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Abstrak: Tujuan secara umum dalam penelitian ini untuk mengetahui 

pengembangan desain pembelajaran berbasis pendidikan karakter di TK Islam 

Terpadu Khulafaur Rasyidin Kubu Raya, mengenai persiapan guru dalam 

pengembangan persiapan pembelajaran, pelaksanaan guru dalam mengembangkan 

desain pem,belajaran dan faktor-faktor yang menghambat pengembangan desain 

pembelajaran. Metode yang digunakan untuk mengkaji mengenai Pengembangan 

Desain Pembelajaran Berbasis Pendidikan Karakter Usia 5-6 tahun di Taman Kanak-

kanak Islam Terpadu Khulafaur Rasyidin Kubu Raya adalah metode kualitatif. Dari 

kegiatan penelitian dihasilkan: Guru-guru dapat mengembangkan desain atau 

rencana dan dapat melaksankan pengembangan pembelajaran dengan baik serta 

memperkecil faktor penghambat pengembangan pembelajaran berbasis pendidikan 

karakter. 

Kata kunci: pengembangan desain pembelajaran berbasis pendidikan karakter. 

 

Ada dua kemungkinan besar yang 

mengiringi pelaksanaan otonomi 

pendidikan, yakni dimulainya masa 

transisi desentralisasi pengelolaan 

pendidikan dan kecenderungan 

merosotnya hasil pembangunan 

pendidikan selama ini. Hal inilah 

antara lain yang mendasari perlunya 

penyempurnaan kurikulum. (Abdul 

Kadir 2001: 1) 

Berkenaan dengan hal tersebut 

maka timbullah upaya-upaya untuk 

memperbaiki sistem pendidikan di 

Indonesia diantara perubahan dan 

pengembangan kurikulum yang 

dilasanakan dengan rentang waktu 10 

tahun masa pemberlakukan kurikulum 

yang yang harus dilakukan evaluasi 

dan pembaharuan kurikulum agar 

relevan dengan tuntutan dunia usaha 

dan dunia industri serta perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Pemerintah melalui Departemen 

Pendidikan Nasional telah 

mengeluarkan Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional Nomor 22, 23, 

dan 24 dengan menetapkan kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP ) 

yang diyakini akan mampu 

menumbuhkan semangat belajar baik 

peserta didik maupun guru sebagai 

fasilitator. 

Penerapan atau implementasi 

kurikulum merupakan proses 

mentransfer perencanaan kurikulum 

ke dalam tindakan operasional. 

Kesiapan sekolah  

mengimplementasikan  KTSP sangat 

dipengaruhi oleh tenaga kependidikan 

dan sumber daya lainnya yang dimiliki  

oleh masing-masing sekolah ( 

Muhaimin, Sutiah & Prabowo, 2008: 

32). 

Berdasarkan amanat peraturan 

pemerintah tersebut, maka setiap 
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jenjang pendidikan diwajibkan 

menyusun dan mengembangkan 

kurikulum tingkat Satuan Pendidikan. 

Penyusunan dan pengembangan 

kurikulum harus melibatkan 

masyarakat dan orang tua murid serta 

guru-guru, dengan harapan agar 

kurikulum yang disusun dan 

dikembangkan oleh sekolah dapat 

menampung karakteristik sekolah dan 

lingkungan sekolah itu sendiri. 

Perencanaan proses pembelajaran 

meliputi silabus dan rencana 

pelaksanan pembelajaran/RKM dan 

RKH yang memuat sekurang-

kurangnya tujuan pembelajaran, 

materi ajar, metode pembelajaran, 

sumber belajar, dan penilaian hasil 

belajar. 

