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ABSTRAK 

 

PENGELOLAAN PEMBELAJARAN DALAM PENGEMBANGAN KECERDASAN 

JAMAK ANAK USIA 4-5 TAHUN (Study Fenomenalogis Kualitas Pembelajaran  

Tema Alam Semesta) DI TK IQRA’ MATARAM  

TAHUN AJARAN 2017/2018 

 

Oleh 

FATMA RIZKI 

E1F 014 014 

 

 Penelitian ini dilatar belakangi oleh pengelolaan pembelajaran yang berkaitan 

dengan kecrdasan jamak anak usia 4-5 tahun melalui tema alam semesta yang ada di 

TK AL Iqra Mataram. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana RPPH, 

Proses, Evaluasi dan Pengembangan pada tema alam semesta dapat dimunculkan 

dalam kegiatan pembelajaran yang berkaitan dengan Sembilan aspek kecerdasan 

jamak anak usia dini. Kecardasan jamak adalah sebuah penilain yang melihat secara 

deskriptif bagaimana individu menggunakan kecerdasaanya untuk memecahkan 

masalah dan menghasilkan sesuatu. Kemudian jenis penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Metode pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu terdiri dari metode; observasi, dokumentasi, 

wawancara dan catatan anekdot.  

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa di dalam 

kegiatan pembelajaran menggunakan tema alam semesta guru sudah dapat 

memunculkan beberapa aspek kecerdasan jamak yang di miliki oleh anak secara 

optimal, baik di lihat dari segi penyusunan: RPPH, proses kegiatan belajar, evaluasi, 

dan pengembangan pembelajaran. Dengan pengelolaan pembelajaran yang baik 

maka akan dapat menghasilkan pembelajaran yang berkualitas.  

 

Kata Kunci: Pengelolaan Pembelajaran, Kecerdasan Jamak 
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PENDAHULUAN 

 Pendidikan anak usia dini 

menurut Undang-undang Nomor 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional Pasal 1 angka 14 menyatakan 

bahwa Pendidikan Anak Usia Dini 

(PAUD) adalah suatu upaya 

pembinaan yang ditujukan kepada 

anak sejak lahir sampai dengan usia 

enam tahun yang dilakukan melalui 

pemberian rangsangan pendidikan 

untuk membantu pertumbuhan dan 

perkembangan jasmani dan rohani agar 

anak memiliki kesiapan dalam 

memasuki pendidikan lebih lanjut 

(Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2003 Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, 2003:80). 

 Pendidikan anak usia dini adalah 

pintu utama menuju pendidikan 

selanjutnya yang penuh dengan 

tantangan dan permasalahan yang akan 

dihadapi oleh anak. Hakikat 

pendidikan anak usia dini adalah 

periode pendidikan yang sangat 

menentukan perkembangan dan arah 

masa depan seorang anak sebab 

pendidikan yang dinilai dari usia dini 

akan membekas dengan baik jika pada 

masa perkembanganya dilalui dengan 

suasana yang baik, harmonis, serasi 

dan menyenangkan. Berasarkan 

pendapat tersebut dapat ditarik 

kesimpulan bahwa anak akan belajar 

dengan baik dan bermakna apabila 

anak belajar dengan nyaman, 

menyenangkan secara psikologis dan 

kebutuhan fisiknya terpenuhi dengan 

baik (Fatimah, 2011:15). 

 Pendidikan anak usia dini juga 

merupakan salah satu bentuk 

penyelenggaraan yang menitikberatkan 

pada peletakan dasar kearah 

pertumbuhan dan perkembangan fisik 

(koordinasi motorik halus dan kasar), 

kecerdasan (daya fikir, dan daya cipta, 

kecerdasan emosi, kecerdasan 

spiritual), sosioemosional (sikap dan 

prilaku serta beragama), bahasa dan 

komunikasi yang sesuai dengan 

keunikan serta tahap-tahap 

perkembangan yang dilalui anak usia 

dini (Asmani, 2015:98).  

