokasi waktu, 

tujuan pembelajaran, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, 

materi pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, sumber belajar, 

prosedur pembelajaran dan penilaian pembelajaran. Menyusun jadwal pengajaran 

sangatlah penting. Dalam penyusunanya, alokasi waktu pada setiap kompetensi 

dasar dilakukan dengan memperhatikan jumlah minggu efektif dan alokasi waktu 

mata pelajaran perminggu dengan mempertimbangkan jumlah kompetensi dasar, 

kedalaman materi, tingkat kesulitan dan tingkat kepentingannya. Hal ini sejalan 

dengan pernyataan Waka Kurikulum dan juga Guru Kelas Sekolah Dasar Alam 

Bekasi 

“Di SAsi tidak hanya berfokus pada mapel mapel umum yang sifatnya 

tematik. Tetapi di SAsi juga ada mapel mapel bidang seperti green lab, 

english, tahsin, SBK dan olahraga. Jadi pembagiaannya harus sesuai dengan 

keperluan juga. Untuk mapel bidang kita alokasikan waktu 1 kali pertemuan 

30 menit. Dan setiap harinya ada 2-3 mapel bidang.” (W.WK.36/22-04-

2019). 

 

“Dalam menyusun jadwal pelaksanaan dan jadwal pengajaran kita ya harus 

membuat DAP mba atau semacam RPP. Nah dengan adanya rencana 

pelaksanaan tadi maka jadwal pelaksanaan kegiatan belajar dan juga jadwal 

pelajaran akan menjadi lebih mudah.” (W.GK.36/25-04-2019). 
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Berdasarkan observasi yang dilakukan pada hari Senin tanggal 15 April 

2019 dengan mengamati dokumen jadwal pelajaran yang telah dibuat oleh waka 

kurikulum, alokasi waktu memang disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan 

juga kedalaman materi tersebut. Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan 

dokumentasi maka dapat disimpulkan bahwa dalam menyusun  jadwal pelajaran 

adalah tugas dari waka kurikulum. Dalam satu hari pembelajarannya berbasis tema 

digabung dengan mapel bidang dari Sekolah Alam Bekasi, dengan menyesuaikan 

waktu, kebutuhan dan kebermanfaatan bagi siswanya. 

f. Pengisian daftar penilaian kemajuan belajar dan perkembangan siswa 

Penilaian proses pembelajaran menggunakan pendekatan penilaian autentik 

yang menilai kesiapan peserta didik, proses belajar dan hasil belajar secara utuh. 

Keterpaduan penilaian tersebut akan menggambarkan kapasitas dan gaya belajar 

pesertab didik yang mampu menghasilkan dampak pada aspek pengethuan dan juga 

aspek sikap. Penilaian kemajuan belajar digunakan oleh guru untuk melakukan 

perbaikan pada pembelajaran-pembelajaran selanjutnya. Hal ini sejalan dengan apa 

yang disampaikan oleh Waka Kurikulum dan Guru Kelas Sekolah Dasar Alam 

Bekasi 

“Yang mengisi itu dari gurunya mba, nah kita hanya membuat formatnya 

saja. Nah kita kan ada tiga macam penilaian, yaitu raport portofolio bakat 

dan potensi anak, raport perkembangan karakter anak, raport capaian 

akademis standar kurikulum standart nasional pendidikan. Nah untuk anak 

anak ABK ada capaian khususnya. Karena capaian anak ABK tidak sama 

dengan anak biasa pada umumnya.” (W.WK.38/22-04-2019). 

 

“Untuk penilaian perkembangan belajarnya sih kita melihat perilakunya dia 

di keseharian ya mba, dilihat juga pas pembelajaran. kira kira dia udah ada 

kemajuan apa atau mengalami kesulitan apa. Nah tujuannya agar bisa 
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dijadikan evaluasi untuk pembelajaran selanjutnya” (W.GK.38/25-04-

2019). 

 

Berdasarkan observasi yang  dilakukan pada hari Senin tanggal 15 April 

2019 dengan mengamati dokumen portofolio bakat dan potensi anak, raport 

perkembangan karakter,dan raport capaian akademik Sekolah Alam Bekasi yang 

merupakan salah satu penilaian tertulis. Berdasarkan hasil wawancara, observasi 

dan dokumentasi dapat disimpulkan  bahwa pengisisan daftar penilaian kemajuan 

belajar dan perkembangan siswa diisi oleh guru dalam bentuk raport portofolio 

bakat dan potensi anak, raport perkembangan karakter anak dan raport capaian 

akademik standar kurikulum standar nasional pendidikan. 

g. Pengisian buku pribadi siswa  

Penilaian sikap merupakan kegiatan untuk mengetahui perilaku spiritual 

dan sosial peserta didik yang dapat diamati dalam kehidupan sehari-hari. Baik di 

dalam kelas maupun di luar kelas sebagai hasil pendidikan. Pengisisan buku pribadi 

siswa ditujukan untuk mengetahui capaian atau perkembangan sikap peserta didik 

agar sesuai dengan nilai-nilai yang telah ditetapkan oleh satuan pendidikan. Hal ini 

sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Waka Kurikulum dan juga Guru Kelas 

Sekolah Dasar Alam Bekasi 

“Kan di SAsi ada 3 macam raport penilaiannya ya mba, nah kalau terkait 

pribadi dan akhlaknya kita menggunakan raport perkembangan karakter. 

Bentuknya seperti lembar penilaian portofolio nah nanti didalamnya ada 

aspek aspek karakter yang dinilai. Selain secara tertulis kita juga ada 

pertemuan 3 bulan sekali tatap muka untuk membicarakan terkait 

perkembangan anaknya.” (W.WK.40/22-04-2019). 

 

“Kalau untuk pengisian buku pribadi siswa kita juga ada mba, tapi modelnya 

pake rapotan gitu. Namanya raport perkembangan karakter. Nah dari situ 
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ada laporan karakter si anak, misal dia di sekolah seperti apa 

kesehariaannya, sosialnya dengan temen temennya, selain itu kita juga 

mengamati kegiatan mereka pas di luar lapangan.” (W.GK.40/25-04-2019). 

 

Berdasarkan observasi yang dilakukan pada hari Senin tanggal 15 April 

2019 dengan mengamati dokumen buku pribadi siswa, yang dimana terdapat poin-

poin yang dinilai seperti kesopanan, akhlakul karimah. Berdasarkan hasil 

wawancara, observasi dan dokumentasi, maka dapat disimpulkan bahwa dalam 

pengisisan buku pribadi siswa terdapat aspek aspek yang dinilai yang berkaitan 

dengan karakter dan akhlak siswa, seperti aspek-aspek sosial dan aspek-aspek 

spiritualitas. 

5.1.2.3 Evaluasi Implementasi Kurikulum Terintegrasi di Sekolah Alam 

Bekasi 

Evaluasi merupakan proses yang sangat penting dalam kegiatan pendidikan. Bagi 

guru evaluasi dapat menentukan efektivitas kinerjanya selama ini. Sedangkan bagi 

pengembang kurikulum evaluasi dapat memberikan informasi untuk perbaikan 

kurikulum yang sedang berjalan. Melalui evaluasi sisiwa akan mendapatkan 

informasi tentang efektivitas pembelajaran yang dilakukannya. Dari hasil evaluasi 

siswa akan dapat menentukan harus bagaimana proses pembelajaran yang harus 

dilakukan. Evaluasi merupakan alat yang penting untuk mengetahui bagaimana 

ketercapaian siswa dalam menguasai tujuan yang telah ditentukan. 

Evaluasi dapat memberikan informasi untuk mengembangkan program 

kurikulum.informasi ini sangat dibutuhkan baik untuk guru maupun untuk para 

pengembang kurikulum khususnya untuk perbaikan program selanjutnya.  Evaluasi 

berfungsi sebagai umpan balik untuk semua pihak yang berkepentingan dangan 
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pendidikan di sekolah, misalnya untuk orangtua, guru, pengembang kurikulum dan 

juga untuk masyarakat. Melalui evaluasi dapat dijadikan bahan informasi tentang 

efektivitas program sekolah. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh 

Kepala Sekolah, Waka Kurikulum dan juga Guru Kelas 

“Kalau untuk anak umum kita kan ada yang namanya setiapseminggu sekali 

namanya evaluasi KBM. Nah itu terkait proses pemebalajaran KBM,. Kalau 

untuk pencapaiannya tentu banyak. Kita ada worksheet, tadi ada ulangan 

harian, ada UTS,ada UASdan kita ada yang namanya buku akhlak. Buku 

akhlak itu terkait doa doa harian yang harus dikuasai, sikapnya, kesopanan, 

kebersihan dan lain sebaginya. Itu menjadi panduan untuk penilaian guru. 

Anak itu sudah bisa menguasai atau belum. Dan kalau untuk anak 

spesialdibantu dengan AIEP yang tadi ya.” (W.KS.30/16-04-2019). 

 

“Kita tuh ada rapat, sharing dengan guru guru mba. Menannyakan 

bagaimana kondisi anak anak. Semisal anak kelas satu anak belum bisa 

baca, gimana solusinya, seperti itu. Selain itu kita juga ada evaluasi terkait 

pencapaian belajar mereka mulai dari ulangan haruan, Ujian Tetap Senang 

dan juga UAS, selain itu kita juga ada penilaian akhlak mereka dalam 

keseharian.” (W.WK.42/22-04-2019). 

 

“Alat ukurnya sendiri kan ada nilai keseharian (nilai akhlak) , nilai UTS, 

nilai UAS(bentuknya mengerjakan soal), nilai praktek (sains project), home 

project. Dari situ kita bisa melihat bagaimana progres belajar mereka, 

apakah meningkat atau menurun. Yang nanti setiap semester dilaporkan 

kepada orang tuanya dalam bentuk raport kualitatif” (W.GK.28/25-04-

2019). 

 

Berdasarkan observasi yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 12 April 

2019 peneliti mengamati kegiatan proses pembelajaran, dimana peneliti melihat 

guru masih agak kesulitan dalam mengkondisikan anak anak untuk fokus pada apa 

yang sedang disampaikan. Selain itu pada observasi hari Senin tanggal 15 April 

2019 peneliti juga melakukan observasi pada dokumen evaluasi pembelajaran 

berupa raport potensi dan bakat, raport akhlak dan raport akademik. Berdasarkan 



94 
 

 
 

hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa evalusi 

dalam implementasi kurikulum di Sekolah Alam Bekasi menggunakan evaluasi 

secara tertulis dan non tertulis. Yang tertulis menggunakan raport dan evaluasi non 

tertulisnya berupa sharing dan pelatihan untuk guru. 

5.1.3 Kendala dan Solusi dalam Implementasi Kurikulum Terintegrasi di 

Sekolah Dasar Alam Bekasi 

Kendala dan solusi merupakan paket yang tak terpisahkan dalam penyelenggaraan 

sebuah lembaga pendidikan. Dalam sebuah organisasi satuan pendidikan tidak 

mungkin jika kegiatan pembelajaran di dalamnya berjalan mulus mulus saja. Tentu 

masing masing ada kendalanya. Kendala yang muncul bisa tdari luar maupun dari 

dalam. Ada beberapa kendala yang dialami dalam implementasi kurikulum 

terintegrasi di Sekolah Alam Bekasi. Diantaranya ialah terkait jumlah murid yang 

cukup beragam karakternya sedangkan SDM yang tersedia kurang memadai. Selain 

itu terkait dengan proses implementasi kurikulumnya karena dengan model 

terintegrasi berarti guru dan pihak pihak sekolah harus pandai pandai untuk 

mengintegrasikan kurikukulum diknas dengan kurikulum sekolah alam. Selain itu 

sebagai guru ia harus pandai dalam mengkondisikan suasana kelas, membuat 

pembelajaran yang menarik dan kreatif, serta harus bisa memahami kondisi masing 

masing anak. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Kepala Sekolah, 

Waka Kurikulum dan juga Guru Kelas Sekolah Alam Bekasi 

“Kendalanya pasti ada dalam setiap sekolah, disini kendalanya terkait 

jumlah murid. Jumlah murid dalam satu kelas. Tapi tentu untuk idealnya 

kita bisa menciptakan implementasi sekolah alam yangbaik. Kan antara 

guru murid berkatifitas ya, potensi, bakat, akhlak, diknas. Jadi harus 

dicermati sekali satu persatu. Sedangkan pembiayaan di sekolah kan juga 
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cukup besar. Jadi kalau memang ditopang dengan jumlah muridyang sedikit 

memang akan sulit untuk mengcover semua biaya. Jadi misal  contoh 

camping saja, satu camping misal SD 1 sama SD 2 20-40 juta, sedangkan 

kita ada kegiatan lain seperti naik gunung, ada mata air, ada ekspedisi, dg 

jumlah murid yang banyak sehingga stimulan untuk satu satu anaknya 

memang belum  cukup. Nah disitu dibutuhkan orang tua dengan agaenda 

agenda parenting school, home challenge anatar murid dan orang tua, 

sehingga menjadikan itu pantauan orang tua itu lebih dalam kepada anak. 

Jadi di sekolah guru gurunya memantik, di rumah orang tuanya ikut 

melanjutkan program yang ada di sekolah. Dengan jumlah murid 22 satu 

kelas itu memang yang, jadi ibarat kata anak kinesteteik semua,  bayangkan 

kalau yang dalam proses pemebalajaran yang kinestetik lima mencar aja, itu 

prosesnya akan menjadi lebih lama. Yang kedua adalah karakter anak yang 

beragam tadi, kinestetik, sehingga  membutuhkan kreatifitas yang banyak 

yang harus dilakukan oleh guru. Nggak boleh sering sering diterapkan, 

karena kan anak kadang bosen kalau caranya sama. Tidak bisa hanya 

membaca atau menulis tapi harus banyak dan beragam aktifitas yang 

diciptakan. Dan yang terakhir adalah kalau di sekolah alam sendiri terkait 

proses recruitmen guru baru, nah sehingga dalam arti kan tidak dipungkiri 

kebutuhan murid banyak, tapi kadang keluar masuknya guru juga ada. Kalau 

sekolah umum mungkin mudah dengan masuknya guru baru, tapi kalau 

sekolah alam tadi  kita butuh waktu 3 bulan untuk bisa memberikan skill 

kepada guru. Jangankan skill, bisa paham dulu, ini sekolah alam lho, jadi 

kondisi recruitment guru baru menjadi point penting kami, untuk senantiasa 

semoga tidakmenjadi permasalahan di kelas. Kalau guru baru kan dia gagap, 

jadi harus menyesuaikan. Sedangkan sekolah alam itu kan harus segera 

action ke anak anak.” (W.KS.32/16-04-2019). 

 

“E paling ini sih mba, karena sekarang kita tuh ga bisa full pake kurikulum 

sendiri, harus ada yang mengikuti diknas, jadi ya itu kita harus pandai 

pandai mengintegrasikan keduanya, entah itu temanya, metodenya 

penyampaiannya, ataupun sumber belajarnya. Solusinya adalah ya kita 

memilah mana yang sekiranya temanya sesuai, terus dibuat selang seling, 

misal kita menggunakan tema diknas, tapi nanti metode yang digunakan 

yang dari SAsi.” (W.WK.44/22-04-2019). 

 

“Karena anak-anak sekolah alam lebih aktif ya paling PR nya bagaimana 

kita mengkondisikan mereka saat pembelajaran berlangsung. Selain itu kita 

juga harus kreatif dalam menyampaikan materi agar lebih menarik, 

makanya kita juga harus cari buku lagi sebagai pendukung pembelajaran. 
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solusinya Pinter pinternya kita mengkondisikan kelas sih mba, trus harus 

paham sama kondisi anak juga, mood mereka lagi baik atau nggak. Makanya 

diawal pembelajaran kita mmebuat kesepakatan bersama terlebih dahulu 

sebelum mereka belajar.” (W.GK.42/25-04-2019). 

 

Berdasarkan observasi yang dilakukan pada tanggal 12 April 2019 dengan 

mengamati kegiatan prosespembelajaran dari awal hingga akhir, yang dimana 

terlihat guru masih kesulitan untuk mengkondisikan siswa dalam pembelajaran. 

Ada yang kurang memperhatikan, ada yang ngobrol dengan temennya. Berdasarkan 

hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa terdapat 

kendala dalam implementasi kurikulum terintegrasi di Sekolah Alam Bekasi 

diantaranya ialah jumlah murid yang beragam karakternya sedangkan SDM yang 

tersedia untuk mendampingi belajar, belum semuanya memenuhi kriteria. 

Ditambah dengan derasnya arus kelaur masuk guru yang menyebabkan mereka 

harus beradaptasi dengan lingkungan baru. 

5.2 Pembahasan Hasil Penelitian 

Dalam implementasi kurikulum di Sekolah Dasar Alam Bekasi menggunakan 

kurikulum terintegrasi. Melalui data dan keterangan-keterangan dari hasil 

penelitian yang mendeskripsikan serta menganalisis kondisi di lapangan dari 

konsep kurikulum dan proses implementasi kurikulum dari tahap perencanaan, 

pelaksanaan serta evaluasi. Sehingga mampu memberikan jawaban dari rumusan 

masalah dalam penelitian ini. Hasil penelitian melalui deskripsi selanjutnya 

diformulasikan dengan teori yang relevan untuk dapat mengetahui implementasi 

kurikulum terintegrasi di Sekolah Dasar Alam Bekasi melalui aspek perencanaan, 
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pelaksanaan dan evaluasi serta kendala dan solusi dalam implementasi kurikulum 

terintegrasi di Sekolah Dasar Alam Bekasi. 

5.2.1 Konsep Implementasi Kurikulum Terintegrasi di Sekolah Dasar Alam 

Bekasi 

Implementasi kurikulum terintegrasi di Sekolah Dasar Alam Bekasi menggunakan 

konsep dua jenis kurikulum yaitu kurikulum diknas dan kurikulum sekolah alam 

yang diintegrasikan menjadi satu kesatuan yang menyeluruh. Menurut penelitian  

John dan Mardones (2015)  telah menyimpulkan bahwa konsep kurikulum 

multidimensional dapat menjadi alat teoritis yang kuat untuk memahami 

kurikulum, sehingga dapat diatur dan membuat pengetahuan tentang kurikulum 

yang dapat memberikan informasi tentang proses desain kurikulum.  

Berdasarkan hasil Jhonson dan Mardones (2015) sesuai dengan temuan 

bahwa kurikulum yang dilaksanakan di Sekolah Alam Bekasi adalah 

multidimensional kurikulum yang terkandung dalam kurikulum 2013 dan 

kurikulum khusus sekolah alam dengan meniadakan batas batas pelajaran, 

pembelajaran berbasis tema, tema diambil dari lingkungan sekitar dan masyarakat, 

dengan mengintegrasikannya ke dalam aspek akhlak,kepemimpinan, pengetahuan 

dan kewirausahaan. Sehingga manusia dapat menyatu dengan Tuhan dan alam. 

5.2.1.1 Pengertian Implementasi Kurikulum 

Implementasi kurikulum pada dasarnya adalah proses mengajar yang dilakukan 

guru dan proses belajar yang dilakukan siswa di dalam ataupun di luar kelas. 

Implementasi kurikulum di Sekolah Alam Bekasi. Implementasi kurikulum di 

Sekolah Dasar Alam Bekasi meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. 
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Dalam aspek perencanaan memuat tentang perumusan visi misi, perumusan 

struktur organisasi sekolah dan sumber daya manusia, penentuan program-program 

sekolah, pemilihan materi, kegitan belajar, pemilihan sumber, alat, sarana dan 

penentuan cara mengekur hasil belajar siswa. Dalam pelaksanaannya meliputi 

kepemimpinan kepala sekolah, pemnagian tugas mengajar, pembagian tugas 

ekstrakurikuler, pembagian tugas bimbingan kelas, menyususn rencana 

pelaksanaan program, menyusun jadwal, pengisisan daftar penilaian kemajuan 

belajar dan perkembangan siswa, dan pengisian buku pribadi siswa. Serta tahap 

evaluasi, baik secara formatif maupun summatif. 

Pada intinya implementasi kurikulum di Sekolah Dasar Alam Bekasi 

meliputi dua aspek. Yakni kurikulum sebagai pedoman dan juga kurikulum sebagai 

implementasi dari pedoman itu sendiri. Menurut (Sanjaya, 2008) kurikulum sebagai 

pedoman berfungsi sebagai acuan atau juga dinamakan dokumen kurikulum, 

sedangkan kurikulum sebagai implementasi adalah aktualisasi dari kurikulum 

sebagai pedoman itu. Dengan demikian, implementasi kurikulum pada dasarnya 

adalah proses belajar mengajar yang dilakukan oleh guru dengan siswa baik di 

dalam kelas maupun di luar kelas. 

5.2.1.2 Konsep Kurikulum Terintegrasi di Sekolah Dasar Alam Bekasi 

Sekolah Dasar Alam Bekasi menggunakan kurikulum multidimensional, yakni 

kurikulum 2013 dan juga kurikulum khas sekolah alam itu sendiri. Dalam 

pengorganisasian materi di Sekolah Dasar Alam Bekasi menggunakan jenis 

kurikulum terintegrasi (integrated curricullum). Pembelajarannya menggunakan 

tema-tema yang dekat dengan lingkungan sekitar dan juga masyarakat. Proses 
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pembelajarannya lebih sering dilakukan di luar kelas, dan memanfaatkan apa yang 

ada di alam, seperti greenlab, direct selling, ke pasar,outbond, home visit, ekspedisi, 

dan juga sains project. Dengan diterapkannya kurikulum terintegrasi dimaksudkan 

agar membentuk karakter anak yang sesuai dengan fitrahnya sebagai manusia. 

Sehingga antara manusia, alam dan Tuhan menyatu menjadi satu kesatuan. 

Menurut (Nasution, 2008) integrasi berasal dari kata ‘integer’ yang berarti 

unit. Dengan integrasi dimaksud perpaduan, koordinasi, harmoni, kebulatan, 

keseluruhan. Integrated curriculum meniadakan batas-batas antara berbagai mata 

pelajaran dan menyajikan bahan pelajaran dalam bentuk unit atau keseluruhan. 

Dengan kebulatan bahan pelajaran diharapkan kita membentuk anak anak menjadi 

pribadi yang “integrated”, yakni manusia yang sesuai atau selaras hidupnya dengan 

sekitarnya. Orang yang “integrated” hidup dan harmoni dengan lingkungannya. 

Kelakuan harmonis dan ia tidak senantiasa terbentur pada situasi-situasi yang 

dihadapinya dalam hidupnya. Apa yang diajarkan sekolah disesuaikan dengan 

kehidupan anak di luar sekolah. 

5.2.1.3 Sekolah Alam Bekasi 

Sekolah Dasar Alam Bekasi merupakan sekolah alam milik swasta yang didirikan 

dengan tujuan menjadi sekolah yang ramah anak dalam bermain sambil belajar. 

Sekolah Dasar Alam Bekasi dibangun atas dasar cita-cita yang ingin menjadikan 

sekolah yang ramah anak. Ramah terhadap potensinya, ramah terhadap berbagai 

kelebihan yang dia miliki dan juga ramah dari proses dia belajar. Karena tidak 

semua sekolah memiliki value ke arah tersebut. Sehingga dibukalah sekolah alam.  

Forum sekolah alam dinamakan Jaringan Sekolah Alam Nusantara. Sekolah alam 
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dapat dibuka oleh siapapun. Sekolah alam adalah cita-cita dan tujuan agar 

lingkungan, alam, manusia, anak-anak dan Tuhan dapat menyatu dengan bumi. 

Menurut (Satmoko, 2010) sekolah berbasis alam kini sedang menjadi tren 

di sejumlah kota. Sekolah alam lahir dengan harapan dalam mengembalikan nilai-

nilai esensial manusia dalam menyatu dengan alam. Sekolah alam juga merupakan 

pembuktian bahwa menempuh pendidikan tak harus di gedung yang mewah, namun 

tetap substantif yakni dapat mencetak insan manusia yang cerdas, mandiri, berbudi 

pekerti baik, dan mempunyai komitmen secara sosial atau terhadap sesama yang 

luhur. Salah satu kelebihan sekolah alam juga cenderung membebaskan keinginan 

kreatif anak sehingga anak akan menemukan sendiri bakat dan kemampuan 

berlebih yang cenderung dimilikinya. 

5.2.2 Pelaksanaan Implementasi Kurikulum Terintegrasi di Sekolah Dasar 

Alam Bekasi 

Kegiatan penegelolaan kurikulum ditinjau dari tiga fungsi manajemen yaitu 

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. dalam tahap perencanaan kurikulum 

terintegrasi di Sekolah Dasar Alam Bekasi meliputi perumusan visi misi, 

perumusan struktur organisasi sekolah dan sumber daya manusia, penentuan 

program sekolah, pemilihan pengorganisasian materi, pengorganisasian kegiatan 

pembelajaran, perencanaan pemilihan sumber, alat dan sarana belajar.  

Tahap pelaksanaan meliputi pelaksanaan program sekolah dan juga 

pelaksanaan di tingkat kelas. Pelaksanaan program sekolah mencakup bagaimana 

peran kepemimpinan kepala sekolah dalam pelaksanaan kurikulum. Sedangkan 

pelaksanaan di tingkat kelas meliputi pembagian tugas mengajar guru, pembagian 
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tugas ekstrakurikuler, pembagian tugas bimbingan kelas, menyusun rencana 

pelaksanaan program, menyususn jadwal kegiatan belajar serta pengisian 

kemajuan. 

Tahap evaluasi meliputi evaluasi dalam pembelajaran seperti penilaian 

keseharian, ulangan umum dan ualangan akhir. Evaluasi sumber daya seperti 

kinerja guru dalam mengajar serta evaluasi dsri pusat terkait program-program yang 

diselenggarakan oleh sekolah. 

5.2.2.1 Perencanaan Implementasi Kurikulum Terintegrasi di Sekolah Dasar 

Alam Bekasi 

a. Perumusan visi misi dan tujuan sekolah 

Visi adalah sasaran akhir yang terukur dan realistis sesuai dengan potensi 

sekolah yang bersangkutan. Sedangkan misi adalah cara yang dilakukan untuk 

mencapai misi tersebut. Visi Misi Sekolah Alam Bekasi ialah ingin menjadikan 

sekolah sebagai sumber dari segala sumber kehidupan. SAsi menyebutnya dengan 

nama oasis, oasis for learning, oasis for growing, oasis for living together. 

Tujuannya ialah agar terciptanya generasi generasi pemimpin yang bertakwa, 

berilmu dan arif sehingga bisa menjadi rahmat bagi alam semesta. Makna oasis itu 

sendiri adalah sumber. Sumber dari segala kehidupan. Harapannya sekolah ini 

menjadi sumber kebaikan untuk lingkungan sekitar, sumber untuk perbaikan akhlak 

anak anak, sumber belajar baik itu dari murid, maupun dari gurunya, sumber 

kemudian kita memperbaiki lingkungan dari skala besar, yang kita mulai dari 

lingkungan sekolah dulu yang lebih kecil. 
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Menurut (Sanjaya, 2008) visi bukanlah berisi angan-angan yang abstrak 

sehingga sulit dicapai, akan tetapi visi merupakan sasaran yang dirumuskan oleh 

berbagai komponen sekolah yang dapat dijangkau, sehingga kurikulum 

dikembangkan untuk mencapai sasaran yang dirumuskan. Dengan demikian visi 

dirumuskan untuk menjawab apa yang ingin dicapai oleh sekolah. Sedangkan misi 

sekolah berkenaan dengan upaya apa yang dapat dilakukan untuk mencapai visi 

sekolah tersebut. Sehingga suatu misi harus dapat menggambarkan kondisi dan 

suasana yang dibangun dalam mencapai suatu misi. 

Visi misi pendidikan nasional sendiri adalah mewujudkan sistem 

pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa, untuk memberdayakan 

semua warga negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas 

sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah  

(Mulyasa, 2018). 

Kurikulum dikembangkan berdasarkan kondisi riil masyarakat Indonesia 

yang majemuk. Sehingga ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dapat 

didayagunakan untuk mempengaruhi pola dan sikap, serta gaya hidup masyarakat 

guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya. Sehingga pendidikan dapat 

mempengaruhi kehidupan dan perkembangan masyarakat agar terbentuk 

masyarakat yang madani yang baik pemerintahannya dan bersih pemerintahannya. 

Dalam Undang undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 pun telah dikemukakan 

bahwa, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 
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mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta 

didik agar menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

b. Perumusan struktur organisasi sekolah dan sumber daya manusia 

Organisasi merupakan sekumpulan orang yang melakukan suatu kegiatan 

untuk mencapai tujuan bersama sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan. 

Menurut (Prihatin, 2013) mengatakan bahwa hakikat organisasi adalah pondasi 

dasar dan asas dalam pengelolaan organisasi untuk mencapai tujuannya demi 

terciptanya sistem manajerial yang baik. 

Struktur organisasi di Sekolah Dasar Alam Bekasi terdiri dari Direktur, 

Manager, Asisten Manager, Bidang Program, Fasilitator Kelas, dan Shadow 

Teacher. Dengan dibuatnya struktur organisasi maka nampak tugas dan kewajiban 

masing masing orang yang terlibat. Selain itu pola hubungan komunikasi yang 

terjalin juga cukup baik. Tidak terlihat mana atasan dan mana bawahan, karena 

semua saling menghargai. 

c. Perencanaan penentuan program-program sekolah 

Menyusun rencana program-program pembelajaran merupakan hal yang 

penting sebelum kita melaksanakan program-program pembelajaran. perencanaan 

penentuan program di Sekolah Dasar Alam Bekasidilakukan dalam jangka waktu 

satu tahun pelajaran. Program-program dirancang oleh pihak-pihak terkait, mulai 

dari melibatkan Direktur sekolah, Kepala Sekolah, Guru, dan beserta orang tua. 

Program-program yang dilaksanakan disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan 

masyarakat sekitar ataupun kebutuhan perkembangan anak itu sendiri. Seperti pada 
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kegiatan earth day anak anak diajak keluar untuk berbagi bibit tanaman kepada 

masyarakat sekitar. 

Menurut (Nasution, 2008) mengemukakan bahwa pembelajaran unit 

berdasarkan social functions yakni bahwa dalam pembelajaran harus berdasarkan 

aktivitas dalam masyarakat dan kebudayaannya. Tujuan pendidikan yang utama 

ialah membantu anak-anak memperoleh kehidupan yang baik dalam lingkungan 

sosialnya. Karena kurikulum harus memberikan pelajaran, yang mempunyai arti 

dan nilai kehidupannya sehari-hari sehingga ia kelak dapat menyesuaikan diri 

dengan efektif sebagai orang dewasa.  

d. Pemilihan dan pengorganisasian materi 

Pemilihan dan pengorganisasian materi di Sekolah Dasar Alam Bekasi 

berdasarkan tema tema tertentu yang dekat dengan keseharian anak yang disusun 

dalam bentuk DAP (semacam RPP). Namun terkadang guru juga meminta pendapat 

anak terkait pembelajaran hari itu. Sehingga penerapan kurikulum di Sekolah Dasar 

Alam Bekasi bersifat fleksibel. 

Menurut Nasution (2008 : 198) pembelajaran unit tidak terbatas pada suatu 

atau beberapa mata pelajaran, melainkan menggunakan segala macam bahan untuk 

memecahkan soal-soal yang terkandung dalam unit itu. Bahan bahan dicari dari 

lingkungan sekitar, dari orang orang sekitar, alat alat peraga dan bacaan. 

e. Perencanaan pengorganisasian kegiatan pembelajaran 

Kegiatan pembelajaran yang ada di SAsi sudah tertuang dalam DAP.  

Sekolah Alam Bekasi lebih mengedepankan pembentukan karakter akhlak yg baik 

daripada akademis. Nilai nilai yang dibangun adalah nilai nilai religius, nasionalis, 
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mandiri dan berintegritas. Nilai nilai tadi terintegrasi dalam kegiatan pembelajaran 

sehari hari. Mulai dari persiapan mereka belajar yang dimulai dengan berdoa, sholat 

dhuha, kultum, pembiasaan duduk yang baik, mencuci tempat makan selepas 

makan siang, belajar bersama alam, menanam tumbuhan serta merawatnya. 

Implementasi dalam kurikulum 2013 Revisi pun menuntut demikian, bahwa 

saat ini pembentukan karkter lebih diutamakan. Menurut Mulyasa (2018 : 6) khusus 

untuk PPK (Penguatan Pendidikan Karakter) dalam Kurikulum 2013 Revisi 

merupakan program yang rencananya akan disesuaikan dengan program delapan 

jam sehari atai 5 hari belajar dan 2 hari hari merupakan pendidikan keluarga. 