 Berdasarkan ketentuan di atas, 

daerah atau sekolah memiliki ruang 

gerak yang luas untuk melakukan 

modifikasi dan mengembangkan 

variasi-variasi penyelengaraan 

pendidikan sesuai dengan keadaan, 

potensi, dan kebutuhan daerah, serta 

kondisi peserta didik. Pengembangan 

desain pembelajaran lahir sebagai 

alternatif jawaban atas rendahnya 

mutu pendidikan di Indonesia. Tujuan 

utama pengembangan desain 

pembelajaran  adalah untuk 

memberdayakan guru dalam 

mengembangkan kompetensi yang 

akan disampaikan kepada peserta 

didik sesuai dengan kondisi 

lingkungan.Tahun 2010 

dikembangkan pendidikan karakter 

yang dipicu oleh banyaknya 

permasalahan pendidikan terutama 

yang berkaitan dengan pendidikan 

moral yang ditentukan dengan 

fenomena di lapangan berupa tawuran 

pelajar, kekerasan terhadap anak, 

berkaitan dengan hal tersebut tentu 

desain pembelajaran yang dibuat oleh 

guru harus sejalan dengan pendidikan 

karakter. 

 Kenyataan di lapangan guru-

guru belum mampu memasukan 

pendidikan karakter ke dalam desain 

pembelajaran, hal ini akan berakibat 

negatif terhadap perkembangan 

pendidikan, karena apa yang menjadi 

keinginan masyarakat tidak 

tertampung kedalam kurikulum,oleh 

karena ini perlu adanya upaya 

mendesain pembelajaran yang 

berbasis pendidikan karakter. 

Permasalahan dalam penelitian 

ini adalah: (1). Bagaimana persiapan 

guru dalam mengembangkan desain 

pembelajaran Taman Kanak-kanak 

Khulafaur Rasyidin Kubu Raya? (2). 

Bagaimana pelaksanaan guru dalam 

mengembangkan desain pembelajaran 

Taman Kanak-kanak Khulafaur 

Rasyidin? (3) faktor-faktor apa saja 

yang menghambat dalam 

pengembangan desain Taman Kanak-

kanak Khulafaur Rasyidin? 

Undang-undang Republik 

Indonesia nomor 20 tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional 

(UU Sisdiknas) merumuskan fungsi 

dan tujuan pendidikan nasional yang 

harus digunakan dalam 

mengembangkan upaya pendidikan di 

Indonesia. Pasal 3 UU Sisdiknas 

menyebutkan, “Pendidikan Nasional 

berfungsi mengembangkan 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 bertaqwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan 

menjadi warganegara yang demokratis 

serta bertanggung jawab”. Tujuan 



7 

pendidikan nasional itu merupakan 

rumusan mengenai kualitas manusia 

Indonesia yang harus dikembangkan 

oleh setiap satuan pendidikan. Oleh 

karena itu, rumusan tujuan pendidikan 

nasional menjadi dasar pengembangan 

pendidikan budaya dan karakter 

bangsa. 

Kaitanya dengan proses 

pembelajaran pemakaian istilah 

strategi yang dimaksudkan disini 

sesuatu variasi aktivitas yang 

dilakukan oleh guru dalam upaya 

meningkatkan efektifitas proses 

pembelajaran yang berlangsung. 

Pelaksanaan tugasnya guru 

memerlukan wawasan yang mantap 

tentang kemungkinan strategi belajar 

mengajar yang sesuai dengan tujuan 

belajar yang telah dirumuskan (Abu 

Ahmadi, 1997 : 13). Secara umum 

strategi mengandung pengertian suatu 

garis-garis besar haluan untuk 

bertindak dalam usaha mencapai 

sasaran yang telah ditentukan (Syaiful 

Bahri Djamarah dan Aswan Zain, 

2002: 5). 

Taman Kanak-kanak adalah 

tempat belajar anak-anak dalam 

rangka mempersiapkan dirinya untuk 

memasuki jenjang sekolah dasar, yang 

system balajarnya dilaksanakan secara 

khusus dengan pola belajar sambil 

bermain. 

Berdasarkan UU nomor 20 

tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional (Sisdiknas, 2011:54), anak 

usia dini adalah kelompok manusia 

yang berusia 0-6 tahun. Pakar 

pendidikan mengutarakan bahwa anak 

yaitu kelompok manusia yang berusia 

0-8 tahun.  

