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ABSTRACT 

NOVI FATKHIYATUL MUYASSAROH. 18204030050. Manajemen 

Kurikulum Raudhatul Athfal Afkaaruna (Studi tiga pilar RA Afkaaruna di era 

disrupsi). Tesis. Yogyakarta : Fakultas Ilmu Tarbiyah dan keguruan Universitas 

Islam Negri Sunan Kalijaga, 2021. 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena disrupsi dalam bidang 

pendidikan yaitu sekolah internasional khususnya RA Afkaaruna. Bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana pengembangan manajemen kurikulum yang didasarkan 

pada nilai islam, budaya lokal dan pemikiran global serta mengetahui kontibusi 

nyata dalam menghadapi era disrupsi. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan 

pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

keseluruhan pengambilan data dilaksanakan secara daring karena penelitian ini 

dilaksanakan pada masa pandemi Covid-19.  

Hasil penelitian ini adalah: Pertama terkait manajemen kurikulum: 

perencanaan menggunakan pendekatan administrative approach, 

pengorganisasian dilakukan secara terintegrasi, pelaksanaan dibagi menjadi dua 

bagian yaitu tingkat kelas dan sekolah, dan pengawasan kurikulum dilakukan 

oleh supervisi. Kedua, tiga pilar yang digagas RA Afkaaruna adalah nilai islam, 

lokal, dan internasional. Pilar islam dijadikan sebagai pusat bagi dua pilar lainnya. 

Pilar Islam menunjukkan upaya RA Afkaaruna dalam menanamkan nilai 

keislaman yang kokoh, sekaligus memahami dan mengidentifikasi dirinya sesuai 

budaya lokalnya, sehingga membangun jati dirinya. Sedangkan pilar pemikiran 

global, diharapkan anak didik memiliki sikap menghargai dan membangun 

pemhaman kepada orang yang berbeda budayanya, sekaligus memperkenalkan 

nilai yang dianutnya, sehingga terwujud rahmat lil „alamin. 

 

Keywords:Islam, Local, Pemikiran Global 
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ABSTRACT 

 

NOVI FATKHIYATUL MUYASSAROH. 18204030050, Raudhatul Athfal 

Afkaaruna Curriculum Management (Study of the three pillars of RA Afkaaruna 

in the era of disruption). 

This research study was motivated by the phenomenon of disruption in the 

field of education, namely international schools, especially RA Afkaaruna. Aims 

to determine how the management development curriculum that is based on 

Islamic values, local cultures and global thinking and to know the real 

contribution in the era of disruption 

This study uses qualitative research methods with data collection using the 

methods of observation, interviews, and documentation. Overall data collection 

was carried out online because this research was carried out during the Covid-19 

pandemic. 

The results of this study are: The first is related to curriculum management: 

planning uses an administrative approach, the organization is carried out in an 

integrated manner, the implementation is divided into two parts, namely the class 

and school levels, and the supervision of the curriculum is carried out by 

supervision. Second, the three pillars initiated by RA Afkaaruna are Islamic 

values, local values and international values. The pillar of Islam serves as the 

center for the other two pillars. The Pillar of Islam shows RA Afkaaruna's efforts 

in instilling strong Islamic values, as well as understanding and identifying 

himself according to their local culture, thus building their identity. While the 

pillars of global thinking, it is hoped that students have an attitude of respect and 

build understanding to people of different cultures, as well as introduce the values 

that they are believed, so that it will manifest  rahmatan lil 'alamin . 