Dengan demikian kurikulum 2013 Revisi lebih memberi tekanan pada pendidikan 

karakter dan kompetensi peserta didik, terutama untuk mempersiapkan lulusan 

yang produktif, kreatif, inovatif, dan berkarakter. 

f. Perencanaan pemilihan sumber, alat, dan sarana belajar 

Pemilihan sumber alat dan sarana belajar di Sekolah Alam Bekasi sangat 

beragam. Dari alam, buku, internet serta memanfaatkan fasilitas fasilitas yang 

sudah disediakan di SAsi, seperti ampi theater, green lab, perpustakaan, lapangan. 

Guru bisa dengan leluasa memanfaatkan mana sumber ataupun alat yang ingin 

digunakan dalam pembelajaran. 

Menurut Nasution (2008 : 203) untuk melaksanakan kurikulum jenis 

terintegrasi diperlukan ruangan-ruangan dan alat-alat yang khusus. Setidak-

tidaknya harus ada perpustakaan yang lengkap sebagai sutau sumber yang penting 

guna mengadakan penyelidikan-penyelidikan oleh anak-anak. Gedung-gedung 

sekolah kita sekarang masih terikat pada filsafat pendidikan yang tradisional. Lagi 



106 
 

 
 

pula tiap kelas penuh sesak dengan murid-murid sehingga kurikulum modern tak 

dapat dijalankan dengan efektif. 

5.2.2.2 Pelaksanaan Implementasi Kurikulum Terintegrasi dalam Proses 

Pembelajaran 

a. Kepemimpinan kepala sekolah dalam pelaksanaan kurikulum 

Tugas dari Kepala Sekolah dalam tahap pelaksanaan implementasi 

kurikulum terintegrasi di Sekolah Dasar Alam Bekasi adalah memonitoring 

kegiatan pembelajaran dan juga memastikan apakah kurikulum sekolah alam 

berjalan dengan sebagaimana mestinya atau tidak. Kegiatan monitoring biasanya 

dilakukan dengan melihat dari DAP yang sudah disusun oleh guru guru, atau 

melalui diskusi serta kunjungan kelas. DAP yang dibuat pun harus mengandung 3B 

(Beragam, Berulang dan sesuai Bakat). 

Menurut Mulyasa (2018 : 28) perhatian kepala sekolah terhadap guru sangat 

penting, karena untuk meningkatkan profesionalitas guru serta kinerja guru dan 

tenaga kependidikan lainnya di sekolah. Peningkatan profesionalitas guru dapat 

dilakukan dengan diskusi kelompok ataupun kunjungan kelas. Dengan adanya 

diskusi kelompok maka suatu permasalahan akan mudah untuk diselesaikan. 

Dengan kunjungan kelas maka Kepala Sekolah dapat mengamati secara langsung 

proses pembelajaran yang sedang terjadi. Berdasarkan kunjungan kelas, kepala 

sekolah bersama guru dapat mendiskusikan masalah yang ditemukan dan mencari 

solusi yang tepat untuk permasalahan yang terjadi sehingga bisa menjadi perbaikan 

di masa depan. 

b. Pembagian tugas mengajar guru 
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Pembagian tugas mengajar guru dalam proses pembelajaran di Sekolah 

Dasar Alam Bekasi yakni di masing masing kelas, terdapat 3 orang guru yaitu  fasil, 

co fasil dan shadow teacher. Perbedaan antara Fasil dan Co Fasil adalah karena 

proses waktu masuk. Untuk pembagian tugasnya, Fasil sebagai koordinator kelas 

dan juga koordinator waka kurikulum dalam implementasi kurikulum. Co Fasil 

tugasnya membantu Fasil dalam kegiatan pembelajaran di kelas, mulai dari proses 

pererncanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, hingga tahap evaluasi 

pembelajaran. Sedangkan shadow teacher tugasnya fokus mendampingi dan 

mengawasi anak anak berkebutuhan khusus. Semua guru harus bertanggungjawab 

terhadap tugas yang diberikan. 

Tugas dan tanggung jawab merupakan tuntutan dalam melaksanakan tugas 

dan kewajiban sehingga guru yang bertanggungjawab akan beruaha melaksanakan 

tugas dan kewajibannya dengan baik. Tanggung jawab guru dalam 

mengembangkan rencana pembelajaran berkaitan dengan budaya kerja dan budaya 

malu. Budaya kerja ditandai dengan upaya guru yang tidak segera puas atau hasil 

yang dicapainya, selalu mencoba mencari cara baru untuk mengatasi setiap 

hambatan yang terjadi, serta mempertahankan apa yang sudah ada serta 

memperbaiki cara melaksanakan tugas sehingga lebih baik. Budaya malu mrnunjuk 

pada sustu kondisi ketika guru merasa malu apabila tidak berprestasi, dan kegiatan 

yang dilakukan gagal atau tidak dapat dipertanggungjawabkan. (Mulyasa, 2018 : 

125). 

c. Pembagian tugas ekstrakurikuler 
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Pembagian tugas ekstrakurikuler di Sekolah Dasar Alam Bekasi, tidak 

dibebankan kepada guru, melainkan mengundang tenaga ahli dari luar yang 

berkompeten dibidangnya. Dalam memilih ekskul yang akan diikuti, anak anak 

mendapat pengarahan dari gurunya, disesuaikan dengan tes bakat minat anak pada 

saat awal mereka masuk. Macam macam ekstrakurikuler yang ada disana ialah 

seperti panahan, kesenian, vokal, futsal, ICT (komputer). 

Dalam rangka menyukseskan implementasi Kurikulum 2013 Revisi 

diperlukan pengadaan dan pembinaan tenaga ahli, sikap, pribadi, kompetensi, dan 

ketrampilan yang berkaitan dengan pembelajaran berbasis kompetensi. Hal tersebut 

sangat penting dilaksanakan, karena berkaitan dengan deskripsi kerja yang akan 

dilakukan oleh masing-masing tenaga kependidikan (Mulyasa, 2018 : 168). 

d. Pembagian tugas bimbingan kelas 

Pembagian tugas bimbingan kelas di Sekolah Dasar Alam Bekasi 

melibatkan semua elemen terkait mulai dari Kepala Sekolah, Waka Kurikulum dan 

juga Guru Kelas. Guru kelas  memiliki tugas untuk melakukan pembimbingan 

kepada siswanya. Kepala Sekolah dan Waka kurikulum memiliki tugas untuk 

membantu guru dalam mengidentifikasi siswa siswa yang memerlukan bimbingan, 

sedangkan guru meemiliki tugas untuk berperan aktif dalam melakukan bimbingan 

secara langsung di dalam kelas. Bahkan di SAsi untuk penanganan anak anak 

berkebutuhan khusus ada Dokter khsusus yang didatangkan dari luar.  

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 10 

dikemukakan bahwa kompetensi guru itu mencakup kompetensi pedagogik, 

kompetensi kperibadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional. Dalam 
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kompetensi sosial guru sekurang-kurangnya memiliki kompetensi untuk 

berkomunikasi lisan, tulisan ataupun isyarat. Guru juga harus mampu menggunakan 

teknologi komunikasi secara fungsional. Guru juga harus bisa bergaul secara efektif 

dengan peserta didik, sesama tenaga kependidikan, orang tua arau wali peserta didik 

dan seorang guru juga harus bisa bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar. 

e. Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran 

Dalam menyusun rencana pelaksanaan program pembelajaran di Sekolah 

Dasar Alam Bekasi, mencakup komponen komponen program seperti kompetensi 

dasar, materi, metode, media, sumber belajar, dan waktu belajar. Rencana 

pembelajaran memiliki kedudukan yang esensial dalam pembelajaran yang efektif  

karena akan membantu membuat disiplin kerja yang baik, suasa menjadi menarik, 

pembelajaran yang diorganisasikan menjadi baik dan juga relevan. 

Menurut permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 dikenmukakan bahwa 

komponen-komponen dalam penyusunan progran pembelajaran meliputi nama 

satuan pendidikan, nama mata pelajaran, kelas atau semster, materi pokok, alokasi 

waktu, tujuan pembelajaran, kompetensi dasar dan indikator pencapaian 

kompetensi, materi pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, 

sumber belajar, prosedur pembelajaran dan penilaian pembelajaran. 

Rencana pelaksanaan pembelajaran pun setidaknya mencakup tiga kegiatan 

yakni identifikasi kebutuhan peserta didik, perumusan kompetensi dasar dan 

penyusunan program pembelajaran (Mulyasa, 2018 : 108). Kebutuhan merupakan 

segala sesuatu yang harus dipenuhi untuk mencapai suatu tujuan. Dalam hal ini 

alangkah baiknya jika guru melibatkan peserta didik untuk merumuskan kegiatan 
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belajar, sumber belajar, serta hambatan yang mungkin dihadapi dalam kegiatan 

pembelajaran. pelibatannya pun perlu disesuaikan dengan tingkat kematangan dan 

kemampuan peserta didik dan kemungkinan hanya bisa dilakukan pada kelas-kelas 

tertentu. Setelah diidentifikasi kebutuhan peserta didik selanjutnya diidentifikasi 

sejumlah kompetensi untuk dijadikan bahan pembelajaran. 

Kompetensi memiliki peran penting dalam menentukan arah pembelajaran. 

kompetensi yang jelas akan memberi petunjuk yang jelas pula terhadap materi 

pembelajaran, penentapan metode dan media apa yang akan digunakan, serta 

memberi petunjuk yang jelas terhadap penilaian. (Mulyasa 2018 : 109). Oleh sebab 

itu setiap kompetensi harus memiliki keterpaduan antara sikap, pengetahuan dan 

ketrampilan yang integrasikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak. Kompetensi 

yang dipelajari mengacu pada pengalaman langsung terutama terkait kompetensi 

yang perlu dipelajari dan dimiliki peserta didik dalam hidup bermasyarakat ataupun 

dalam menghadapi dunia kerja. 

Penyusunan program pembelajaran akan bermuara pada rencana 

pelaksanaan pembelajaran sebagai produk program pembelajaranjangka pendek 

yang mencakup komponen-komponen kompetensi dasar, materi, metode meia, 

sumber dan waktu belajar, serta daya dukung lainnya, untuk mencapai tujuan dan 

membentuk kompetensi. (Mulyasa 2018 : 11). 

f. Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan dan jadwal pengajaran 

Di Sekolah Alam Bekasi selain terdapat mapel mapel yang sifatnya tematik, 

juga terdapat mapel mapel bidang seperti green lab, english,tahsin, SBK dan 

olahraga. Untuk pembagiannya disesuaikan dengan kebutuhan, dan juga ada sistem 
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rollingan, karena disesuaikan dengan SDM yang tersedia. Alokasi waktu untuk 

mapel bidang untuk satu kali pertemuan adalah 30 menit. 

Silabus merupakan seperangkat rencana dan pengaturan tentang 

implementasi kurikulum, yang mencakup kegitan pembelajaran, pengelolaan 

kurikulum berbasis sekolah, kurikulum hasil belajar, serta penilaian autentik 

berbasis kelas (Mulyasa 2018). Semakin rinci silabus maka semakin memudahkan 

guru dalam menjabarkannya ke dalam rencana pelaksanaan pembelajaran serta 

merealisasikannya secara bertahap dalam pembelajaran. 

Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 mengemukakan bahwa silabus paling 

sedikit memuat sepuluh hal yakni identitas mata pelajaran, identitas sekolah, 

kompetensi inti, kompetensi dasar, tema, materi pokok, pembelajaran, 

penilaian,alokasi waktu dan sumber belajar. Silabus dijadikan pedoman untuk 

mengembangkan RPP. Silabus juga memiliki peranan yang sangat penting dalam 

implementasi kurikulum dan pembelajaran yang harus memuat, menjabarkan, dan 

menjembatani undang-undang dan peraturan pendidikan agar sampai pada pikiran 

guru (Mulyasa 2018 : 71). 

g. Pengisian daftar penilaian kemajuan belajar dan perkembangan siswa 

Di Sekolah Alam Bekasi terdapat tiga format penilaian yaitu raport 

portofolio bakat dan potensi, raport perkembangan karakter anak dan raport capaian 

akademis standar. Dari tiga format itu maka orang tua dan guru, dapat melihat 

bagaimana kemajuan belajar dan perkembangan siswa. 

Penilaian hasil belajar merupakan salah satu tugas yang harus dilakukan 

guru dari zaman dulu hingga sekarang. Penilaian pendidikan merupakan suatu 
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proses pengunpulan, pengolahan data dan informasi untuk mengukur pencapaian 

hasil belajar peserta didik. Dalam melaksanakan penilaian guru harus menggunakan 

standar penilaian yang berlaku. Dalam Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 

dikemukakan bahwa penilaian hasil belajar oleh pendidik bertujuan untuk 

memantau dan mengevaluasi proses, kemajuan belajar, dan perbaikan hasil belajar 

peserta didik secara berkesinambungan. 

h. Pengisian buku pribadi siswa 

Pengisian buku pribadi siswa ditulis secara fleksibel dengan melihat 

keseharian anak ketika bergaul dan belajar di lingkungan sekolah, nah nantinya 

penilaian tersebut hasilnya dideskripsikan dalam raport penilaian perkembangan 

karakter anak. 

Dalam kurikulum nasional yakni kurikulum 2013 edisi revisi salah satu 

agenda reformasinya ialah menjadikan karakter sebagai fondasi dan ruh pendidikan 

nasional. Terlebih pada jenjang pendidikan dasar. Sehingga harapannya ketika 

manusia manusianya memiliki karakter yang baik, maka akan terciptalah sumber 

daya manusia yang unggul dan berkualitas. 

Terdapat lima nilai karakter yang di prioritaskan dalam kurikulum nasional 

yakni karakkter religious, nasionalis, mandiri, gotong royong dan integritas. 

Religious mencerminkan keberimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, hal ini 

diwujudkan dalam melaksanakan agama yang diyakini, menghargai perbedaan 

agama, menjunjung tinggi sikap toleransi, serta hidup rukun dengan agama lain. 

Karakter nasionalis merupakan cara berpikir, bersikap dan berbuat yang 

menunjukkan kesetiaan, peduli, menghargai, serta menempatkan kepentingan 
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bangsa dan Negara diatas kepentingan kelompok. Karakter mandiri sikap tidak 

menggantungkan apapun pada orang lain. Karakter gotong royong mencerminkan 

kerja sama dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Sedangkan karakter integritas 

merupakan karakter yang mendasari perilaku yang senantiasa berusaha untuk 

menjadi pribadi yang senantiasa dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan dan 

perbuatan. (Mulyasa 2018 : 46) 

Penilaian kompetensi sikap dalam pembelajaran merupakan serangkaian 

kegiatan yang dirancang untuk mengukur sikap peserta didik sebagai hasil 

pembelajaran. Kegunaan utama penilaian sikap sebagai bagian dari pembelajaran 

adalah refleksi atau cerminan pemahaman dan kemajuan sikap peserta didik secara 

individual. 

5.2.2.3 Evaluasi Implementasi Kurikulum Terintegrasi di Sekolah Dasar Alam 

Bekasi 

Kurikulum dapat dipandang dari dua sisi. Sisi pertama ialah kurikulum dipandang 

sebagai suatu program pendidikan atau kurikulum sebagai dokumen dan sisi kedua 

kurikulum sebagai suatu proses atau kegiatan pembelajaran. Kedua sisi ini sangat 

penting. Apa artinya jika sebuah program tanpa diimplementasikan dan apa artinya 

implementasi sebuah program tanpa adanya suatu program yang menjadi acuan. 

Sehingga evaluasi kurikulum harus mencakup dua sisi tersebut, yakni kurikulum 

sebagai proses dan kurikulum sebagai dokumen yang dijadikan pedoman. 

Evaluasi merupakan suatu proses untuk memberikan arti dan nilai pada 

suatu objek. Selain itu evaluasi juga berfungsi sebagai umpan balik untuk semua 

pihak yang berkepentingan dengan pendidikan di sekolah misalnya orang tua, guru, 
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pengembang kurikulum, pemakai lulusan juga termasuk masyarakat. Melalui 

evaluasi dapat dijadikan bahan informasi tentang efektivitas program sekolah 

sehingga sekolah akan terus berbenah untuk melakukan perbaikan-perbaikan 

(Sanjaya, 2008). 

Sekolah Alam Bekasi mengadakan evaluasi proses terkait KBM dilakukan 

setiap satu minggu sekali dalam forum guru guru. Untuk memantau perkembangan 

anak anak. Sedangkan evaluasi terkait pencapaian belajar akademiknya dilakukan 

dengan adanya worksheet, nilai akhlak keseharian, ulangan harian, Ujian Tetap 

Senang (UTS), UAS, home project. Dengan adanya evaluasi tersebut guru dan 

pihak pihak terkait bisa melakukan perbaikan terhadap kekurangan yang ada. 

5.2.3 Kendala dan Solusi Implementasi Kurikulum Terintegrasi di Sekolah 

Dasar Alam Bekasi 

Kendala dalam implementasi kurikulum terintegrasi di Sekolah Dasar Alam Bekasi 

menjadi penghambat dalam implementasi kurikulum. Kendalanya ialah terkait 

jumlah murid dalam satu kelas. karena tentu idealnya Sekolah Alam harus  bisa 

menciptakan implementasi sekolah alam yang baik. Karena antara guru murid 

banyak aktivitas dan kegiatan yang dilakukan, potensi, bakat, akhlak, diknas yang 

harus diintegrasikan menjadi satu kesatuan. Jadi harus dicermati sekali satu persatu. 

Sedangkan pembiayaan di sekolah juga cukup besar. Jadi kalau memang ditopang 

dengan jumlah murid yang sedikit memang akan sulit untuk mengcover semua 

biaya. Jadi misal  contoh camping saja, satu camping misal SD 1 sama SD 2 20-40 

juta, sedangkan Sekolah Alam Bekasi ada kegiatan lain seperti naik gunung, ada 
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mata air, ada ekspedisi, dengan jumlah murid yang banyak sehingga stimulan untuk 

satu satu anaknya memang belum  cukup.  

Selain itu dibutuhkan orang tua dengan agenda agenda parenting school, 

home challenge antar murid dan orang tua, sehingga menjadikan itu pantauan orang 

tua itu lebih dalam kepada anak. Jadi di sekolah guru gurunya memantik, di rumah 

orang tuanya ikut melanjutkan program yang ada di sekolah. Dengan jumlah murid 

22 satu kelas itu memang yang, jadi ibarat kata anak kinesteteik semua, bayangkan 

kalau yang dalam proses pembelajaran yang kinestetik lima mencar aja, itu 

prosesnya akan menjadi lebih lama. Selanjutnya ialah karakter anak yang beragam 

tadi, kinestetik, sehingga  membutuhkan kreatifitas yang banyak yang harus 

dilakukan oleh guru. Tidak boleh sering sering diterapkan, karena kan anak kadang 

bosen kalau caranya sama. Tidak bisa hanya membaca atau menulis tapi harus 

banyak dan beragam aktifitas yang diciptakan. Dan yang terakhir adalah kalau di 

sekolah alam sendiri terkait proses recruitmen guru baru, nah sehingga dalam arti 

kan tidak dipungkiri kebutuhan murid banyak, tapi kadang keluar masuknya guru 

juga ada. Kalau sekolah umum mungkin mudah dengan masuknya guru baru, tapi 

kalau sekolah alam tadi  kita butuh waktu 3 bulan untuk bisa memberikan skill 

kepada guru. Jangankan skill, bisa paham dulu, ini sekolah alam, jadi kondisi 

recruitment guru baru menjadi point penting bagi Sekolah Alam Bekasi, untuk 

senantiasa semoga tidak menjadi permasalahan di kelas. Kalau guru baru kan dia 

gagap, jadi harus menyesuaikan. Sedangkan sekolah alam itu kan harus segera 

action ke anak anak. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa 

implementasi kurikulum terintegrasi di Sekolah Dasar Alam Bekasi terbagi atas 

tahap perencanaan implementasi kurikulum, tahap pelaksanaan implementasi 

kurikulum, dan evaluasi implementai kurikulum, sehingga dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Tahap implementasi kurikulum terintegrasi di Sekolah Dasar Alam Bekasi 

meliputi tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi. Dalam 

tahap perencanaan meliputi kegiatan-kegiatan seperti perumusan visi, misi dan 

tujuan sekolah, perumusan struktur organisasi sekolah dan sumber daya 

manusia, perencanaan penentuan program-program sekolah, pemilihan dan 

pengorganisasian materi, perencanaan pengorganisasian kegiatan 

pembelajaran, perencanaan pemilihan sumber, alat dan sarana belajar. Tahap 

pelaksanaan implementasi kurikulum meliputi, kepemimpinan kepala sekolah 

dalam pelaksanaan kurikulum, pembagian tugas mengajar guru, pembagian 

tugas ekstrakurikuler, pembagian tugas bimbingan kelas, menyusun rencana 

pelaksanaan program, menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan dan jadwal 

pengajaran, pengisian daftar penilaian kemajuan belajar dan perkembangan 

siswa, pengisian buku pribadi siswa. Dan yang terkahir adalah evaluasi 

implementasi kurikulum baik dengan cara formatif maupun summatif.
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2. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum terintegrasi 

di Sekolah Dasar Alam Bekasi yakni faktor eksternal dan faktor internal. 

Faktor eksternal yang mempengaruhi ialah terkait kondisi masyarakat sekitar. 

Sedangkan faktor internal yang mempengaruhi ialah dari segi sumber daya 

manusia yang ada di sekolah dan anggaran sekolah. 

3. Upaya yang dilakukan oleh sekolah dalam mengatasi hambatan tersebut adalah 

dengan mengikutsertakan para fasilitator mengikuti pelatihan guna 

meningkatkan skill mereka dalam mengajar. Selain itu sekolah juga 

menyediakan forum diskusi setelah jam mengajar selesai 

6.2 Saran 

Berdasarkan simpulan yang telah disampaikan, maka dapat diajukan beberapa saran 

sebagai berikut : 

1. Tahapan dalam evaluasi implementasi kurikulum terintegrasi sebaiknya 

disertakan pula evaluasi terkait kinerja guru selama mengajar di dalam kelas 

maupun diluar kelas. Hal tersebut dapat dilakukan oleh Kepala Sekolah 

maupun antar teman sejawat dalam rentang waktu misalnya satu bulan sekali. 

2. Upaya lain yang dapat dilakukan sekolah dalam mengatasi hambatan tersebut 

tidak cukup dengan mengikutsertakan para fasilitator dalam pelatihan maupun 

forum diskusi, akan tetapi dapat ditambah pula dengan cara melakukan 

wawancara mendalam serta memberikan masa observasi yang cukup untuk 

para guru baru, sehingga mereka memahami apa ideologi atau nilai-nilai yang 

dibawa oleh Sekolah Alam Bekasi.  
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Lampiran 1. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian  

 

KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN 

“Implementasi Kurikulum Terintegrasi di Sekolah Dasar Alam Bekasi” 

Kisi-kisi instrumen ini dibuat sebagai panduan peneliti dalam melakukan aktivitas penelitian terhadap subjek/obyek yang diamati dalam 

implementasi kurikulum terintegrasi di Sekolah Dasar Alam Bekasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi hingga kendala dan 

solusi yang dilaksanakan dalam sekolah tersebut. 

No Aspek Penelitian Indikator Sub Indikator 
Sumber 

Data 

Instrumen 

Wawancara Observasi Dokumentasi 

1. Implementasi 

kurikulum 

terintegrasi di 

Sekolah Dasar 

Alam Bekasi 

Pengertian 

implementasi 

kurikulum 

 Kepala 

Sekolah, 

Waka 

Kurikulum, 

Guru 

√ √ √ 

Konsep 

kurikulum 

terintegrasi di 

Sekolah Alam 

Bekasi 

 Kepala 

Sekolah, 

Waka 

Kurikulum, 

Guru 

√ √ √ 

Sekolah Alam 

Bekasi 

 Kepala 

Sekolah, 

Waka 

√ √ √ 
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Kurikulum, 

Guru 

2. Tahap 

perencanaan  

dalam 

implementasi 

kurikulum 

terintegrasi di 

Sekolah Dasar 

Alam Bekasi 

Perencanaan di 

tingkat pusat 

Dasar pemikiran 

terkait tujuan 

pendidikan nasional 

Kepala 

Sekolah 

  √ 

Pedoman pedoman 

yang dilaksanakan di 

sekolah 

 

Kepala 

Sekolah 

  √ 

Perencanaan 

yang dilakukan 

di sekolah 

Perumusan visi misi 

dan tujuan sekolah 

Kepala 

Sekolah, 

Waka 

Kurikulum, 

Guru 

√ √ √ 

Perumusan Struktur 

organisasi sekolah 

dan sumber daya 

manusia 

Kepala 

Sekolah, 

Waka 

Kurikulum 

√  √ 

Perencanaan 

penentuan program 

program sekolah 

Kepala 

Sekolah, 

Waka 

Kurikulum 

√  √ 

Pemilihan dan 

pengorganisasian 

materi 

Waka 

Kurikulum, 

Guru 

√  √ 

Perencanaan 

pengorganisasian 

Waka 

Kurikulum, 

Guru 

√  √ 



124 
 

 
 

kegiatan 

pembelajaran 

Perencanaan 

pemilihan sumber, 

alat, dan sarana 

belajar 

Kepala 

Sekolah, 

Guru 

√  √ 

3.  Tahap 

Pelaksanaan 

dalam 

implementasi 

kurikulm 

teritegrasi di 

Sekolah Dasar 

Alam Bekasi 

Pelaksanaan 

progam sekolah 

Kepemimpinan 

kepala sekolah dalam 

pelaksanaan 

kurikulum 

Kepala 

Sekolah, 

Waka 

Kurikulum 

√ √ √ 

Pelaksanaan di 

tingkat kelas 

Pembagian tugas 

mengajar guru 

Kepala 

Sekolah, 

Waka 

Kurikulum, 

Guru 

√ √ √ 

Pembagian tugas 

ekstrakurikuler 

Waka 

Kurikulum, 

Guru 

 

√ 

√ √ 

Pembagian tugas 

bimbingan kelas 

Kepala 

Sekolah, 

Waka 

Kurikulum, 

Guru 

√  √ 

Menyusun rencana 

pelaksanaan program 

Waka 

Kurikulum, 

Guru 

√ √ √ 
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Menyusun jadwal 

pelaaksanaan 

kegiatan dan jadwal 

pelajaran 

Waka 

Kurikulum, 

Guru 

√  √ 

Pengisian daftar 

penilaian kemajuan 

belajar dan 

perkembangan siswa 

Waka 

Kurikulum, 

Guru 

√ √ √ 

Pengisian buku 

pribadi siswa 

Waka 

Kurikulum, 

Guru 

  √ 

4. Tahap evaluasi 

dalam 

implementasi 

Kurikulum 

Terintegrasi di 

Sekolah Dasar 

Alam Bekasi 

Evaluasi dengan 

cara formatif 

maupun 

summatif 

Penilaian kelas 

(ulangan harian, 

ulangan umum dan 

ulangan akhir), tes 

kemampuan dasar 

misal (membaca, 

menulis dll), 

penilaian akhir suatu 

pendidikan, penilaian 

kinerja guru, 

penilaian program  

Kepala 

Sekolah, 

Waka 

Kurikulum, 

Guru 

√ 

 

√ 

 

√ 
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5. Kendala dan 

solusi dalam 

implementasi 

kurikulum 

terintegrasi di 

Sekolah Dasar 

Alam Bekasi 

 Kepala 

Sekolah, 

Waka 

Kurikulum, 

Guru 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 
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Lampiran 2. Kode Etik Pengumpulan Data Dan Informan 

 

1. Kode Teknik Pengumpulan Data 

Teknik Pengumpulan 

Data 

Kode Keterangan 

Wawancara W Sumber data primer penelitian. 

Dilakukan langsung dengan 

informan. 

Observasi OBS Sumber data primer. Dilakukan 

langsung dengan mengamati 

kondisi Sekolah Alam Bekasi. 

Dokumentasi DOK Sumber data sekunder 

penelitian. Dilakukan dengan 

menelaah dokumen yang 

terdapat di Sekolah Alam 

Bekasi baik melalui sumber 

foto, internet/website, ataupun 

dokumen kurikulum. 

 

 

2. Kode Informan 

Informan Kode 

Kepala Sekolah Dasar Alam Bekasi KS 
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Waka Kurikulum Sekolah Dasar Alam 

Bekasi 

WK 

Fasilitator Kelas (Guru Kelas) GK 

 

Untuk penulisan kode terletak didalam kurung pada akhir kalimat dalam setiap hasil 

penelitian dengan contoh penulisan yaitu (W.KS.06/16-04-2019). Keterangan dari 

kode tersebut adalah sebagai berikut: 

W     : menunjukkan teknik pengumpulan data yang digunakan 

KS    : menunjukkan informan 

06     : menunjukkan frekuensi wawancara 

16-04-2019  : waktu pelaksanaan wawancara 
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Lampiran 3. Instrumen Observasi 

 

INSTRUMEN OBSERVASI 

“Implementasi Kurikulum Terintegrasi di Sekolah Dasar Alam Bekasi” 

Pedoman observasi ini dibuat sebagai panduan peneliti dalam melakukan aktivitas 

observasi atau pengamatan terhadap subjek/objek yang diamati dalam kegiatan 

implementasi kurikulum terintegrasi di Sekolah Dasar Alam Bekasi, mulai dari 

kondisi Sekolah Alam Bekasi hingga fasilitas untuk menunjang proses 

implementasi kurikulum. Oleh karena itu peneliti masuk dalam lingkungan Sekolah 

Dasar Alam Bekasi. 

No Aspek yang diamati Deskripsi/Paparan Hasil Observasi 

1. 
Keadaan Sekolah Dasar 

Alam Bekasi 
 

2. 

Sumber Daya Manusia di 

Sekolah Dasar Alam 

Bekasi 

 

3. 

Sarana dan Prasarana di 

Sekolah Dasar Alam 

Bekasi 

 

4. 

Kegiatan Proses 

Pembelajaran di Sekolah 

Dasar Alam Bekasi 

 

5. 

Dokumen kurikulum 

Sekolah Dasar Alam 

Bekasi 
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Lampiran. 4 Instrumen Wawancara 

 

INSTRUMEN WAWANCARA PENELITIAN 

“Implementasi Kurikulum Terintegrasi di Sekolah Dasar Alam Bekasi” 

Pedoman wawancara untuk Kepala Sekolah Sekolah Alam Bekasi 

Nama Informan : 

Jabatan    : 

Hari/Tanggal  : 

Tempat    : 

Kode     : 

 

Butir-butir pertanyaan dalam wawancara 

1. Apa yang dimaksud dengan Sekolah Dasar Alam Bekasi? 

2. Bagaimana Sejarah Sekolah Dasar Alam Bekasi? 

3. Bagaimana Visi dan Misi, Tujuan Sekolah Dasar Alam Bekasi? 

4. Bagaimana Struktur Organisasi di Sekolah Dasar Alam Bekasi? 

5. Bagaimana sumber daya manusia di Sekolah Dasar Alam Bekasi? 

6. Apa pengertian dari implementasi kurikulum? 

7. Apa pengertian dari kurikulum terintegrasi? 

8. Apa saja pedoman pedoman yang diberikan oleh pusat kepada pihak sekolah 

dalam implementasi kurikulum terintegrasi? 

9. Bagaimana peran Kepala Sekolah dalam implementasi kurikulum terintegrasi? 

10. Bagaimana tahapan-tahapan dalam implmentasi kurikulum terintegrasi? 
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11. Bagaimana tahap perencanaan dalam impelementasi kurikulum terintegrasi di 

Sekolah Dasar Alam Bekasi? 

12. Bagaimana tahap pelaksanaan dalam impelementasi kurikulum terintegrasi di 

Sekolah Dasar Alam Bekasi? 

13. Bagaimana tahap evaluasi dalam impelementasi kurikulum terintegrasi di 

Sekolah Dasar Alam Bekasi? 

14. Bagaimana dokumen dokumen dalam implementasi kurikulum terintegrasi di 

Sekolah Dasar Alam Bekasi? 

15. Apa yang menjadi kendala dalam implementasi kurikulum terintegrasi di 

Sekolah Dasar Alam Bekasi? 