Anak Taman Kanak-kanak 

adalah anak yang sedang berada dalam 

rentang usia 4-6 tahun, yang 

merupakan sosok individu yang 

sedang berada dalam proses 

perkembangan. Perkembangan anak 

merupakan proses perubahan perilaku 

dari tidak matang menjadi matang, 

dari sederhana menjadi kompleks, 

suatu proses evolusi manusia dari 

ketergantungan menjadi makhluk 

dewasa yang mandiri. Perkembangan 

anak adalah suatu proses perubahan 

dimana anak belajar menguasai tingkat 

yang lebih tinggi dari aspek-aspek: 

gerakan, berpikir, perasaan, dan 

interaksi baik dengan sesama maupun 

dengan benda-benda dalam 

lingkungan hidupnya (Ernawulan 

Syaodih, 2005:1). 

 

METODE 

Metode Penelitian adalah suatu 

cara atau prosedur yang dipergunakan 

untuk melakukan penelitian sehingga 

mampu menjawab rumusan masalah 

dan tujuan penelitian. Metode 

Penelitian secara umum menurut 

Sugiono (2004;1) Metode Penelitian 

merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan 

kegunaan tertentu. Metode Penelitian 

pada dasarnya merupakan cara ilmiah 

untuk mengumpulkan data dengan 

tujuan dan kegunaan tertentu. Cara 

ilmiah bearti kegiatan penelitian itu 

didasarkan pada ciri-ciri keilmuan 

yaitu rasional, empiris dan sistematis. 

 Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode deskriptif 

yang bertujuan untuk menggambarkan 

sifat sesuatu yang sedang berlangsung 

pada saat penelitian (resit) sedang 

lakukan dan untuk memeriksa sebab-

sebab dari suatu gelaja tertentu. 

Berdasarkan pendapat di atas, akan 

dikemukan fakta-fakta atau fenomena-

fenomena yang tampak sebagaimana 

adanya disaat penelitian ini sedang 

berlangsnug. 



8 

Pendekatan dalam penelitian ini 

menggunakan Pendekatan penelitian, 

adapun yang dimaksud dengan 

pendekatan kualitatif adalah 

pendekatan penelitian yang 

berdasarkan pada filsafat 

postpositivisme, digunakan untuk 

meneliti pada kondisi obyek yang 

alamiah, (sebagai lawannya adalah 

eksperimen) dimana peneliti sebagai 

instrumen kunci. Terkait dengan jenis 

penelitian tersebut, maka pendekatan 

penelitian bertumpu pada pendekatan 

fenomenologis, yakni usaha untuk 

memahami arti peristiwa dan kaitan-

kaitannya terhadap orang-orang biasa 

dalam situasi tertentu 

(moleong;2002:9). 

Adapun sumber data dalam 

penelitian ini adalah guru Taman 

Kanak-kanak Islam Terpadu 

Khulafaur Rasyidin Kubu Raya, 

dengan rincian 3 orang guru, 1 orang 

kepala sekolah dan seluruh anak-anak 

TKIT Khulafaur Rasyidin Kubu Raya 

yang berusia 5-6 tahun. Sehubungan 

dengan itu maka sumber data yang 

peneliti tetapkan akan dimanfaatkan 

dalam mengumpulkan data berupa: 

hasil pengamatan, wawancara dan 

menggambarkan keadaan subjek/objek 

penelitian berdasarkan fakta-fakta 

yang tampak. 

Peneliti akan berusaha 

mendeskripsikan tentang bagaimana 

caranya agar dapat meningkatkan 

kecerdasan kinestetik anak usia 5-6 

tahun melalui kegiatan bermain 

dengan simpai di Taman Kanak-kanak 

Al-Adabiy Pontianak. 

Subjek dalam penelitian ini  

adalah guru kelas B1 Taman kanak-

kanak Al-Adabiy Pontianak, yang 

berjumlah 2 orang guru dan anak 

sebagai objek dalam pelaksanaan 

penelitian. 