 Pembelajaran merupakan 

perpaduan dari dua aktivitas, yaitu: 

aktivitas mengajarkan dan aktivitas 

belajar. Aktivitas mengajar 

menyangkut peranan seorang guru 

dalam konteks mengupayakan 

terciptanya jalinan komunikasi 

harmonis antara pengajar itu sendiri 

dengan pelajar. Kecardasan jamak 

(multiple intellegence) adalah sebuah 

penilain yang melihat secara deskriptif 

bagaimana individu menggunakan 

kecerdasaanya untuk memecahkan 

masalah dan menghasilkan sesuatu, 

Yuliani dalm (Gardner, 1999:27-46).  

 Seperti yang dikatakan oleh 

Martha Christiani (2005:5) bahwa di 

dalam mengajar 90% guru memilih 

kegiatan anak dalam bentuk lembar 

kerja. Karena guru-guru kesulitan 

untuk memilih pembelajaran yang 

dilakukan sambil bermain. Suyanto 

(dalam Martha, 2005:231) melakukan 

pengamatan pada hal yang sama, yaitu 

salah satu masalah dalam pendidikan 

anak usia dini adalah kurangnya 

kreatifitas guru dalam 

mengembangkan APE dan membuat 

pembelajaran menjadi menarik 

sehingga membuat kegiatan 

pembelajaran menjadi tidak monoton.  
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 Hal ini disebabkan pengetahuan 

guru tentang ilmu pendidikan anak 

usia dini sangat minimal, Sehingga 

Pembelajaran anak usia dini menjadi 

tidak epekit dan efisien. Dengan 

demikian, perlu ada informasi 

informasi mengenai metode 

pembelajaran atau berbagai 

pendekatan pembelajaran yang mampu 

mengubah paradigma guru dalam 

mengajar anak usia dini, dan 

menerapkan prinsip pembelajaran 

bermain seraya belajar yang 

menyenangkan, menarik dan 

bermakna.  

 Berdasarkan latar belakang 

diatas dan hasil observasi yang 

dilakukan DI TK AL Iqra Mataram, 

peneliti mendapatkan masalah 

dilapangan bahwa seringnya guru tidak 

melihat hubungan pengelolaan 

pembelajaran dalam pengembangan 

kecerdasan jamak anak usia dini, yang 

pada kegiatan pembelajaran guru 

hanya mengembangkan salah satu atau 

hanya beberapa aspek saja dari 

sembilan kecerdasan jamak yang 

dimiliki anak, dengan tidak melihat 

atau mengembangkan kecerdasan 

jamak yang lainnya. Dan juga hasil 

penelitian sementara menyatakan 

bahwa belum semua guru memahami 

tentang pengelolaan pembelajaran 

yang mengikuti konsep multiple 

intelligence. Padahal disamping itu 

pengembangan kegiatan belajar yang 

bernuansa kecerdasan jamak akan 

menjadi lebih indah dan harmonis 

apabila guru memiliki motivasi dan 

kreativitas dalam melakukan kegiatan 

pembelajaran dikelas, sehingga seluruh 

aspek kecerdasan yang dimiliki anak 

dapat berkembang dengan baik.  

 Oleh karena itu melihat 

kenyataan yang ada dilapangan 

tersebut peneliti termotivasi untuk 

melakukan penelitian yang lebih 

mendalam lagi terhadap pengelolaan 

pembelajaran dalam pengembangan 

kecerdasan jamak anak usia 4-5 tahun 

(study fenomenalogis kualitas 

pembelajaran tema alam semesta) di 

TK AL Iqra Mataram tahun ajaran 

2017/2018. 

 

KAJIAN TEORETIK 

1. Pengertian Pengelolaan  

 Pengelolaan merupakan 

terjemahan dari kata 

“management”, istilah inggris 

tersebut lalu di Indonesiakan 

menjadi kata manajemen. 

Manajemen berasal dari kata to 

manage yang artinya mengatur, 

pengeturan dilakukan melalui  

proses dan diatur berdasarkan 

urutan dari fungsi-fungsi 

manajemn. Jadi manajemn itu 

merupakan suatu proses untuk 

mewujudkan tujuan yang di 

inginkan melalui aspek-aspeknya 

antara lain planning, organising, 

actuating, dan controlling (Ahmad, 

2016:18). 