16. Bagaimana solusi yang dilakukan untuk menghadapi kendala dalam 

implementasi kurikulum terintegrasi di Sekolah Dasar Alam Bekasi? 
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INSTRUMEN WAWANCARA PENELITIAN 

“Implementasi Kurikulum Terntegrasi di Sekolah Alam Bekasi” 

Pedoman wawancara untuk Waka Bidang Kurikulum 

Nama Informan : 

Jabatan    : 

Hari/Tanggal  : 

Tempat    : 

Kode     : 

 

Butir-butir pertanyaan dalam wawancara 

1. Apa yang dimaksud dengan Sekolah Dasar Alam Bekasi? 

2. Apa yang dimaksud dengan implementasi kurikulum? 

3. Apa yang dimaksud dengan kurikulum terintegrasi? 

4. Bagaimana konsep keterintegrasian dalam kurikulum Sekolah Dasar Alam 

Bekasi? 

5. Apa saja tugas waka kurikulum dalam implmentasi kurikulum di Sekolah Alam 

Bekasi? 

6. Siapa saja tim pengembang dalam implementasi kurikulum terintegrasi? 

7. Bagaimana peran waka kurikulum dalam penentuan program program 

sekolah? 

8. Bagaimana peran waka kurikulum dalam pembinaan kurikulum kepada guru? 

9. Bagaimana peran waka kurikulum dalam perencanaan implementasi 

kurikulum terintegrasi di Sekolah Alam Bekasi? 
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10. Bagaimana peran waka kurikulum dalam pelaksanaan implementasi kurikulum 

terintegrasi di Sekolah Alam Bekasi? 

11. Bagaimana peran waka kurikulum dalam evaluasi implementasi kurikulum 

terintegrasi di Sekolah Alam Bekasi? 

12. Apa yang menjadi kendala dalam implementasi kurikulum terintegrasi di 

Sekolah Alam Bekasi? 

13. Bagaimana solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut? 
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INSTRUMEN WAWANCARA PENELITIAN 

“Implementasi Kurikuum Terintegrasi di Sekolah Dasar Alam Bekasi” 

Pedoman wawancara untuk Guru 

Nama Informan : 

Jabatan    : 

Hari/Tanggal  : 

Tempat    : 

Kode     : 

 

Butir-butir pertanyaan dalam wawancara 

1. Apa yang dimaksud dengan Sekolah Dasar Alam Bekasi? 

2. Bagaimana Sejarah Sekolah Dasar Alam Bekasi? 

3. Apa pengertian dari implementasi kurikulum? 

4. Apa pengertian dari kurikulum terintegrasi? 

5. Bagaimana peran guru dalam implementasi kurikulum terintegrasi? 

6. Apa saja yang dipersiapakan guru sebelum melakukan kegiatan pembelajaran? 

7. Bagaimana peran guru dalam pemilihan dan pengorganisasian materi 

pelajaran? 

8. Bagaimana pengorganisasian kegiatan belajar di Sekolah Dasar Alam Bekasi? 

9. Apa saja sumber belajar di Sekolah Dasar Alam Bekasi? 

10. Bagaimana guru memilih sumber belajar dan alat belajar? 

11. Bagaimana peran guru dalam mengukur hasil belajar siswa? 

12. Bagaimana peran guru dalam keiatan ekstrakurikuler? 
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13. Apa yang menjadi kendala dalam proses belajar mengajar di Sekolah Dasar 

Alam Bekasi? 

14. Bagaimana solusi yang dilakukan untuk menghadapi kendala dalam kegiatan 

belajar menajar di Sekolah Dasar Alam Bekasi?  
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Lampiran. 5 Instrumen Dokumentasi 

INSTRUMEN DOKUMENTASI 

“Implementasi Kurikulum Terintegrasi di Sekolah Dasar Alam Bekasi” 

No. Aspek Dokumentasi Ada 
Tidak 

Ada 
Keterangan 

1. Sejarah Sekolah Alam 

Bekasi 

   

2. Visi dan Misi Sekolah 

Alam Bekasi 

   

3. Struktur Organisasi 

Sekolah Alam Bekasi 

   

4. Data Kepegawaian 

Sekolah Alam Bekasi 

   

5. Dokumen perencanaan 

implementasi kurikulum 

Sekolah Dasar Alam 

Bekasi 

   

6. Dokumen pelaksanaan 

implementasi kurikulum 

terintegrasi di Sekolah 

Dasar Alam Bekasi 

   

7. Dokumen evaluasi 

implementasi kurikulum 

terintegrasi di Sekolah 

Dasar Alam Bekasi 

   

8. Sarana dan Prasarana    
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Lampiran 6. Jadwal Wawancara 

 

JADWAL WAWANCARA 

“Implementasi Kurikulum Terintegrasi di Sekolah Dasar Alam Bekasi” 

No Informan Hari/Tanggal Kegiatan dan Data yang 

Diperoleh 

1.  Kepala 

Sekolah Dasar 

Alam Bekasi 

Selasa, 16 April 

2019 

Profil Sekolah Alam Bekasi, konsep 

implementasi kurikulum, konsep 

kurikulum terintegrasi, perencanaan 

implementasi kurikulum, 

pelaksanaan implementasi 

kurikulum, evaluasi implementasi 

kurikulum, kendala dan solusi 

implementasi kurikulum terintegrasi 

di Sekolah Alam Bekasi. 

2. Waka 

Kurikulum 

Sekolah Alam 

Bekasi 

Senin, 22 April 

2019 

Profil Sekolah Alam Bekasi, konsep 

implementasi kurikulum, konsep 

kurikulum terintegrasi, perencanaan 

implementasi kurikulum, 

pelaksanaan implementasi 

kurikulum, evaluasi implementasi 

kurikulum, kendala dan solusi 

implementasi kurikulum terintegrasi 

di Sekolah Alam Bekasi. 

3. Fasilitator 

Kelas (Guru 

Kelas) Sekolah 

Alam Bekasi 

Kamis, 25 April 

2019 

Profil Sekolah Alam Bekasi, konsep 

implementasi kurikulum, konsep 

kurikulum terintegrasi, perencanaan 

implementasi kurikulum, 

pelaksanaan implementasi 

kurikulum, evaluasi implementasi 

kurikulum, kendala dan solusi 

implementasi kurikulum terintegrasi 

di Sekolah Alam Bekasi. 
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Lampiran 7. Transkip Wawancara 

 

Transkip Wawancara Informan 1 

Nama Informan : Asti Pratiwi, S..Pd 

Jabatan    : Kepala Sekolah (Sekolah Dasar Alam Bekasi) 

Hari/Tanggal  : Selasa, 16 April 2019 

Tempat    : Ruang Konsultasi Sekolah Alam Bekasi 

Kode     : W. KS 

 

Peneliti Assalamua’alaikum Bu, perkenalkan saya Rizki Barokah 

dari Universitas Negeri Semarang jurusan Teknologi 

Pendidikan. Nah saya sedang melakukan penelitian terkait 

implementasi kurikulum terintegrasi di Sekolah Alam 

Bekasi, terkhusus jenjang Sekolah Dasar (1) 

Kepala Sekolah 

(KS) 

Wa’alaikumussalam, iya mba, selamat menimba ilmu di 

SAsi ya. Kira kira apa nih yang mau ditanyakan terkait 

SAsi? (2) 

Peneliti Iya bu terimakasih banyak, langsung saja ya Bu. Latar 

belakang berdirinya Sekolah Alam Bekasi itu seperti apa 

nggih Bu? (3) 

Kepala Sekolah 

(KS) 

Okeh. Jadi sekolah alam bekasi ini didirikan memang 

awalnya eh dari yang punya sekolah ini tuh dulunya suka 

sama yang namanya tanaman tumbuh tumbuhan dan lain 

sebagainya. Sampe dia membangun sekolah ini ya 

harapannya sekolah ini bisa menjadi sekolah yang ramah 

terhadap anak-anak, dalam bermain dalam bersekolah. 

Dan ini diawali dari play group. Eh TK. Dulu playgroup 

ada, tapi sekarang adanya TK, SD dan SM. Dan memang 
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sekolah ini dibangun atas dasar cita cita yang ingin 

menjadikan sekolah yang ramah anak. Tidak semua 

sekolah ramah anak kan sebenernya. Ramah anak dalam 

artian. Ramah anak terhadap potensinya, ramah terhadap 

berbagai kelebihan yang dia miliki, ramah dari proses dia 

belajar. Kan tidak semua sekolah punya value kesana. 

Sehingga dibukalah sekolah Alam. Dan sebenernya 

sekolah alam ini ada yang namanya sekolah alam jaringan 

nusantara (JSAN). Jadi sekolah alam ini bisa dibuka oleh 

siapapun yang memang menginginkan eh tumbuh sekolah 

ini. Jadi sekolah ini bukanlah yayasan yang mempunyai 

cabang dimana, tapi semua orang yang punya sekolah alam 

ini pasti beda-beda orangnya. Karena sekolah alam ini 

adalah cita cita, tujuan. Jadi sehingga semua orang mampu 

dan bisa melakukan ini. Tapi kalau sekolah alam bisa 

dibuat oleh siapapun. Tujuannya adalah bagaimana 

kemudian, e lingkungan, alam, manusia, anak dengan 

Tuhan, mereka bisa menyatu dengan bumi. Jadi kurikulum 

yang ada di pemerintah sekarang, adalah kurikulum 2013. 

Itu adalah kurikulum yang lahir dari sekolah alam. 

Pemerintah itu mmengadopsi punya sekoah alam. Tapi yag 

kita lakukan adalah sayang, hanya melakukan instrumen 

penilaian jdi sampe ada guru yang pingsan, karena ngerjain 

raport K 13 gitu ya. Jadi kemudian instrumen yang dibuat, 

tapi tidak berdasarkan fitrah semangat idealisme 

perjuangan yang kemudian diperoleh semua guru gurunya. 

Guru guru yg masuk e sekolah alam di genjot 

idealismenya. Jadi gini e sekolah alam itu berdasarkan 

tema, tematik bulan ini temanya laut, bulan depan temanya 

padi bulannya lagi bermacam tema. Kenapa sih ada tema? 

Tema itu supaya anak dekat dengan masyarakat. Anak 
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kehidupannya dekat dengan dunia nyata. Oh padi, bahkan 

dia bener bener saya ajak anak kelas 6 nanam padi. Guru 

sya S1 Pertanian,bilang bu saya baru pertama kali naneem 

padi. Kamu S1 peertnian baru tau nanam adi? Itulah hasil 

dari pendidikan. Bahkan pendidikan yang kita agung 

agungkan di universitas, ya kebanyakan teori.sebentar 

yaa... jdi dengan tematik, membuat anak dekat tadi, selama 

ini sekolah yang dibangun dari pendidikan indonesia 

adalah  eh sekolah sekolah itu belum menciptakan anak 

anak dengan berbagai ragam poteeni, selama ini konsep 

yang dibuat di sekolah itu, menciptakan anak ya cukup 

dengan teori. Banyak sekali guru guru kami lulusan diluar 

PGSD . atau bahkan kami maah mncari dari luar PGSD. 

Kenapa begitu? Karena memang terkadang yang dari 

PGSD sendiri juga paradgmanya sudah tidak bisa lagi 

diluruskkan. Paham ya. Justru memang kita mecari mereka 

yang cinta anak cinta sama proses daki gunung  dan lain 

sebagainya. Lebih kearah sana. Yang terjadi adalah tadi. 

Seberapa besar sih akademik membantu anak anak untuk. 

Kalau anak hanya punya kemampuuan akademik, ya 

akhirrnya tadi  sarjana pengangguran jadi tidak bisa. Jadi 

skill di luar kemampuan diknas, akademik  ini dibanding 

di sekolah ini.  Orang kalau Cuma mau pinter  nggak usah 

sekolah sebenernya. Jaman sekarang kalau kita mau 

berpikir untuk belajar pembagian, jaman sekarang kita 

menggunakan otak kita. Cerdas dan pintar itu nggak usah 

sekolah, di rumah, dengan dia latian dengan oang tua dia 

sudah bisa cerdas sudah bisa pinter. Trus buat apa bu 

sekolah? sekolah itu, apa ya? Membuat e yang diinginkan 

dari sekolah alam adalah  dia tidak kemudian mendapatkan 

makanan, tapi dia membuat gairah tubuhnya itu bekerja 
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untuk mendapatkan makanan. Jadi sekolah itu membuat 

gairah tubuhnya untuk menjadi pekerja. Maka dari dia di 

SD kelas satu TK anak TK mereka diajarkan untuk bazar 

sudah jalan, walaupun pasti jualannya karena emang 

tujuan TK yaitu gakperlu. Asal bisa ngasih, bisa nuangin 

es. Bayangin kita dulu masa SD apasih yang paling 

berkesan dihidup kita dulu main galaksi makan es doger, 

main disungai mungkin hal hal yang seperti itu yang 

kemudian terekam dalam kepala kita. Bayangkan kalau 

disekolah alam berapa banyak rekaman yang bisa diingat 

di kehidupan dia saat dia dewasa. Karena iru anak anak di 

sekolah alam biasanya dia lebih punya jejak pengalaman. 

Bayangkan dia ke pasar, dia bikin bakso. Kalau kita 

magang saat kuliah, anak anak kita SD sudah belajar 

magang.  Jadi berbagai aktivitas diciptakan di sekolaha 

lam  tadi untuk membuat anak tumbuh dengan skill dan 

potensinya diluar dari akademis dan kecerdasan kognitif 

itu yg didapatkan disekolah alam. Bukan meninggalkan 

kecerdasan tapi membuat waktu waktu yang mereka jalani 

lebih bermanfaat diwaktu umurnya sekarang. Menghafal 

itu penting nggak? Penting.  Tapi kalau sekarang mereka 

suruh menghafal undang-undang dasar penting gak? Ya 

nggak penting penting banget sih. Menghafal itu penting, 

kalau kita suruh menghafal Al Qur’an aja dulu. Hafal nama 

pahlawan nanti aja dulu . sekarang gini, guru guru saya 

gini “Bu merasakan nggak sih bu, pelajaran sejarah itu 

ternyata lebih menarik saat kita sudah dewasa. Saat kita 

dulu sd smp blm begitu. Tapi saat kita dewasa, kita 

mengenal politik, mengenal kehidupan, kita jadi sispa sih 

Soekarno, kita, orang dewasa lebih tertarik, karena 

otaknya sudah siap, kemudian menangkap ilmu sejarah, 
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lebih tau sejarahnya. Tapi kalau untuk SD ya cukup 

pengalaman saja. Jadi setiap anak itu punya daya ingin 

belajar. Dari dia dilahirkan dia sudah nyari puting ibunya, 

dia pengen tau dimana puting ibunya. Tapi terkdang cara 

gurunya memberikan ilmu pengetahuan yang memaatikan 

cara dia juga untuk belajar, misalnya gurunya galak, terlalu 

mengekang jadi dia benci sama itu. Karena dia itu anak itu 

fitrahnya pengen tau. Itu yang ingin digali oleh sekolah 

alam. Membuat pemebaljaran yang menyenangkan., di 

alam di saung tanpa kelas. Kenapa Bu? Kenapa di saung 

kenapa tidak dibangunan? Karena ini sekolah alam. 

Bayangkan kita sekolah masuk kelas yang gedungnya 

tingkat 3 kamar mandinya ada AC nya, kemudian 

sekolahnya pake sepatu keren. E perjuangan apa yang 

kemudian didapatkan dia di sekolah, mungkin mereka bisa 

mendapatkan itu tidak di sekolah alam. Jadi saya kalau ke 

sekolah sekolah mahal sekolah itu bagus sih, Cuma kalau 

bagi anak anak tuh belum pantes. Maka tadi kenapa di 

bangun di saung, padahal mereka diantarnya pake mobil. 

Gurunya yang jalan kaki, gurunya yang naik motor, 

mereka pake mobil, cobna temen temen di sekolah alam, 

anak anak orang kaya tapi sederhana saja. Liat dari cara 

dia berpakaian, dia pakai sandal jepit sederhana. Oke kamu 

diantarkan sama ibu ayah pake mobil, selesai sampai pintu 

gerbang. Setelahnya kamu tidak akan jadi siapa siapa, 

karena kamu memang belum punya apa ap. Dia harus 

masuk kelas yang itu kayu. Mungkin orang tua gini, bu 

saya bayar mahal lho sama sekolah, tapi kenapa kelasnya 

begini? Karena memang mereka didik seperti itu, mereka 

kelasnya dikayu, pakai sepatu sendal, pake sepatu boot, 

harus ke green lab, mereka panas panas . fasae SD itu 
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menjadi tanggung jawab besar sebenarnya ya, karena kan 

Rasulullah mengatakan anakmu masih kecil, belum masuk 

usia sekolah dasar,maka cintailah dia sepenuh hati, berikan 

apa yang dia mau , tapi saat dia masuk umur 6-7 tahun 

sampe kemudian fasenya SD didiklah sebagai prajurit 

perang, tawanan perang. Pakaikanlah senjata untuk 

kemudian  mendisiplinkan dirinya. Saat nanti dia sudah 

SMP baru engkau menggunakan pendekatan seorang 

sahabat. Biasanya terbalik dalam kehidupan kita ya, fase 

SD dibiarin, pas anaknya udah ngelawan baru orang 

tuanya , kamu ternyata sudah seperti ini. Orang tuanya 

marah, padahal dia sudah SMP sudahSMA, 

pendekatannya sudah nggak bisa lagi marah tapi dengan 

komunikasi yang baik. Pendekatannya sudah tidak bisa 

lagi memberikan perintah, tapi sudah dari kecil mereka 

sudah dididik. Maka dari SD dia sudah dikeraskan, paksa 

dia dengan sesuatu, ajari dia harus melakukan ini 

melakukan itu, marahi dia, hingga dia bisa, anak itu kan 

kalau diberikan pilihan pas anak anak, hanya tau yang 

nggak enak dan yang nggak enak, benar atau nggak benar, 

syukur atau tidak syukur dosa atau pahala, semuanya itu 

kan enak atau nggak enak. Karena itu kita latih sholat dan 

lain sebagainya karena anak belum sadar fungsi sholat, tapi 

harus dilatih supaya dia terbiasa. Dilatiihkan badannya 

tadi, jadikan dia sebagai tawanan perang, meskipun nangis 

nangis. Anak spesial pun, mengalami itu. Sd kelas 1,2, 3  

dia harus camping di Bogor, makanya sekolah alam itu 

cocok untuk siapapun yang baru terjun ke dunia kerja, 

karena ya kehidupannya sama kayak kalian pas kuliah. 

Mengajarkan kesederhanaan, camping, bawa tas gede. 

Pemerintah dengan kurikulum K13, mengajarkan karakter, 
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tapi kenapa sekarang masih ada juga yang korupsi, yaitu 

valuenya gimana. Tanyakan ke sekolah alam. Sekolah 

alam pakai K13, pakai K13, sekolah alam pakai 

pedomannya, pakai pedomannyasekolah alam melakukan 

penilain K13, oh kami menilai, tapi kami tidak sama 

dengan pemerintah/. Guru guru kami bisa pingsan 

menggunakan pemerintah. Satu hari RPP 12 lembar , trus 

mau apadari 12 lembar itu? Ya mending guru guru kami 

main sama anak anaknya, ya mending guru guru 

kamisharing sama anak anaknya, RPP 12 lembar, 

penilaian setiap hari, dalam artib pemerintah pada 

akhirnya, membuat instrumen penilaian itu agar guru 

melakukan, ya itu tadi manfaatnya guru itu lebih share 

kepada anak, lebih semangat menciptakan kegiatan. Tapi 

dengan aktivitas yang luar biasa banyak, menyita waktu. 

Dan akhirnya guru jadi gampang nyuruh “ayo buka 

halaman sekian, dikerjakan, selesai” karena guru harus 

mengejar nilai ini. Trus apa dari K13 nya. Sedangkan kalau 

sekolah alam, setiap ada ujian praktek, dia ada ujian 

praktek semua mapel. Mencuci, itu bagian dari ujian 

praktek IPA. Jadi guru sekolah alam itu harus melihat 

mana mencuci yang nilai nya A, mana yang mencuci 

nilainya B, ini gimana bu asti, pake insting. Darimaksud 

saya adalah itu SD, kalau SMP pada saat UTS mereka 

hidup disekolah. Jadi UTS yang dinilai nggak Cuma UTS 

nya tapi hidupnya juga, jadi siangnya UTS, paginya masak 

sendiri khusus mereka, mencuci, malamnya mabit, . 

jadimemang pada akhirnya, walupun mereka terpaksa, 

yaudah kembali ke kelas gitu kan? Tapi kalau sekolah 

alam, semua ritmenya dibuat satu tujuan. Kalau sekolah 

luar mungkin ditanyanya mana nilainya, tapi kalau saya 
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tidak saya tanya aktivitas temen temen, ngapain aja. Kalau 

UTS juga diluar UTSnya di pohon, di kanopi. UTS nya 

sambil santai. Karena gini, apa sih sebenernya yang mau 

dicari dari nilai? Toh orang orang yang nilainya bagus 

pada akhirnya juga, karena kan semua irang kan punya 

passion, saya percaya bahwa tadi sekolah alam itu kan 

berbasiskan fitrah, semua orang punya passion, fitrah itu 

darimana datangnya? Dari Allah. Fitrah itu bisa dipelajari 

atau dikejar nggak Bu? Bisa. Contohnya saja gini, ada 

orang yang memang fitrahnya tidak di akademis tapi 

fitrahnya di musik. Tapi diaberusaha diakademis bisa, tapi 

dia hanya bisa mencapai standar kan. Tojh kalau dia 

mengerjkan pekerjaan itu, juga dia tidak, saya yakijn orang 

orang yang mengejar sesuatu bukan fitrhnya itu hanya 

berhenti dibangku sekolah. Saat dia bekerja dia kan 

berusaha mencari apa yang sesungguhnya dia inginkan. 

Misal dia ga bisa matematika tapi disuruhnya di 

matematika, ketika dia SMP dia les, SMA dia les, kuliah 

dia les, tapi setelah dia lulus walaupun mungkin dia 

jurusanapa, dia akan saya mau jadi ini. Karena itu kembali 

kepada diri. Kenapa Allah memberika fitrah, karena itu 

untuk meng up hidup ini. Itu kemudia yang dihormati oleh 

sekolahalama. Tapiliat apa produk yang diciptakan oleh 

sekolah umum, hanya menciptakan orang orang yang 

cerdas secara kognitif. Orang orang yang tidak 

cerdassecara kognitif akan menjadi orang orang yang 

terkesampingkan. Karena di sekolah umum tidak ada 

fasilitas yang membuat dia bangkit, misal kalau di sekolah 

alam banyak lomba lomba olahraga, lomba tradisional, 

lomba membaca. Bisa bullying nggak? Bullying hadir 

karena da nya kesenjangan antaravyang pinter sama yang 
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nggak pinter. Tapi kalau kita tidak menciptakan sistem 

yang membuat mereka bangkit, ya mereka mau sampai 

kapanpun, secara teoritis ya kamu jangan bully, tapi di 

sekolhnya Cuma pelajaran.ya akan ter bully terus. Tapi 

akalu disistemkan dibuat lomba,  dibuatkan ajang osis. 

Karena udah ada osis untuk anak anak sini.sehingga 

mereka yang tidak pinter akadmis mereka pidato dapet 

piala seneng. Aku tidak pinter pelajaran bu ta[i aku pinter 

ngomomng. Sehingga tidak hanya guru yang menghormati 

perbedaan passion fitrah tapi, anak anak mulai 

menghargai. Baysngksn dari masa SD saja anak anak 

sudah terpuruk hidupnya, strees karena dia tidak bisa 

masalah pelajaran. Padahal masa depannya panjang. Kalau 

dia pinter ngomong  jadi mc tapi dia  terpuruk, bayangkan 

6 tahun SD itu yang terjadi padapendidikan kita bukan? 

Sekolah alam ini membuat dari kecil pun anak anak punya 

hidupnya, . karena itu diciptakanlah berbagai aktivitas, 

agar mereka bisamengerucutkan passionnnya bagaiman 

mungkin mereka punya passion kalau merka  tidak pernah 

mencoba.  Nah makajya disuruh ke pasar belanja disuruh 

ini, mereka mencoba semua aktivitas. Makanya kalau di 

sekolahalam terkenalnya prkatek, diluar, BBA . karena 

memang kita aktivitas . dengan aktivitas yang banyak  

anak punya pengalaman, dari pengalaman, anak punya 

akarkter diri, . bagaimana mereka bisa kenal sabar, bisa 

kenal pengorbanan,  bisa kenla ikhlas, bisa kenal kerja 

keras, akalu mereka tidak kenal aktivitas aktivitas berbagi. 

Mau makan, buat lingkaran kita berbagi. Makanya anak 

anak sekolah alam, gaada yang pelit. . karena mereka 

sudah terbiasa memberi kepada ssatu temannya . jadi 

lingkunganlah yang kemudian mendukung mereka untuk 
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hifup, lingkunganlah yang membuat mereka sekolah 

disini, (4) 

Peneliti Menurut ibu implementasi kurikulum itu seperti apa? (5) 

Kepala Sekolah 

(KS) 

Kurikulum dan pembelajaran itu kan dua hal yang tidak 

bisa dipisahkan ya mba. Kurikulum bisa bermakna ketika 

ada proses pembelajaran, dan pembelajaran akan baik jika 

menjadikan kurikulum sebagai pembelajaran. jadi 

implementasi kurikulum ya bentuk dari operasionalisasi 

kurikulum itu sendiri (6) 

Peneliti Kurikulum terintegrasi yang dimaksud di sekolah ini 

seperti apa bu? (7) 

Kepala Sekolah 

(KS) 

Kurikulum yang  digunakan disini ada 2 macam, yakni 

kurikulum dari diknas dan juga kurikulum sekolah alam itu 

sendiri. nah dua kurikulum ini diintegrasikan menjadi satu 

dalam proses pembelajarannya. (8) 

Peneliti Pedoman yang digunakan dalam penyajian materi apa bu? 

(9) 

Kepala Sekolah 

(KS) 

Kita ada buku BBA dari sekolah  pake buku yudistira yang 

K13 dari pemerintah,  ada kurikulum standarnya nih, misal 

anak belanja mial SD 1 standarnya komunikasi, SD 2 apa, 

misal anak memimpin standarnya pa,  sudah ada standar 

khusus sekolah alam sendiri. dan kita da yang namnaya 

buku kuirkulum akhlak . jadi setiap bulan anak 

itumempunyai nilai yang harus dia pelajari. Misal SD 1 

temanya padi, nilai akhlaknya adalah bekrja keras, (10)  

Peneliti Bagaimana peran Kepala Sekolah dalam implementasi 

kurikulum di Sekolah Alam Bekasi (11) 

Kepala Sekolah 

(KS) 

Kalau dari peran kepala sekolah yang pertama adalaah 

saya memonitoring pembelajaran yang ada di kelas. Nah 

disini cara kami memonitoring adalah dengan melihat dari 
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DAP yang sudah diberikan oleh guru guru. DAP itu seperti 

RPP. Nah RPP kalau di sekolah umum, kalau di kita adalah 

DAP (Daily Activity). Nah  dari DAP itu akan terlihat 

program-program yang dilakukan guru itu apa saja. Seperti 

itu. Jadi memang karena di Sekolah Alam adalah BBA 

bukan mapel, jadi aktifitasnya terlihat detail. Jadi dari 

BBA ini sudah bisa belum masuk menyentuh ke 

pembelajarannya dia. Yang kedua adalah saya memastikan 

bahwa kurikulum sekolah alam berjalan baik di dalam 

pembelajaran KBM dengan cara di setiap pembelajaran 

tematik itu ada value nilai akhlak yang ada di sana, jadi 

dari memonitoring pembelajaran kelas, yang kedua 

memastikan pembelajaran sekolah alam itu berjalan 

karena di setiap tematik yang  ada di sekolah itu ada nilai 

akhlaknya saya komunikasikan dulu. Perbulan ada nilai 

akhlaknya  harus diintegrasikan dalam kehidupan anak 

sehari-hari. Tidak melulu masalah teoritis misalnya apa 

pengertian sabar, jelaskan pengertian sabar, tapi 

aktifitasnya. Jadi misalnya anak yang kelas besar dikasih  

problem solving bisa, yang kelas kecil kemudian diberikan 

permainan untuk mencapai cakupan nilai tersebut.  

Selanjutnya adalah disini mencoba untuk bagaimana 

kemudian anak bisa mendapatkan pembelajaran sesuai 

dengan potensi dan bakatnya. Disini terlihat lagi  dari tadi 

bagaimana  DAP yang dibuat tadi aktivitasnya beragam, 

berulang dan sesuai bakat. Nah karena kita di sekolah 

alam, jadi dipastikan seluruh kegiatan anak itu mencakup 

tiga B tadi (12) 

Peneliti Pedoman dari pusat sendiri bagaimana Bu terkait 

penyelenggaraan kurikulum yang ada disini, karena kan 

sekarang sekolah alam pun juga harus menggunakan 
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kurikulum dari diknas? Ada peraturannya atau hanya 

sosialisasi bentuknya? (13) 

Kepala Sekolah 

(KS) 

Kita sudah menggunakan program diknas K13 sesuai, 

tematik, semuanya sama, Cuma tadi yang berbeda adalah 

cara. Cara dan metode penerapan kami di sekolah. (14) 

Peneliti Apakah ada edaran resmi dari diknas terkait peraturan ini 

Bu? (15) 

Kepala Sekolah 

(KS) 

Oh, kalau dari diknas tidak ada. Semua dikembalikan 

kepada sekolah alam masing masing. Ada yang masih 

menggunakan KTSP, ada yang masih menggunakan K13, 

jadi itu kan pilihan (16) 

Peneliti Kalau untuk visi misi sekolah sendiri seperti apa Bu? (17) 

Kepala Sekolah 

(KS) 

Kalau visi misi sekolah sendiri ingin menjadikan sebagai 

oasis. Oasis itu adalah sumber.sumber dari segala 

kehidupan. Harapannya sekolah ini menjadi sumber 

kebaikan untuk lingkungan sekitar, sumber untuk 

perbaikan akhlak anak anak, sumber belajar baik itu dari 

murid, maupun dari gurunya, sumber kemudian kita 

memperbaiki lingkungan dari skala besar, yang kita mulai 

darilingkungan sekolah dulu yang lebih kecil. Jadi bisa 

menjadi oasisya, kalau e  mungkin di padang savana gitu 

bisa menjadi penyejuk, bisa menjadi pendingin (18)  

Peneliti Kalau untuk perekrutan SDA sendiri bagaiaman Bu? 

Kriteria apa sajakah yang diterima untuk menjadi guru 

sekolah Alam? (19) 

Kepala Sekolah 

(KS) 

Kalau untuk perekrutannya sendiri kita didampingi oleh 

HRD. Prekrutan kami ada beberapa tahap, tahap 

rekrutmen, tahap seleksi, lalu ada tahap magang, nah baru 

kemudian menjadi karyawan. Dari tahapan itu kita berikan 

ilmu, kita berikan pelatihan, juga kita pantau 
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perkembangannya. Jadi buat temen temen yang mungkin 

belum sesuai dengan klasifikasi sekolah alam itu belum 

bisa diterima. Nah kalau kriteria memang dia yang harus 

cinta anak, yang suka bereksperimen itu yang paling 

penting. Karena itu kan guru sekolah alam, yang suka 

tantangan, yang suka sama alam, yang peduli cinta dan 

kasih. Jadi bukan hanya masalah dia dari jurusan mana, 

dan skil organisasi. Karena guru guru sekolah alam, 

diharapkan mampu memberikan kreatifitas cara. Mampu 

dari memberikan pembelajaran diknas dengan sekolah 

alam, sehingga biasanya kalau aktivis aktivis organisasi 

dia sudah terbiasa untuk belajar berfikir untuk 

mengkonsep sesuatu sehingga dia mampu 

mengimplementasikan dalam pendidikan. (20) 

Peneliti Kalau untuk pembagian tugas guru di kelas itu bagaimana 

Bu? (21) 

Kepala Sekolah 

(KS) 

Jadi kan dikelas ada fasil dan co fasil. Fasil itu dia 

memberikan pendampingan penuh terhadap anak dan juga 

guru yang di co fasil. Jadi gini, co fasil itu tadi dia masuk 

ke dalan sekolah alam karena proses waktu. Jadi pada saat 

kemudian dimkungkinkan juga dalam satu kelas ada fasil 

dua duanya. Tidak harus fasil dan co fasil. Jadi memang 

yang lebih baik fasil dua duanya. Tapi kalau diditu ada co 

fasil, berarti tugas untuk memberikan pendsmpingan 

pembelajaran kepada co fasil. Karena kita tidak mungkin 

melepas co fasil sendirian. Co fasil juga tugasnya sama 

dengan fasil. Sama sama membuat raport, membuat DAP, 

pelaksanaan KBM, cuman disini pasti co fasil akan lebih 

banyak menyerap ilmu dari fasil. Dan menjalankan 
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perintah yang memang itu menjadi tupoksi dalam proses 

KBM. (22) 

Peneliti Kalau untuk shadow teacher perannya bagaimana Bu? (23) 

Kepala Sekolah 

(KS) 

Kalau untuk ST dia itu mendampingi anak spesial di setiap 

kelas. Kadang ada shadow teacher yang shadownya satu, 

anaknya yang spesial dua. Ada yang shadownya satu, anak 

spesialnya satu. Tergantung pada bobot beratnya anak 

spesial ini yang ada di kelas. Nah jadi kayak misalnya yang 

satu kelas dua, mungkin ada yang kategori spesialnya tidak 

terlalu berat. Jadi bisa didampingi satu shadow. Karena 

shadow itu bukan baby sister. Tapi shadow itu program. 