Penelitian ini menggunakan 

teknik pengumpulan data yang umum 

digunakan dalam penelitian 

pengembangan dan disesuaikan 

dengan karakteristik data yang 

dikumpulkan dari sampel penelitian, 

yaitu : observasi, wawancara dan 

dokumentasi.Teknik analisis data 

dalam penelitian ini adalah (1). Hasil 

observasi sebagai alat yang dijadikan 

pegangan selama proses pengamatan 

berlangsung. (2). Hasil wawancara 

sebagai alat pengumpulan data yang 

akan ditanya pada guru kelas yang 

bersangkutan. (3). Teknik 

dokumentasi yaitu pengambilan data 

yang diperoleh melalui dokumen-

dokumen. Dokumen-dokumen yang 

penulis ambil dalam penelitian ini 

berupa teks, catatan, foto-foto, dan 

Rencana Kegiatan Harian. 

Agar penelitian dapat berjalan 

dengan lancar sesuai dengan apa yang 

direncanakan maka setelah peneliti 

mendapatkan data dilapangan, peneliti 

langsung melakukan analisis untuk 

menghindari bertempuknya data yang 

dapat mengakibatkan tereduksinya 

validitas dan kredibilitas data. Jenis 

analisis yang dilakukan adalah analisis 

interaktif, yang terdiri dari tiga alur 

kegiatan yang berjalan secara simultan 

sebagaimana dikemukakan oleh 

(Miles dan Huberman, 1992:16) yaitu 

reduksi data, penyajian dan penarikan 

kesimpulan. 

Teknik analisa data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan merekam dan mencatat apa 

yang disampaikan kemudiaan 

melakukan: (1). Reduksi data, (2). 

Penyajian data, (3). Pengambilan 

kesimpulan atau verifikasi. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil 
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Data yang akan dipaparkan 

berikut ini adalah yang sesuai dengan 

fokus penelitian dan pertanyaan-

pertanyaan penelitian. Data tersebut 

meliputi data hasil pengamatan, 

observasi partisipan, data hasil 

wawancara dan data dokumentasi, 

yang sesuai dengan urutan pertanyaan 

penelitian, baik dari guru dan anak, 

berikut ini akan dipaparkan dari hasil 

penelitian. Adapun kegiatan-kegiatan 

sebagai berikut: 

1. Persiapan pengembangan desain 

pembelajaran 

Wawancara yang peneliti 

lakukan adalah menanyakan tentang 

persiapan pengembangan desain 

pembelajaran yang terdapat di TKIT 

Khulafaur Rasyidin yang digunakan 

oleh guru dalam mempersiapkan 

rencana kagiatan pembelajaran (RKH) 

dan rencana kegiatan mingguan 

(RKM). Pengembangan desain 

pembelajaran  tersebut meliputi: 

Tujuan dalam membuat perencanaan 

program pembelajaran, merencanakan 

program tahunan, merencanakan 

program semester, rencana kegiatan 

mingguan, rencana kegiatan harian, 

merencanakan bahan pembelajaran 

dan media pembelajaran. 