 Dalam kamus Bahasa 

indonesia lengkap disebutkan 

bahwa pengelolaan adalah proses 

atau cara perbuatan mengelola atau 

proses melakukan kegiatan tertentu 

dengan menggerakkan tenaga orang 

lain, proses yang membantu 

merumuskan kebijaksanaan dan 

tujuan organisasi atau proses yang 

memberikan pengawasan pada 

semua hal yang terlibat dalam 
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pelaksanaan kebijaksanaan dan 

pencapai tujuan (Susanto, 2016:21). 

 Jadi dapat disumpukan bahwa 

pengelolaan (manajemen) adalah 

suatu cara atau proses yang dimulai 

dari perencanaan, pengorganisasian, 

pengawasan dan evaluasi untuk 

mencapai suatu tujuan yang telah 

ditentukan agar berjalan efektif dan 

efisien. 

2. Konsep Pembelajaran 

  Pembelajaran adalah proses 

interaksi peserta didik dengan 

pendidik dan sumber belajar pada 

suatu lingkungan belajar. 

Pembelajaran merupakan bantuan 

yang diberikan pendidik agar dapat 

terjadi proses perolehan ilmu dan 

penge8tahuan, penguasaan 

kemahiran dan tabiat, serta 

pembentukan sikap dan 

kepercayaan pada peserta didik. 

Dengan kata lain, pembelajaran 

adalah proses untuk membantu 

peserta didik agar dapat berjalan 

dengan baik (Endang, 2014:145).  

  Menurut pandangan 

psikologi, anak adalah makhluk 

yang aktif. Anak mempunyai 

dorongan untuk membuat sesuatu, 

mempunyai kemauan dan 

aspirasinya sendiri. Belajar tidak 

bisa dipaksakan oleh orang lain dan 

juga tidak bisa di limpahkan pada 

orang lain. Belajar hanya mungkin 

terjadi apabila anak mengalami 

sendiri.  

  Seperti menurut pandangan 

psikologi Jean Piaget (dalam 

Sujiono, 2010:110) yang 

mengatakan bahwa dasar dari 

belajar adalah aktivitas anak, bila ia 

berinteraksi dengan lingkungan 

sosial dan lingkungan fisiknya. 

Pertumbuhan anak merupakan suatu 

proses sosial. Anak tidak 

berinteraksi dengan lingkungan 

fisiknya sebagai suatu individu 

terikat, tetapi sebagai bagian dari 

kelompok sosial.  

3. Pengertian Kecerdasan Jamak 

 Menurut Gardner (dalam 

Yuliani, 1999:27-46), Kecardasan 

jamak adalah sebuah penilain yang 

melihat secara deskriptif bagaimana 

individu menggunakan 

kecerdasaanya untuk memecahkan 

masalah dan menghasilkan sesuatu. 

 Seperti yang di katakan oleh 

Yuliani Nuraini Sujiono (2010:48), 

mengatakan bahwa ada sembilan 

macam kecerdasan jamak yang di 

miliki oleh anak diantaranya 

sebagai berikut; a) kecerdasan 

linguistik, b) logika Matematika, c) 

Visual Spasial, d) Kinestetik, e) 

Musikal, f) Interpersonal, g) 

Intrapersonal, h) Naturalis, i) 

Spiritual, yang masing-masing 

kecerdasan tersebut saling 

melengkapi dan tidak dapat di 

pisahkan satu sama lain dalam diri 

anak. 

 Kecerdasan merupakan 

kemampuan tertinggi yang dimiliki 

oleh manusia. Tinggkat kecerdasan 

dapat membantu seseorang dalam 

menghadapi berbagai permasalahan 

yang muncul dalam kehidupannya. 

Oleh karena itu kecerdasan 

merupakan ungkapan dari cara 

berpikir seseorang yang dapat 

dijadikan modalitas dalam belajar. 