 

Keywords: Islam, local, Global mindedness 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

Dampak dari globalisasi menuntut perubahan secara dinamis, makna  

perubahan tersebut ditandai dengan suatu keadaan tidak pasti dan perubahan 

yang terjadi begitu cepat. Perubahan tersebut dikenal dengan istilah disrupsi 

yang belakangan ini sangat populer dikalangan pendidikan tinggi, teori 

disrupsi menurut Rhenhald Kasali dalam bukunya yang berjudul ―disruption” 

menyatakan bahwa awal mula istilah tersebut muncul dalam konteks 

keuangan, investasi danbisnis. Kemudian meluas pengaruhnya terhadap 

politik, pemerintahan, sosial, dan pendidikan.
2
 

Bentuk nyata disrupsi Seperti yang kita alami saat ini, seluruh bagian 

dunia sedang mengalami krisis akibat Covid-19. Keadaan yang terjadi secara 

tiba tiba membuat pemerintah harus mengambil keputusan yang pahit yaitu 

menutup adanya aktivitas di lingkungan sekolah guna membatasi adanya 

kontak langsung secara masif untuk mengurangi terjadinya penularan virus 

Covid-19.
3
 Akibatnya seluruh mobilitas termasuk proses belajar mengajar 

dialihkan ke media komunikasi online seperti zoom, gmeet,dsb. Hal tersebut 

menimbulkan beberapa permasalahan diantaranya penggunaan gadget 

meningkat signifikan baik dikalangan orang dewasa hingga anak usia dini, 

kedua terkait kondisi fisik dan psikis anak, seperti penelitian yang ditulis 

                                                                 
2
Johanis Ohoitimur, ―Disrupsi: Tantangan Bagi Perkembangan Ilmu Pengetahuan Dan 

Peluang Bagi Lembaga Pendidikan Tinggi,‖ Respons 23, no. 02 (2018): 143–66. 
3
Cipta Pramana, ―Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dimasa Pandemi 

COVID-19,‖ Indonesian Journal of Early Childhood 2, no. 2 (1 Juni 2020), 

https://doi.org/10.25273/pe.v10i1.5333. 
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Seiko dkk dengan tema‖ factor modifying childrens stress during covid-19 

pandemic in Japan” yang menjelaskan terkait kondisi tingkat stress anak di 

Jepang yang meningkat siginifikan akibat Covid-19.
4
 

Tantangan terbesar di kalanganpendidikan dimana Peningkatan mutu 

dan kualitas harus dipertahankan bagaimanapun kondisinya, dimulai dari  

pengelolaan manajemen yang tepat, karena kesuksesan suatu organisasi 

sangat tergantung pada efisiensi dan efektivitas manajemen pada suatu 

lembaga pendidikan. Penerapan sistem manajemen sangat menentukan arah 

perbaikan suatu lembaga dengan cara mengaplikasikan fungsi manajemen.
5
 

Pengelolaan manajemen yang dimaksud adalah terkait kebijakan baru dari 

pemerintah yang mengharuskan pembelajaran secara daring. 

Pelaksanaan pembelajaran secara daring meskipun akan 

menghilangkan fungsi sharing informasi kepada peserta didik, namun jika 

pendidik mampu menumbuhkan kemampuan dalam bersikap kritis dan 

bekerja sama antara orang tua, guru dan anak, maka keberadaan pendidik 

masih tetap bermakna bagi peserta didik dengan tujuan anak tetap merasa 

nyaman meskipun hanya bermain dirumah saja. Kemampuan krusial lainnya 

yang harus ditanamkan sejak dini dalam menghadapi perubahan saat ini 

diantaranya kemampuan berfikir kritis, analitis, problem solving serta 

memiliki budi pekerti yang baik, urgensi penanaman nilai nilai islam dan 

                                                                 
4
Seiko Mochida dkk., ―Factors modifying children‘s stress during the COVID-19 

pandemic in Japan,‖ European Early Childhood Education Research Journal 29, no. 1 (2 

Januari 2021): 51–65, https://doi.org/10.1080/1350293X.2021.1872669. 
5
Febrina Christine Monica Ginting, ―Implementasi Fungsi-Fungsi Manajemen pada 

Event Organizer (Studi pada CV. Matakail Communication Medan),‖ 2020, 2, 

http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/30111. 
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budaya lokal juga termasuk masalah penting dalam pendidikan, agar dapat 

membentuk manusia yang menyayangi sesama namun juga tidak lupa dengan 

tuhannya. 