Hasil wawancara dengan 

Mandeh Eka selaku guru pamong di 

kelompok B1 TKIT Khulafaur 

Rasyidin pada tanggal 20 September 

2013, yaitu sebagai berikut: “dalam 

mempersiapakan pengembangan 

desain pembelajaran saya selaku guru 

pamong dikelas B1, saya menyiapkan 

rencana kegiatan harian dan rencana 

kegiatan mingguan. Rencana kegiatan 

harian disini saya membuat sesuai 

dengan tema dan sub tema yang ada 

untuk kegiatan poada hari ini. Yang 

saya lakukan adalah saya membuat 

rencana kegiatan harian misalnya tema 

“Diri Sendiri” dan sub tema “Aku’, 

saya membuat perencanaan terlebih 

dahulu supaya saat saya mengajar 

dikelas saya sudah siap untuk 

menjelaskan kegiatan-kegiatan atau 

rencana-rencana yang akan dilakukan 

pada hari ini. Selagi saya memerlukan 

rencana kegiatan harian dan rencana 

kegiatan mingguan, saya juga 

mempersiapkan media pembelajaran 

sesuai dengan tema yang akan 

diajarkan pada hari ini, dengan adanya 

rencana kegiatan harian dan rencana 

kegiatan mingguan serta adanya media 

pembelajaran, persiapan saya yang 

akan saya laksanakan bisa tercapai dan 

anak juga bisa termotivasi dan anak 

bisa belajar lebih menyenangkan, 

dengan saya mempersiapan rencana 

kegiatan harian dan rencana kegiatan 

mingguan supaya perkembangan yang 

disampaikan sesuai dengan aspek 

perkembangan kemampuan dasar 

berbahasa, kognitif, motorik 

halus/kasar, sosial emosional, nilai 

moral dan agama. Dengan adanya 

persiapan dari membuat rencana 

kegiatan harian dan kegiatan 

mingguan pembelajaran akan berjalan 

dengan baik. (Hasil wawancara Jum’at 

20 September 2013). 

Hasil wawancara dengan Mami 

Rofiah selaku guru pamong di 

kelompok B2 TKIT Khulafaur 

Rasyidin pada tanggal 21 September 

2013, yaitu sebagai berikut: “Bahwa 

dalam mempersiapkan Desain 

Pembelajaran selaku guru pamong di 

kelompok B2, sebelum saya 

melaksanakan desain pembelajaran 

atau rencana pembelajaran, saya 

mempersiapkan terlebih dahulu 

rencana kegiatan harian dan rencana 

kegiatan mingguan (RKH dan RKM), 

supaya pembelajaran yang 

disampaikan sesuai dengan aspek 
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perkembangan. Dengan saya 

mempersiapkan rencana pembelajaran, 

dengan itu juga saya lebih mudah 

untuk menyampaikan kegiatan pada 

hari ini, dan kegiatan bisa berjalan 

dengan baik, rencana kegiatan harian 

ini saya persiapkan hanya untuk satu 

hari ini saja, biasanya satu tema bisa 

sampai sekitar satu minggu untuk 

menyampaikan pembelajaran tersebut, 

tetapi setiap hari rencana kegiatan 

harian itu selalu dibuat sesuai dengan 

tema dan sub tema pada hari-hari 

tersebut, sedangkan rencana kegiatan 

mingguan hanya dibuat dalam satu 

minggu saja yang mencakup semua 6 

aspek perkembangan dan rencana 

kegiatan harian yang telah dibuat. 

Dengan ini saya mempersiapkan 

rencana pembelajaran yang akan saya 

sampaikan. (Hasil wawancara Sabtu 

21 September 2013). 

 Hasil wawancara yang telah 

diperoleh dari dua orang guru di 

kelompok B1 dan di kelompok B2 

dapat peneliti simpulkan bahwa dalam 

mempersiapkan desain pembelajaran 

atau rencana pembelajaran, TKIT 

Khulafaur Rasyidin sudah 

merencanakan persiapan yang akan 

disampaikan ke anak dalam 

pembuatan rencana kegiatan harian 

dan rencana kegiatan mingguan (RKH 

dan RKM) apa yang diinginkan guru 

dan anak akan tercapai dengan adanya 

persiapan perencanaan terlebih dahulu 

sebelum melaksanakan kegiatan 

pembelajaran.  

2. Pelaksanaan pengembangan 

desain pembelajaran Mengenai 

pelaksanaan pembelajaran yang 

terdapat di TKIT Khulafaur Rasyidin, 

yaitu dengan guru di kelompok B1 

Mandeh Eka mengungkapkan: “dalam 

mempersiapkan anak dalam 

melanjutkan pelaksanaan rencana 

kegiatan pembelajaran, saya selalu 

membuat perencanaan terlebih dahulu, 

seperti yang saya jelaskan tadi, saya 

membuat persiapan terlebih dahulu 

dengan membuat rencana kegiatan 

harian sebelum saya melaksanakan 

pembelajaran di dalam kelas, setelah 

saya membuat perencanaan dan 

perencanaan kegiatan pembelajaran 

yang disebut rencana kegiatan harian 

dan rencana kegiatan mingguan (RKH 

dan RKM) saya pun langsung 

melaksanakan pembelajaran sesuai 

dengan rencana kegiatan harian yang 

telah saya buat. Disini saya 

melaksanakan pembelajaran tersebut 

dari kegiatan awal sampai kegiatan 

berakhir. Dengan adanya persiapan 

dan pelaksanaan kegiatan yang akan 

saya laksanakan pun bisa tercapai 

dengan baik. (Hasil wawancara Jum’at 

20 September 2013). 

 Penuturan yang sama juga 

diungkapkan oleh Mami Ro’fiah: 