Kecerdasan bagi seseorang 

memiliki manfaat yang besar selain 
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bagi dirinya sendiri dan juga bagi 

pergaulanya di masyarakat.  

a. Teori Perkembangan Otak 
  Anak manusia sesuai dengan 

kodratnya sebagai makhluk 

ciptaan tuhan yang telah 

dikaruniai sejumlah kemampuan 

yang melebihi kemampuan 

ciptaan tuhan lainnya yang ada 

dimuka bumi ini. Kelebihan 

manusia dibandingkan makhluk 

lainnya adalah karena manusia 

mempunyai akal dan pikiran yang 

merupakan satu kesatuan hasil 

kerja otak. Melalui akal pikiran 

inilah manusia mampu 

menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya untuk dapat 

mempertahankan diri dan 

melanjutkan keturunanya. 

  Berdasarkan hukum 

perkembangan otak, diketahui 

bahwa apabila otak diberi 

rangsangan melalui stimulus yang 

masuk melalui panca indra maka 

otak itu akan terus berkerja dan 

sebaliknya apabila otak tidak 

dirangsang maka akan 

dimusnahkan. Berkaitan dengan 

hal tersebut stimulasi otak pada 

anak usia dini mengacu pada 

proses kerja otak, yaitu mengindra 

segala sesuatu yang ada di 

lingkunagan melalui seluruh alat-

alat indra kemudian melalui 

serabut-serabut otak menjadi 

gelombang listrik dan disimpan 

dalam otak menjadi memori atau 

ingatan yang kemudian dapat 

dimunculkan kembali persis 

seperti aslinya. 

  Berdasarkan paparan diatas, 

dapat disimpulkan bahwa belahan 

otak dapat distimulasi sesuai 

dengan fungsi masing-masing 

belahan, keterkaitan hal ini 

dengan kecerdasan jamak, yaitu 

belahan otak kiri berhubungan 

dengan pengembangan kecerdasan 

linguistik, logika matematika, 

visual  spasial, dan kinestetik; 

sedangkan belahan otak kanan 

berhubungan dengan 

pengembangan kecerdasan 

interpersonal, intrapersonal, 

musikal, naturalis, dan spiritual. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Jenis penelitian yang 

digunakan adalah penelitian 

kualitatif. Menurut Moleong 

(2012:4) metodelogi kualitatif 

adalah prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif  

berupa kata-kata tertulis atau lisan 

dari orang-orang dan perilaku 

yang dapat diamati. Pendekatan 

ini diarahkan pada latar dan 

individu secara utuh (holistik). 

Jadi, dalam penelitian kualitatif 

tidak boleh mengisolasi individu 

atau organisasi ke dalam variabel 

atau hipotesis, tetapi individu 

dipandang sebagai bagian dari 

suatu keutuhan. Dengan metode 

ini peneliti melakukan penelitian 

untuk mencari data yang bersifat 

deskriptif kualitatif mengenai 

bentuk pengelolaan pembelajaran 

di TK Iqra  kelompok A1. Sifat 

deskriptif  kualitatif ini mengarah 

pada mutu  uraian dan 

pemahaman data yang 

dikumpulkan tentang pengelolaan 

pembelajaran tema alam semesta 
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di TK Iqra kelompok A1 selama 

dua bulan.  

 Dalam penelitian ini peneliti 

merupakan instrument penelitian 

sekaligus sebagai pengumpul data. 

Peneliti akan memposisikan diri 

sebagai observer yang sedang 

melakukan observasi kualitatif. 

Observasi kualitatif merupakan 

observasi yang didalamnya 

peneliti langsung turun ke 

lapangan untuk mengamati prilaku 

dan aktivitas individu-individu 

dilokasi penelitian (Creswell, 

2010:267).  

 Pengumpulan data adalah 

prosedur yang sistematik dan 

standar untuk memperoleh data 

yang diperlukan. Pengumpulan 

data merupakan langkah awal 

yang amat penting diperoleh 

dalam metoda ilmiah, karena pada 

umumnya, data yang dikumpulkan 

digunakan untuk menganalisis 

hasil dari temuan yang ada di 

lapangan.Tehnik pengumpulan 

data yang akan digunakan dalam 

penelitian ini yaitu terdiri dari; 

Wawancara, Observasi, 

Dokumentasi, Catatan Anekdot.  