Salah satu sekolah yang menerapkan pembelajaran dengan 

mengedepankan nilai islam dan budaya lokal adalah RA Afkaaruna, 

Berdasarkan hasil observasi pra penelitian, didapatkan beberapa data bahwa 

Afkaaruna memiliki tiga pilar utama yang digunakan sebagai pondasi atau 

acuan dalam perancangan kurikulum, diantaranya memegang teguh nilai nilai 

keislaman, dengan tetap mempertahankan nilai lokal, serta memiliki 

pemikiran global. Nilai islam dan budaya, adalah aspek yang tidak kalah 

penting untuk dikenalkan sejak dini dalam rangka menanamkan tata krama 

yang luhur kepada anak seperti nilai dan norma kehidupan ideal yang 

bersumber dari alqur‘an dan hadis, agar mereka hidup sesuai dengan ajaran 

islam. Demikian dengan budaya lokal yang tidak bisa dipisahkan dari 

masyarakat sebagaimana kasus imam malik yang dijelaskan pada penelitian 

yang dilakukan oleh Mahmud Arif, bahwa tradisi budaya setempat juga ikut 

andil dalam pengembangan/ pembentukan hukum islam.
6
 

Adanya tiga pilar tersebut merupakan sebuah inovasi yang tepat untuk 

memupuk rasa nasionalisme, budi pekerti, serta menghargai budaya lain sejak 

dini. Sehingga diharapkan peserta didik mampu memberikan kontribusi 

dalam pencapaian tujuan pendidikan Indonesia. Suatu inovasi yang menarik 

perhatian peneliti untuk melakukan penelitian di lembaga tersebut dengan 

                                                                 
6
Mahmud Arif, ―Islam, Kearifan Lokal, dan Kontekstualisasi Pendidikan: 

Kelenturan, Signifikansi, dan Implikasi Edukatifnya,‖ Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam 15, 

no. 1 (25 Agustus 2015): 5, https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v15i1.173. 
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fokus permasalahan yaitu menganalisis kurikulum inovasi yang diterapkan 

RA Afkaaruna serta mengetahui evektifitas tiga pilar afkaaruna dalam era 

disrupsi pada sektor pendidikan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui 

perkembangan kurikulum Afkaaruna pada masa disrupsi. 

B. Fokus Penelitian 

Bedasarkan pemaparan latar belakang diatas, fokus dari penelitian ini 

adalah menganalisis pengelolaan danpengembangan kurikulum yang 

didasarkan pada tiga pilar RA Afkaaruna yaitu nilai islam, lokal dan 

pemikiran global. yang mana rumusan masalah yang diambil adalah: 

1. Bagaimana pengembanganmanajemen kurikulum RA Afkaaruna 

Yogyakarta? 

2. Bagaimana tiga pilar RA Afkaaruna Sleman Yogyakarta dalam 

menghadapi era disrupsi? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan  

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian 

yang akan dilakukan ini adalah: 

a. Mengetahui pengembangan kurikulum RA Afkaaruna yang 

didasarkan pada tiga pilar nilai islam, budaya lokal dan pemikiran 

global. 

b. Mengetahui pengelolaan kurikulum yang didasarkan pada nilai 

islam, budaya lokal dan pemikiran global sesuai kurikulum RA 

Afkaaruna. 
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c. Mengetahui tiga pilar RA Afkaaruna dalam menghadapi era disrupsi 

2. Kegunaan penelitian 

Dampak atau manfaat yang diharapkan dengan melakukan 

penelitian ini adalah dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam 

memperkaya keilmuan tentang bagaimana pengembangan kurikulum 

terjadi di kalangan pendidikan anak usia dini yang berbasi nilai agama 

islam, budaya lokal dan pemikiran global. 

D. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka adalah mengkaji hasil penelitian yang relevan 

dengan masalah yang akan diteliti dan dimaksudkan sebabagi kajian awal 

dalam proses pembahasan penelitian. Berkaitan dengan judul di atas 

penelitian yang relevan diantaranya: 

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Johanis Ohoitimur, 

membahas mengenai dampak disrupsi sebagai tantangan bagi ilmu 

pengetahuan sekaligus sebagai peluang bagi lembaga pendidikan tinggi, 

mengacu pada pemikiran Christenses dan Fukuyama. Fokus penelitian 

mengenai dimensi inovatif disrupsi seperti mendorong kerja sama 

interdisipliner dan multikultural, menaruh perhatian pada permasalahan yang 

bersifat fundamental.
7
 

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini ada pada variabel 

terikat yaitu tantangan dan peluang disrupsi bagi perkembangan ilmu 

pendidikan tinggi serta metode penelitian yang dilakukan menggunakan studi 

                                                                 
7
Ohoitimur, ―Disrupsi.‖ 
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tokoh, sedangkan persamaan dengan penelitan ini yaitu menggunakan teori 

disrupsi dari kedua tokoh yang dibahas oleh penelitian tersebut. 

Kedua, pembahasan mengenai era disrupsi pada penelitian yang 

dilakukan Fitri Rahmawati melalui metode library research, memaparkan 

perkembangan terkini dalam dunia pendidikan islam di era disrupsi serta 

dampak yang ditimbulkan. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa, 

materi pendidikan disesuaikan dengan perubahan yang terjadi saat ini, seperti 

penggunaan smart phone melalui aplikasi. Kesimpulan hasil yang didapat 

eksistensi pendidikan agama islam yang tidak dapat tergantikan dengan 

teknologi yaitu keteladanan.
8
 

Penelitian yang dilakukan tersebut memiliki perbedaan dengan 

penelitian ini diantaranya kuantitas variabel yang digunakan serta variabel 

pertama mengenai pergeseran penddikan agama islam. Sedangkan persamaan 

dengan peneliti ini adalah pembahasan teori islam dan perkembangan di era 

disrupsi. 

Ketiga, penelitian tentang budaya lokal di era global oleh Naomi Diah 

Budi Setyaningrum, merujuk pada pemikiran Alvin Boskoff bahwa tantangan 

bagi budaya lokal adalah eksistensi nilai budaya yang berubah, serta 

hilangnya kesenian tradisi yang berada di beberapa wilayah nusantara 

disebabkan oleh teknologi globalisasi.
9
 

                                                                 
8
Fitri Rahmawati, ―Kecenderungan Pergeseran Pendidikan Agama Islam Di 

Indonesia Pada Era Disrupsi,‖ TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam 13, no. 2 (10 Desember 

2018): 244–57, https://doi.org/10.19105/tjpi.v13i2.1752. 
9
Naomi Diah Budi Setyaningrum, ―Tantangan Budaya Nusantara Dalam Kehidupan 

Masyarakat Di Era Globalisasi,‖ Jurnal Sitakara 2, no. 2 (29 Agustus 2017), 

https://doi.org/10.31851/sitakara.v0i0.1197. 
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Persamaan penelitian tersebut terletak pada pembahasan budaya lokal 

dikehidupan masyarakat era disruspsi, sedangkan yang membedakan adalah 

kuantitas variabel dan subjek yang diteliti masyarakat umum di lingkungan 

tersebut. Pada penelitian inisubjek yang diteliti meliputisalah satu komponen 

lembaga pendidikan yaitu kurikulum. 

Keempat, upaya melestarikan budaya Indonesia di era gloalisasi yang 

dibahas oleh Hildigardis menggunakan teori Malinowski, yang mengatakan 

bahwa budaya Indonesia mengalami pergeseran nilai budaya yang condong 

ke barat. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan, bahwa guna menjaga dan 

melestarikan budaya lokal yang ada di Indonesia, perlu dilakukan dua cara 

yaitu Culture Experience dan Knowledge.
10

 

Persamaan yang signifikan pada penelitian ini terdapat pada 

pembahasan variabel pertama yaitu budaya Indonesia, sedangkan perbedaan 

terletak pada variabel kedua yaitu era globalisasi, meskipun keduanya saling 

berhubungan tetapi teori yang digunakan berbeda. 