Nah shadow itu menjalankan program, bukan 

mendampingi seperti baby sitter, dalam arti program 

mandiri. Program membaca, program berhitung, jadi yang 

dijalankan adalah program. (24) 

Peneliti Untuk anak anak ABK apakah ada kurikulum khusunya 

atau capaian targetnya gitu Bu? (25) 

Kepala Sekolah 

(KS) 

Kalau untuk anak ABK sendiri dia sudah ada capaian 

programnya. Tapi kalau untuk mengikuti pemebalajaran, 

dia mengikuti pemebelajaran bersama dengan kelasnya. 

Tapi tadi, standarnya tidak sama. Itu berlaku di ulangan 

UTS, di UAS, tapi tidak kemudian semuanya, ada 

beberapa anak spesial yang standarnya sudah bisa 

mengikuti, ada yang belum. Nah jadi intinya tergantung 

bagaimana kondisi anaknya. Jadiuntuk soal ada perbedaan 

untuk anak yg belum. Jadi misalnya kompetensinya kelas 

lima, tapi dia tandarnya masih penambahan pengurangan. 

karena gini, kenapa anak spesial banyak sekali peminatnya 

di sekolah Alam, karena kan sekolah alam itu banyak 

praktek. Dia megang tanah, dia merangkul, dia bermain, 
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kemandirian, akhlak. Jadi suporting itu yang kemudian 

dibutuhkan untuk anak anak spesial. Kalau anak anak 

spesial itu mau dikasih pemebelajaran aljabar dia mungkin 

tidak akan bisa paham. Cuman sebernarnya apa sih tujuan 

anak spesial itu belajar? Untuk dia mandiri. Kan tentu dia 

tidak akan mungkin bisa di perusahaaan. Secara akademis 

tentu dia sulit. Tapi ketika dia bisa mandiri, dia bisa 

berjualan, dia bisa mandiri dengan hidupnya, dia bisa 

menggunakan baju sendiri. sepertikemarin Aqila, di 

pantomim dia apa, walaupun dia bicaranya kurang lancar, 

tapi dia bisa pantomim, bisa melukis, dia bisa mandiri. Jadi 

memang yang diunggulkan di sekolah alam itu adalah 

kemandirian anak spesial. Dan untuk standarnya tadi, 

mengikuti standar dari sekolah, tapi untuk anak spesial 

punya program kemandirian khusus. Nah untuk anak 

normal kan sudah tidak perlu lagi ada program 

kemandirian,. Untuk anak spesial ada program 

kemandirian dan ada program capaian sama dengan 

diknas, cuman  standarnya tidak sama. (26)   

Peneliti Untuk sumber belajarnya, materinya apakah ada 

pengarahan dari kepala sekolah atau waka kurikulum atau 

dari gurunya? (27) 

Kepala Sekolah 

(KS) 

Itu dari gurunya,dari standar yang sudah ada, dan dibantu 

oleh shadownya. Misal untuk materi ini kira kira Aqila 

sudah biabelum ya Bu, terus harus senantiasa untuk saling 

berkoordinasi. Karena kan memang untuk anak anak 

spesial untuk pemebalajaran akademis  tidak usah terlalu 

menjadi momok. Itu cukup menajdi capaian yang ananda 

bisa. Karena anak anak spesial memang tidak mudah. 

Dalam satu hari anak sudah bisa belajar macam macam. 
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Anak spesial bisa menulis satu papan tulis aja atau satu 

baris aja, itu sudah menjadi kemajuan untuk anak anak 

spesial (28) 

Peneliti Bagaimana cara penentuan hasil belajar siswa di Sekolah 

Alam Bekasi? (29) 

Kepala Sekolah 

(KS) 

Kalau untuk anak umum kita kan ada yang namanya 

setiapseminggu sekali namanya evaluasi KBM. Nah itu 

terkait proses pemebalajaran KBM,. Kalau untuk 

pencapaiannya tentu banyak. Kita ada worksheet, tadi ada 

ulangan harian, ada UTS,ada UASdan kita ada yang 

namanya buku akhlak. Buku akhlak itu terkait doa doa 

harian yang harus dikuasai, sikapnya, kesopanan, 

kebersihan dan lain sebaginya. Itu menjadi panduan untuk 

penilaian guru. Anak itu sudah bisa menguasai atau belum. 

Dan kalau untuk anak spesialdibantu dengan AIEP yang 

tadi ya. (30) 

Peneliti Selama ini apakah ada kendala dalam implementasi 

kurikulumnya, atau manajemennya? (31) 

Kepala Sekolah 

(KS) 

Kendalanya pasti ada dalamsetiap sekolah, disini 

kendalanya terkait jumlah murid. Jumlah murid dalam satu 

kelas. Tapi tentu untuk idealnya kita bisa menciptakan 

implementasi sekolah alam yangbaik. Kan antara guru 

murid berkatifitas ya, potensi, bakat, akhlak, diknas. Jadi 

harus dicermati sekali satu persatu. Sedangkan 

pembiayaan di sekolah kan juga cukup besar. Jadi kalau 

memang ditopang dengan jumlah muridyang sedikit 

memang akan sulit untuk mengcover semua biaya. Jadi 

misal  contoh camping saja, satu camping misal SD 1 sama 

SD 2 20-40 juta, sedangkan kita ada kegiatan lain seperti 

naik gunung, ada mata air, ada ekspedisi, dg jumlah murid 
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yang banyak sehingga stimulan untuk satu satu anaknya 

memang belum  cukup. Nah disitu dibutuhkan orang tua 

dengan agaenda agenda parenting school, home challenge 

anatar murid dan orang tua, sehingga menjadikan itu 

pantauan orang tua itu lebih dalam kepada anak. Jadi di 

sekolah guru gurunya memantik, di rumah orang tuanya 

ikut melanjutkan program yang ada di sekolah. Dengan 

jumlah murid 22 satu kelas itu memang yang, jadi ibarat 

kata anak kinesteteik semua,  bayangkan kalau yang dalam 

proses pemebalajaran yang kinestetik lima mencar aja, itu 

prosesnya akan menjadi lebih lama. Yang kedua adalah 

karakter anak yang beragam tadi, kinestetik, sehingga  

membutuhkan kreatifitas yang banyak yang harus 

dilakukan oleh guru. Nggak boleh sering sering 

diterapkan, karena kan anak kadang bosen kalau caranya 

sama. Tidak bisa hanya membaca atau menulis tapi harus 

banyak dan beragam aktifitas yang diciptakan. Dan yang 

terakhir adalah kalau di sekolah alam sendiri terkait proses 

recruitmen guru baru, nah sehingga dalam arti kan tidak 

dipungkiri kebutuhan murid banyak, tapi kadang keluar 

masuknya guru juga ada. Kalau sekolah umum mungkin 

mudah dengan masuknya guru baru, tapi kalau sekolah 

alam tadi  kita butuh waktu 3 bulan untuk bisa memberikan 

skill kepada guru. Jangankan skill, bisa paham dulu, ini 

sekolah alam lho, jadi kondisi recruitment guru baru 

menjadi point penting kami, untuk senantiasa semoga 

tidakmenjadi permasalahan di kelas. Kalau guru baru kan 

dia gagap, jadi harus menyesuaikan. Sedangkan sekolah 

alam itu kan harus segera action ke anak anak. (32)  
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Peneliti  Sempet denegr juga kalau disini ada rolling an untuk para 

gurunya, nah itu berdasarkan penilaian yang seperti apa 

Bu? (33) 

Kepala Sekolah 

(KS) 

Nah kalau untuk rolling an gini, jadi guru guru itu 

dinilaioleh kepala sekolah, dan dinilai oleh HRD 

bagaimana kemajuan dia dalam mendampingi anak selama 

satu tahun itu. Dan dilihat potensinya, karena kan kita juga 

menginginkan guru kita berkembang yang tadi adanya 

mutasi, perollingan. Eh namun disini disetiap kelas pasti 

ada gurunya yang tinggal selama 2 tahun. Misal begini Bu 

Siska di kelas 3 tahun ini. Nah tahun ini kan gurunya ada 

4. Nah yang 2 gurunya akan di rolling di kelas yang lain, 

yang 2 guru SD 3 tetap disitu. Nah jadi misalnya Bu Siska 

dan Pak Fikri tetap disitu, sedangkan guru yang lainnya Bu 

Nur atau Bu Eka di rolling dikelas 5.jadi ada prosesnya 

guru yang berkembang ke kelas lain, ada guru yang harus 

bertahan, karena untuk menjafa stabilitas. Kalau misalnya 

semua gurunya di rolling yang kelas 3 kemudian tidak ada 

yang paham kan. Jadi ada guru yang selama dua tahun dia 

berada diposisi yang sama, ada juga guru yang tumbuh dan 

berkembang. Ada yang dikelas kecil trus dipindah ke kelas 

besar kok dia bagus, oh berartikita pindahkan ke kelas 

besar. Tapi timnya harus ada di kelas itu dulu. (34) 

Peneliti Kalau poin poin penilainnya meliputi apa Bu? (35) 

Kepala Sekolah 

(KS) 

Ada kuesionernya, ada penilaiannya,  dan ada capaiaanya. 

Dari akhlak dari segi kedisplinan waktu, dari segi tugas 

dan lain sebagainya. Ada raportnya. (36) 

Peneliti Kalau penilaian dari dinas ada atau tidak Bu? (37) 

Kepala Sekolah 

(KS) 

Oh iya ada. Namanya supervisi guru, walaupun kalau 

dinas, Cuma datang,  bertemu dengan guru, ngobrol sama 
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saya tanda tangan. Jadi kalau diknas yahanya mengisi 

kuesioner. Bukan kalau kita kan datang, mendampingi. 

Dan untuk pendampingan lain kalau kita undang untuk  

beliau memberikan prestasi, memberikan pengayaan, 

memberikan materi, (38) 

Peneliti Proses pembinaan kurikulum di Sekolah Alam Bekasi, 

bagaimana Bu? (39) 

Kepala Sekolah 

(KS) 

Kalau dari kurikulum ada, truskalau dari diknas biasanya 

itu langsung ke kepala sekolah. Ke Kepala Sekolah, ke 

Kurikulum Sekolah. Dan diknas juga memberikan kalau 

misal diundang oleh sekolah. Ada tahapannya juga. Ada 

mereka dikumpulkan secara langsung, biasanya lewat cor 

level. Lalu cor level menyampaiakan ke guru gurunya. Itu 

sebagai tanda untuk melatih cor level juga agar peran dan 

fungsi cor level juga menyatu ke guru gurunya. (40) 

Peneliti Siapa saja yang terlibat dalam pengembangan kurikulum 

di Sekolah Alam Bekasi? (41) 

Kepala Sekolah 

(KS) 

Kalau sementara ini sih baru Bu Lilis aja. Bu Lilis dibantu 

dengan cor level. (42) 

Peneliti Jadi untuk pembeda darikurikulum sekolah alam itu ada 

kurikulum akhlak itu ya Bu? (43) 

Kepala Sekolah 

(KS) 

Iya. Ada kurikulum akhlak, kurikulum kewirausahaan, ada 

kurikulum tematik, mengikuti diknas, Cuma sub temanya 

kita bikin sendiri, sama satu lagi kurikulum 

kepemimpinan. (44) 

Peneliti Terkait program program yang ada di sekolah, proses 

penentuaanya bagaimana Bu? (45) 

Kepala Sekolah 

(KS) 

Kalau untuk program kita ada yang namanya rapat guru 

dan cor level. Biasanya itu nanti masing masing guru rapat 

dengan kelasnya masing-masing, dalam setahun kita 
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berikan form, mau outing kemana, mau program apa, mau 

home visit apa, nanti dirapatkan dengan masing masing 

kelas, nanti dari masing masing kelas, baru dirapatkan 

dengan kita, nanti disitu ada asas pertimbangan untuk 

program yang dipertimbangkan untuk masing masing 

kelas, disesuaikan dengan kebutuhan dan juga jaringan 

jaringan yang ada. (46) 

Peneliti Bagaimana peran kepala sekolah dalam pembagian tugas 

bimbingan kelas? (47) 

Kepala Sekolah 

(KS) 

Kalau saya sebagai Kepala Sekolah, membantu guru untuk 

mengidentifikasi siswa siswa yang memerlukan layanan 

bimbingan dan konseling, serta pengumpulan data data 

siswa tersebut. Selain itu biasanya saya juga membantu 

mengembangkan suasana kelas, hubungan guru dengan 

siswa dengan cara mengajak mereka untuk berdiskusi atau 

biasanya saya mengundang temen saya dari sekolah lain 

sebagai narasumber. (48) 

Peneliti Oh iya bu untuk struktur organisasi yang ada di sekolah 

alam bagaimana Bu? (49) 

Kepala Sekolah 

(KS) 

Kalau yang paling atas ada direktur, kepala sekolah, cor 

level, fasil, dan co fasil (50) 

Peneliti Mungkin, cukup ini dulu Bu, insyaAllah sudah cukup 

untuk mewakili beberapa data yang saya butuhkan. 

Terimakasih atas kesediaan waktunya Bu, saya pamit dulu, 

Wassaklamu’alaikum (51) 

Kepala Sekolah 

(KS) 

Iya sama sama, semoga shating ilmu hari ini bermanfaat 

ya, wa’alaikumussalam wr.wb (52) 
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Transkip Wawancara Informan 2 

Nama Informan : Lilis Karlina, S.Si 

Jabatan    : Litbang (Waka Kurikulum) 

Hari/Tanggal  : Senin, 22 April 2019 

Tempat    : Ruang Konssultasi 

Kode     : W.WK 

 

Peneliti Assalamualaikum Bu, sebelumnya terimakasih atas 

waktunya. Perkenalkan bu saya Rizki Barokah mahasiswa 

jurusan Teknologi Pendidikan dari Universitas Negeri 

Semarang.  Ini dengan ibu siapa ya bu? (1) 

Waka 

Kurikulum 

(WK)  

Wa’alaikumussalam iya mba sama sama, wah jauh yaa, kok 

bisa tau sekolah ini dari mana?. Nama lengkap saya bu lilis 

karlina, disini saya diamanahi sebagai waka kurikulum SD. 

Kira kira apa yang bisa saya bantu? (2) 

Peneliti Saya tau dari kakak tingkat saya Bu heheh. Begini bu, saya 

sedang skripsi, dan skripsi saya tentang implementasi 

kurikulum terntegrasi di Sekolah Dasar Alam Bekasi. Nah 

saya ingin menanyakan terkait proses impelemntasi 

kurikulum terintegrasi di Sekolah Dasar Alam Bekasi. 

Menurut Ibu implementasi kurikulum itu apa Bu? (3) 

Waka 

Kurikulum 

(WK) 

Kurikulum merupakan rencana dari peendidikan atau 

pengajaran. Yang didalamnya mengandung pedoman guna 

proses pembelajaran. jadi implementasi kurikulum ya bagian 

dari proses pemebelajaran itu sendiri yang menjadikan 

kurikulum sebagai pedomannya. (4) 

Peneliti Kalau tujuan didirikannya sekolah alam ini untuk apa bu? (5) 
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Waka 

Kurikulum 

(WK) 

Jadi sehingga semua orang mampu dan bisa melakukan ini. 

Tapi kalau sekolah alam bisa dibuat oleh siapapun. 

Tujuannya adalah bagaimana kemudian, e lingkungan, alam, 

manusia, anak dengan Tuhan, mereka bisa menyatu dengan 

bumi (6) 

Peneliti Kalau konsep keterintegrasian kurikulum sekolah Alam 

Bekasi itu sendiri bagaimana maksudnya Bu? (7) 

Waka 

Kurikulum 

(WK) 

Sekolah Alam itu kan beda ya mba dengan sekolah formal 

pada umumnya. Untuk keterintegrasiannya, kita 

menggunakan kurikulum diknas K13 dengan kurikulum 

sekolah alam itu sendiri yang disesuaikan dengan visi 

sekolah dengan mengusung 4 pilar yakni pilar ketakwaan, 

pilar keilmuan, pilar kepemimpinan dan juga pilar 

kewirausahaan. (8) 

Peneliti Visi empat pilar yang dimaksud seperti apa bu? (9) 

Waka 

Kurikulum 

(WK) 

Visi empat pilar Sekolah Alam Bekasi ada empat mba : oasis 

for learning, oasis for growing, oasis for living together. 

Kalau misinya menyiapakan generasi pemimpin yang 

bertakwa, berilmu, dan arif sehingga menjadi rahmat bagi 

alam semesta. Oasis itu kan artinya sumber ya mba, jadi 

pengennya  SAsi itu jadi sumber dari segala sumber (10) 

Peneliti Implementasi dari masing-masing pilar itu bagaimana ya bu? 

(11) 

Waka 

Kurikulum 

(WK) 

Implementasi kegiatan pada pilar ketakwaan meliputi 

kegiatan membaca asmaul husna tiap pagi, hafalan doa 

harian, hafalan juz, shalat dhuha,  shalat dzuhur jamaah, hlal 

bihalal dan juga ramadhan ceria. Pada pilar keilmuan 

meliputi kegiatan home visit, pendalaman materi, Batuta, 

Outing, Kampung horta, nanem padi, BBA. Pada pilar 

kepemimpinan meliputi kegiatan apel scouting, (12) 
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Peneliti Struktur organisasi di Sekolah Alam Bekasi bagaimana ya 

Bu? (13) 

Waka 

Kurikulum 

(WK) 

Untuk struktur organisasi di SAsi, tentu ada direktur, 

manager, asisten manager, bagian program, fasilitator kelas, 

shadow teacher. Untuk perekrutan kita memilih orang orang 

yang punya ideologi yang sama, dalam artian ia yang 

memang cinta kepada anak, yang semangat, yang berjiwa 

muda, cinta lingkungan dan bisa menjadikan teladan untuk 

anak anak. Saya aja jurusan teknik kimia tapi jadi 

pengembang kurikulum disini. jadi ya saya bener bener 

belajar dari nol mba (14) 

Peneliti Lalu, apa saja tugas waka kurikulum dalam implementasi 

kurikulum di Sekolah Alam Bekasi? (15) 

Waka 

Kurikulum 

(WK) 

Kalau tugas saya sih membantu Kepala Sekolah untuk 

merancang kurikulum sekolah, memmbantu program 

program sekolah, membuat kalender akademik, membuat 

format format teknis ujian. (16) 

Peneliti Kalau tim pengembang kurikulum di Sekolah Alam Bekasi 

siapa saja nggih Bu? (17) 

Waka 

Kurikulum 

(WK) 

Kalau untuk saat ini, tim pengembang kurikulumnya baru 

saya dan juga kepala sekolah. Nah itu juga menjadi salah satu 

kekurangan disini, karena hanya 2 orang yang merancang 

kurikulum. Saya juga banyak belajar, karena kan saya bukan 

lulusan kurikulum atau kependidikan. Tapi saya lulusan 

teknik kimia (18) 

Peneliti Peran waka kurikulum dalam penentuan progran sekolah 

bagaimana nggih Bu? (19) 

Waka 

Kurikulum 

(WK) 

Kalau terkait program-program sekolah, ya saya kerjasama 

dengan kepala sekolah, nanti setelah itu dirapatkan dengan 

yayasan juga mba. Nah uniknya kita juga ada program yg 
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melibatkan orang tua, seperti project sains, meeting parent, 

dan juga home visit. Tujuannya ialah untuk mempererat 

silaturahmi, saling mengenal antar keluarga satu sama lain 

(20) 

Peneliti Bagaimana peran waka kurikulum dalam perencanaan 

implementasi kurikulum di Sekolah Alam Bekasi? (21) 

Waka 

Kurikulum 

(WK) 

Kita tuh biasanya ada sosialisasinya mba, tentang apa saja yg 

harus dipersiapkan untuk tahun pelajaran baru, termasuk 

sosialisasi pembuatan DAP, Recent Plant, gitu. Disitu sudah 

ada materi apa yang disampaikan, dan biasanya kita 

menggunakan banyak sumber. Tidak bergantung pada buku 

teks. (22) 

Peneliti Kalau peran waka kurikulum dalam pelaksanaan 

implementasi kurikulum bagaimana Bu? (23) 

Waka 

Kurikulum 

(WK) 

Kita memantau sih mba. Kan para guru itu udah ada lesson 

plannya masing masing. Nah itu yang digunakan untuk 

acuan selama mereka mengajar. Tapi ya itu kadang ada 

beberpa tema yang tidak sesuai dengan jadwal, ya beberapa 

menyesuaikan. (24) 

Peneliti Perencanaan pengorganisasian pembelajarannya seperti apa 

Bu? (25) 

Waka 

Kurikulum 

(WK) 

Kegiatan pembelajaran pun sudah termasuk dalam DAP itu 

tadi mba. Cuma kan karena di SAsi lebih mengutamakan 

menanamkan nilai nilai karakter, yang religius, yang 

nasionalis yang mandiri dan berintegritas, maka dalam 

kegiatan pembelajaran pun harus memuat karakter itu. 

Misalnya sebelum pembelajaran mereka sholat dhuha dulu, 

lanjut nantia ada yang kultum, nanti mereka mengecek juga 

temennya yang nggak berangkat hari itu dsb (26) 

Peneliti Pembagian tugas mengajar dikelas seperti apa bu? (27) 
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Waka 

Kurikulum 

(WK) 

Di dalam kelas  kan ada fasil, co fasil dan ST, mereka bertiga 

yang bertanggungjawab dalam kelas tersebut. Fasil tugasnya 

sebagai koordinator kelas, selain itu fasil juga memiliki 

peran penting dalam mengkoordinasikan penerapan 

kurikulum di dalam kelas, nah saya biasanya kalau ada apa 

apa tentang kurikulum koordinasinya ke fasil. Sedang co 

fasil membantu fasil dalam mengajar dan mengkondisikan 

anak anak di dalam kelas. Shadow teacher 

tugasnyabmendampingi anak anak ABK di dalam kelas (28) 

Peneliti Penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler di Sekolah Alam 

Bekasi seperti apa Bu? (29) 

Waka 

Kurikulum 

(WK) 

Untuk kegiatan ekstrakurikuler di SAsi koordinatornya  ada 

Pak Ogi. Tapi beliau hanya sebagai koordinator saja, 

sekaligus sebagai penghubung pihak sekolah dengan pihak 

dari luar. Nah untuk ditiap tiap ekskul, kita mengundang 

tenaga ahli dari luar. Nah untuk ekskulnya ada bermacam 

macam, seperti futsal, panahan, kesenian, vokal, computer 

(30) 

Peneliti Bagaimana peran waka kurikulum dalam pembagian tugas 

bimbingan kelas? (31) 

Waka 

Kurikulum 

(WK) 

Saya dengan kepala sekolah bertugas membantu guru guru 

untuk mengidentifikasi kiranya mana anak anak yang 

memerlukan penanganan khusus. Kalau misalnya guru guru 

nya tidak bisa memberikan bimbingan, nanti 

dipindahtugaskan ke kita. Jadi prinsipnya semua guru harus 

bisa jadi konselor. Tapi kalau untuk anak anak ABK terkait 

dengan perkembangan tumbuh kembang mereka, guru juga 

berkomunikasi dengan dokter khusus yang disediakan. Misal 

terkait makanan apa yg boleh dikonsumsi dan mana yang 
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tidak. Sehingga perkembangan belajar dan fisiknya bisa 

berjalan seimbang. (32) 

Peneliti Bagaimana peran waka kurikulum dalam penyusunan 

rencana pelaksanaan program pembelajaran di sekolah? (33) 

Waka 

Kurikulum 

(WK) 

Penyususnan program pembelajaran akan bermuara pada 

rencana pelaksanaan pembelajaran, sebagai produk program 

pembelajaran jangka pendek yang mencakup komponen 

program kegiatan belajar dan proses pelaksanaan program. 

Nah komponen program mencakup kompetensi dasar, 

materi, metode, media, sumber belajar, dan waktu belajar. 

(34) 

Peneliti Bagaimana peran waka kurikulum dalam penyusunan jadwal 

kegiatan pengajaaran? (35) 

Waka 

Kurikulum 

(WK) 

Di SAsi tidak hanya berfokus pada mapel mapel umum yang 

sifatnya tematik. Tetapi di SAsi juga ada mapel mapel bidang 

seperti green lab, english, tahsin, SBK dan olahraga. Jadi 

pembagiaannya harus sesuai dengan keperluan juga. Untuk 

mapel bidang kita alokasikan waktu 1 kali pertemuan 30 

menit. Dan setiap harinya ada 2-3 mapel bidang. (36) 

Peneliti  Bagaimana peran kepala sekolah dalam pengisian kemajuan 

belajar siswa? (37) 

Waka 

Kurikulum 

(WK) 

Yang mengisi itu dari gurunya mba, nah kita hanya membuat 

formatnya saja. Nah kita kan ada tiga macam penilaian, yaitu 

raport portofolio bakat dan potensi anak, raport 

perkembangan karakter anak, raport capaian akademis 

standar kurikulum standart nasional pendidikan. Nah untuk 

anak anak ABK ada capaian khususnya. Karena capaian anak 

ABK tidak sama dengan anak biasa pada umumnya. (38) 

Peneliti Bagaimana sistem pengisian buku pribadi siswa di Sekolah 

Dasar Alam Bekasi? (39) 
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Waka 

Kurikulum 

(WK) 

Kan di SAsi ada 3 macam raport penilaiannya ya mba, nah 

kalau terkait pribadi dan akhlaknya kita menggunakan raport 

perkembangan karakter. Bentuknya seperti lembar penilaian 

portofolio nah nanti didalamnya ada aspek aspek karakter 

yang dinilai. Selain secara tertulis kita juga ada pertemuan 3 

bulan sekali tatap muka untuk membicarakan terkait 

perkembangan anaknya (40) 

Peneliti Lalu, bagaimana peran waka kurikulum dalam evaluasi 

implementasi kurikulum terintegrasi di Sekolah Alam 

Bekasi? (41) 

Waka 

Kurikulum 

(WK) 

Kita tuh ada rapat, sharing dengan guru guru mba. 

Menannyakan bagaimana kondisi anak anak. Semisal anak 

kelas satu anak belum bisa baca, gimana solusinya, seperti 

itu. Selain itu kita juga ada evaluasi terkait pencapaian 

belajar mereka mulai dari ulangan haruan, Ujian Tetap 

Senang dan juga UAS, selain itu kita juga ada penilaian 

akhlak mereka dalam keseharian. (42) 

Peneliti Apa yang menjadi kendala dalam implementasi kurikulum 

terintegrasi di Sekolah Alam Bekasi? (43) 

Waka 

Kurikulum 

(WK) 

E paling ini sih mba, karena sekarang kita tuh ga bisa full 

pake kurikulum sendiri, harus ada yang mengikuti diknas, 

jadi ya itu kita harus pandai pandai mengintegrasikan 

keduanya, entah itu temanya, metodenya penyampaiannya, 

ataupun sumber belajarnya. Solusinya adalah ya kita 

memilah mana yang sekiranya temanya sesuai, terus dibuat 

selang seling, misal kita menggunakan tema diknas, tapi 

nanti metode yang digunakan yang dari SAsi (44) 

Peneliti Bagaimana solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala 

tersebut (45) 
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Waka 

Kurikulum 

(WK) 

Ya kita memilah mana yang sekiranya temanya sesuai, terus 

dibuat selang seling, misal kita menggunakan tema diknas, 

tapi nanti metode byang digunakan yang dari Sasi (46) 

Peneliti Mungkin cukup itu dulu Bu, terimakasih atas waktunya Bu. 

Wassalamu’alaikum (47) 

Waka 

Kurikulum 

(WK) 

Iya sama sama mba. Nanti kalau misal butuh data apa, bisa 

menghubungi saya ya, Wa’alaikumussalam (48) 
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Transkip Wawancara Informan 3 

Nama   : Fikri Amrullah, S.Pd 

Jabatan   : Guru Kelas 3 

Hari/Tanggal : Kamis, 25 April 2019 

Tempat   : Saung Sekolah Alam Bekasi 

Kode    : W.GK 

 

Peneliti Assalamu’alaikum Pak, perkenalkan saya Rizki Barokah 

mahasiswa jurusan Teknologi Pendidikan Universitas 

Negeri Semarang yang sedang melakukan penelitian disini. 

(1) 

Guru Kelas (GK) Lho saya juga semarang, tapi UIN Walisongo dulu hehe (2) 

Peneliti Walah ternyata orang semarang juga pak? (3) 

Guru Kelas (GK) ohh, bukan, sekolahnya aja yang di Semarang, tapi kalau 

aslinya mah asli sini Bekasi daerah Bantar Gebang. 

Gimana mba? Ada yang bisa saya bantu? (4) 

Peneliti Begini pak, saya mau minta kesediaan bapak untuk saya 

wawancarai terkait pembelajaran di sekolah ini. Apakah 

bapak bersedia? (5) 

Guru Kelas (GK) Ya boleh mba, silahkan (6) 

Peneliti Menurut Pak Fikri apa itu implementasi kurikulum? (7) 

Guru Kelas (GK) Kalau menurut saya implementasi kurikulum yaitu proses 

belajar mengajar yang dilakukan oleh guru dan proses 

belajar yang dilakukan siswa didalam maupun di luar kelas 

(8) 

Peneliti Oh iya ,sebelumnya apakah bapak tau sekolah alam itu 

seperti apa? (9) 
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Guru Kelas (GK) Awalnya saya nggak begitu paham mba sama sekolah 

Alam. Trus pas udah ngajar disini jadi tau, bahwa konsep 

sekolah alam itu sekolah yang menggunakan alam sebagai 

sarana belajar. Selain itu menurut saya sekolah alam itu 

lebih unggul. Disini juga anak anak bisa belajar sambil 

belajar, karena memang disini itu banyak prakteknya (10) 

Peneliti Menurut Pak Fikri Kurikulum terintegrasi itu seperti apa? 

(11) 

Guru Kelas (GK) Maksud dari kurikulum terintegrasi disini ialah sistem 

pengorganisasian materi yang meniadakan batas mata 

pelajaran. Jadi kita menggunakannya tema tema besar mba. 