 Analisis data dalam penelitian 

ini menggunakan model analisis 

interaktif model Milles dan 

Huberman (Rohidi, 1999:20) yaitu 

pengumpulan data, reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan 

simpulan. Validitas data dalam 

penelitian ini menggunakan teknik 

credibility (validitas internal) 

(Moleong,  2012:324) dan 

trianggulasi (Moleong, 2012:330). 

 

 

HASIL PENELITIAN 

Berdasarkan hasil penelitian 

yang dilakukan di TK AL Iqra 

Mataram pada hari, Senin 10 

April 2018. Disini peneliti 

mendapatkan beberapa temuan 

dari penelitian yang dilakukan, 

bahwa pada fokus penelitian ini 

yaitu untuk melihat bagaimana  

pengelolaan pembelajaran 

dalam pengembangan kecerdasan 

jamak anak usia 4-5 tahun (study 

fenomenalogis kualitas 

pembelajaran tema alam semesta) 

yang dilakukan oleh guru apakah 

sudah dapat memunculkan 

sembilan aspek kecerdasan jamak 

yang dimiliki oleh anak melalui 

kegiatan pembelajaran yang 

terdiri dari:  kegiatan awal, 

Istirahat 1, kegiatan inti, recalling, 

istirahat 2, kegiiatan akhir. Yang 

pada masing-masing kegiatan ini 

memunculkan aspek kecerdasan 

jamak yang berbeda dengan 

metode yang berbeda juga sesuai 

dengan kondisi pada saat kegiatan 

pembelajaran berlangsung.  

Jadi dapat dikatakan bahwa di 

dalam kegiatan pembelajaran 

menggungakan tema alam 

semesta disini guru sudah dapat 

memunculkan beberapa aspek 

kecerdasan jamak yang di miliki 

oleh anak melalui RPPH yang 

telah dibuat. Di dalam RPPH 

tersebut dapat di katakan bahwa 

dalam kegiatan pembelajaran 

menggunakan tema alam semesta, 

guru sudah dapat memunculkan 

beberapa aspek kecerdasan jamak 

yang di miliki oleh anak namun 

aspek yang paling dominan 
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muncul pada setiap kegiatan 

pembelajaran tersebut yaitu terdiri 

dari aspek: linguistik, logika 

matematika, musikal, spiritual, 

interpersonal dan intrapersonal.     

Sedangkan pada proses 

kegiatan pembelajaran 

menggunakan tema alam semesta 

di sini dapat di katakan bahwa 

guru sudah bisa memunculkan 

beberapa aspek kecerdasan jamak 

yang di miliki oleh anak, namun 

aspek yang paling dominan 

muncul pada setiap proses 

kegiatan pembelajaran di kegiatan 

inti yaitu terdiri dari aspek: 

linguistik, logika matematika, 

kinestetik, musikal, spiritual, 

interpersonal dan intrapersonal.  

Pada evaluasi pembelajaran 

di TK AL Iqra Mataram di 

lakukan dengan cara memberikan 

penilaian dalam setiap proses 

pembelajaran. Kemudian aspek 

perkembangan yang di nilai pada 

pendidikan Anak Usia Dini yaitu 

meliputi enam aspek 

perkembangan anak. Di dalam 

evaluasi kegiatan pembelajaran 

menggunakan tema alam semesta 

di sini guru sudah dapat 

memunculkan beberapa aspek 

kecerdasan jamak yang di miliki 

oleh anak, namun aspek yang 

paling dominan muncul pada 

setiap evaluasi kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan oleh 

guru yaitu terdiri dari aspek: 

linguistik, logika matematika, 

kinestetik, musikal, spiritual, 

intrapersonal.    

Kemudian di dalam 

pengembangan tema alam 

semesta di sini guru di TK AL 

Iqra Mataram menggunakan 

beberapa metode pembelajaran 

yaitu terdiri dari metode 

demonstrasi dan metode 

eksperrimen. Dari ke dua metode 

yang di gunakan ini, guru sudah 

dapat memunculkan beberapa 

aspek kecerdasan jamak yang di 

miliki oleh anak. Namun aspek 

yang paling dominan muncul 

pada setiap pengembangan 

kegiatan pembelajaran yaitu 

terdiri dari aspek:  linguistik, 

logika matematika, visual spasial, 

spiritual, naturalis, interpersonal 

dan intrapersonal. 