“bahwa dalam melaksanakan kegiatan 

pembelajaran, saya juga sudah 

jelaskan tadi bahwa sebelum saya 

melaksanakan, saya mempersiapkan 

terlebih dahulu kegiatan pembelajaran, 

setelah saya mempersiapkan kegiatan 

pembelajaran saya pun melaksanakan 

rencana kegiatan harian untuk 

pembelajaran pada hari ini, dengan 

saya masuk kelas dan saya 

melaksanakan pembelajaran dari 

kegiatan awal sampai kegiatan akhir, 

dengan adanya persiapan dan 

dilaksanakan kegiatan pun bisa 

tercapai dengan baik. (Hasil 

wawancara Sabtu 21 September 

2013). 

 Hasil wawancara yang telah 

diperoleh dari ke dua orang guru di 

kelompok B1 dan kelompok B2 dapat 

peneliti simpulkan bahwa dalam 

mempersiapkan pelaksanaan kegiatan 
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pembelajaran yaitu dengan membuat 

kegiatan-kegiatan harian dan kegiatan 

mingguan terlebih dahulu dan begitu 

juga bahan pembelajaran seperti media 

pembelajaran dan alat pembelajaran. 

Dengan adanya persiapan kegiatan 

pembelajaran dan pelaksanaan 

pembelajaran akhinya pembelajaran 

pun bisa tercapai dengan baik. 

Faktor-faktor yang menghambat 

desain pembelajaran 

3. Faktor-faktor mengambat desain 

pembelajaran TKIT Khulafaur 

Rasyidin diungkapkan oleh Mandeh 

Eka sebagai berikut: “bahwa faktor 

yang menghambat rencana 

pembelajaran yaitu, faktor jasmani, 

kesehatan, kelebihan dan kekurangan 

tubuh, dan faktor eksternal ini metode 

pembelajaran dan media tata tertib 

sekolah. Kita sebagai guru juga harus 

memahami persamaan dan perbedaan 

setiap anak. Karena setiap anak 

mempunyai karakter yang berbeda-

beda tidak semua anak mampu secara 

cepat untuk menerima pembelajaran 

yang akan disampaikan oleh guru. 

 Ungkap yang sama di jelaskan 

oleh Mamai Ro’fiah, juga 

mengungkapkan bahwa: “faktor yang 

mengambat rencana pembelajaran 

disini ada dua faktor yaitu, faktor 

internal dan faktor eksternal, faktor 

internal ini yang menghambat rencana 

pembelajaran yang disampaikan guru, 

kurikulum sekolah beserta fasilitas 

memadai atau dalam proses 

pembelajaran, sumber daya guru dan 

kepala sekolah, dan faktor eksternal 

ini kemampuan dana operasional 

sekolah, yayasan dan dana dari orang 

tua dalam mendukung pengembangan 

desain pembelajaran, 

insentif/tunjangan guru sebagai 

motivasi guru dalam pengembangan 

desain pembelajaran. Dan karena 

tujuan pendidikan membentuk 

manusia yang berkarakter, kepedulian 

sosial yang tinggi. 

  Hasil wawancara yang peneliti 

peroleh dari kedua orang guru di 

kelompok B1 dan di kelompok B2 

yaitu tentang faktor-faktor 

menghambat desain pembelajaran 

memiliki dua faktor yaitu, faktor 

internal dan faktor eksternal dari 

faktor-faktor tersebut ada beberapa hal 

yang mengambat desain pembelajaran 

yaitu, dari kemampuan anak dalam 

menerima pembelajaran yang 

disampaikan guru dan metode 

pembelajaran dan perbedaan setiap 

anak dan pendidikan membentuk 

manusia yang berkarakter dan 

kepedulian sosial yang tinggi. 