Nah tema tema besarnya nanti diambil dari perpaduan 

antara kurikulum diknas dengan kurikulum sekolah alam 

Bekasi (12) 

Peneliti Visi misi Sekolah Alam Bekasi apa ya Pak? (13) 

Guru Kelas (GK) Visi Misi dari sekolah ini intinya ingin menyiapkan 

generasi generasi yang berakhlakul karimah tapi juga 

berilmu dan cinta lingkungan. Dan di SAsi sendiri 

akademik itu tidak terlalu jadi patokan utama anak anak itu 

pandai. Tapi di SAsi lebih menekankan pada akhlak yang 

baik pada anak. Jadi kalau tujuan orang tua menyekolahkan 

anaknya di SAsi agar mereka pintar secara akademik,  saya 

rasa kurang tepat jika disekolahkan di SAsi. Karena SAsi 

lebih menekankan pendidikan akhlak. (14) 

Peneliti Untuk sekolah alam bekasi sendiri, kan menggunakan 

kurikulum terintegrasi ya pak, nah seperti apa 

keterintegrasian yang dimaksud? (15) 

Guru Kelas (GK) Kalau sepemahaman saya sih ya mba, keterintegrasiannya 

itu ya menggabungkan antara kurikulum diknas dengan 

kurikulum sekolah alam bekasi itu sendiri, yang 
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didaalamnya mencakup pilar pilar yang dianut oleh 

sekolah alam bekasi itu sendiri. nanti pilar pilarnya bisa di 

cek di web ya mba, saya kurang hafal. Kalau tidak salah 

ada pilar ketaqwaan, pilar keilmuan, pilar kewirausahaan 

dan pilar lingkungan (16) 

Peneliti Bagaimana peran guru dalam implementasi kurikulum 

terintegrasi? (17) 

Guru Kelas (GK) Nah kalau disini satu kelas kan ada 3 guru ya mba. Nah kita 

biasa menyebutnya dengan fasil, co fasil dan shadow 

teacher. Masing masing memiliki tugas tersendiri. Contoh, 

Fasil sebagai koordinator di kelas tersebut, sekaligus 

membackup. Sedangkan co fasil memiliki tugas mengajar 

dan menyampaikan materi pada hari itu, shadow teacher 

memiliki tugas untuk mendampingi anak ABK dalam 

pembelajarannya. (18)  

Peneliti Apa saja yang dipersiapkan guru sebelum melakukan 

kegiatan pembelajarn? (19) 

Guru Kelas (GK) Masing masing guru itu kan menyiapkan DAP harian 

(Development Appropiate Program) kayak semacam RPP 

lah mba. Nah disitu sudah include dari materi yg mau 

disampaikan seperti apa, sistem pembelajarannya seperti 

apa, metode ataupun media yang digunakan mau seperti 

apa, temanya apa, dan tema temanya pun biasanya kita 

memilih tema tema yang berdekatan dengan keseharian 

anak (20) 

Peneliti Bagaimana peran guru dalam pemilihan dan 

pengorganisasian materi? (21) 

Guru Kelas (GK) Kita kan sudah ada DAP hariannya ya mba, punya tema 

juga ya menyesuaikan gitu. Tapi kita juga kadang minta 

pendapat anak anak dan juga mengikuti mood mereka. 
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Misal mereka mau belajar apa, atau mau belajar dimana. 

Guru ya memfasilitasi dan juga memantau mereka. (22) 

Peneliti Bagaimana penngorganisasian kegiatan belajar di Sekolah 

Alam Bekasi? (23) 

Guru Kelas (GK) Sebelum belajar mereka wudhu, sholat dhuha, duduk 

melingkar, ada anak yang memandu opening untuk 

menanyakan kabar, berdoa, opening dari guru untuk nge 

cek sholat, cek bangun subuh, cek tugas kultum, 

menyampaikan info lomba. Kemudian guru 

menyampaikan pembelajarn hari itu, mengkondisikan anak 

anak untuk dibagi menjadi beberapa kelompok, sholat 

dzuhur berjamaah, snack time, makan siang, kemudian 

mereka masuk lagi ke kelas melanjutkan pembelajaran, 

guru mereview pembelajaran hari itu, hikmah apa yg bs 

diambil, trus mereka pulang (24) 

Peneliti Lalu apa saja sumber belajar di Sekolah Alam Bekasi? (25) 

Guru Kelas (GK) Sumber yg digunakan banyak ya mba, dari alam, buku, 

internet. Trus kita juga ada ampi teather tuh di bagian 

belakang, disitu biasanya kita gunakan juga untuk 

pertunjukan bakat anak anak Sasi (26) 

Peneliti Bagaimana peran guru dalam mengukur hasil belajar 

siswa? (27) 

Guru Kelas (GK) Alat ukurnya sendiri kan ada nilai keseharian (nilai akhlak) 

, nilai UTS, nilai UAS(bentuknya mengerjakan soal), nilai 

praktek (sains project), home project. Dari situ kita bisa 

melihat bagaimana progres belajar mereka, apakah 

meningkat atau menurun. Yang nanti setiap semester 

dilaporkan kepada orang tuanya dalam bentuk raport 

kualitatif. (28) 



170 
 

 
 

Peneliti Bagaimana kegiatan guru dalam kegiatan ekstrakurikuler? 

(29) 

Guru Kelas (GK) Untuk ekskulnya sendiri dilaksanakan setiap hari Rabu. 

Ada macem macem, ada panahan, futsal, kesenian, vokal, 

komputer. Dan biasanya kita menggundang dari tenaga 

luar yang lebih profesional. Nah tugas kita mengarahkan 

mereka sesuai dg minat dan bakat mereka mba. Kan 

sebelum mereka masuk ada tes bakat minat, jadi kita tau 

minat bakat mereka dimana. (30) 

Peneliti Bagaimana peran guru dalam tugas pembagian bimbingan 

di kelas? (31) 

Guru Kelas (GK) Kalau bimbingan di kelas sih, kita melihat anak satu satu 

ya mba, kadang ada yang berangkat sekolah tiba tiba 

nangis. Nah biasanya kita langsung tanggep tuh untuk 

menanyakan dia kenapa. Nah yang sering terjadi adalah 

biasanya di rumah anak ada masalah dengan orang tuanya. 

Setelah anak tersebut kita nasehati, nanti kita juga 

mengkomunikasikan kepada orang tuanya tentang kejadian 

tersebut. Sehingga bisa memberikan masukan kepada 

orang tua untuk kedepannya bagaimana mereka harus 

bersikap. (32) 

Peneliti Bagaimana peran guru kelas dalam menyusun rencana 

pelaksanaan program pembelajaran? (33) 

Guru Kelas (GK) Rencana pembelajaran itu kan mencerminkan apa yang 

akan dilakukan guru dalam memberikan kemudahan 

belajar bagi peserta didik, bagaimana melakukannya dan 

mengapa guru melakukan itu. Jadi rencana pembelajaran 

memiliki kedudukan yang esesnsial dalam pembelajaran 

yang efektif karena akan membantu membuat disiplin kerja 

yang baik, kemudian juga membuat suasana menjadi 
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menarik, pembelajaran yang diorganisasikan menjadi baik 

dan juga relevan (34) 

Peneliti Bagaimana peran guru dalam penyusunan jadwal kegiatan 

pembelajaran? (35) 

Guru Kelas (GK) Dalam menyusun jadwal pelaksanaan dan jadwal 

pengajaran kita ya harus membuat DAP mba atau semacam 

RPP. Nah dengan adanya rencana pelaksanaan tadi maka 

jadwal pelaksanaan kegiatan belajar dan juga jadwal 

pelajaran akan menjadi lebih mudah (36) 

Peneliti Bagaimana peran guru dalam pengisian kemajuan belajar 

dan perkembangan siswa? (37) 

Guru Kelas (GK) Untuk penilaian perkembangan belajarnya sih kita melihat 

perilakunya dia di keseharian ya mba, dilihat juga pas 

pembelajaran. kira kira dia udah ada kemajuan apa atau 

mengalami kesulitan apa. Nah tujuannya agar bisa 

dijadikan evaluasi untuk pembelajaran selanjutnya (38) 

Peneliti Bagaimana sistem pengisian buku pribadi  siswa? (39) 

Guru Kelas (GK) Kalau untuk pengisian buku pribadi siswa kita juga ada 

mba, tapi modelnya pake rapotan gitu. Namanya raport 

perkembangan karakter. Nah dari situ ada laporan karakter 

si anak, misal dia di sekolah seperti apa kesehariaannya, 

sosialnya dengan temen temennya, selain itu kita juga 

mengamati kegiatan mereka pas di luar lapangan. (40) 

Peneliti Apa yang menjadi kendala dalam proses belajar mengajar 

di Sekolah Dasar Alam Bekasi? (41) 

Guru Kelas (GK) Karena anak anak sekolah alam lebih aktif, ya paling PR 

nya bagaimana kita mengkondisikan mereka saat 

pembelajaran berlangsung. Selain itu kita juga harus kreatif 

dalam menyampaikan materi agar lebih menarik, makanya 

kita juga harus cari buku lagi sebagai pendukung 
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pembelajaran. solusinya Pinter pinternya kita 

mengkondisikan kelas sih mba, trus harus paham sama 

kondisi anak juga, mood mereka lagi baik atau nggak. 

Makanya diawal pembelajaran kita mmebuat kesepakatan 

bersama terlebih dahulu sebelum mereka belajar (42) 

Peneliti Bagaimana solusi yang dilakukan untuk menghadapi 

kendala dalam kegiatan belajar mengajar di Sekolah Alam 

Bekasi? (43) 

Guru Kelas (GK) Pinter pinternya kita mengkondisikan kelas sih mba, trus 

harus paham sama kondisi anak juga, mood mereka lagi 

baik atau nggak. Makanya diawal pembelajaran kita 

mmebuat kesepakatan bersama terlebih dahulu sebelum 

mereka belajar. (44) 

Peneliti Wah pantesan guru guru yang disini masih muda ya Bu, 

karena dibutuhkan tenaga ekstra untuk mengkondisikan 

anak anak. Mungkin cukup sekian Bu, wawancara hari ini, 

terimakasih banyak atas waktunya. Mohon maaf apabila 

ada tutur kata saya yang kurang berkenan. Pamit dulu Bu, 

Wassalamu’alaikum Wr.Wb (45) 

Guru Kelas (GK) Hehe iya mba sama sama. Semangat penelitiannya. 

Wa’alaikumussalam Wr.wr (46) 
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Transkip Wawancara Informan 4 

Nama   : Wawancara kelompok beberapa siswa SD Alam Kelas 3 

Jabatan   : Siswa SD Alam Bekasi Kelas 3 

Hari/Tanggal : Kamis, 25 April 2019 

Tempat   : Saung Sekolah Alam Bekasi 

Kode    : W.S 

Peneliti Assalamu’alaikum, eh lagi pada ngapain ini? (1) 

Siswa (S) Wa’alaikumussalam kak, ini lagi main hehehe (2) 

Peneliti Boleh ikut main nggak? (3) 

Siswa (S) Boleh kak (4) 

Peneliti Oh iya kenalin. Nama kakak kak Okah. Kak Okah jauh jauh datang 

dari Semarang, mau ketemu kalian lho (5) 

Siswa (S) Berarti kuliahnya di Semarang ya kak? (6) 

Peneliti Iyaa adek adek (7) 

Peneliti Kak Okah mau tanya nih, gimana sekolah disini seneng nggak? (8) 

Siswa (S) Seneng banget kak. Karena disini sekolahnya sambil main. 

Sekolahnya juga enak, soalnya banyak pohon pohonnya (9) 

Peneliti Hmmm. Kalau kegiatan kegiatan di sekolah biasanya ada apa aja 

dek? (10) 

Siswa (S) Banyak kak. Kadang kita ke pasar, trus ada outbond, naik gunung, 

outing, jualan di lingkungan sekolah, ada nge camp juga (11) 

Peneliti Guru guru yang ngajar enak nggak dek? (12) 

Siswa (S) Enak kak, baik baik juga. Kadang kalau ada temen kita yang dari 

rumah nangis, nanti ditenangin sama Pak Fikri atau nggak Bu Ade 

(13) 

Peneliti Kalau temen-temennya pada baik kan? (14) 

Siswa (S) Baik kak. Tapi kadang ada yang nakal juga. Suka gangguin kalau 

pas lagi main (15) 

Peneliti Hmmm gitu. Oke dek udah dulu ya main barengnya. Kak Okah mau 

ketemu Bu Ade. Selamat bermain. Wassalamu’alaikum (16) 
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Transkip Wawancara 5 (Informan Tambahan) 

Nama   : Ade Sholihah, A.Md. 

Jabatan   : Shadow Teacher siswa ABK 

Hari/Tanggal : Senin, 29 April 2019 

Tempat   : Saung Sekolah Alam Bekasi Kelas 3 

Kode    : W.ST 

 

Peneliti Assalamu’alaikum Wr.Wb Bu, perkenalkan saya Rizki Barokah, 

mahasiwa Universitas Negeri Semarang, yang sedang 

melakukan penelitian di Sekolah Alam Bekasi. Begini Bu, saya 

saya mau meminta kesediaan Ibu untuk saya wawancarai terkait 

proses pembelajaran untuk anak ABK. Apakah Ibu bersedia? (1) 

Shadow 

Teacher 

(ST) 

Wa’alaikumussalam Wr.Wb. wah semarang, jauh ya dibela 

belain dateng ke Bekasi. Iya insyaAllah saya bersedia mba. 

Perkenalkan juga nama saya Ade (2) 

Peneliti Sebelumnya, mau tanya Bu, di kelas 3 ini. Ibu mendampingi 

berapa anak ya Bu? (3) 

Shadow 

Teacher 

(ST) 

Untuk kelas ini kan ada 2 anak ABK namanya Savin dan Aya. 

Nah yang mengampu mereka berdua saya. (4) 

Peneliti Type ABK mereka seperti apa ya Bu? (5) 

Shadow 

Teacher 

(ST) 

Kalau Aya tipenya spektrum autis. Ciri-cirinya komunikasinya 

masih belum lancar, masih menirukan. Kalau secara 

akademiknya dia paling hanya bisa memahami dua suku kata. 

Terus kalau perilakunya dia suka nyubit,  nggigit, full nggak bisa 

diem, trus juga suka jilat jilat (6) 

Peneliti Yang dijilat itu apa ya Bu? (7) 



175 
 

 
 

Shadow 

Teacher 

(ST) 

Ya benda benda sekitar suka dijilatin. Makan juga dijilat. Pernah 

makan tahu Cuma dijilatin terus dijejer jejer, berantai. Nah yang 

paling parah itu, dia pernah jilat alat kelaminnya (8) 

Peneliti Apakah ada makanan makanan pantangan untuk Aya Bu? (9) 

Shadow 

Teacher 

(ST) 

Tentu ada mba. Makanan pantanganya seperti keju, coklat, 

tepung terigu. (10) 

Peneliti Kendala yang dialami selama proses pembelajaran, apa ya Bu? 

(11) 

Shadow 

Teacher 

(ST) 

Karena perilakunya dia yang nggak sabaran, sama suka marah 

marah, ya kitanya yang harusnya lebih sabar. Ekstra sabar 

pokoknya mba. Ngajarinya pelan pelan banget, dua suku kata, 

dua suku kata. (12) 

Peneliti Solusinya bagaimana Bu, kalau dia sedang susah untuk 

dikondisikan (13) 

Shadow 

Teacher 

(ST) 

Pertama saya tenangin dia dulu, saya suruh untuk intropeksi, nah 

kalau masih belum bisa, biasanya saya suruh dia muterrin sekitar 

sini (14) 

Peneliti Kalau Savin tipe ABK yang seperti apa Bu? (15) 

Shadow 

Teacher 

(ST) 

Kalau savin tipenya ADHD. Ciri cirinya : imajinasinya tinggi, 

emosinya tinggi, anaknya cuek, dia takut serangga, suka pup di 

celana juga. Tapi ada positifnya juga, dia itu kan paling betah 

buat baca buku, makanya dia juga suka cerita cerita jaman 

purbakala dan cerita lainnya yang udah dia baca (16) 

Peneliti Kalau di dalam kelas sendiri, bagaimana cara bu Ade untuk 

mengkondisikan mereka? (17) 

Shadow 

Teacher 

(ST) 

Mereka berdua itu kan sama sama nggak bisa ditinggal ya mba, 

ngajarinnya harus benar benar fokus. Jadi caranya satu satu dulu. 

misal materi ke Aya, nanti opening ke Savin. Ganti gantian mba 

(18) 
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Peneliti Di sekolah in apakah menyediakan dokter untuk konsultasi anak 

anak ABK? (19) 

Shadow 

Teacher 

(ST) 

Oh iya mba tentu disini ada dokter khusus untuk konsultasi 

perkembangan anak anak ABK. Biasanya mereka datang ke 

sekolah sebulan sekali (20) 

Peneliti Saya liat di depan ruang guru ada ruangan untuk ABK ya Bu, itu 

fungsinya untuk apa? (21) 

Shadow 

Teacher 

(ST) 

Ruangan ABK itu biasanya kita gunakan untuk menenangkan 

anak-anak yang sedang tantrum berlebihan. Nah biar tidak 

mengganggu yang lain biasanya kita bawa kesana (22) 

Peneliti Apakah sama targetan belajar anak umum dengan anak ABK 

Bu? (23) 

Shadow 

Teacher 

(ST) 

Tentu beda mba, kita tidak bisa menyamakan anak anak special 

dengan anak-anak pada umumnya. Anak ABK itu ada targetan 

khusunya. Yang biasa kita sebut AEIP (24) 

Peneliti Alasan SAsi menerima anak anak ABK kenapa Bu? (25) 

Shadow 

Teacher 

(ST) 

Ya karena misi sekolah kita adalah ingin menjadikan sekolah 

yang ramah anak. Ramah terhadap segala potensi yang 

dimilikinya. Maka kita pun menerima anak-anak special. Selain 

itu dengan keberagaman, maka anak-anak akan sama sama 

belajar untuk menghargai antara satu dengan yang lain. (26) 

Peneliti Bu Ade kan diamanahkan untuk menjaga dua orang anak special, 

apakah menurut Bu Ade efektif atau tidak? (27) 

Shadow 

Teacher 

(ST) 

Sebenarnya tergantung tingkatannya sih mba, kan ada yang ABK 

ringan dan ada yang butuh tenaga ekstra dalam menjaganya. Tapi 

menurut saya lebih efektif satu orang mengampu satu anak ABK, 

sehingga kita bisa mendetail dalam memantau mereka dalam 

belajar (28) 
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Peneliti Wah terimakasih banyak Bu Ade atas informasinya, cukup 

sekian Bu, semoga nanti bisa bertemu kembali di lain 

kesempatan. Wassalamu’alaikum (29) 

Shadow 

Teacher 

(ST) 

Iya sama sama mba, barangkali besok rezekinya disini juga 

ehehe. Wa’aalaikumussalam warahmatullah (30) 
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Nama Informan : Infita Camelia 

Jabatan    : Wali murid SD 1 dan SD 3 

Hari/Tanggal  : Selasa, 30 April 2019 

Tempat    : Pelataran Sekolah Alam Bekasi 

Kode     : W.OT1 

 

Peneliti Asslamu’alaikum Wr.Wb, permisi Bu, perkenalkan nama saya 

Rizki Barokah, mahasiswa jurusan Teknologi Pendidikan dari 

Universitas Negeri Semarang yang sedang melakukan penelitian 

di Sekolah Alam Bekasi. Mohon maaf mau tanya, apakah Ibu 

salah satu wali murid yang ada disini Bu? (1) 

Orang Tua 1 

(OT1) 

Wa’alaikumussalam Wr.wb. iyaa mba benar, kebetulan kalau 

pagi saya dan suami mengantar anak anak ke sekolah (2) 

Peneliti Dengan ibu siapa ya? (3) 

Orang Tua 1 

(OT1) 

Nama Saya Infita Camelia, pekerjaan saya sebagai Ibu Rumah 

Tangga dan juga pengusaha sablon, wali dari SD 1 dan SD 3 (4) 

Peneliti Boleh saya wawancra sebentar Bu? (5) 

Orang Tua 1 

(OT1) 

Iyaa boleh mbaa (6) 

Peneliti Apa alasan ibu menyekolahkan anak-anaknya di Sekolah Alam 

Bekasi? (7) 

Orang Tua 1 

(OT1) 

Pertama kenapa pilih SAsi karena rumah saya di Bekasi. Dan 

dari awal pun saya dan suami sudah deal untuk memilihkan 

sekolah alam untuk anak anak.sebenernya di deket rumah itu ada 

juga sekolah alam, namanya “JINGGA” itu kita udah kesana buat 

survey, udah isi buku tamu juga, tapi ternyata disana bukanya 

bulan desember. Pas desember saya datang lagi, eh ternyata 

sudah penuh, ya udahlah berarti belum rejekinya kita. Akhirnya 

kita cari, dapetlah disini. trus kenapa pilih sekolah alam, padahal 
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sebelumnya saya juga sudah survey ke SDIT, sekolah 

internasional yang bahasa pengantarnya pake bahasa inggris, tapi 

kok kita lihat pelajarannya kok cukup banyak ya , saya aja 

ngelihatnya lelah, apalagi ananknya gitu. Kasian lah menurut 

saya sama bapaknya, masih kecil udah dijejali pelajaran yang 

begitu banyak. Akhirnya yaudah lah sekolah alam. Tadinya juga 

udah survey ke homeschoolingnya Kak Seto, jadi sekolahnya itu 

nggak setiap hari trus ya kurang sreg lah saya sama suami. Ya 

udah akhirnya survey ke SAsi anaknya dibawa dan dia suka, ya 

udah akhirnya pilih SAsi. Trus ya adeknya ngikutin aja hehehehe 

biar sekalian (8) 

Peneliti Apakah orang tua murid sering dilibatkan dalam kegiatan 

kegiatan di Sekolah Alam Bekasi Bu? (9) 

Orang Tua 1 

(OT1) 

Oh iya mba sering banget. Pertama project project yang 

melibatkan kerjasama dengan orang tua, karena kan mereka 

nggak ada PR. Kayak misalnya project mendongeng. Nanti kita 

videoin kita bacakan trus kita laporan ke guru. Trus setiap 

setahun sekali SAsi juga punya acara besar ya kyk sains fair, 

literasi, eh itu pasti kerjasama sama orang tua. Trus setiap awal 

semester ada agenda parenting (10) 

Peneliti Kalau dari Ibu, apa masukan masukan buat SAsi kedepannya? 

(11) 

Orang Tua 1 

(OT1) 

Kalaukemarin sih kita sama ibu ibu gurunya pengen SAsi tuh 

terkait transparansi dana. Kayak kemarin tuh kelas 5 kan ada 

ekspedisi ke Baluran, itu kita pengen lebih transparan soal dana. 

Jadi kita tuh pengen sebenarnya pengennya bayaran ke gurunya 

tuh lebih stabil. Soalnya p[as itu kan tanya pak biaya ekspedisi 

berapa, segini bu, ya kan kita worted ya. Nah kita juga pengen 

bayaran ke gurunya juga lebih sejahtera lah (12) 

Peneliti Kalau masukan untuk pembelajaran di SAsi bagaimana Bu? (13) 
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Orang Tua 1 

(OT1) 

Kalau untuk pemebelajarannya, saya sama suami nggak ada 

masalah sih mba. Saya sih insyaAllah percaya sama metode dan 

caranya di SAsi, cara menyampaikan gurunya ke anak, kita 

selama ini alhamdulillah gaada masalah (14) 

Peneliti Setelah Ibu menyekolahkan anaknyadi SAsi apakah ada 

perubahan perilaku dari Ananda? (15) 

Orang Tua 1 

(OT1) 

Kalau e, alhamdulillah sihh, ya gima ya pasti ngebandingin yak. 

Suka ngebandingin sama sepupunya sih memang, sepupunya kan 

SDIT, kalau ngebandingin dengan sekolah lain ya, e ya kalau 

dilihat sih memang, ya entah dari pendidikan saya di rumah, juga 

berefek dari pendidikan di sekolah itu memang e lebih baik. 

Akhlaknya lebih baik. Terima telfon dia bilang 

assalamu’alaikum, ya memang anak saya berdua tidak saya kasih 

hape. Mereka Cuma ada waktu sabtu minggu itupun setengah 

jam, mereka pilih nonton atau main hape. Nonton pun, mereka 

nonton nasional geografi ya nggak macem macem (16) 

Peneliti Mungkin cukup itu dulu ya Bu, Ibu juga sudah ditunggu 

suaminya, terimakasih atas kesediaannya Bu, 

Wassalamu’alaikum (17) 

Orang Tua 1 

(OT1) 

Iya sama sama mba, sukses ya mba, wa’alaikumussalam 

warahmatullah wabarakaatuh (18) 
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Nama Informan : Ummi Mara 

Jabatan    : Wali Murid SD 3 dan TK 

Hari/Tanggal  : Kamis, 02 Mei 2019 

Tempat    : Lapangan Olahraga Sekolah Alam Bekasi 

Kode     : W.OT2 

 

Peneliti Assalamu’alaikum, permisi Bu, perkenalkan nama saya Rizki 

Barokah mahasiswa jurusan Teknologi Pendidikan dari 

Universitas Negeri Semarang, yang sedang melakukan penelitian 

di Sekolah Alam Bekasi. Mohonmaaf Bu bolehkah saya meminta 

kesediaan ibu untuk saya wawancarai? (1) 

Orang Tua 2 

(OT2) 

Wa’alaikumussalam, oh iya mba perkenalkan juga, nama saya 

ummi mara, wali murid dari SD 4. Wah jauh ya oenelitiannya 

sampe ke Bekasi (2) 

Peneliti Heheh iya Bu. Oh iya Bu, kalau boleh tau apa alasan ibu 

menyekolahkan anaknya di SAsi? (3) 

Orang Tua 2 

(OT2) 

Saya salah satu orang yang kurang setuju dengan pembelajaran 

formal. Jadi kan mereka memang masa masanya bermain, kalau 

disini kan mereka bermain tapi tetep ada nilainya gitu. 

Alhamdulillah yang saya lihat perkembangan anak saya disini 

lebih sholehah (4) 

Peneliti Perkembangannya seperti apa Bu? (5) 

Orang Tua 2 

(OT2) 

Perkembangannya ya memang saya lihat dari emosionalnya kan 

dari sebelum masuk sampe saat ini sudah sangat sangat berbeda. 

Dari penguasaan emosi dia. Dulu yang dia ga bisa diajak 

ngomomg pas lagi ngambek. Sekarang udah bisa lebih tenang, 

dan lebih bisa kita ajak komunikasi dengan baik. Dari sosialnya 

dia juga udah bagus, dan saya liat juga calistungnya tidak 

diajakrkan secara langsung, tapi kyaknya di stimulus secara 
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langsung, lewat benda benda sekitar. Dirumah pun 

tanpadisusruh, mereka udah bilang mi mau baca, mi mau 

nulis,mi mau ngitung (6) 

Peneliti Kalau orang tua sering dilibatin dalam kegiatan kegiatan sekolah 

nggak Mi? (7) 

Orang Tua 2 

(OT2) 

Ada mba, biasanya kita dilibatin dalam project project yang ada 

di rumah, kayak buat video video sains, jadi orang tuanya jadi 

sambil belajar deh (8) 

Peneliti Masukan buat pembelajarn di SAsi apa Mi? (9) 

Orang Tua 2 

(OT2) 

Emmm apa ya? Paling itu laporan rutin perkembangan anak. 

Tapi ya disatu sisi saya paham sih kesibukan guru dan laporan 

rutin per anak. Kalau rapotan K13 baru gurunya ngasih tau ini 

anaknya bagaimana di sekolah (10) 

Peneliti Umi asli Bekasi Mi? (11) 

Orang Tua 2 

(OT2) 

Bukan mba. Saya asli jakarta timur. Karena memang kita pengin 

anaknya masuk sekolahalam ya, jadi jauh pun dibela belain. Di 

jakarta Timur gaada soalnya (12) 

Peneliti Kalau pembiasaan anak anak dirumah bagaimana Mi? (13) 

Orang Tua 2 

(OT2) 

Kalau saya sih nggak sampe nogadget ya mba, cuma ada 

pembatasannya, kita diskusi juga, kenapa sih harus dibatasio. Ya 

awal awal mereka ngamuk, tapi lama lama saya diemin, kuat 

kuatan sama anak, ya akhirnya lama lama mereka paham juga. 

Trus setelah tau ternyata sekolah alam itu ada yang sampe kuliah, 

ya saya kan jadi semangat cari duitnya, biayanyakan nggak 

sedikit satu kali masuk aja 21 juta trus ditambah bulanannya 1 

juta. Yang penting mah anak anak sekolah yang terbaik. Kalau 

kayak rumah, gaya hidup ya bisa dipikir nanti. Makanya saya 

suka mirids kalau lihat orang tua yang penghasilannya lumayan, 

punya mobil, punya rumah, tapi anaknya Cuma disekolahin di 

sekolah biasa kasian (14) 
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Peneliti Wah masyaAllah ya Mi, saya jadi banyak belajarnya, makasih 

banyak ya Mi, doakan semoga dilancarkan, pamit mi 

wassalamu’alaikum (15) 

Orang Tua 2 

(OT2) 

Iyaa mba semoga dilancarkan ya mba, sukses selalu, semoga 

nanti bisa ngajar disini, wa’alaikumussalam (16) 
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Lampiran 8. Jadwal Observasi  

 

JADWAL OBSERVASI 

“Implementasi Kurikulum Terintegrasi di Sekolah Dasar Alam Bekasi” 

No Kegiatan Hari, Tanggal Keterangan 

1. Observasi awal Senin, 08 April 

2019 

Silaturahmi dengan pihak 

Sekolah Alam Bekasi terkait 

dengan perizinan penelitian yang 

akan dilaksanakan. 

2. Observasi keadaan 

Sekolah  Alam 

Bekasi 

Selasa, 09 

April 2019 

Mengamati keadaan lingkungan 

sekolah, visi misi sekolah, alur 

kerja yang dilakukan di Sekolah 

Alam Bekasi. 

3. Observasi sumber 

daya manusia di 

Sekolah Alam Bekasi 

Rabu, 10 April 

2019 

Mengamati struktur organisasi, 

sistem kerja pegawai dan kondisi 

sosial di Sekolah Alam Bekasi. 

4. Observasi sarana dan 

prasarana di Sekolah 

Alam Bekasi 

Kamis, 11 

April 2019 

Mengamati keadaan sarana dan 

prasarana di Sekolah Alam 

Bekasi. 

5. Observasi kegiatan 

proses pembelajaran 

di Sekolah Alam 

Bekasi 

Jum’at, 12 

April 2019 

Mengamati tahapan-tahapan 

dalam kegiatan penyiaran di 

Sekolah Alam Bekasi. 

6. Observasi dokumen 

kurikulum Sekolah 

Alam Bekasi 

Senin, 15 April 

2019 

Mengamati dokumen-dokumen 

yang digunakan dalam 

implementasi kurikulum 

terintegrasi di Sekolah Alam 

Bekasi. 
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Lampiran 9. Catatan Lapangan 

 

CATATAN LAPANGAN 

“Implementasi Kurikulum Terintegrasi di Sekolah Dasar Alam Bekasi” 

Observasi  : Kedua 

Hari/Tanggal : Selasa, 09 April 2019 

Tempat   : Sekolah Alam Bekasi 

Kegiatan  : Observasi keadaan Sekolah Alam Bekasi 

Hasil    : 

 

Peneliti melakukan observasi kedua pada hari selasa tanggal 09 April 

2019, hal pertama yang dilakukan peneliti adalah seperti biasa melakukan izin 

masuk ke bagian  keamanan sesuai dengan prosedur yang berlaku disana. Peneliti 

kemudian mendapat tanda identitas berbentuk co card sebagai tanda pengenal. 

Peneliti kemudian diantarkan oleh satpam menuju ruang administrasi. Setelah 

menunggu beberapa saat peneliti bertemu dengan Ibu Abidatul Latifah selaku 

humas Sekolah Alam Bekasi dan menjelaskan bahwa observasi dapat dimulai pada 

tanggal 09 April 2019 sampai dengan 02 Mei 2019. Selama waktu tersebut peneliti 

diperbolehkan untuk mencari data-data yang dibutuhkan. Ibu Abidatul Latifah, juga 

menjelaskan mengenai peraturan-peraturan apa saja yang harus ditaati oleh peneliti 

selama kegiatan observasi diantaranya yaitu berkenaan dengan pakaian boleh bebas 

asal sopan, bahkan diperbolehkan menggunakan sendal gunung yang penting rapi. 

Beliau juga menjelaskan kalau di minggu-minggu ini sedang banyak kegiatan di 



186 
 

 
 

sekolah. Dan beliau juga meminta maaf apabila belum bisa melayani secara 

maksimal. 

Peneliti kemudian melakukan pengamatan mengenai lingkungan sekolah 

Alam Bekasi. Sekolah Alam Bekasi berada di Jalan Raya Hankam No 99 

Jatiranggon, Kota Bekasi, Jawa Barat. Bangunan Sekolah Alam Bekasi berdiri 

diatas lahan yang cukp luas dan sangat rimbun dengan pepohonan. Bahkan awal 

observasi tidak nampak kalau itu adalah sekolah karena mengiranya hutan. 