 

KESIMPULAN  

jadi dapat dikatakan bahwa 

dari hasil penelitian yang sudah 

dilakukan di TK AL Iqra 

Mataram peneliti dapat 

menyimpulkan beberapa temuan 

yang berkaitan dengan fokus dan 

subfokus yang telah dirumuskan 

antara lain sebagai berikut:  

1. Di dalam pembuatan RPPH tema 

alam semesta dengan sub tema: 

Matahari, Bulan, Bintang dapat 

di katakakan bahwa pada aspek 

sosial emosional yang terdiri dari 

kegiatan pembelajaran‘’ berpisah 

dengan pengantar tanpa 

menangis’’  pada kegiatan ini 

pembiasan yang di kembangkan 

oleh guru yaitu terdiri dari 

pembiasaan mandiri. Sedangkan 

pada aspek fisik motorik dengan 

kegiatan ‘’pemeriksaan 

kebersihan diri sendiri’’ guru 

dapat mengembangkan 

pembiasaan tanggung jawab pada 
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diri anak. Pada aspek bahasa 

dengan kegiatan ‘’bercakap-

cakap tentang alam semesta’’ 

disini guru dapat 

mengembangkan pembiasaan 

rasa ingin tahu anak.  

 Kemudian pada aspek nilai 

agama dan moral dengan 

kegiatan pembelajaran ‘’ terbiasa 

menyebut nama tuhan sebagai 

pencipta dan terbiasa 

mengucapkan kalimat pujian 

terhadap tuhan’’ pada aspek ini 

pembiasaan religious  yang dapat 

dimunculkan oleh guru. 

Kemudian pada aspek kognitif 

dengan kegiatan pembelajaran ‘’ 

meniru pola bentuk matahari’’ 

pembiasaan yang dikembangkan 

oleh guru dalam kegiatan 

pembelajaran ini yaitu terdiri dari 

pembiasaan kerja keras. Pada 

aspek seni dengan kegiatan 

pembelajaran ‘’mewarnai 

gambar matahari’’ pembiasaan 

yang dikembangkan oleh guru 

yaitu terdiri dari pembiasaan 

kerja keras. 

 Dari RPPH yang sudah dibuat 

ternyata dalam kegiatan 

pembelajaran guru sudah dapat 

memunculkan enam aspek 

perkembangan yang dimiliki oleh 

anak, dengan pembiasaan 

pengembangan yang  terdiri dari 

pembiasaan; mandiri, tanggung 

jawab, rasa ingin tahu, religious, 

dan kerja keras. disamping enam 

aspek perkembangan tersebut, 

guru juga dapat memunculkan 

beberapa aspek kecerdasan 

jamak yang dimiliki oleh anak  

terdiri dari aspek: linguistik, 

logika matematika, kinestetik, 

visual spaslial, musikal, spiritual, 

dan intrapersonal. Dalam 

kegiatan pembelajaran guru 

menggunakan berbagai macam 

metode yang terdiri dari metode; 

bercerita, bercakap-cakap, tanya 

jawab, pemberian tugas, 

demonstrasi, dan bernyanyi.  

2. Pada proses kegiatan 

pembelajaran menggunakan 

tema alam semesta dengan sub 

tema; Matahari, Bulan, Bintang,  

disini kegiatan pembelajaran 

yang dapat mengembangkan 

aspek kecerdasan jamak  anak 

terdiri dari; meniru pola bentuk 

matahari, melengkapi gambar 

matahari dan bintang, mewarnai 

gambar matahari, 

menghubungkan nama gambar 

dengan suku kata awal yang 

sama, memasangkan gambar 

dengan lambang bilangan, 

membuat bentuk bulan dan 

bintang dari plastisin. membuat 

kolase gambar bintang, 

menghubungkan gambar dengan 

kata (bulan, bintang, matahari 

awan), maze menelusuri jalan 

menuju gambar bukit, 

menggunting gambar pola 

bintang, mengurutkan gambar 

geometri berdasarkan warna. 