Kelima,penelitian yang membahas mengenai pandangan agama 

(islam) terhadap kearifan lokal oleh Agung Setiyawan. Hasil dari penelitian 

ini menyatakan bahwa, islam memandang tradisi secara selektif, artinya 

selama tradisi tersebut tidak bertentangan dengan akidah, ia akan senantiasa 

                                                                 
10

Hildgardis M. I. Nahak, ―Upaya Melestarikan Budaya Indonesia Di Era 

Globalisasi,‖ Jurnal Sosiologi Nusantara 5, no. 1 (25 Juni 2019): 65–76, 

https://doi.org/10.33369/jsn.5.1.65-76. 
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diterima dan terpelihara. Bahkan islam juga memandang tradisi atau adat 

dapat menjadi salah satu dasar dalam pengambilan hukum.
11

 

Berdasarkan penelitian diatas terdapat persamaan signifikanpada 

variabel pertama dan kedua yaitu membahas kearifan atau budaya lokal 

dengan agama islam, yang membedakan adalah pembahasan agama lebih 

spesifik pada hukum adat, serta jumlah variabel yang berbeda dengan 

peneliti. 

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Suyadi dan Issaura dengan 

judul implementasi mainan susun balok seimbang berbasis kearifan lokal 

Yogyakarta. Membahas terkait analisis permainan susun balok di usia 5-6 

dengan ditinjau dari sudut pandang aspek perkembangan anak dalam 

pengenalan nilai budaya Yogyakarta. hasil penelitian diperoleh data bahwa 

mainan susun balok seimbang berbasis lokal dilakukan dengan baik sekali.
12

 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah pada 

variabel pertama, dimana penelitian terdahulu membahas terkait permainan 

susun balok namun sama sama membahas terkait sudut pandang kearifan 

lokal dalam revolusi industri. 

Ketujuh, Mahmud Arif dalam penelitiannya yang berjudul islam, 

kearifan lokal dan kontekstualisasi penddikan mengenai kelenturan, 

signifikansi, dan implikasi edukatifnya. Yang membahas bagaimana islam 
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Agung Setiyawan, ―Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum 

Adat (‗Urf) Dalam Islam,‖ ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin 13, no. 2 (22 Juli 2012): 

203–22, https://doi.org/10.14421/esensia.v13i2.738. 
12
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Pendidikan Anak Usia Dini 4, no. 1 (2020) (10 Desember 2019): 10, 

https://doi.org/10.31004/obsesi.v4i1.345. 
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menyikapi budaya lokal dengan cara mengaitkan hukum islam dengan 

memperhatikan tradisi dan kearifan lokal. Artinya islam sebagai agama yang 

memberikan kelonggaran atau kemudahan dan sangat memperhatikan 

kemanusiawian, kemudian di sisi tradisi masyarakat juga dibutuhkan dalam 

mengaktualisasikan islam.
13

 

E. Sistematika Pembahasan 

Sistematika penulisan yang terdiri dari empat bab utama yang masing 

masing diperinci lagi menjadi sub bab yang sistematis dan saling berkaitan 

yaitu sebagai berikut: 

Bab I, berisi tentang pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang 

masalah, untuk memberikan penjelasan secara akademik mengapa penelitian 

ini perlu dilakukan dan apa yang melatar belakanginya. Selanjut rumusan 

masalah yang mempertegas pokok bahasan yang akan diteliti. Tujuan dan 

kegunaan penelitian yang berisi tentang uraian pentingnya penelitian ini, 

kajian pustaka yang berisi untuk membandingkan penelitian terdahulu dengan 

variabel yang sejenis. Selanjutnya landasan teori yang digunakan sebagai 

pedoman dalam melaksanakan penelitian, dan terakhir adalah sistematika 

pembahasan tesis. 