 Untuk memperkuat hasil 

wawancara peneliti juga melakukan 

uji keabsahan dan melalui triangulasi 

berupa data observasi dan hasil 

wawancara dengan guru bahwa 

persiapan perencanaan dan 

pelaksanaan kegiatan pembelajaran 

guru di kelompok B1 dan kelompok 

B2 TKIT Khulafaur rayidin dalam 

melaksanakan pembelajaran berikut: 

 Pelaksanaan kegiatan 

dilaksankan satu minggu empat kali 

pertemuan, yaitu pada tanggal 17 

September 2013 dan 17 September 

2013. Penelitian ini dilakukan di dua 

kelas, yaitu B1 dan B2. 

menginformasikan kegiatan besok 

kepada anak.  

 

Pembahasan 

pemaparan hasil penelitian 

berdasarkan kegiatan pembelajaran 

yang dilakukan wawancara dan 

observasi yang berkaitan dengan fokus 

penelitian dan peneliti bahas teori 

yang sesuai sehingga hasil penelitian 

yang diperoleh akan lebih jelas lagi. 
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Adapun hasil pembahasannya adalah 

sebagai berikut: 

1. Persiapan desain pembelajaran 

yang terdapat di TKIT Khulafaur 

Rasyidin. 

Periapan desain pembelajaran yang 

akan diterapkan atau digunakan guru 

berdasarkan hasil peneliti dari hasil 

wawancara kegiatan pembelajaran 

yang diterapkan oleh guru di dalam 

kelas gunanya untuk tercapainya 

pelaksanaan kegiatan pembelajaran 

dan membuat anak menjadi senang 

ketika pembelajaran berjalan dengan 

efektif dan baik. Pada kelompok B1 

dan kelompok B2 persiapan rencana 

pembelajaran yang meliputi, kegiatan 

awal, kegiatan ini, istirahat, dan 

kegiatan akhir, yang tujuannya 

suapaya kegiatan berjalan sesuai 

dengan apa yang telah dibuat di dalam 

rencana kegiatan harian (RKH). 

 Hasil wawancara dengan 

kedua orang guru Taman Kanak-kanak 

Islam Terpadu Khulafaur Rasyidin 

yakni tentang persiapan kegiatan 

pembelajaran bahwa setiap hari TKIT 

Khulafaur Rasyidin tersebut sudah 

menyiapkan rencana kegiatan harian, 

tersebut membuat tujuan dalam 

persiapan kegiatan pembelajaran agar 

hasil dari proses pendidikan dan 

pembelajaran sesuai dengan apa yang 

diinginkan. Selanjutnya TKIT 

Khulafaur Rasyidin tersebut 

mempersiapkan kegiatan tahunan dan 

kegiatan semesteran, dalam 

mempersiapakan kegiatan tahunan dan 

kegiatan semesteran, pihak dari kepala 

sekolah selalu mengajak pertemuan 

dengan dewan guru terlebih dahulu 

dan kalau ada kegiatan yang bersama 

dengan orang tua murid. 

Mempersiapkan kegiatan harian dan 

kegiatan mingguan yang dibuat 

langsung oleh guru kelas sebagai 

pedoman untuk pembelajaran agar 

hasil pembelajaran dapat terlaksana 

dan sesuai dengan yang diiginkan. 

2. Pelaksanaan pengembangan 

desain pembelajaran oleh guru dalam 

melaksanakan rencana kegiatan harian 

di dalam kelas. 

Pelaksanaan program 

pembelajaran yang dilakukan guru 

sudah sangat baik karena dalam 

membuat pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran guru telah melaksanakan 

sesuai dengan langkah-langkah 

program pembelajaran yang 

dikembangkan oleh guru pamong yang 

bersangkutan sebagai pedoman bagi 

pengembangan kegiatan-kegiatan 

selanjutnya, seperti kegiatan tahunan, 

kegiatan semester, kegiatan 

mingguan,kegiatan harian dan 

kegiatan setiap pokok bahasa. 