 Dengan kegiatan tersebut 

metode yang dapat digunakan 

guru dalam mengembangkan 

aspek kecerdasan jamak anak 

yaitu terdiri dari metode: 

bercakap-cakap, tanya jawab, 

pemberian tugas, demonstrasi, 

bernyanyi, dan bercerita.  
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3. Pada evaluasi  pembelajaran di 

TK AL Iqra Mataram di lakukan 

dengan cara memberikan 

penilaian dalam setiap proses 

kegiatan pembelajaran. 

Kemudian di dalam melakukan 

penilaian autentik guru harus 

memperhatikan ciri-ciri dari 

penilaian tersebut antara lain  

sebagai berikut; Pertama 

penilaian dilakukan secara terus 

menerus artinya di dalam 

kegiatan pembelajaran guru 

harus selalu mengamati dan 

memantau setiap aspek 

perkembangan yang di capai 

oleh anak selama berada di 

sekolah baik pada saat kegiatan 

pembelajaran maupun pada saat 

kegiatan bermain berlangsung, 

kedua penilaian yang melekat 

dengan pelaksanaan 

pembelajaran artinya di setiap 

proses kegiatan pembelajaran 

berlangsung guru selalu  

melakukan penilaian pada 

peserta didik dengan 

memperhatikan enam aspek 

perkembanganya berdasarkan 

tahapan usia, ketiga penilaian 

menggunakan multimedia 

artinya di dalam melakukan 

kegiatan penilaian  guru harus 

menggunakan beberapa alat 

penilaian dalam mengukur 

tingkat pencapaian 

perkembangan yang dilalui 

selama mengikuti pembelajaran 

di sekolah.  

 Kemudian aspek 

perkembangan yang di nilai pada 

pendidikan Anak Usia Dini yaitu 

meliputi enam aspek 

perkembangan anak yang di 

integrasikan dengan 

pembelajaran berdasarkan pada 

Tingkat Pencapaian 

Perkembangan Anak (TPPA) 

kemudian model penilaian yang 

digunakan guru di TK AL Iqra 

Mataram yaitu terdiri dari 

penilaian;  unjuk kerja, 

observasi, catatan anekdot, 

pemberian tugas, hasil karya, dan 

portofolio.  

 Di dalam evaluasi kegiatan 

pembelajaran menggunakan 

tema alam semesta dengan sub 

tema; matahari, Bulan, Bintang, 

di sini guru sudah dapat 

memunculkan beberapa aspek 

kecerdasan jamak yang di miliki 

oleh anak, namun aspek yang 

paling dominan muncul pada 

setiap evaluasi kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan 

oleh guru, yaitu terdiri dari 

aspek: linguistik, logika 

matematika, kinestetik, musikal, 

spiritual, intrapersonal.    

4. Di dalam pengembangan  

pembelajaran tema alam semesta 

di TK Al Iqra Mataram 

sebaiknya guru dalam menyurun 

RPPH pembelajaran lebih 

memilih kegiatan main yang 

banyak melibatkan anak dengan 

lingkungan sekitar, Artinya 

bahwa pembelajaran tidaklah 

harus berada di dalam kelas saja, 

akan tetapi pembelajaran juga 

dapat dilakukan peserta didik di 

luar kelas, dengan cara 

mengamati setiap fenomena yang 

terjadi di dunia nyata. Sehingga 

siswa tidak hanya di jejali oleh 
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teori semata, melainkan mereka 

juga harus dihadapkan dengan 

kenyataan nyata dan dapat 

mereka alami sendiri. Sehingga 

mereka memiliki kesan yang 

mendalam pada setiap kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan. 

   Kemudian dalam Proses 

kegiatan pembelajaran guru juga 

harus merancang sedemikian 

rupa bentuk pembelajaran 

sehingga dapat menarik perhatian 

siswa serta meningkatkan 

motivasi dan prestasi siswa. Oleh 

karena itu pembelajaran dengan 

menggunakan metode yang 

efektif, sangat diperlukan guna 

mendukung pencapaian tujuan 

tersebut. Penggunaan metode 

demonstrasi dan metode 

eksperimen sangat cocok 

digunakan pada tema alam 

semesta, dimana dalam metode 

demonstrasi guru bisa 

memperlihatkan gambar  atau 

alat praga tentang proses 

terjadinya gejala alam seperti: 

terjadinya siang dan malam, 

tanah longsor, banjir, gunung 

meletus, dan kejadian alam 

lainNya. 