Bab II berisi tentang teori objek penelitian yang meliputi, manajemen, 

inovasi kurikulum, nilai Islam, nilai budaya, dan sedikit tentang hal-hal yang 

berkaitan dengan disrupsi. 

                                                                 
13

Mahmud Arif, ―Islam, Kearifan Lokal, Dan Kontekstualisasi Pendidikan: 

Kelenturan, Signifikansi, dan Implikasi Edukatifnya,‖ Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam 15, 

no. 1 (25 Agustus 2015): 67-90–90, https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v15i1.173. 
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Bab III merupakan metode penelitian, berisi tentang pembahasan 

pendekatan penelitian dan metodenya, lokasi penelitian, teknik pengempulan 

data yang berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian 

dilanjutkan mengenai analisis data yang digunakan, mencakup reduksi data, 

penyajian data dan verivikasi data 

Bab IV, membahas tentang hasil penelitian dan analisis 

pembahasannya. Dalam hal ini dibagi menjadi beberapa sub bab, yaitu profil 

RA Afkaaruna, Manajemen kurikulum RA Afkaaruna, yang terbagi menjadi 

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan; dan Tiga pilar 

RA Afkaaruna dalam menghadapi era disrupsi.  

Bab V yaitu penutup. Berisi kesimpulan dari hasil penelitian, saran 

tentang hasil penelitian yang juga disampaikan dalam bab ini agar 

dipertimbangkan mengenai masukan dari peneliti, baik bagi lembaga, 

peneliti, atau pembaca. Serta lampiran daftar pustaka beserta daa data terkait 

penelitian. 
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BAB V 

Kesimpulan 

A. Simpulan 

Berdasarkan pembahasan pada Bab IV didapatkan bahwa pada dasarnya 

kurikulum RA Afkaaruna merupakan gabungan antara kurikulum nasional 

(K-13) dengan International Presschool Curriculum (IPC).Keduanya 

dikolaborasikan menjadi suatu kurikulum integrasi yang mereka sebut dengan 

Afkaaruna Integrated Education System (AFIES). Yang juga mengacu pada 3 

pilar utama yaitu islam, nilai lokal, dan pemikiran global.  

Manajemen kurikulum terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, 

pelaksanaan dan pengawasan, dimana RA Afkaaruna melakukan hal tersebut, 

sebagai berikut: 

1. Perencanaan Afkaaruna menerapkan pendekatan administrarive 

approach yaitu perencanaan dilakukan dari pihak atasan terlebih dahulu, 

kemudian bawahan sampai kepada guru. pendekatan dimana guru tidak 

dilibatkan dalam proses perencanaan, mereka hanya sebagai penerima 

dan pelaksana saja. Seluruh ide, inisiatif dan gagasan berasal dari pihak 

atasan. Proses pengembangan kurikulum AFIES dilakukan dengan 

membentuk suatu tim yang disebut Direktorat Art, didalam organisasi 

tersebut terdapat beberapa staff khusus atau mereka menyebutnya 

sebagai Kelompok kerja (POKJA). Pokja tersebut kemudian 

dikelompokkan lagi berdasarkan ruang lingkup dan output yang menjadi 

tanggung jawab setiap POKJA yang dibebankan 



 
 

85 

 

2. Pengorganisasian kurikulum RA Afkaaruna dilakukan secara terintegrasi, 

tidak terpisah-pisah. RA Afkaaruna menyajikan kurikulum ini dalam 

bentuk diagram yang dikenal dengan framework al-kindy. Adapun 

beberapa pelajaran dan keahlian yang dicanangkan Afkaarunya 

diantaranya math, living skills, learning skills, phsycal development, 

personal social and emotional development, communication, al-dirasah 

al-islamiyyah, understanding the world, expressive art and design. 