 Hasil wawancara dengan 

kedua orang guru tentang pelaksanaan 

program pembelajaran yakni guru 

tersebut sudah membuat kegiatan 

mingguan dan kegiatan haraian 

melalui penjabaran dari kegiatan 

tahunan dana kegiatan semester yang 

dapat langsung dari sekolah. Selain itu 

sebelum melakukan kegiatan 

pembelajaran kedua guru tersebut 

membuat rencana pembelajaran dan 

media pembelajaran yang disesuaikan 

dengan tema dan sub tema pada hari 

tersebut. 

 Kegiatan semester adalah 

kegiatan yang berisi garis-garis besar 

mengenai hal-hal yang dilaksanakan 

dan dicapai dalam semester tersebut. 

Kegiatan semester meruapakan 

penjabaran dari kegiatan tahunan. Isi 

dari kegiatan semester adalah tentang 

bulanan, pokok bahasan yanag hendak 

disampaikan, waktu yang 

direncanakan, dan keterangan-

keterangan. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Penilaian yang telah dilakukan 

oleh penliti di Taman Kanak-kanak 

Islam Terpadu Khulafaur Rasyidin 

yang mengkaji tentang pengembangan 

desain pembelajaran di TKIT 

Khulafaur rasyidin dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Persiapan guru dalam 

mengembangkan desain pembelajaran 

di TKIT Khulafaur Rasyidin dengan 

tujuan menyiapkan rencana kegiatan 

harian dan rencana kegiatan mingguan 

terlebih dahulu supaya pembelajaran 

yang disampaikan sesuai dengan aspek 

perkembangan kemampuan dasar 

berbahasa, kognitif, motorik 

kasar/halus, sosial emosional, dan 

seni. 

2.     guru dalam mengembangkan 

desain pembelajaran desain 

pembelajaran di Taman Kanak-kanak 

Islam Terpadu Khulafaur Rasyidin 

terdiri dari tiga tahap yaitu kegiatan 

awal, kegiatan inti, dan kegiatan 

penutup. 

3. faktor yang menghambat, yaitu 

faktor internal dari kemampuan anak 

dalam menerima pembelajaran, 

kurikulum sekolah beserta fasilitas 

memadai dalam proses eksternal, dari 

kemampuan dana operasional sekolah, 

yayasan dan dana dari orang tua dalam 

mendukung pengembangan desain 

pembelajaran, insentif/tunjangan guru 

sebagai motivasi guru dan 

pengembangan desain 

pembelajaran.dengan simpai. 

1. Pada tanggal 17 – 18 

September 2013, Penelitian di 

kelompok B1 dan B2 

a. Kegiatan Awal (30 Menit) 

b. Kegiatan Inti (60 Menit) 

c. Istirahat (30 Menit) 

d. Kegiatan Akhir (30 

Menit) 

 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian 

yang telah dilakukan, maka disarankan 

kepada: 

1. Sekolah sebagai pelaksana 

pendidikan hendaknya memfasilitasi 

guru dan anak didik untuk 

menyediakan alat sumber belajar 

yanag dapat menunjang proses belajar 

mengajar dan perkembangan karakter 

anak, sehingga pembelajaran yang 

dilakukan guru dapat meningkatkan 

sesuai dengan tahapan perkembangan 

anak desain pembelajaran. 

2.  Guru sebagai pelaksana 

pembelajaran dikelas hendaknya lebih 

kreatif dalam menyampaikan 

pembelajaran seperti penggunaan 

media dan alat pembelajaran yang 

menarik dan membuat suasana belajar 

mengajar menjadi menyenangkan agar 

anak termotivasi untuk belajar serta 

memberikan kesempatan kepada anak 

untuk mengembangkan pendidikan 

karakter anak. 

3.  Penelitian ini tidak terlepas 

dari keterbatasan-keterbatasan, oleh 

karena itu peneliti memberikan saran-

saran sebagai berikut: 

a) Guna meningkatkan 

kualitas hasil penelitian, maka perlu 

dilakukan wawancara langsung yang 

intensif agar hasil penelitian benar-

benar mencerminkan keadaan yang 

sebenarnya. 
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