   Sedangkan  pada metode 

eksperimen anak dapat terlibat 

secara langsung dalam 

melakukan kegiatan 

pembelajaran dengan cara 

mempraktekanya sediri, seperti 

pada saat anak melakukan 

percobaan proses terjadinya 

gejala-gejala alam, terjadinya 

gunung meletus, banjir, yang 

dimana pada kegiatan 

eksperimen ini anak-anak di 

tuntut untuk mengamati proses 

dan hasil percobaan yang telah 

dilakukan.   

  Dengan menggunakan 

metode eksperimen ini anak 

tidak hanya sekedar 

mendengarkan penjelasan dari 

guru saja melainkan anak 

melihat secara langsung 

bagaimana proses suatu 

peristiwa itu terjadi sehingga 

dengan metode ekperimen 

kegiatan menjadi lebih menarik, 

merangsang perhatian anak, dan 

lebih menantang. 

5. Jadi dapat dikatakan bahwa pada 

fokus penelitian ini yaitu untuk 

melihat bagaimana pengelolaan 

pembelajaran dalam 

pengembangan kecerdasan 

jamak anak usia 4-5 tahun (study 

fenomenalogis kualitas 

pembelajaran tema alam 

semesta) di TK AL Iqra 

Mataram, ternyata di dalam 

pengelolaan pembelajaran guru 

sudah dapat memunculkan 

beberapa aspek kecerdasan 

jamak yang di miliki oleh anak 

sesuai dengan fokus dan 

subfokus yang telah di 

rumuskan. Dengan kata lain 

melalui rancangan pembelajaran 

yang baik maka akan dapat 

menghasilkan pembelajaran 

yang maksimal.  

 

Rekomendasi 

  Jadi pada penelitian yang 

sudah dilakukan mengenai 

pengelolaan pembelajaran dalam 

pengembangan kecerdasan 

jamak anak usia 4-5 tahun 
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dengan tema alam semesta di TK 

AL Iqra Mataram, Maka peneliti 

dapat merekomendasikan hasil 

penelitian ini kepada:  

1. Kepala Sekolah dalam 

melakukan suver-visi sebaikna 

lebih di tingkatkan lagi 

kualitasNya dalam mengawasi 

dan mengevaluasi pengelolaan 

pembelajaran  yang dilakukan 

oleh guru seperti dalam hal; 

Perencanaan RPPH, 

Pengorganisasian Pembelajaran 

di kelas, Pengawasan, dan 

Evaluasi pembelajaran. Dengan 

pengawasan yang bagus dari 

kepala sekolah maka akan 

dapat membuat pengelolan 

pembelajaran yang dilakukan 

oleh guru menjadi lebih baik 

dan dapat berjalan secara 

efektif.  

2. Bagi guru dalam menyusun 

RPPH pembelajaran agar lebih 

baik lagi, karena dengan 

pengelolaan yang bagus, 

pelaksanaan yang epektif maka 

akan  dapat menghasilkan 

pembelajaran yang baik. Oleh 

karena itu guru di tuntut agar 

dapat membuat RPPH yang 

baik sehingga dapat 

meningkatkan pembelajaran 

anak menjadi lebih optimal. 

3. Bagi pengawas PAUD dalam 

mengawasi lembaga sekolah 

harus memperhatikan standar 

monitoring dan evaluasi yang 

harus di penuhi dan 

dilaksanakan oleh sekolah. 

Standar PAUD yang harus 

dipenuhi terdiri dari standar; 

aspek-aspek program 

pengawasan, evaluasi diri, 

evaluasi dan pengembangan, 

evaluasi pendayagunaan 

pendidik dan tenaga 

kependidikan, serta akreditasi 

sekolah.  hal tersebut dilakukan 

agar dapat menciptakan 

pengelolaan  manajemen 

sekolah yang baik di lembaga 

tersebut.  
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