Bangunan yang didirikan pun ramah lingkungan. Kelas kelasnya hanya berbentuk 

saung saung dari kayu. Disana kita tidak akan menjumpai pendingin ruangan (AC) 

yang ada hanyalah kipas yang ditempel di dinding. Selain itu di dinding tembok 

juga dipasang tumbuh tumbuhan dengan pot pot kecil yang semkin menambah 

segarnya udara pagi. Suasana pagi sangat hangat. Satu sama lain saling menyapa 

dan memberikan salam ketika berpapasan. Mulai dari tukang kebun, guru, dan juga 

siswa. Lingkungan sekolah alam bekasi cukup bersih. Tidak nampak sampah 

plastik berceceran, karena memang Sekolah Alam Bekasi meminimalisir 

penggunaan plastik. Bahkan jika anak anak mau jajan maka mereka harus 

membawa tempat makan sendiri, begitupun dengan guru gurunya. Dari lingkungan 

Sekolah Alam Bekasi peneliti beralih ke visi misi Sekolah Alam Bekasi yang di 

tempel di depan ruang guru untuk dapat memicu semangat tujuan kinerja pegawai 

Sekolah Alam Bekasi. 

Dalam pengamatan yang dilakukan peneliti bahwasannya alur kerja di 

Sekolah Alam Bekasi saling berkaitan dan dibutuhkan sebuah kerjasama tim yang 

baik. Sistem kerja yang memilikiprosedur tetap membuat pekerjaan menjadi lebih 
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terarah dan tingkat keberhasilan sebuah tujuan kerja akan mudah tercapai. Guru 

mulai masuk pada pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB. Namun jika 

ada evaluasi atau rapat biasanya guru pulang sampai dengan pukul 17.00 WIB. 

Sedangkan untuk kegiatan pembelajaran dimulai pukul 07.30 WIB sampai dengan 

pukul 14.00 WIB. 
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CATATAN LAPANGAN 

“Implementasi Kurikulum Terintegrasi di Sekolah Dasar Alam Bekasi” 

Observasi  : Ketiga 

Hari/Tanggal : Rabu, 10 April 2019 

Tempat   : Sekolah Alam Bekasi 

Kegiatan  : Observasi sumber daya manusia di Sekolah Alam Bekasi 

Hasil    : 

 

Observasi ketiga dilakukan pada hari Rabu, 10 April 2019 yang terfokus 

pada sumber daya manusia di Sekolah Alam Bekasi. Peneliti melakukan 

pengamatan kepada pegawai yang ada di Sekolah Alam Bekasi. Pertama yang 

dilakukan dengan mengamati struktur organisasi Sekolah Alam Bekasi dimana 

kedudukan tertinggi adalah Executive Director. Executive Director membawahi 

para manager dan ketua bidang diantaranya ada manager HR, Kabid pelatihan, 

manager GA, manager Keuangan, Kepala Unit Inklusi, manager  medkom, manager 

TK, manager SD, dan manager SM. Untuk masing masing manager tiap jenjang 

pendidikan dibantu oleh asisten manager dan juga staff staff. Dibawahnya lagi ada 

koordinator perpustakaan, koordinator litbang, fasilitator kelas, fasilitator bidang 

studi, fasilitator outbond, fasilitator greenlab, co fasilitator dan shadow teacher. 

Namun peneliti juga melihat bahwasannya masih ada beberapa pegawai yang 

memiliki tugas ganda seperti manager medkom dan juga fasil bidang studi, asisten 

manager dan juga fasilitator olahraga, manager SM dan juga kepala unit 

permakultur, fasilitator kelas dan juga staff admin. 
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Pegawai Sekolah Alam Bekasi bekerja secara jam kerja  umum dari hari 

Senin sampai dengan hari Jumat sedangkan secara jam kerja operasional hari Senin 

sampai dengan hari Minggu. Karena tak bisa dipungkiri bahwa ada agenda agenda 

yang sudah disusun bersama yang dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu. 

Selama peneliti melakukan observasi di Sekolah Alam Bekasi terlihat jelas bahwa 

kekeluargaan di Sekolah Alam Bekasi sangat kuat dimana antara pegawai satu 

dengan lainnya saling bekerja bukan layaknya atasan dan bawahan melainkan 

sudah seperti keluarga sendiri. Saling sapa dan berjabat tangan jika bertemu. Makan 

bersama dikala jam istirahat. Foto bersama dengan seluruh pegawai ketika ada 

agenda besar sekolah. Bahkan kalau ada yang belum foto dicariin sampai ketemu. 

Jika ada salah satu pegawai Sekolah Alam Bekasi yang sedang ada hajat atau 

tertimpa musibah, pegawai yang lain pun ikut membantu. Pegawai di Sekolah Alam 

Bekasi ramah ramah, karena selama peneliti melakukan observasi atau menunggu 

informan hampir tidak pernah terlewat pegawai selalu menanyakan apa keperluan 

peneliti hari itu. Bahkan diwaktu jam istirahat peneliti mendapat jatah makan gratis 

dari sekolah. Tak hanya itu peneliti juga  diajak menjadi panitia bagian dokumentasi 

dalam kegiatan “urban oasis” yang merupakan salah satu agenda tahunan di 

Sekolah Alam Bekasi. Sikap saling peduli dan ramah pegawai di Sekolah Alam 

Bekasi dapat menjadi kunci keberhasilan kerja di Sekolah Alam Bekasi.  
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CATATAN LAPANGAN 

“Implementasi Kurikulum Terintegrasi di Sekolah Dasar Alam Bekasi” 

Observasi  : Keempat 

Hari/Tanggal : Kamis, 11 April 2019 

Tempat   : Sekolah Alam Bekasi 

Kegiatan  : Observasi sarana dan prasarana di Sekolah Alam Bekasi 

Hasil    : 

 

Pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 peneliti melakukan observasi 

keempat di Sekolah Alam Bekasi. Peneliti melakukan observasi yang berkaitan 

dengan sarana dan prasarana di Sekolah Alam Bekasi. Sarana dan prasarana di 

Sekolah Alam Bekasi dalam kategori memadai. Sarana dan prasarana yang ada di 

Sekolah Alam Bekasi digunakan untuk menunjang proses kegiatan pembelajaran. 

Namun jika ada pihak dari luar yang ingin mengadakan kegiatan di Sekolah Alam 

Bekasi, seperti acara pernikahan, diperbolehkan. Asalkan tidak menggangu 

kegiatan pembelajaran, dan juga menyesuaikan agenda agenda sekolah yang diluar 

jam pelajaran serta tetap menjaga kebersihan lingkungan Sekolah Alam Bekasi. 

Desain bangunan di Sekolah Alam Bekasi ada yang terbuat dari tembok, dan saung 

saung kayu. Namun lebih banyak menggunakan saung saung dari kayu. 

Sarana dan prasarana di Sekolah Alam Bekasi di bagian depan tentu ada 

pos kemanan, dan area parkir yang luas. Kemudian masuk ke dalam lagi di sebelah 

kanan terdapat kantin sekolah, ruang UKS, ruang inklusi. Jadi kalau misal ada anak 

inklusi yang sedang tantrum, mereka biasanya dibawa ke ruang inklusi untuk 
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ditangani. Gedung sebelahnya lagi terdapat dua lantai yakni lantai pertama terdiri 

dari ruang guru, ruang TU, ruang perpustakaan, ruang outbond, ruang dapur dan 

ruang khusus menerima tamu sekaligus ruang konseling. Lantai 2 terdiri dari ruang 

direktur, ruang tim management dan ruang ICT. Masing-masing lantai tentu 

terdapat kamar mandi, dengan model terpisah. Khusus untuk mandi dan khusus 

untuk BAB atau BAK. Di tiap kamar mandi tentu ada pengharum ruangan dan 

sabun cuci tangan serta kaca. Ruang-ruang kelas di Sekolah Alam Bekasi terbuat 

dari saung saung seperti kayu. Satu kelas terdiri dari duang saung atas bawah. 

Kecuali kelas enam yang gedungnya atas bawah dengan masjid. Kenapa gedung 

mereka terpisah, karena agar mereka belajarnya lebih fokus. Selain itu di Sekolah 

Alam Bekasi juga terdapat lapangan yang luas, tempat outbond berupa flying fox, 

jaring laba-laba dan wahana permainan lainnya. Tak ketinggalan juga ada kebun 

yang biasa mereka sebut dengan “green lab” tempat untuk mereka latihan 

berkebun, yang masing masing kelas ada jatah tanahnya sendiri-sendiri untuk 

bercocok tanam. Selain itu ada “farm house” alias kandang kambing yang dimana 

itu juga dijadikan sarana belajar agar mereka lebih dekat dengan alam dan 

sekitarnya. Sekolah Alam Bekasi juga mempunyai amphiteatre alias panggung 

pentas yang dimana biasanya digunakan untuk menampilkan bakat-bakat mereka. 

Tak terkecuali anak anak inklusi. Karena memang disana semua anak dianggap 

memiliki hak yang sama atas pendidikan. Bahkan di Sekolah Alam Bekasi juga 

menyediakan alat alat musik seperti angklung, seruling untuk membantu mengasah 

bakat dan minat mereka di bidang seni. Pengadaan sarana dan prasarana di Sekolah 

Alam Bekasi berdasarkan kebutuhan sekolah dan juga atas persetujuan manager 
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keuangan atas usul dewan direksi. Jadi kalau misal guru membutuhkan sumber 

belajar berupa alat yang memang harus dibeli, boleh mengusulkan ke kepala 

sekolah (manager SD) nanti setelah itu diajukan ke bagian keuangan dan disetujui 

oleh direktur.  
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CATATAN LAPANGAN 

“Implementasi Kurikulum Terintegrasi di Sekolah Dasar Alam Bekasi” 

Observasi  : Kelima 

Hari/Tanggal : Jumat, 12 April 2019 

Tempat   : Sekolah Alam Bekasi 

Kegiatan  : Observasi kegiatan proses pembelajaran di Sekolah Dasar Alam 

Bekasi 

Hasil    : 

 

Peneliti melakukan observasi kelima pada hari Jumat 12 April 2019 

dengan mengamati kegiatan proses pembelajaran di Sekolah Alam Bekasi. Peneliti 

diantarkan oleh waka kurikulum yakni Ibu Lilis Karlina dan diantarkan ke kelas 

lima untuk melihat bagaimana proses pembelajaran di Sekolah Alam Bekasi. 

Setelah diantarkan peneliti bertemu dengan Ibu Novi fasilitator kelas lima dan 

kemudian setelah diizinkan, peneliti melakukan observasi.  

Kegiatan pembelajaran dimulai pukul 07.30 WIB sampai dengan 14.00 

WIB dimulai dengan berwudhu kemudian sholat dhuha. Waktu selesai sholat dhuha 

ada siswa yang terlambat, kemudian ia langsung meminta izin ke gurunya dialnjut 

sholat dhuha sendiri. setelah selesai dhuha anak anak dikondisikan secara 

melingkar. Karena sudah kelas lima dan beberpa ada yang sudah baligh maka posisi 

duduk dipisah antara siswa laki laki dan perempuan. Kemudian ada anak yang 

memandu “opening” untuk memberi salam kepada guru dan menanyakan kabar 

teman-temannya. Setelah itu mereka berdoa sebelum belajar, dilanjut guru memberi 
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salam dan melakukan mutabaah harian seperti mengecek sholat, cek bangun subuh, 

cek kultum hari ini dan juga menyampaikan informasi lomba-lomba yang dilakukan 

sekolah. Kebetulan pekan ini sekolah sedang mengadakan kegiatan “earth day” 

memperingati hari bumi. Kemudian guru menyampaikan materi hari ini. Materi 

pada hari itu yakni tentang project sains dan juga green lab. Setelah itu guru 

membagi siswanya menjadi empat kelompok. Setelah dibagi kelompok, kemudian 

siswa mengambil perlengakapan untuk membuat project sains. Karena hari tersebut 

ada mapel bidang yakni greenlab, maka ketika project sains belum selesai, mereka 

langsung menuju greenlab menggunakan baju ayah dan sepatu boot. Green lab hari 

itu mereka belajar tentang pengolahan biji kenikir. Setelah materi green lab selesai 

mereka lanjut ke kelas untuk siap-siap sholat dzuhur berjamaah, dilanjutkan 

istirahat, makan siang dan dilanjutkan masuk ke dalam kelas untuk melanjutkan 

project sains. Setelah project sains selesai maka mereka mempresentasikan di depan 

tema-temannya. Setelah semua sudah dipresentasikan kemudian guru menarik 

kesimpulan terkait pembelajaran hari ini, hikmah dari belajar sains apa saja, dan 

diakaitkan pula dengan nilai nilai apa yang bisa diambil oleh siswanya. 

Pembelajaran di Sekolah Alam Bekasi dikonsep dengan belajar sambil 

bermain. Terlihat sangat fleksibel dan menyenangkan. Murid-murid aktif merespon 

apa yang disampaikan oleh guru, belajar pun dibuat senyaman mungkin, bahkan 

waktu itu ada yang mengerjakan sambil tiduran. Baju yang digunakan pun dibuat 

senyaman mungkin yang penting sopan. Tema temayang disajikan juga sangat 

dengan kehidupan anak, seperti pada project sains membuat pasta gigi yang 

bertujuan membuat gigi putih dan bersih. Selain itu mereka belajar tentang tumbuh-
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tumbuhan langusung ke alam sekitar. Namun peneliti melihat guru terkadang belum 

fokus dalam mengajar karena terkadang masih mengoperasikan handphone selama 

proses pembelajaran. 

Kegiatan pembelajaran tentu juga mengalami beberapa kendala yang dapat 

menghambat proses pembelajaran. Jika pembelajaran sudah mulai membosankan 

maka mereka agak susah dikondisikan. Selain itu guru juga memerlukan sumber 

belajar yang beragam tak hanya bertumpu pada sumber yang ada di alam, namun 

mereka juga memerlukan literasi literasi tambahan. Namun di perpustakaan sendiri 

belum memfasilitasi terkait literasi-literasi tambahan untuk pembelajaran.   
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CATATAN LAPANGAN 

“Implementasi Kurikulum Terintegrasi di Sekolah Dasar Alam Bekasi” 

Observasi  : Keenam 

Hari/Tanggal : Senin, 15 April 2019 

Tempat   : Sekolah Alam Bekasi 

Kegiatan  : Observasi dokumen kurikulum di Sekolah Dasar Alam Bekasi 

Hasil    : 

 

Pada hari Senin tanggal 15 April 2019 peneliti melakukan observasi  

keenam dengan mengamati dokumen-dokumen yang berkaitan dengan 

implementasi kurikulum terintegrasi di Sekolah Alam Bekasi. Dengan bantuan 

waka kurikulum di Sekolah Alam Bekasi yakni Ibu Lilis Karlina, dokumen 

dokumen yang digunakan dalam implementasi kurikulum terintegrasi yaitu terkait 

Visi Misi Sekolah Alam Bekasi, Struktur Organisasi Sekolah Alam Bekasi, Data 

Kepegawaian Sekolah Alam Bekasi, Sarana dan Prasarana, Data Siswa Sekolah 

Alam Bekasi, dan dokumen-dokumen implementasi kurikulum terintegrasi seperti 

kerangka kurikulum Sekolah Alam Bekasi, program tahunan Sekolah Dasar Alam 

Bekasi, DAP (Daily Activity Plan) semacam RPP, Daily Routine Bidang semacam 

mapel bidang tambahan dari Sekolah Alam Bekasi, Jadwal Pelajaran Sekolah Dasar 

Alam Bekasi, contoh lesson plan, portofolio dan rekapitulasi nilai raport, contoh 

capaian anak anak inklusi dan data siswa anak inklusi, serta contoh talents mapping. 
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Lampiran 10. Hasil Dokumentasi 

 

HASIL DOKUMENTASI 

“Implementasi Kurikulum Terintegrasi di Sekolah Alam Bekasi” 

No. Aspek Dokumentasi Ada Tidak 

Ada 

Keterangan 

1. Sejarah Sekolah Alam 

Bekasi 

√ -  

2. Visi dan Misi Sekolah 

Alam Bekasi 

√ -  

3. Struktur Organisasi 

Sekolah Alam Bekasi 

√ -  

4. Data Kepegawaian 

Sekolah Alam Bekasi 

√ -  

5. Dokumen perencanaan 

implementasi kurikulum 

Sekolah Dasar Alam 

Bekasi 

√ - Kerangka kurikulum, 

program tahunan, 

dokumen kurikulum 

Sekolah Alam Bekasi 

6. Dokumen pelaksanaan 

implementasi kurikulum 

terintegrasi di Sekolah 

Dasar Alam Bekasi 

√ - DAP, Daily Routine 

Bidang,  

7. Dokumen evaluasi 

implementasi kurikulum 

terintegrasi di Sekolah  

Alam  Bekasi 

√ - Lembar portofolio, IEP 

anak anak inklusi, 

rekapitulasi nilai raport 

8. Sarana dan prasarana √ -  
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Lampiran 11. Triangulasi Sumber 

 

TRIANGULASI SUMBER 

“Implementasi Kurikulum Terintegrasi di Sekolah Dasar Alam Bekasi” 

No Aspek yang diteliti Wawancara Kesimpulan 

1. Implementasi kurikulum terintegrasi di Sekolah Dasar Alam Bekasi 

 a. pengertian 

implementasi 

kurikulum 

Kepala Sekolah Dasar 

Alam Bekasi: 

Kurikulum dan 

pembelajaran itu kan dua 

hal yang tidak bisa 

dipisahkan ya mba. 

Kurikulum bisa bermakna 

ketika ada proses 

pembelajaran, dan 

pembelajaran akan baik 

jika menjadikan 

kurikulum sebagai 

Waka Kurikulum 

Sekolah Dasar Alam 

Bekasi: 

Kurikulum merupakan 

rencana dari 

peendidikan atau 

pengajaran. Yang 

didalamnya 

mengandung pedoman 

guna proses 

pembelajaran. jadi 

implementasi 

Guru Kelas 3 

Sekolah Dasar 

Alam Bekasi: 

Kalau menurut saya 

implementasi 

kurikulum yaitu 

proses belajar 

mengajar yang 

dilakukan oleh guru 

dan proses belajar 

yang dilakukan siswa 

Kurikulum memiliki 

dua dimensi yang sangat 

penting, yakni dimensi 

kurikulum sebagai 

pedoman dan juga 

kurikulum sebagai 

implementasi. 

Kurikulum sebagai 

pedoman berfungsi 

sebagai acuan atau juga 

dinamakan dokumen 

kurikulum. Sedangkan  
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pembelajaran. jadi 

implementasi kurikulum 

ya bentuk dari 

operasionalisasi 

kurikulum itu sendiri 

kurikulum ya bagian 

dari proses 

pemebelajaran itu 

sendiri yang menjadikan 

kurikulum sebagai 

pedomannya. 

didalam maupun di 

luar kelas. 

 

kurikulum sebagai 

implementasi adalah 

aktualisasi dari 

kurikulum sebagai 

pedoman itu. Maka 

implementasi 

kurikulum pada 

dasarnya adalah proses 

belajar mengajar yang 

dilakukan guru dan 

proses belajar yang 

dilakukan siswa di 

dalam maupun di luar 

kelas. 

 b. konsep 

kurikulum 

terintegrasi di 

Sekolah Alam 

Bekasi 

Kurikulum yang  

digunakan disini ada 2 

macam, yakni kurikulum 

dari diknas dan juga 

kurikulum sekolah alam 

Sekolah Alam itu kan 

beda ya mba dengan 

sekolah formal pada 

umumnya. Untuk 

keterintegrasiannya, 

Maksud dari 

kurikulum 

terintegrasi disini 

ialah sistem 

pengorganisasian 

Konsep kurikulum 

terintegrasi yang 

dimaksud di Sekolah 

Alam Bekasi  ialah 

konsep kurikulum yang 
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itu sendiri. nah dua 

kurikulum ini 

diintegrasikan menjadi 

satu dalam proses 

pembelajarannya 

kita menggunakan 

kurikulum diknas K13 

dengan kurikulum 

sekolah alam itu sendiri 

yang disesuaikan 

dengan visi sekolah 

dengan mengusung 4 

pilar yakni pilar 

ketakwaan, pilar 

keilmuan, pilar 

kepemimpinan dan juga 

pilar kewirausahaan. 

materi yang 

meniadakan batas 

mata pelajaran. Jadi 

kita 

menggunakannya 

tema tema besar mba. 

Nah tema tema 

besarnya nanti 

diambil dari 

perpaduan antara 

kurikulum diknas 

dengan kurikulum 

sekolah alam Bekasi 

memadukan dua macam 

kurikulum yakni 

kurikulum diknas dan 

juga kurikulum sekolah 

alam bekasi itu sendiri, 

yang dalam sisitem 

pengorganisasian 

materinya memadukan 

berbagai  materi mata 

pelajaran  ke dalam satu 

fokus perhatian yang 

biasa mereka sebut 

dengan tema tema 

 c. Sekolah Alam 

Bekasi 

Jadi Sekolah Alam 

Bekasi ini didirikan 

memang awalnya dari 

yang punya sekolah ini 

tuh dulunya suka sama 

yang namanya tanaman 

Sebenernya sekolah 

alam ini ada yang 

namanya sekolah alam 

jaringan nusantara 

(JSAN). Jadi sekolah 

alam ini bisa dibuka 

Awalnya saya nggak 

begitu paham mba 

sama sekolah Alam. 

Trus pas udah ngajar 

disini jadi tau, bahwa 

konsep sekolah alam 

Sekolah Alam Bekasi 

merupakan sekolah 

alam yang didirikan 

oleh perorangan, yang 

memiliki tujuan 

menjadikan sekolah ini 
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tumbuh tumbuhan dan 

lain sebagainya. Sampe 

dia membangun sekolah 

ini ya harapannya sekolah 

ini bisa menjadi sekolah 

yang ramah terhadap 

anak-anak, dalam 

bermain, dalam 

bersekolah. Dan ini 

diawali dari play group. 

Eh TK. Dulu playgroup 

ada, tapi sekarang adanya 

TK, SD dan SM. Dan 

memang sekolah ini 

dibangun atas dasar cita 

cita yang ingin 

menjadikan sekolah yang 

ramah anak. Tidak semua 

sekolah ramah anak kan 

oleh siapapun yang 

memang menginginkan 

eh tumbuh sekolah ini. 

Jadi sekolah ini 

bukanlah yayasan yang 

mempunyai cabang 

dimana, tapi semua 

orang yang punya 

sekolah alam ini pasti 

beda-beda orangnya. 

Karena sekolah alam ini 

adalah cita cita, tujuan. 

Jadi sehingga semua 

orang mampu dan bisa 

melakukan ini. Tapi 

kalau sekolah alam bisa 

dibuat oleh siapapun. 

Tujuannya adalah 

bagaimana kemudian, e 

itu sekolah yang 

menggunakan alam 

sebagai sarana 

belajar. Selain itu 

menurut saya sekolah 

alam itu lebih 

unggul. Disini juga 

anak anak bisa 

belajar sambil 

bermain, karena 

memang disini itu 

banyak prakteknya. 

sekolah yang ramah 

anak, mulai dari ramah 

terhadap segala potensi 

yang dimiliki oleh anak. 

Sarana belajar yang 

digunakan pun lebih 

banyak memanfaatkan 

alam sekitar. Sehingga 

harapannya alam 

semesta, manusia, dan 

Tuhan bisa menyatu 

menjadi suatu kesatuan. 
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sebenernya. Ramah anak 

dalam artian. Ramah anak 

terhadap potensinya, 

ramah terhadap berbagai 

kelebihan yang dia miliki, 

ramah dari proses dia 

belajar. Kan tidak semua 

sekolah punya value 

kesana. Sehingga 

dibukalah sekolah Alam 

Bekasi. 

lingkungan, alam, 

manusia, anak dengan 

Tuhan, mereka bisa 

menyatu dengan bumi. 

2. Tahap perencanaan dalam implementasi kurikulum terintegrasi di Sekolah Dasar Alam Bekasi 

 a. Perumusan visi 

misi dan tujuan 

sekolah 

Kalau visi misi sekolah 

sendiri ingin menjadikan 

sebagai oasis. Oasis itu 

adalah sumber.sumber 

dari segala kehidupan. 

Harapannya sekolah ini 

menjadi sumber kebaikan 

Kalau visi Sekolah 

Alam Bekasi ada empat 

mba : oasis for learning, 

oasis for growing, oasis 

for living together. 

Kalau misinya 

menyiapakan generasi 

Visi Misi dari 

sekolah ini intinya 

ingin menyiapkan 

generasi generasi 

yang berakhlakul 

karimah tapi juga 

berilmu dan cinta 

Visi Misi Sekolah Alam 

Bekasi ialah ingin 

menjadikan sekolah 

sebagai sumber dari 

segala sumber 

kehidupan. SAsi 

menyebutnya dengan 
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untuk lingkungan sekitar, 

sumber untuk perbaikan 

akhlak anak anak, sumber 

belajar baik itu dari 

murid, maupun dari 

gurunya, sumber 

kemudian kita 

memperbaiki lingkungan 

dari skala besar, yang kita 

mulai darilingkungan 

sekolah dulu yang lebih 

kecil. Jadi bisa menjadi 

oasisya, kalau e  mungkin 

di padang savana gitu bisa 

menjadi penyejuk, bisa 

menjadi pendingin 

pemimpin yang 

bertakwa, berilmu, dan 

arif sehingga menjadi 

rahmat bagi alam 

semesta. Oasis itu kan 

artinya sumber ya mba, 

jadi pengennya  SAsi itu 

jadi sumber dari segala 

sumber. 

lingkungan. Dan di 

SAsi sendiri 

akademik itu tidak 

terlalu jadi patokan 

utama anak anak itu 

pandai. Tapi di SAsi 

lebih menekankan 

pada akhlak yang 

baik pada anak. Jadi 

kalau tujuan orang 

tua menyekolahkan 

anaknya di SAsi agar 

mereka pintar secara 

akademik,  saya rasa 

kurang tepat jika 

disekolahkan di 

SAsi. Karena SAsi 

lebih menekankan 

pendidikan akhlak 

nama oasis, oasis for 

learning, oasis for 

growing, oasis for living 

together. Tujuannya 

ialah agar terciptanya 

generasi generasi 

pemimpin yang 

bertakwa, berilmu dan 

arif sehingga bisa 

menjadi rahmat bagi 

alam semesta. 
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 b. Perumusan 

struktur 

organisasi 

sekolah dan 

sumber daya 

manusia 

Kalau untuk 

perekrutannya sendiri kita 

didampingi oleh HRD. 

Prekrutan kami ada 

beberapa tahap, tahap 

rekrutmen, tahap seleksi, 

lalu ada tahap magang, 

nah baru kemudian 

menjadi karyawan. Dari 

tahapan itu kita berikan 

ilmu, kita berikan 

pelatihan, juga kita 

pantau 

perkembangannya. Jadi 

buat temen temen yang 

mungkin belum sesuai 

dengan klasifikasi 

sekolah alam itu belum 

bisa diterima. Nah kalau 

Untuk struktur 

organisasi di SAsi, tentu 

ada direktur, manager, 

asisten manager, bagian 

program, fasilitator 

kelas, shadow teacher. 

Untuk perekrutan kita 

memilih orang orang 

yang punya ideologi 

yang sama, dalam artian 

ia yang memang cinta 

kepada anak, yang 

semangat, yang berjiwa 

muda, cinta lingkungan 

dan bisa menjadikan 

teladan untuk anak 

anak. Saya aja jurusan 

teknik kimia tapi jadi 

pengembang kurikulum 

 Struktur organisasi yang 

ada di Sekolah Alam 

Bekasi terdiri dari 

Direktur, Manager, 

Asisten Manager, 

Bidang Program, 

Fasilitator Kelas, dan 

Shadow Teacher. 

Perekrutan yang ada di 

Sekolah Alam Bekasi 

dilakukan oleh HRD 

dan selanjutnya 

keputusan diserahkan 

kepada pimpinan 

yayasan. Kriteria dalam 

perekrutan ialah orang 

orang yang memiliki 

ideologi yang sama 

terhadap Sekolah Alam, 
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kriteria memang dia yang 

harus cinta anak, yang 

suka bereksperimen itu 

yang paling penting. 

Karena itu kan guru 

sekolah alam, yang suka 

tantangan, yang suka 

sama alam, yang peduli 

cinta dan kasih. Jadi 

bukan hanya masalah dia 

dari jurusan mana, dan 

skil organisasi. Karena 

guru guru sekolah alam, 

diharapkan mampu 

memberikan kreatifitas 

cara. Mampu dari 

memberikan 

pembelajaran diknas 

dengan sekolah alam. 

disini. jadi ya saya bener 

bener belajar dari nol 

mba. 

yakni mereka yang cinta 

anak, berjiwa muda, 

semangat mengajar, 

cinta lingkungan, yang 

kreatif, yang inovatif 

dan juga ia yang bisa 

menjadi teladan untuk 

anak anak. 
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Kalau pun belum ada 

pengalaman, biasanya 

kita liat dari pengalaman 

organisasi di kampusnya, 

dia dulu aktivis apa, 

sehingga biasanya kalau 

aktivis aktivis organisasi 

dia sudah terbiasa untuk 

belajar berfikir untuk 

mengkonsep sesuatu 

sehingga dia mampu 

mengimplementasikan 

dalam pendidikan 

 c. Perencanaan 

penentuan 

program 

program sekolah 

Kalau untuk program kita 

ada yang namanya rapat 

guru dan cor level. 

Biasanya itu nanti masing 

masing guru rapat dengan 

kelasnya masing-masing, 

Kalau terkait program-

program sekolah, ya 

saya kerjasama dengan 

kepala sekolah, nanti 

setelah itu dirapatkan 

dengan yayasan juga 

 Perencanaan penentuan 

program program 

sekolah dalam satu 

tahun pelajaran, 

dirancang oleh pihak 

pihak terkait, dan 
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dalam setahun kita 

berikan form, mau outing 

kemana, mau program 

apa, mau home visit apa, 

nanti dirapatkan dengan 

masing masing kelas, 

nanti dari masing masing 

kelas, baru dirapatkan 

dengan kita, nanti disitu 

ada asas pertimbangan 

untuk program yang 

dipertimbangkan untuk 

masing masing kelas, 

disesuaikan dengan 

kebutuhan dan juga 

jaringan jaringan yang 

ada. 

mba. Nah uniknya kita 

juga ada program yg 

melibatkan orang tua, 

seperti project sains, 

meeting parent, dan juga 

home visit. Tujuannya 

ialah untuk mempererat 

silaturahmi, saling 

mengenal antar keluarga 

satu sama lain 

program program yang 

akan dilaksanakan di 

sekolah itu disesuaikan 

dengan kebutuhan 

kebutuhan masyarakat 

sekitar.  
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 d. Pemilihan dan 

pengorganisasia

n materi 

 Kita tuh biasanya ada 

sosialisasinya mba, 

tentang apa saja yg 

harus dipersiapkan 

untuk tahun pelajaran 

baru, termasuk 

sosialisasi pembuatan 

DAP, Recent Plant, gitu. 

Disitu sudah ada materi 

apa yang disampaikan, 

dan biasanya kita 

menggunakan banyak 

sumber. Tidak 

bergantung pada buku 

teks. 

Masing masing guru 

itu kan menyiapkan 

DAP harian 

(Development 

Appropiate Program) 

kayak semacam RPP 

lah mba. Nah disitu 

sudah include dari 

materi yg mau 

disampaikan seperti 

apa, sistem 

pembelajarannya 

seperti apa, metode 

ataupun media yang 

digunakan mau 

seperti apa, temanya 

apa, dan tema 

temanya pun 

biasanya kita 

Pemilihan dan 

pengorganisasian materi 

berdasarkan tema tema 

tertentu yang dekat 

dengan keseharian anak 

yang disusun dalam 

bentuk DAP (semacam 

RPP). Namun terkadang 

guru juga meminta 

pendapat anak terkait 

pembelajaran hari itu. 
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memilih tema tema 

yang berdekatan 

dengan keseharian 

anak 

 e. Perencanaan 

pengorganisasia

n kegiatan 

pembelajaran 

 Kegiatan pembelajaran 

pun sudah termasuk 

dalam DAP itu tadi mba. 

Cuma kan karena di 

SAsi lebih 

mengutamakan 

menanamkan nilai nilai 

karakter, yang religius, 

yang nasionalis yang 

mandiri dan 

berintegritas, maka 

dalam kegiatan 

pembelajaran pun harus 

memuat karakter itu. 