3. Pelaksanaan kurikulum RA Afkaaruna dibagi menjadi 2 bagian yaitu 

pelaksanaan kurikulum tingkat sekolah dan tingkat kelas. Pada tingkat 

sekolah, kepala sekolah bertanggung jawab sebagai koordinator 

pelaksanaan penyusunan rancangan tahunan. Pada tingkat kelas, guru 

memiliki peran penting dalam mengkoordinasi proses belajar mengajar, 

sebagai fasilitator, serta pembinaan ekstra kurikuler. Dalam hal ini, RA 

Afkaaruna membuka delapan sentra, yaitu sentra ibadah, sentra 

persiapan, sentra bahasa, sentra balok, sentra main peran, sentra seni, 

sentra alam, dan sentra sains. Sistem moving class setiap hari dilakukan 

agar anak tidak merasa bosan. Dalam satu kelas terdapat 2 guru dan 15 

anak. Guru pendamping bertugas untuk mencatat perkembangan anak 

sedang guru utama memimpin proses pembelajaran. 

Sedangkanpembelajaran ekstrakurikuler seperti, agama (tilawah, tahfidz, 

adzan), seni berkomunikasi (mc dan bahasa jawa kromo), seni musik 

tradisional (angklung dan hadrah), seni rupa meliputi kaligrafi dan lukis, 

yang dikelola masing-masing guru yang kompeten. 
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4. Pengawasan kurikulum RA Afkaaruna mengendalikan keberhasilan 

kurikulum adalah dengan dilakukannya supervisi. Supervisi ini dilakukan 

oleh Kepala Raudhatul Athfal Afkaaruna, dimana Ia melakukan 

pemantauan mengenai kondisi kenyataan yang sebenarnya dilapangan 

dan melakukan pemantauan terhadap catatan atau dokumen, baik berupa 

hasil belajar maupun permasalahan yang terjadi. Bahan-bahan hasil 

pemantauan ini kemudian digunakan sebagai pijakan dalam 

melaksanakan evaluasi.  

Sedangkan Tiga pilar yang digagas RA Afkaaruna dalam 

menghadapi era disrupsi, yaitu nilai Islam, nilai budaya lokal dan 

pemikiran global. Dari tiga pilar ini, pilar nilai Islam dijadikan sebagai 

pusat bagi dua pilar lainnya. Pilar Islam menunjukkan upaya RA 

Afkaaruna dalam menanamkan nilai keislaman yang kokoh, sekaligus 

memahami dan mengidentifikasi dirinyasesuai budaya lokalnya, sehingga 

membangun jati dirinya. Sedangkan pilar pemikiran global, diharapkan 

anak didik memiliki sikap menghargai dan membangun pemhaman 

kepada orang yang berbeda budayanya, sekaligus memperkenalkan nilai 

yang dianutnya, sehingga terwujud rahmat lil „alamin.  

B. Saran 

Setelah peneliti menyimpulkan hasil dari penelitian ini, maka peneliti 

akan memberikan beberapa saran kepada pembaca dan peneliti selanjutnya di 

bidang manajemen kurikulum, di antaranya yaitu: 
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1. Dengan adanya penelitian terkait dengan manajemen kurikulum dan tiga 

pilar RA Afkaaruna dalam menghadapi era disrupsi ini, menunjukkan 

bagaimana RA Afkaaruna telah melakukan terobosan dibidang 

pengembangan kurikulum. Hal ini diharapkan menjadi contoh bagi 

pembaca maupun pemerhati pendidikan dan anak, bahwa dalam 

menghadapi perubahan zaman, tidak bisa menggunakan cara-cara lama. 

Namun perlu adanya inovasi yang berkelanjutan dengan menyesuaikan 

kebutuhan zaman serta mempertahankan jati diri sebagai generasi muda 

sesuai agama, suku dan bangsa. 

2. Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian ini masih banyak terdapat 

kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, demi kesempurnaan penulisan 

penelitian ini, maka penelitimengharapkan kritik dan saran yang 

membangun dari pembaca. 
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