Misalnya sebelum 

Sebelum belajar 

mereka wudhu, 

sholat dhuha, duduk 

melingkar, ada anak 

yang memandu 

opening untuk 

menanyakan kabar, 

berdoa, opening dari 

guru untuk nge cek 

sholat, cek bangun 

subuh, cek tugas 

kultum, 

menyampaikan info 

lomba. Kemudian 

guru menyampaikan 

Kegiatan pembelajaran 

yang ada di SAsi sudah 

tertuang dalam DAP.  

SAsi lebih 

mengedepankan 

pembentukan karakter 

akhlak yg baik daripada 

akademis. Nilai nilai 

yang dibangun adalah 

nilai nilai religius, 

nasionalis, mandiri dan 

berintegritas. Nilai nilai 

tadi terintegrasi dalam 

kegiatan pembelajaran 

sehari hari. 
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pembelajaran mereka 

sholat dhuha dulu, lanjut 

nantia ada yang kultum, 

nanti mereka mengecek 

juga temennya yang 

nggak berangkat hari itu 

dsb  

pembelajarn hari itu, 

mengkondisikan 

anak anak untuk 

dibagi menjadi 

beberapa kelompok, 

sholat dzuhur 

berjamaah, snack 

time, makan siang, 

kemudian mereka 

masuk lagi ke kelas 

melanjutkan 

pembelajaran, guru 

mereview 

pembelajaran hari 

itu, hikmah apa yg bs 

diambil, trus mereka 

pulang 

 f. Perencanaan 

pemilihan 

Itu dari gurunya,dari 

standar yang sudah ada, 

 Sumber yg 

digunakan banyak ya 

Pemilihan sumber alat 

dan sarana belajar 
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sumber, alat dan 

sarana belajar 

dan dibantu oleh 

shadownya. Misal untuk 

materi ini kira kira Aqila 

sudah biabelum ya Bu, 

terus harus senantiasa 

untuk saling 

berkoordinasi. Karena 

kan memang untuk anak 

anak spesial untuk 

pemebalajaran akademis  

tidak usah terlalu menjadi 

momok. Itu cukup 

menajdi capaian yang 

ananda bisa. Karena anak 

anak spesial memang 

tidak mudah. Dalam satu 

hari anak sudah bisa 

belajar macam macam. 

Anak spesial bisa menulis 

mba, dari alam, buku, 

internet. Trus kita 

juga ada ampi teather 

tuh di bagian 

belakang, disitu 

biasanya kita 

gunakan juga untuk 

pertunjukan bakat 

anak anak SAsi 

ditentukan dari gurunya. 

Sumber sumber yang 

digunakan di SAsi 

beragam macamnya. 

Dari alam, buku, 

internet serta 

memanfaatkan fasilitas 

fasilitas yang sudah 

disediakan di SAsi, 

seperti ampi theater, 

green lab, perpustakaan, 

lapangan. 
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satu papan tulis aja atau 

satu baris aja, itu sudah 

menjadi kemajuan untuk 

anak anak spesial 

3. Tahap pelaksanaan dalam implementasi kurikulum terintegrasi di Sekolah Dasar Alam Bekasi 

 a. Kepemimpin

an kepala 

sekolah 

dalam  

pelaksanaan 

kurikuluim 

Kalau dari peran kepala 

sekolah yang pertama 

adalaah saya 

memonitoring 

pembelajaran yang ada di 

kelas. Nah disini cara 

kami memonitoring 

adalah dengan melihat 

dari DAP yang sudah 

diberikan oleh guru guru. 

DAP itu seperti RPP. Nah 

RPP kalau di sekolah 

umum, kalau di kita 

adalah DAP (Daily 

Kita memantau sih mba. 

Kan para guru itu udah 

ada lesson plannya 

masing masing. Nah itu 

yang digunakan untuk 

acuan selama mereka 

mengajar. Tapi ya itu 

kadang ada beberpa 

tema yang tidak sesuai 

dengan jadwal, ya 

beberapa 

menyesuaikan. 

 Dalam tahap 

pelaksanaan, tugas dari 

Kepala Sekolah dan 

juga Waka Kurikulum 

adalah memonitoring 

kegiatan pembelajaran 

dan juga memastikan 

apakah kurikulum 

sekolah alam berjalan 

dengan sebagaimana 

mestinya atau tidak. 

Kegiatan monitoring 

biasanya dilakukan 

dengan melihat dari 
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Activity). Nah  dari DAP 

itu akan terlihat program-

program yang dilakukan 

guru itu apa saja. Seperti 

itu. Jadi memang karena 

di Sekolah Alam adalah 

BBA bukan mapel, jadi 

aktifitasnya terlihat 

detail. Jadi dari BBA ini 

sudah bisa belum masuk 

menyentuh ke 

pembelajarannya dia. 

Yang kedua adalah saya 

memastikan bahwa 

kurikulum sekolah alam 

berjalan baik di dalam 

pembelajaran KBM 

dengan cara di setiap 

pembelajaran tematik itu 

DAP yang sudah 

disusun oleh guru guru. 

DAP yang dibuat pun 

harus mengandung 3B 

(Beragam, Berulang dan 

sesuai Bakat) 
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ada value nilai akhlak 

yang ada di sana, jadi dari 

memonitoring 

pembelajaran kelas, yang 

kedua memastikan 

pembelajaran sekolah 

alam itu berjalan karena 

di setiap tematik yang  

ada di sekolah itu ada 

nilai akhlaknya saya 

komunikasikan dulu. 

Perbulan ada nilai 

akhlaknya  harus 

diintegrasikan dalam 

kehidupan anak sehari-

hari. Tidak melulu 

masalah teoritis misalnya 

apa pengertian sabar, 

jelaskan pengertian sabar, 
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tapi aktifitasnya. Jadi 

misalnya anak yang kelas 

besar dikasih  problem 

solving bisa, yang kelas 

kecil kemudian diberikan 

permainan untuk 

mencapai cakupan nilai 

tersebut.  Selanjutnya 

adalah disini mencoba 

untuk bagaimana 

kemudian anak bisa 

mendapatkan 

pembelajaran sesuai 

dengan potensi dan 

bakatnya. Disini terlihat 

lagi  dari tadi bagaimana  

DAP yang dibuat tadi 

aktivitasnya beragam, 

berulang dan sesuai 
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bakat. Nah karena kita di 

sekolah alam, jadi 

dipastikan seluruh 

kegiatan anak itu 

mencakup tiga B tadi 

 b. Pembagian 

tugas 

mengajar 

guru 

Jadi kan dikelas ada fasil 

dan co fasil. Fasil itu dia 

memberikan 

pendampingan penuh 

terhadap anak dan juga 

guru yang di co fasil. Jadi 

gini, co fasil itu tadi dia 

masuk ke dalan sekolah 

alam karena proses 

waktu. Jadi pada saat 

kemudian 

dimkungkinkan juga 

dalam satu kelas ada fasil 

dua duanya. Tidak harus 

Di dalam kelas  kan ada 

fasil, co fasil dan ST, 

mereka bertiga yang 

bertanggungjawab 

dalam kelas tersebut. 

Fasil tugasnya sebagai 

koordinator kelas, selain 

itu fasil juga memiliki 

peran penting dalam 

mengkoordinasikan 

penerapan kurikulum di 

dalam kelas, nah saya 

biasanya kalau ada apa 

apa tentang kurikulum 

Nah kalau disini satu 

kelas kan ada 3 guru 

ya mba. Nah kita 

biasa menyebutnya 

dengan fasil, co fasil 

dan shadow teacher. 

Masing masing 

memiliki tugas 

tersendiri. Contoh, 

Fasil sebagai 

koordinator di kelas 

tersebut, sekaligus 

membackup. 

Sedangkan co fasil 

Dalam proses 

pembelajaran, di masing 

masing kelas, terdapat 3 

orang guru, yakni Fasil, 

Co Fasil dan Shadow 

Teacher. Perbedaan 

antara Fasil dan Co Fasil 

adalah karena proses 

waktu masuk. Untuk 

pembagian tugasnya, 

Fasil sebagai 

koordinator kelas dan 

juga koordinator waka 

kurikulum dalam 
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fasil dan co fasil. Jadi 

memang yang lebih baik 

fasil dua duanya. Tapi 

kalau diditu ada co fasil, 

berarti tugas untuk 

memberikan 

pendsmpingan 

pembelajaran kepada co 

fasil. Karena kita tidak 

mungkin melepas co fasil 

sendirian. Co fasil juga 

tugasnya sama dengan 

fasil. Sama sama 

membuat raport, 

membuat DAP, 

pelaksanaan KBM, 

cuman disini pasti co fasil 

akan lebih banyak 

menyerap ilmu dari fasil. 

koordinasinya ke fasil. 

Sedang co fasil 

membantu fasil dalam 

mengajar dan 

mengkondisikan anak 

anak di dalam kelas. 

Shadow teacher 

tugasnyabmendampingi 

anak anak ABK di 

dalam kelas.  

memiliki tugas 

mengajar dan 

menyampaikan 

materi pada hari itu, 

shadow teacher 

memiliki tugas untuk 

mendampingi anak 

ABK dalam 

pembelajarannya. 

implementasi 

kurikulum. Co Fasil 

tugasnya membantu 

Fasil dalam kegiatan 

pembelajaran di kelas, 

mulai dari proses 

pererncanaan 

pembelajaran, 

pelaksanaan 

pembelajaran, hingga 

tahap evaluasi 

pembelajaran. 

Sedangkan shadow 

teacher tugasnya fokus 

mendampingi dan 

mengawasi anak anak 

berkebutuhan khusus. 
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Dan menjalankan 

perintah yang memang itu 

menjadi tupoksi dalam 

proses KBM. 

 c. Pembagian 

tugas 

ekstrakurikul

er 

 Untuk kegiatan 

ekstrakurikuler di SAsi 

koordinatornya ada Pak 

Ogi. Tapi beliau hanya 

sebagai koordinator 

saja, sekaligus sebagai 

penghubung pihak 

sekolah dengan pihak 

dari luar. Nah untuk 

ditiap tiap ekskul, kita 

mengundang tenaga ahli 

dari luar. Nah untuk 

ekskulnya ada 

bermacam macam, 

seperti futsal, panahan, 

Untuk ekskulnya 

sendiri dilaksanakan 

setiap hari Rabu. Ada 

macem macem, ada 

panahan, futsal, 

kesenian, vokal, 

komputer. Dan 

biasanya kita 

menggundang dari 

tenaga luar yang 

lebih profesional. 

Nah tugas kita 

mengarahkan mereka 

sesuai dg minat dan 

bakat mereka mba. 

Pembagian tugas 

ekstrakurikuler tidak 

dibebankan kepada 

guru, melainkan 

mengundang tenaga ahli 

dari luar yang 

berkompeten 

dibidangnya. Dalam 

memilih ekskul yang 

akan diikuti, anak anak 

mendapat pengarahan 

dari gurunya, 

disesuaikan dengan tes 

bakat minat anak pada 

saat awal mereka 
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kesenian, vokal, 

komputer, 

Kan sebelum mereka 

masuk ada tes bakat 

minat, jadi kita tau 

minat bakat mereka 

dimana. 

masuk. Macam macam 

ekstrakurikuler yang 

ada disana ialah seperti 

panahan, kesenian, 

vokal, futsal, ICT 

(komputer) 

 d. Pembagian 

tugas 

bimbingan 

kelas 

Kalau saya sebagai 

Kepala Sekolah, 

membantu guru untuk 

mengidentifikasi siswa 

siswa yang memerlukan 

layanan bimbingan dan 

konseling, serta 

pengumpulan data data 

siswa tersebut. Selain itu 

biasanya saya juga 

membantu 

mengembangkan suasana 

kelas, hubungan guru 

Saya dengan kepala 

sekolah bertugas 

membantu guru guru 

untuk mengidentifikasi 

kiranya mana anak anak 

yang memerlukan 

penanganan khusus. 

Kalau misalnya guru 

guru nya tidak bisa 

memberikan bimbingan, 

nanti dipindahtugaskan 

ke kita. Jadi prinsipnya 

semua guru harus bisa 

Kalau bimbingan di 

kelas sih, kita melihat 

anak satu satu ya 

mba, kadang ada 

yang berangkat 

sekolah tiba tiba 

nangis. Nah biasanya 

kita langsung 

tanggep tuh untuk 

menanyakan dia 

kenapa. Nah yang 

sering terjadi adalah 

biasanya di rumah 

Kepala Sekolah, Waka 

Kurikulum dan juga 

Guru Kelas memiliki 

tugas untuk melakukan 

pembimbingan kepada 

siswanya. Kepala 

Sekolah dan Waka 

kurikulum memiliki 

tugas untuk membantu 

guru dalam 

mengidentifikasi siswa 

siswa yang memerlukan 

bimbingan, sedangkan 
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dengan siswa dengan cara 

mengajak mereka untuk 

berdiskusi atau biasanya 

saya mengundang temen 

saya dari sekolah lain 

sebagai narasumber. 

jadi konselor. Tapi 

kalau untuk anak anak 

ABK terkait dengan 

perkembangan tumbuh 

kembang mereka, guru 

juga berkomunikasi 

dengan dokter khusus 

yang disediakan. Misal 

terkait makanan apa yg 

boleh dikonsumsi dan 

mana yang tidak. 

Sehingga 

perkembangan belajar 

dan fisiknya bisa 

berjalan seimbang. 

anak ada masalah 

dengan orang tuanya. 

Setelah anak tersebut 

kita nasehati, nanti 

kita juga 

mengkomunikasikan 

kepada orang tuanya 

tentang kejadian 

tersebut. Sehingga 

bisa memberikan 

masukan kepada 

orang tua untuk 

kedepannya 

bagaimana mereka 

harus bersikap. 

guru meemiliki tugas 

untuk berperan aktif 

dalam melakukan 

bimbingan secara 

langsung di dalam kelas. 

Bahkan di SAsi untuk 

penanganan anak anak 

berkebutuhan khusus 

ada Dokter khsusus 

yang didatangkan dari 

luar 

 

 

 

 

 

 e. Menyusun 

rencana 

 Penyususnan program 

pembelajaran akan 

bermuara pada rencana 

Rencana 

pembelajaran itu kan 

mencerminkan apa 

Dalam menyusun 

rencana pelaksanaan 

program, mencakup 
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pelaksanaan 

program 

pelaksanaan 

pembelajaran, sebagai 

produk program 

pembelajaran jangka 

pendek yang mencakup 

komponen program 

kegiatan belajar dan 

proses pelaksanaan 

program. Nah 

komponen program 

mencakup kompetensi 

dasar, materi, metode, 

media, sumber belajar, 

dan waktu belajar  

yang akan dilakukan 

guru dalam 

memberikan 

kemudahan belajar 

bagi peserta didik, 

bagaimana 

melakukannya dan 

mengapa guru 

melakukan itu. Jadi 

rencana 

pembelajaran 

memiliki kedudukan 

yang esesnsial dalam 

pembelajaran yang 

efektif karena akan 

membantu membuat 

disiplin kerja yang 

baik, kemudian juga 

membuat suasana 

komponen komponen 

program seperti 

kompetensi dasar, 

materi, metode, media, 

sumber belajar, dan 

waktu belajar. Rencana 

pembelajaran memiliki 

kedudukan yang 

esensial dalam 

pembelajaran yang 

efektif karena akan 

membantu membuat 

disiplin kerja yang baik, 

suasa menjadi menarik, 

pembelajaran yang 

diorganisasikan menjadi 

baik dan juga relevan. 
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menjadi menarik, 

pembelajaran yang 

diorganisasikan 

menjadi baik dan 

juga relevan 

 f. Menyusun 

jadwal 

pelaksanaan 

kegiatan dan 

jadwal 

pengajaran 

 Di SAsi tidak hanya 

berfokus pada mapel 

mapel umum yang 

sifatnya tematik. Tetapi 

di SAsi juga ada mapel 

mapel bidang seperti 

green lab, english, 

tahsin, SBK dan 

olahraga. Jadi 

pembagiaannya harus 

sesuai dengan keperluan 

juga. Untuk mapel 

bidang kita alokasikan 

waktu 1 kali pertemuan 

Dalam menyusun 

jadwal pelaksanaan 

dan jadwal 

pengajaran kita ya 

harus membuat DAP 

mba atau semacam 

RPP. Nah dengan 

adanya rencana 

pelaksanaan tadi 

maka jadwal 

pelaksanaan kegiatan 

belajar dan juga 

jadwal pelajaran 

Di Sekolah Alam Bekasi 

selain terdapat mapel 

mapel yang sifatnya 

tematik, juga terdapat 

mapel mapel bidang 

seperti green lab, 

english,tahsin, SBK dan 

olahraga. Untuk 

pembagiannya 

disesuaikan dengan 

kebutuhan, dan juga ada 

sistem rollingan, karena 

disesuaikan dengan 

SDM yang tersedia. 
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30 menit. Dan setiap 

harinya ada 2-3 mapel 

bidang. 

akan menjadi lebih 

mudah. 

Alokasi waktu untuk 

mapel bidang untuk satu 

kali pertemuan adalah 

30 menit.  

 g. Pengisian 

daftar 

penilaian 

kemajuan 

belajar dan 

perkembanga

n siswa 

 Yang mengisi itu dari 

gurunya mba, nah kita 

hanya membuat 

formatnya saja. Nah 

 kita kan ada tiga macam 

penilaian, yaitu raport 

portofolio bakat dan 

potensi anak, raport 

perkembangan karakter 

anak, raport capaian 

akademis standar 

kurikulum standart 

nasional pendidikan. 

Nah untuk anak anak 

ABK ada capaian 

Untuk penilaian 

perkembangan 

belajarnya sih kita 

melihat perilakunya 

dia di keseharian ya 

mba, dilihat juga pas 

pembelajaran. kira 

kira dia udah ada 

kemajuan apa atau 

mengalami kesulitan 

apa. Nah tujuannya 

agar bisa dijadikan 

evaluasi untuk 

pembelajaran 

selanjutnya 

Di Sekolah Alam Bekasi 

terdapat tiga format 

penilaian yaitu raport 

portofolio bakat dan 

potensi, raport 

perkembangan karakter 

anak dan raport capaian 

akademis standar. Dari 

tiga format itu maka 

orang tua dan guru, 

dapat melihat 

bagaimana kemajuan 

belajar dan 

perkembangan siswa. 
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khususnya. Karena 

capaian anak ABK tidak 

sama dengan anak biasa 

pada umumnya.   

 h. Pengisian 

buku pribadi 

siswa 

 Kan di SAsi ada 3 

macam raport 

penilaiannya ya mba, 

nah kalau terkait pribadi 

dan akhlaknya kita 

menggunakan raport 

perkembangan karakter. 

Bentuknya seperti 

lembar penilaian 

portofolio nah nanti 

didalamnya ada aspek 

aspek karakter yang 

dinilai. Selain secara 

tertulis kita juga ada 

pertemuan 3 bulan 

Kalau untuk 

pengisian buku 

pribadi siswa kita 

juga ada mba, tapi 

modelnya pake 

rapotan gitu. 

Namanya raport 

perkembangan 

karakter. Nah dari 

situ ada laporan 

karakter si anak, 

misal dia di sekolah 

seperti apa 

kesehariaannya, 

sosialnya dengan 

Pengisian buku pribadi 

siswa ditulis secara 

fleksibel dengan melihat 

keseharian anak ketika 

bergaul dan belajar di 

lingkungan sekolah, nah 

nantinya penilaian 

tersebut hasilnya 

dideskripsikan dalam 

raport penilaian 

perkembangan karakter 

anak. 
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sekali tatap muka untuk 

membicarakan terkait 

perkembangan anaknya. 

temen temennya, 

selain itu kita juga 

mengamati kegiatan 

mereka pas di luar 

lapangan. 

4. Tahap evaluasi dalam implementasi kurikulum terintegrasi di Sekolah Dasar Alam Bekasi 

 a. Evaluasi 

dengan cara 

formatif 

maupun 

summatif 

Kalau untuk anak umum 

kita kan ada yang 

namanya setiapseminggu 

sekali namanya evaluasi 

KBM. Nah itu terkait 

proses pemebalajaran 

KBM,. Kalau untuk 

pencapaiannya tentu 

banyak. Kita ada 

worksheet, tadi ada 

ulangan harian, ada 

UTS,ada UASdan kita 

ada yang namanya buku 

Kita tuh ada rapat, 

sharing dengan guru 

guru mba. 

Menannyakan 

bagaimana kondisi anak 

anak. Semisal anak 

kelas satu anak belum 

bisa baca, gimana 

solusinya, seperti itu. 

Selain itu kita juga ada 

evaluasi terkait 

pencapaian belajar 

mereka mulai dari 

Alat ukurnya sendiri 

kan ada nilai 

keseharian (nilai 

akhlak) , nilai UTS, 

nilai UAS(bentuknya 

mengerjakan soal), 

nilai praktek (sains 

project), home 

project. Dari situ kita 

bisa melihat 

bagaimana progres 

belajar mereka, 

apakah meningkat 

Evaluasi terkait KBM 

dilakukan setiap satu 

minggu sekali dalam 

forum guru guru. Untuk 

memantau 

perkembangan anak 

anak. Sedangkan 

evaluasi terkait 

pencapaian belajar 

akademiknya dilakukan 

dengan adanya 

worksheet, nilai akhlak 

keseharian, ulangan 
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akhlak. Buku akhlak itu 

terkait doa doa harian 

yang harus dikuasai, 

sikapnya, kesopanan, 

kebersihan dan lain 

sebaginya. Itu menjadi 

panduan untuk penilaian 

guru. Anak itu sudah bisa 

menguasai atau belum. 

Dan kalau untuk anak 

spesialdibantu dengan 

AIEP yang tadi ya. 

ulangan haruan, Ujian 

Tetap Senang dan juga 

UAS, selain itu kita juga 

ada penilaian akhlak 

mereka dalam 

keseharian. 

atau menurun. Yang 

nanti setiap semester 

dilaporkan kepada 

orang tuanya dalam 

bentuk raport 

kualitatif 

harian, Ujian Tetap 

Senang (UTS), UAS, 

home project. Dengan 

adanya evaluasi tersebut 

guru dan pihak pihak 

terkait bisa melakukan 

perbaikan terhadap 

kekurangan yang ada 

5. Kendala dan solusi 

dalam 

implementasi 

kurikulum 

terintegrasi di 

Sekolah Dasar 

Alam Bekasi 

Kepala Sekolah : 

Kendalanya pasti ada 

dalam setiap sekolah, 

disini kendalanya terkait 

jumlah murid. Jumlah 

murid dalam satu kelas. 

Tapi tentu untuk idealnya 

Waka Kurikulum : 

E paling ini sih mba, 

karena sekarang kita tuh 

ga bisa full pake 

kurikulum sendiri, harus 

ada yang mengikuti 

diknas, jadi ya itu kita 

Guru : 

Karena anak anak 

sekolah alam lebih 

aktif, ya paling PR 

nya bagaimana kita 

mengkondisikan 

mereka saat 

Kesimpulan : 

Ada beberapa kendala 

yang dialami dalam 

implementasi 

kurikulum terintegrasi 

di Sekolah Alam 

Bekasi. Diantaranya 
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kita bisa menciptakan 

implementasi sekolah 

alam yangbaik. Kan 

antara guru murid 

berkatifitas ya, potensi, 

bakat, akhlak, diknas. 

Jadi harus dicermati 

sekali satu persatu. 

Sedangkan pembiayaan 

di sekolah kan juga cukup 

besar. Jadi kalau memang 

ditopang dengan jumlah 

muridyang sedikit 

memang akan sulit untuk 

mengcover semua biaya. 

Jadi misal  contoh 

camping saja, satu 

camping misal SD 1 sama 

SD 2 20-40 juta, 

harus pandai pandai 

mengintegrasikan 

keduanya, entah itu 

temanya, metodenya 

penyampaiannya, 

ataupun sumber 

belajarnya. Solusinya 

adalah ya kita memilah 

mana yang sekiranya 

temanya sesuai, terus 

dibuat selang seling, 

misal kita menggunakan 

tema diknas, tapi nanti 

metode yang digunakan 

yang dari SAsi 

pembelajaran 

berlangsung. Selain 

itu kita juga harus 

kreatif dalam 

menyampaikan 

materi agar lebih 

menarik, makanya 

kita juga harus cari 

buku lagi sebagai 

pendukung 

pembelajaran. 

solusinya Pinter 

pinternya kita 

mengkondisikan 

kelas sih mba, trus 

harus paham sama 

kondisi anak juga, 

mood mereka lagi 

baik atau nggak. 

ialah terkait jumlah 

murid yang cukup 

beragam karakternya 

sedangkan SDM yang 

tersedia kurang 

memadai. Selain itu 

terkait dengan proses 

implementasi 

kurikulumnya karena 

dengan model 

terintegrasi berarti guru 

dan pihak pihak sekolah 

harus pandai pandai 

untuk mengintegrasikan 

kurikukulum diknas 

dengan kurikulum 

sekolah alam. Selain itu 

sebagai guru ia harus 

pandai dalam 
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sedangkan kita ada 

kegiatan lain seperti naik 

gunung, ada mata air, ada 

ekspedisi, dg jumlah 

murid yang banyak 

sehingga stimulan untuk 

satu satu anaknya 

memang belum  cukup. 

Nah disitu dibutuhkan 

orang tua dengan agaenda 

agenda parenting school, 

home challenge anatar 

murid dan orang tua, 

sehingga menjadikan itu 

pantauan orang tua itu 

lebih dalam kepada anak. 

Jadi di sekolah guru 

gurunya memantik, di 

rumah orang tuanya ikut 

Makanya diawal 

pembelajaran kita 

mmebuat 

kesepakatan bersama 

terlebih dahulu 

sebelum mereka 

belajar. 

mengkondisikan 

suasana kelas, membuat 

pembelajaran yang 

menarik dan kreatif, 

serta harus bisa 

memahami kondisi 

masing masing anak. 



229 
 

 
 

melanjutkan program 

yang ada di sekolah. 

Dengan jumlah murid 22 

satu kelas itu memang 

yang, jadi ibarat kata anak 

kinesteteik semua,  

bayangkan kalau yang 

dalam proses 

pemebalajaran yang 

kinestetik lima mencar 

aja, itu prosesnya akan 

menjadi lebih lama. Yang 

kedua adalah karakter 

anak yang beragam tadi, 

kinestetik, sehingga  

membutuhkan kreatifitas 

yang banyak yang harus 

dilakukan oleh guru. 

Nggak boleh sering 
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sering diterapkan, karena 

kan anak kadang bosen 

kalau caranya sama. 

Tidak bisa hanya 

membaca atau menulis 

tapi harus banyak dan 

beragam aktifitas yang 

diciptakan. Dan yang 

terakhir adalah kalau di 

sekolah alam sendiri 

terkait proses recruitmen 

guru baru, nah sehingga 

dalam arti kan tidak 

dipungkiri kebutuhan 

murid banyak, tapi 

kadang keluar masuknya 

guru juga ada. Kalau 

sekolah umum mungkin 

mudah dengan masuknya 
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guru baru, tapi kalau 

sekolah alam tadi  kita 

butuh waktu 3 bulan 

untuk bisa memberikan 

skill kepada guru. 

Jangankan skill, bisa 

paham dulu, ini sekolah 

alam lho, jadi kondisi 

recruitment guru baru 

menjadi point penting 

kami, untuk senantiasa 

semoga tidakmenjadi 

permasalahan di kelas. 

Kalau guru baru kan dia 

gagap, jadi harus 

menyesuaikan. 

Sedangkan sekolah alam 

itu kan harus segera 

action ke anak anak. 
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Lampiran 12. Triangulasi Teknik 

 

TRIANGULASI TEKNIK 

“Implementasi Kurikulum Terintegrasi di Sekolah Dasar Alam Bekasi” 

No Aspek yang diteliti Wawancara Observasi Dokumen Kesimpulan 

1. Implementasi kurikulum terintegrasi di Sekolah Dasar Alam Bekasi 

 a. Pengertian 

implementasi 

kurikulum 

Kurikulum memiliki dua 

dimensi yang sangat penting, 

yakni dimensi kurikulum 

sebagai pedoman dan juga 

kurikulum sebagai 

implementasi. Kurikulum 

sebagai pedoman berfungsi 

sebagai acuan atau juga 

dinamakan dokumen 

kurikulum. Sedangkan  

kurikulum sebagai 

implementasi adalah 

Observasi dilakukan 

pada hari Jumat, 12 

April 2019 dengan 

mengamati kegiatan 

proses pembelajaran di 

Sekolah Alam Bekasi, 

yang merupakan  

aktualisasi dari 

implementasi 

kurikulum terintegrasi 

di Sekolah Alam Bekasi 

Daily Activity 

Plan, Daily 

Routine Bidang, 

kerangka 

kurikulum 

Sekolah Alam 

Bekasi 

Berdasarkan dari 

hasil wawancara, 

observasi dan 

dokumentasi, 

Implementasi 

kurikulum adalah 

proses belajar 

mengajar yang 

dilakukan guru dan 

proses belajar yang 

dilakukan siswa di 

dalam maupun di 
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aktualisasi dari kurikulum 

sebagai pedoman itu. Maka 

implementasi kurikulum 

pada dasarnya adalah proses 

belajar mengajar yang 

dilakukan guru dan proses 

belajar yang dilakukan siswa 

di dalam maupun di luar 

kelas. 

luar kelas dengan 

menjadikan 

dokumen kurikulum 

sebagai pedomannya. 

Seperti DAP (RPP) 

yang dibuat oleh 

guru sebagai 

panduan dalam 

proses pembelajaran. 

 b. Konsep kurikulum 

terintegrasi di 

Sekolah Alam 

Bekasi 

Konsep kurikulum 

terintegrasi yang dimaksud 

di Sekolah Alam Bekasi  

ialah konsep kurikulum yang 

memadukan dua macam 

kurikulum yakni kurikulum 

diknas dan juga kurikulum 

sekolah alam bekasi itu 

sendiri, yang dalam sisitem 

pengorganisasian materinya 

Observasi pada hari 

Jumat tanggal 12 April 

2019 dengan mengamati 

tahapan-tahapan dalam 

kegiatan proses 

pembelajaran di dalam 

dan di luar kelas. 

Dimana pemebelajaran 

di dalam kelas 

menggunakan 

Dokumentasi 

kegiatan 

pembalajaran di 

dalam kelas 

membuat project 

sains dan 

dokumentasi 

pembelajaran di 

greenlab 

Berdasarkan dari 

hasil wawancara, 

observasi dan 

dokumentasi, dapat 

disimpulkan bahwa 

konsep kurikulum 

terintegrasi di 

Sekolah Alam Bekasi 

ialah dengan cara 

memadukan dua 
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memadukan berbagai  materi 

mata pelajaran  ke dalam 

satu fokus perhatian yang 

biasa mereka sebut dengan 

tema tema 

 

kurikulum dari diknas, 

sedangkan 

pembelajaran di luar 

kelas yakni “greenlab” 

tentang memanfaatkan 

biji kenikir.  

konsep kurikulum 

yakni kurikulum 

diknas dan 

kurikulum Sekolah 

Alam Bekasi yang 

dalam 

pengorganisasian 

materinya menjadi 

unit atau tema bukan 

mata pelajaran dan 

juga dekat dengan 

lingkungan sekitar 

 c. Sekolah Alam 

Bekasi 

Sekolah Alam Bekasi 

merupakan sekolah alam 

yang didirikan oleh 

perorangan, yang memiliki 

tujuan menjadikan sekolah 

ini sekolah yang ramah anak, 

mulai dari ramah terhadap 

Observasi pada hari 

Selasa tanggal 09 April 

2019 dengan mengamati 

keadaan Sekolah Alam 

Bekasi. Sekolahnya 

cukup luas, kelasnya 

terbuat dari saung saung 

Dokumentasi 

area Sekolah 

Alam Bekasi 

Berdasarkan dari 

hasil wawancara, 

observasi dan 

dokumentasi, dapat 

disimpulkan bahwa 

Sekolah Alam Bekasi 

merupakan sekolah 
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segala potensi yang dimiliki 

oleh anak. Sarana belajar 

yang digunakan pun lebih 

banyak memanfaatkan alam 

sekitar. Sehingga 

harapannya alam semesta, 

manusia, dan Tuhan bisa 

menyatu menjadi suatu 

kesatuan. 

kayu, pepohonan 

rimbun, banyak wahana 

permainan dan juga 

outbond 

yang ramah terhadap 

anak dengan segala 

potensi dan bakat 

yang dimilikinya, 

ramah terhadap 

lingkungan dan 

menjadikan alam 

sekitar sebagai 

sarana sumber 

belajar. 

2. Tahap perencanaan dalam implementasi kurikulum terintegrasi di Sekolah Alam Bekasi 

 a. Perumusan visi misi 

dan tujuan Sekolah 

Alam Bekasi 

Visi Misi Sekolah Alam 

Bekasi ialah ingin 

menjadikan sekolah 

sebagai sumber dari 

segala sumber kehidupan. 

SAsi menyebutnya 

dengan nama oasis, oasis 

for learning, oasis for 

Observasi visi misi 

Sekolah Alam Bekasi 

dilakukan pada hari 

Senin tanggal 15 April 

2019 yang pada intinya 

terdapat tiga visi yang 

diusung, yakni oasis for 

learning, oasis for 

Dokumentasi 

berupa visi misi 

Sekolah Alam 

Bekasi. 

Berdasarkan dari 

hasil wawancara, 

observasi dan 

dokumentasi maka 

dapat disimpulkan 

bahwa rumusan visi 

misi Sekolah Alam 

Bekasi ialah Sekolah 
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growing, oasis for living 

together. Tujuannya ialah 

agar terciptanya generasi 

generasi pemimpin yang 

bertakwa, berilmu dan 

arif sehingga bisa 

menjadi rahmat bagi alam 

semesta. 

growing dan oasis for 

living together. Dengan 

empat pilar tujuan 

pendidikan yang 

diusung yakni pilar 

ketaqwaan, pilar 

keilmuan, pilar 

kepemimpinan,  dan 

pilar kearifan. 

Alam Bekasi ingin 

menjadi sumber dari 

segala sumber 

kehidupan (oasis). 

Yang harapannya 

agar tercipta 

generasi-generasi 

pemimpin yang 

bertakwa, berilmu 

dan arif, sehingga 

bisa menjadi rahmat 

bagi alam semesta, 

dengan bakat dan 

potensi masing-

masing anak. 

 b. Perumuan struktur 

organisasi sekolah 

dan sumber daya 

manusia 

Struktur organisasi yang 

ada di Sekolah Alam 

Bekasi terdiri dari 

Direktur, Manager, 

Observasi dilakukan 

pada hari Senin tanggal 

15 April 2019 dengan 

mengamati struktur 

Dokumen 

struktur 

organisasi dan 

Berdasarkan dari 

hasil wawancara, 

observasi dan 

dokumentasi maka 
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Asisten Manager, Bidang 

Program, Fasilitator 

Kelas, dan Shadow 

Teacher. Perekrutan yang 

ada di Sekolah Alam 

Bekasi dilakukan oleh 

HRD dan selanjutnya 

keputusan diserahkan 

kepada pimpinan 

yayasan. Kriteria dalam 

perekrutan ialah orang 

orang yang memiliki 

ideologi yang sama 

terhadap Sekolah Alam, 

yakni mereka yang cinta 

anak, berjiwa muda, 

semangat mengajar, cinta 

lingkungan, yang kreatif, 

yang inovatif dan juga ia 

organisasi sekolah dan 

sumber daya manusia 

yang ada di Sekolah 

Alam Bekasi. Peneliti 

melihat masih ada 

pegawai yang memiliki 

job ganda yakni 

manager media tapi juga 

menjadi fasilitator kelas. 

sumber daya 

manusia 

dapat disimpulkan 

bahwa struktur 

organisasi Sekolah 

Alam Bekasi, 

kepemimpinan 

tertinggi  ialah 

eksekutif direktur,  

yang membawai tim 

management. Tim 

management 

membawai para 

manager dan staff 

dan juga para 

fasilitator dan current 

affairs. Meskipun 

aumber daya 

manusia di Sekolah 

Alam Bekasi sudah 

ada kurang lebih 100 
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yang bisa menjadi teladan 

untuk anak anak. 

orang, namun masih 

ada beberapa orang 

yang memiliki tugas 

ganda. 

 c. Perencanaan 

penentuan program-

program sekolah 

Perencanaan penentuan 

program program sekolah 

dalam satu tahun 

pelajaran, dirancang oleh 

pihak pihak terkait, dan 

program program yang 

akan dilaksanakan di 

sekolah itu disesuaikan 

dengan kebutuhan 

kebutuhan masyarakat 

sekitar. 

Observasi dilakukan 

pada hari Senin tanggal 

15 April 2019 dengan 

mengamati dokumen 

program tahunan yang 

sudah dibuat oleh 

sekolah selama satu 

tahun pelajaran. Selain 

itu peneliti juga pernah 

diminta bantuan untuk 

menjadi salah satu 

panitia dalam agenda 

program sekolah yakni 

“earth day” 

Dokumen 

program-

program 

Sekolah Alam 

Bekasi 

Berdasarkan hasil 

dari wawancara, 

observasi dan 

dokumentasi dapat 

disimpulkan bahwa 

perencanaan 

penentuan program-

program Sekolah 

Alam Bekasi, dibuat 

selama satu tahun 

pelajaran. Program-

program sekolah 

yang dibuat pun 

menyesuaikan 

dengan kebutuhan 
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masyarakat ataupun 

kebutuhan 

perkembangan anak 

itu sendiri. Seperti 

pada kegiatan earth 

day anak anak diajak 

keluar untuk berbagi 

bibit tanaman kepada 

masyarakat sekitar. 

 d. Pemilihan dan 

pengorganisasian 

materi  

Pemilihan dan 

pengorganisasian materi 

berdasarkan tema tema 

tertentu yang dekat 

dengan keseharian anak 

yang disusun dalam 

bentuk DAP (semacam 

RPP). Namun terkadang 

guru juga meminta 

Observasi dilakukan 

pada hari Jumat tanggal 

12 April 2019 dengan 

mengamati proses 

kegiatan pembelajaran.  

dimana pada hari itu 

terdapat materi project 

sains membuat pasta 

gigi dan juga materi 

bidang greenlab tentang 

Dokumentasi 

saat 

pembelajaran 

berlangsung 

Berdasarkan hasil 

wawancara, 

observasi dan 

dokumentasi dapat 

disimpulkan bahwa 

pemilihan 

pengorganisasian 

materi berdasarkan 

dengan tema tema 

yang dekat dengan 
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pendapat anak terkait 

pembelajaran hari itu. 

pemanfaatan biji 

kenikir. 

lingkungan. 

Pengorganisasian 

materi pun tidak 

melulu materi tema, 

melainkan juga ada 

materi dari bidang 

seperti greenlab, 

english, tahsin dan 

seni 

 e. Perencanaan 

pengorganisasian 

kegiatan 

pembelajaran 

Kegiatan pembelajaran 

yang ada di SAsi sudah 

tertuang dalam DAP.  

SAsi lebih 

mengedepankan 

pembentukan karakter 

akhlak yg baik daripada 

akademis. Nilai nilai 

yang dibangun adalah 

nilai nilai religius, 

Observasi dilakukan 

pada hari Jumat tanggal 

12 April 2019 dengan 

mengamati proses 

kegiatan pembelajaran 

di Sekolah Alam 

Bekasi, dimana anak 

anak dibagi dalam 

beberpa kelompok, 

kemudian mereka 

Daily Activity 

Plan 

Berdasarkan hasil 

wawancara, 

observasi dan 

dokumentasi dapat 

disimpulkan bahwa 

perencanaan 

pengorganisasian 

kegiatan 

pembelajaran 

dituangkan dalam 
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nasionalis, mandiri dan 

berintegritas. Nilai nilai 

tadi terintegrasi dalam 

kegiatan pembelajaran 

sehari hari. 

disuruh membuat 

percobaan sains tentang 

membuat pasta gigi, 

setelah itu hasilnya di 

paparkan di depan kelas 

DAP yang dijadikan 

panduan guru dalam 

proses pembelajaran.  

 f. Perencanaan 

pemilihan sumber, 

alat dan sarana 

belajar 

Pemilihan sumber alat 

dan sarana belajar 

ditentukan dari gurunya. 

Sumber sumber yang 

digunakan di SAsi 

beragam macamnya. Dari 

alam, buku, internet serta 

memanfaatkan fasilitas 

fasilitas yang sudah 

disediakan di SAsi, 

seperti ampi theater, 

green lab, perpustakaan, 

lapangan. 

Observai dilakukan 

pada hari Jumat tanggal 

12 April 2019 peneliti 

mengamati sumber,alat 

dan sarana belajar di 

Sekolah Alam Bekasi. 

Sumber, alat dan sarana 

belajar yang digunakan 

di Sekolah Alam Bekasi 

sangat beragam. 

Daily Activity 

Plan 

Berdasarkan hasil 

wawancara, 

observasi dan 

dokumentasi dapat 

disimpulkan bahwa 

pemilihan sumber 

alat dan sarana 

belajar di Sekolah 

Alam Bekasi sangat 

beragam. Guru bisa 

memanfaatkan 

lingkungan dan alam 

sebagai sarana dalam 

pembelajaran. 
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3. Tahap pelaksanaan dalam implementasi kurikulum terintegrasi di Sekolah Dasar Alam Bekasi 

 a. Kepemimpinan 

kepala sekolah dalam 

pelaksanaan 

kurikulum 

Dalam tahap 

pelaksanaan, tugas dari 

Kepala Sekolah dan juga 

Waka Kurikulum adalah 

memonitoring kegiatan 

pembelajaran dan juga 

memastikan apakah 

kurikulum sekolah alam 

berjalan dengan 

sebagaimana mestinya 

atau tidak. Kegiatan 

monitoring biasanya 

dilakukan dengan melihat 

dari DAP yang sudah 

disusun oleh guru guru. 

DAP yang dibuat pun 

harus mengandung 3B 

Observasi dilakukan 

pada hari hari Rabu 

tanggal 10 April 2019 

dengan mengamati 

sumber daya manusia 

yang ada di Sekolah 

Alam Bekasi, mulai dari 

aktivitas para 

pegawainya dan 

hubungan kekeluargaan 

diantara pegawai yang 

satu dengan pegawai 

yang lainnya. 

Dokumen 

struktur 

organisasi, 

dokumentasi 

sharing time 

antara guru 

dengan kepala 

sekolah 

Berdasarkan hasil 

wawancara, 

observasi dan 

dokumentasi, maka 

dapat disimpulkan 

bahwa Kepala 

Sekolah memiliki 

peran yang cukup 

signifikan dalan 

pelaksanaan 

implementasi 

kurikulum 

terintegrasi di 

Sekolah Alam 

Bekasi. Kepala 

Sekolah dibantu oleh 

Waka Kurikulum 

memiliki tugas untuk 
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(Beragam, Berulang dan 

sesuai Bakat) 

memonitoring 

kegiatan 

pembelajaran dan 

juga memastikan 

apakah kurikulum 

sekolah alam 

berjalan dengan 

sebagaimana 

mestinya atau tidak. 

Bisa melalui DAP 

yang telah 

dirancang,ataupun  

melalui sharing antar 

guru. 

 b. Pembagian tugas 

mengajar guru 

Dalam proses 

pembelajaran, di masing 

masing kelas, terdapat 3 

orang guru, yakni Fasil, 

Co Fasil dan Shadow 

Observasi dilakukan 

pada hari Jumat tanggal 

12 April 2019 dengan 

mengamati pembagian 

tugas antara fasilitaor 

Daily Activity 

Plan,Daily 

Routine Bidang 

Berdasarkan hasil 

wawancara, 

observasi dan 

dokumentasi dapat 

disimpulkan bahwa 
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Teacher. Perbedaan 

antara Fasil dan Co Fasil 

adalah karena proses 

waktu masuk. Untuk 

pembagian tugasnya, 

Fasil sebagai koordinator 

kelas dan juga 

koordinator waka 

kurikulum dalam 

implementasi kurikulum. 

Co Fasil tugasnya 

membantu Fasil dalam 

kegiatan pembelajaran di 

kelas, mulai dari proses 

pererncanaan 

pembelajaran, 

pelaksanaan 

pembelajaran, hingga 

tahap evaluasi 

kelas, co fasilitator kelas 

dan juga shadow 

teacher. 

pembagian tugas 

mengajar guru cukup 

jelas, dimana di 

dalam kelas terdapat 

tiga orang guru 

yakni, fasil, co fasil 

dan shadow teacher, 

yang dimana masing 

masing memiliki 

peran masing-

masing. Fasil sebagai 

koordinator kela, co 

fasil membantu fasil 

dalam mengajar dan 

juga mengkondisikan 

anak anak di kelas, 

serta shadow teacher 

memiliki tugas untuk 

membantu anak 
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pembelajaran. Sedangkan 

shadow teacher tugasnya 

fokus mendampingi dan 

mengawasi anak anak 

berkebutuhan khusus. 

anakinklusi dalam 

pembelajaran. 

 c. Pembagian tugas 

ekstrakurikuler 

Pembagian tugas 

ekstrakurikuler tidak 

dibebankan kepada guru, 

melainkan mengundang 

tenaga ahli dari luar yang 

berkompeten 

dibidangnya. Dalam 

memilih ekskul yang 

akan diikuti, anak anak 

mendapat pengarahan 

dari gurunya, disesuaikan 

dengan tes bakat minat 

anak pada saat awal 

mereka masuk. Macam 

Observasi dilakukan 

pada hari hari Jumat 

tanggal 12 April 2019 

dengan mengamati 

peoses belajar mengajar, 

dimana peneliti tidak 

melihat fasilitator kelas 

yang menjadi tenaga 

ahli dalam kegiatan 

ekstrakurikuler 

Dokumentasikeg

iatan 

ekstrakurikuler 

Berdasarkan hasil 

wawancara, 

observasi dan 

dokumentasi dapat 

disimpulkan bahwa 

guru tidak memili 

tugas 

dalampembagian 

ekstrakurikuler, guru 

hanya memili tugas 

untuk mengarahkan 

ektrakurikuler mana 

yang bisa diikuti 

anak sesuai dengan 
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macam ekstrakurikuler 

yang ada disana ialah 

seperti panahan, 

kesenian, vokal, futsal, 

ICT (komputer) 

potensi dan bakat 

anak. Karena untuk 

kegiatan 

ekstrakurikuler, 

Sekolah Alam Bekasi 

mengundang tenaga 

ahli dari luar. Namun 

tidak menutup 

kemungkinan jika 

memang ada dari 

guru yang 

berkompempeten, 

diperbolehkan untuk 

menjadi pengampu 

ekstrakurikuler. 

 

 d. Pembagian tugas 

bimbingan kelas 

Kurikulum dan juga Guru 

Kelas memiliki tugas 

untuk melakukan 

Observasi dilakukan 

pada hari jumat tanggal 

12 April 2019 dengan 

Dokumen 

portofolio 

akhlak anak 

Berdasarkan hasil 

wawancara, 

observasi dan 
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pembimbingan kepada 

siswanya. Kepala 

Sekolah dan Waka 

kurikulum memiliki tugas 

untuk membantu guru 

dalam mengidentifikasi 

siswa siswa yang 

memerlukan bimbingan, 

sedangkan guru 

meemiliki tugas untuk 

berperan aktif dalam 

melakukan bimbingan 

secara langsung di dalam 

kelas. Bahkan di SAsi 

untuk penanganan anak 

anak berkebutuhan 

khusus ada Dokter 

khsusus yang 

didatangkan dari luar 

mengamati peran guru 

(fasilitator kelas) dalam 

kegiatan belajar 

mengajar. Guru 

memberikan bimbingan 

didalam kelas berupa 

nasihat-nasihat dan juga 

hikmah-hikmah setelah 

mereka mempelajari 

sesuatu. 

dokumentasi maka 

dapat disimpulkan 

bahwa semua pihak 

Sekolah memiliki 

tugas bimbingan 

kepada muridnya, 

agar terciptanya 

anak-anak yang 

beradab dan juga 

berilmu, sesuai 

dengan visi misi 

Sekolah Alam 

Bekasi. 
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 e. Menyusun rencana 

pelaksanaan program 

Dalam menyusun rencana 

pelaksanaan program, 

mencakup komponen 

komponen program 

seperti kompetensi dasar, 

materi, metode, media, 

sumber belajar, dan 

waktu belajar. Rencana 

pembelajaran memiliki 

kedudukan yang esensial 

dalam pembelajaran yang 

efektif karena akan 

membantu membuat 

disiplin kerja yang baik, 

suasa menjadi menarik, 

pembelajaran yang 

diorganisasikan menjadi 

baik dan juga relevan. 

Observasi dilakukan 

pada hari Senin tanggal 

15 April 2019 dengan 

mengamati dokumen 

program tahunan yang 

telah disusun oleh 

Sekolah Alam Bekasi 

Dokumen 

program 

tahunan, Daily 

Activity Plan 

Berdasarkan hasil 

wawancara, 

observasi dan 

dokumentasi, maka 

dapat disimpulkan 

bahwa dalam 

menyusun rencana 

pelaksanaan program 

mereka berpedoman 

pada program 

tahunan yang telah 

dibuat bersama. 

Entah itu program 

tahunan ataupun 

program-program 

pembelajaran. Dalam 

komponen program 

mencakup 

kompetensi dasar, 



249 
 

 
 

materi, pendekatan 

dan metode, media 

dan sumber belajar. 

Waktu belajar dan 

daya dukung lainnya. 

Semuanya disusun 

secara sistematis 

guna mencapai 

pembelajaran yang 

efektif, efisien dan 

menyeluruh. 

 

 f. Menyusun jadwal 

pelaksanaan kegiatan 

dan jadwal 

pengajaran 

Di Sekolah Alam Bekasi 

selain terdapat mapel 

mapel yang sifatnya 

tematik, juga terdapat 

mapel mapel bidang 

seperti green lab, 

english,tahsin, SBK dan 

Observasi dilakukan 

pada hari Senin tanggal 

15 April 2019 dengan 

mengamati dokumen 

jadwal pelajaran yang 

telah dibuat oleh waka 

kurikulum.  

Dokumen 

jadwal pelajaran 

dan jadwal 

routine bidang 

Berdasarkan hasil 

wawancara, 

observasi dan 

dokumentasi maka 

dapat disimpulkan 

bahwa dalam 

menyusun  jadwal 
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olahraga. Untuk 

pembagiannya 

disesuaikan dengan 

kebutuhan, dan juga ada 

sistem rollingan, karena 

disesuaikan dengan SDM 

yang tersedia. Alokasi 

waktu untuk mapel 

bidang untuk satu kali 

pertemuan adalah 30 

menit. 

pelajaran adalah 

tugas dari waka 

kurikulum. Dalam 

satu hari 

pembelajarannya 

berbasis tema 

digabung dengan 

mapel bidang dari 

Sekolah Alam 

Bekasi, dengan 

menyesuaikan 

waktu, kebutuhan 

dan kebermanfaatan 

bagi siswanya. 

 g. Pengisian daftar 

penilaian kemajuan 

belajar dan 

perkembangan siswa 

Di Sekolah Alam Bekasi 

terdapat tiga format 

penilaian yaitu raport 

portofolio bakat dan 

potensi, raport 

Observasi dilakukan 

pada hari Senin tanggal 

15 April 2019 dengan 

mengamati dokumen 

portofolio bakat dan 

Dokumen 

portofolio bakat 

dan potensi 

anak, raport 

perkembangan 

Berdasarkan hasil 

wawancara, 

observasi dan 

dokumentasi dapat 

disimpulkan  bahwa 
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perkembangan karakter 

anak dan raport capaian 

akademis standar. Dari 

tiga format itu maka 

orang tua dan guru, dapat 

melihat bagaimana 

kemajuan belajar dan 

perkembangan siswa. 

potensi anak, raport 

perkembangan 

karakter,dan raport 

capaian akademik   

Sekolah Alam Bekasi 

yang merupakan salah 

satu penilaian tertulis 

karakter anak, 

dan raport 

capaian 

akademis 

standar 

kurikulum 

standar nasional 

pendidikan. 

pengisisan daftar 

penilaian kemajuan 

belajar dan 

perkembangan siswa 

diisi oleh guru dalam 

bentuk raport 

portofolio bakat dan 

potensi anak, raport 

perkembangan 

karakter anak dan 

raport capaian 

akademik standar 

kurikulum standar 

nasional pendidikan. 

 h. Pengisian buku 

pribadi siswa 

Pengisian buku pribadi 

siswa ditulis secara 

fleksibel dengan melihat 

keseharian anak ketika 

bergaul dan belajar di 

Observasi dilakukan 

pada hari Senin tanggal 

15 April 2019 dengan 

mengamati dokumen 

buku pribadi siswa, 

Dokumen 

lembar buku 

siswa 

Berdasarkan hasil 

wawancara, 

observasi dan 

dokumentasi, maka 

dapat disimpulkan 
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lingkungan sekolah, nah 

nantinya penilaian 

tersebut hasilnya 

dideskripsikan dalam 

raport penilaian 

perkembangan karakter 

anak. 

yang dimana terdapat 

poin-poin yang dinilai 

seperti kesopanan. 

bahwa dalam 

pengisisan buku 

pribadi siswa 

terdapat aspek aspek 

yang dinilai yang 

berkaitan dengan 

karakter dan akhlak 

siswa. 

4. Tahap evaluasi dalam implementasi kurikulum terintegrasi di Sekolah Dasar Alam Bekasi 

 a. Evaluasi dengan cara  

formatif maupun 

summatif 

Evaluasi terkait KBM 

dilakukan setiap satu 

minggu sekali dalam 

forum guru guru. Untuk 

memantau perkembangan 

anak anak. Sedangkan 

evaluasi terkait 

pencapaian belajar 

akademiknya dilakukan 

dengan adanya 

Observasi dilakukan 

pada hari Selasa tanggal 

12 April 2019 peneliti 

mengamati kegiatan 

proses pembelajaran, 

dimana peneliti melihat 

guru masih agak 

kesulitan dalam 

mengkondisikan anak 

anak untuk fokus pada 

Dokumen raport 

akhlak, raport 

bakat minat, 

raport akademik 

Berdasarkan hasil 

wawancara, 

observasi dan 

dokumentasi dapat 

disimpulkan bahwa 

evalusi dalam 

implementasi 

kurikulum di Sekolah 

Alam Bekasi 

menggunakan 
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worksheet, nilai akhlak 

keseharian, ulangan 

harian, Ujian Tetap 

Senang (UTS), UAS, 

home project. Dengan 

adanya evaluasi tersebut 

guru dan pihak pihak 

terkait bisa melakukan 

perbaikan terhadap 

kekurangan yang ada 

apa yang sedang 

disampaikan. Selain itu 

pada observasi hari 

Senin tanggal 15 April 

2019 peneliti juga 

melakukan observasi 

pada dokumen evaluasi 

pembelajaran berupa 

raport potensi dan bakat, 

raport akhlak dan raport 

akademik.  

evaluasi secara 

tertulis dan non 

tertulis. Yang tertulis 

menggunakan raport 

dan evaluasi non 

tertulisnya berupa 

sharing dan pelatihan 

untuk guru. 

ti5. Khendaala dnan solusi 

dalam implementasi 

kurikulum terintegrasi di 

Sekolah Dasar Alam 

Bekasi 

Ada beberapa kendala 

yang dialami dalam 

implementasi kurikulum 

terintegrasi di Sekolah 

Alam Bekasi. 

Diantaranya ialah terkait 

jumlah murid yang cukup 

beragam karakternya 

Observasi dilakukan 

pada tanggal 12 April 

2019 dengan mengamati 

kegiatan 

prosespembelajaran dari 

awal hingga akhir, yang 

dimana terlihat guru 

masih kesulitan untuk 

Dokumen 

kurikulum 

Sekolah Alam 

Bekasi 

Berdasarkan hasil 

wawancara, 

observasi dan 

dokumentasi dapat 

disimpulkan bahwa 

terdapat kendala 

dalam implementasi 

kurikulum 
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sedangkan SDM yang 

tersedia kurang memadai. 

Selain itu terkait dengan 

proses implementasi 

kurikulumnya karena 

dengan model terintegrasi 

berarti guru dan pihak 

pihak sekolah harus 

pandai pandai untuk 

mengintegrasikan 

kurikukulum diknas 

dengan kurikulum 

sekolah alam. Selain itu 

sebagai guru ia harus 

pandai dalam 

mengkondisikan suasana 

kelas, membuat 

pembelajaran yang 

menarik dan kreatif, serta 

mengkondisikan siswa 

dalam pembelajaran. 

Ada yang kurang 

memperhatikan, ada 

yang ngobrol dengan 

temennya. 

terintegrasi di 

Sekolah Alam Bekasi 

diantaranya ialah 

jumlah murid yang 

beragam karakternya 

sedangkan SDM 

yang tersedia untuk 

mendampingi 

belajar, belum 

semuanya memenuhi 

kriteria. Ditambah 

dengan derasnya arus 

kelaur masuk guru 

yang menyebabkan 

mereka harus 

beradaptasi dengan 

lingkungan baru. 
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harus bisa memahami 

kondisi masing masing 

anak. 
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Lampiran 13. Dokumentasi 

 

Seluruh Staff dan Karyawan Sekolah Alam Bekasi 

 

Dokumentasi Wawancara 
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Ruang Kelas Sekolah Alam Bekasi 

 

Ruang Guru Sekolah Alam Bekasi 
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Green Lab Sekolah Alam Bekasi 

 

Little Farm Sekolah Alam Bekasi 
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Arena Bermain Sekolah Alam Bekasi 

 

Amphitheatre Sekolah Alam Bekasi 
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Tempat Cuci Piring 

 

Tempat Wudhu   
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Pintu Masuk Sekolah Alam Bekasi 

 

Suasana Lingkungan Sekolah Alam Bekasi 
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Olahraga Pagi di Lapangan Sekolah Alam Bekasi 

 

Budaya Cuci Tangan Sebelum Makan  
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Lampiran 14. Data Pegawai Sekolah Dasar Alam Bekasi 

No Nama Lengkap Jabatan 

1 Agus Gusnul Yakin Executive Director 

2 Dessy Ariani,S.T Manager HR Level 1 

3 Azis Turindra Prasetyo,S.P Kabid. Pelatihan & Koord SASS 

4 Lina Marlina,S.S Manager GA Level 1 

5 Reza Indra Silmi,A.Md Manager Keuangan Level 1 

6 Afdina Hespita Putri,S.Pd Kepala Unit Inklusi Level 1 

7 Abidatul Latifah, S.Pd Manager Medkom Level 1 & 

Fasilitator Bidang Studi Level 1 

8 Sri Mindasari Merdekaningsih, 

S.PdI 

Manager TK Level 1 

9 Sumiati Ast. Manager TK & Fasilitator TK 

10 Asti Pratiwi,S.Pd Manager SD 

11 Mulyo Ogiyanto, S.Kom Ast. Manager SD & Fasil Olahraga 

Level 3 

12 Hendrik Khomarudin,S.P Manager SM Level 1 & Kepala Unit 

Permakultur 

13 Des Kurniasih, S.Pd Ast. Manager SM & Fasil Bidang 

Level 1 

14 Lona Puspa Amelia, S.Pd Fasilitator Kelas & Staf Admin SM 

Level 1 

15 Gusmutia Annisa, S.Pd Fasilitator Bidang Studi Level 1 

16 Ahmad Harir, S.Th.I Fasilitator Bidang Studi Level 1 

17 Tejo Prabowo Fasilitator SD 

18 Zaki Abdul Harist Co Fasilitator SD 

19 Nurul Hidayati Kord. Fasilitator SD 

20 Ai Maryati Sutrisna, S.Pd Kord. Fasilitator SD 

21 Fahmi Afriyadi Kord. Fasilitator SD 

22 Latifah Ufairah Zahidah Z, S.T.P Kord. Fasilitator SD 

23 Siti Aisyah, A.Md Fasilitator SD 

24 Anggy Mursaningrum,S.Pd Fasilitator SD 

25 Rahayu Ningsih Octaviani,S.P Fasilitator SD 

26 Novia Rozana,S.Pd Fasilitator SD 

27 Eka Setiyowati,S.PdI Fasilitator SD 

28 Siska Rifa'atul Mahmudah, A.Md Fasilitator SD 

29 Sofan Sidiq P. Fasilitator SD 

30 Gita Dwi Masitoh, S.Pd Fasilitator SD 

31 Anisse Alami,S.Pd,Gr Fasilitator SD 

32 Nurul Anisah, S.Si Fasilitator SD 

33 Khumaedi Yahya, S.Pd Fasilitator SD 

34 Lusminah,S.P Fasilitator SD 

35 Anih, S.Pd Co Fasilitator SD 

36 Fikri Amarullah, S.Sos Co Fasilitator SD 

37 Novia Rahma, S.Si Co Fasilitator SD 
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38 Lilit Fitriawati, S.Si Co Fasilitator SD 

39 Intan Sekar Pretiwi,S.Pd Co Fasilitator SD 

40 Merry Windiyarti,S.Pd Fasilitator TK 

41 Sutriyani,S.PdI Fasilitator TK 

42 Aminah Silfa Paujiah, S.S Co Fasilitator TK 

43 Anis Nafsiatirrohmah, S.Pd Co Fasilitator TK 

44 Kuslina Co Fasilitator TK 

45 Bambang Suseno Fasilitator Outbound 

46 Syahromli Fasilitator Outbound 

47 M. Fakhrudin,S.PdI Fasilitator Outbound 

48 Zainal Arif, S.Pt Fasilitator Greenlab 

49 Okty Choirunnisa W.P, S.Pd Fasilitator Bidang Studi Level 1 

50 Esti Amalia Jannah Fasilitator Bidang Studi Level 1 

51 Ari Mei Susanti,S.E Koord. Perpustakaan 

52 Lilis Karlina,S.Si Koord. Litbang Program SD 

53 Kartika Aryani, A.Md Co Fasilitator TK 

54 Irwansyah Budiman, S.Kom Staf Medkom Level 3 

55 Fathin Rasyid Ridho,A.Md Staf Medkom Level 2 

56 Rezky Yunaz, A.Md Staf ICT Level 1 

57 Manda Tri Jayanti,S.E Staf Akunting Level 1 

58 Lindawati,A.Md Staf Admin SD Level 3 

59 Una Staf Admin TK Level 

60 Ahmad Dzulyadain Shadow SM Level 1 

61 Firman,S.PdI Shadow SD Level 3 

62 Sintia Khoirunnisa Shadow SD Level 1 

63 Lia Yuningsih Shadow SD Level 1 

64 Hardi Kuncoro Shadow SD Level 1 

65 Adinda Yayang Pravitasari Shadow SD Level 1 

66 Nabilah Rabbaniyah Shadow SD Level 1 

67 Ade Solihah,A.Md Shadow SD Level 1 

68 Dewi Anggraeni Wijaya Shadow SD Level 1 

69 Rohmah Shadow TK Level 4 

70 Kamilia Laila Shadow TK Level 1 

71 Lukman Staf Security Level 4 

72 Murdani Staf Security Level 4 

73 Devi Irawan Staf Security Level 3 

74 M. Hasan Sabarudin Staf Security Level 3 

75 Edi Staf Technical Level 2 

76 Eli Staf Custodian Level 2 

77 Minah Staf Custodian Level 2 

78 Roni Staf Custodian Level 2 

79 Nadi Staf Gardening 

80 Rizky Yustian Staff Manajemen Asset 

81 Sayu Yunida Finance Advisor 

82 Herawati Staf Bantu Yayasan 

83 Rustanto Staf Custodian Level 1 
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84 Fadhila Nur Rahima Co. Fasilitator TK 

85 Syintia Co. Fasilitator SD 

86 Ranti Nesyia Fasilitator kelas SM 

87 Putri Diah Pandan Arum Fasilitator Greenlab 

88 Junia Fajriati Staf Akunting Level 1 

89 Adiitya Ika Putri Shadow SM Level 1 

90 Yusuf Staf Custodian Level 1 

91 Rahmah Fasilitator tahsin 

92 Hanifa Nurunnisa Fasilitator TK 

93 Selma Shadow SD 

94 Mala Shadow SD 
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Lampiran 15. Contoh IEP ABK dan Data Anak ABK SD 
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Lampiran 16. Kerangka Kurikulum Sekolah Alam Bekasi 
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Lampiran 17. Program Tahunan SD  dan Akhlak Alam 
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Lampiran 18. Contoh DAP 
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Lampiran 19. Contoh Daily Routine 
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Lampiran 20. Contoh Daily Bidang 
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Lampiran 21. Contoh Lesson Plan 
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Lampiran 22. Contoh Portofolio 
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Lampiran 23. Contoh Letter Of Parents 
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Lampiran 24. Rekapitulasi Nilai Raport 
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Lampiran 25. Surat Ijin penelitian 
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Lampiran 26. Surat Keterangan Telah Penelitian 

 

 

 


