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MANAJEMEN KURIKULUM PADA MASA PANDEMI  

DI SMP MUHAMMADIYAH AL-KAUTSAR PK 

 
Abstrak 

Kurikulum merupakan sebuah susunan rencana untuk mengatur tentang tujuan, isi dan bahan 

pelajaran yang secara orientatif akan diberikan maupun diterapkan dalam ruang lingkup 

belajar mengajar di sekolah. Pengelolaan kurikulum meliputi proses perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan, hingga tahap pengawasan dan evaluasi. Tahap pengelolaan 

ini berkenaan dengan semua tindakan yang berhubungan dengan perincian dan pembagian 

tugas yang kemungkinan biasa dilaksanakan. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk 

mendeskripsikan manajemen kurikulum di SMP Muhammadiyah Al Kautsar PK pada masa 

pandemi dan mengidentifikasi kriteria keberhasilan manajemen kurikulum di SMP 

Muhammadiyah Al Kautsar PK pada masa pandemi. Karena Penelitian ini berusaha 

memahami tentang manajemen kurikulum pada masa pandemi di SMP Muhammadiyah Al 

Kautsar Program Khusus. Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, 

observasi dan dokumentasi. Sedangkan metode analisis data yang digunakan yaitu reduksi 

data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.  Hasil penelitian menjelaskan tentang 

manajemen kurikulum pada masa pandemi di SMP Muhammadiyah Al-Kautsar Program 

Khusus yang pelaksanaan dalam belajaran daring terbagi dalam 5 periode, dimana setiap 

periode ada 4  tahap. Tahap yang  pertama adalah video conference dengan aplikasi zoom 

meeting, tahap yang kedua adalah pembelajaran e- learning dengan edmodo, kemudian yang 

ketiga adalah kegiatan kunjungan kerumah untuk memastikan kegiatan  pelaksanaan 

keagamaan siswa di rumah dan yang keempat adalah CBT (computer based test) sebagai 

evaluasi materi pelajaran yang telah dilaksanakan. Pengelolaan kurikulum meliputi proses 

perencanaan di SMP Muhammadiyah Al Kautsar PK sebulan sebelum memasuki semester 

baru akan mengadakan workshop untuk mengerti bagaimana pembelajaran yang akan 

dibagikan kepada peserta didik dalam pembelajaran daring selama satu semester ini. 

Workshop yang dilakukan seperti pembuatan silabus, perangkat pembelajaran dan 

pembuatan video sekaligus. Pengorganisasian di SMP Muhammadiyah Al Kautsar Program 

Khusus dalam mengkoordinir kegiatan pembelajaran sudah direncanakan di awal yang 

melalui workshop. Media yang digunakan untuk pembelajaran yaitu video pembelajaran 

yang diupload di youtube, diskusi daring menggunakan edmodo, pembelajaran yang 

menggunakan video conference zoom, kunjungan kerumah dan penilaian harian. Dan untuk 

pelaksanaan pembelajaran menggunakan edmodo yang di upload sesuai dengan jadwal yang 

sudah ditentukan masing-masing pelajaran yang mendapatkan jatah 2 jam. Satu jam untuk 

proses siswa memahami video, kemudian satu jam setelahnya untuk siswa mengerjakan 

tugas-tugas. hingga tahap pengawasan Konsep pengawasan peserta didik melalui sistem 

absensi yang teratur, sapa wali kelas sebelum pembelajaran di gabung dengan melihat 

persiapan anak, kelengkapan anak, kegiatan pra sebelum pembelajaran yang akan di gabung 

oleh wali kelas kurang lebih satu jam sebelum pembelajaran dimulai. Pengawasan lain yaitu 

kegiatan ibadah yang menggunakan buku monitoring yang kerjasama dengan wali murid 

dalam mengontrol dan mengawasi pelaksanaan pembelajaran siswa dengan penandatangan di 

buku peserta didik untuk memastikan anak mengikuti kegiatan pembelajaran yang diberikan 

dari sekolah ataupun tidak, dan evaluasi untuk bapak ibu guru dilaksanakan setiap hari sabtu 

untuk mengevaluasi tentang apa yang sudah dilakukan dalam satu minggu. Dan diakhir bulan 

juga ada evaluasi terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh bapak ibu guru melalui 

video pembelajaran. Kemudian evaluasi untuk peserta didik yaitu dilakukan secara periodikal 

berdasarkan yang telah disampaikannya kompetensi dasar tentang mata pelajaran tertentu. 

Kemudian diakhir bulan ada evaluasi dari bapak ibu guru yang menggunakan kuis, 
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penugasan menggunakan item yang sudah ada di edmodo, dan ulangan harian yang 

dilaksanakan akhir bulan. Kurikulum yang digunakan pada masa pandemi di SMP 

Muhammadiyah Al Kautsar PK yaitu menggunakan kurikulum darurat covid-19. Dan 

keberhasilan yang sudah tercapai pada masa pandemi yaitu tercipta pembelajaran yang 

kreatif dan inovatif, bapak ibu guru yang semangat dalam meningkatkan etos kerja, siswa 

mampu beradaptasi dengan metode pembelajaran jarak jauh, siswa mampu memahami 

dengan metode pembelajaran yang digunakan guru, siswa mampu beradaptasi dengan cepat 

terhadap pembelajaran pada masa pandemi, kemandirian siswa lebih tumbuh ketika 

pembelajaran daring, dan kesadaran pribadi peserta didik lebih baik dengan pemberian tugas 

kepada siswa. 

 

Kata kunci : manajemen, kurikulum, dan masa pandemi. 

 

Abstract 

The curriculum is an arrangement of plans to regulate the objectives, content and learning 

materials that will be given or applied in the scope of teaching and learning in schools. 

Curriculum management includes the process of planning, organizing, implementing, to the 

stage of monitoring and evaluation. This stage of management is concerned with all actions 

related to the details and division of tasks that may normally be carried out. The purpose of 

this study is to describe curriculum management at SMP Muhammadiyah Al Kautsar PK 

during the pandemic and identify the criteria for success in curriculum management at SMP 

Muhammadiyah Al Kautsar PK during the pandemic. Because this study seeks to understand 

curriculum management during the pandemic at SMP Muhammadiyah Al Kautsar Special 

Program. This type of research is field research using a descriptive qualitative approach. Data 

collection methods used are interviews, observation and documentation. While the data 

analysis methods used are data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The 

results of the study explain about curriculum management during the pandemic at SMP 

Muhammadiyah Al-Kautsar Special Program whose implementation in online learning is 

divided into 5 periods, where each period has 4 stages. The first stage is video conferencing 

with the zoom meeting application, the second stage is e-learning learning with Edmodo, 

then the third is home visits to ensure students carry out religious activities at home and the 

fourth is CBT (computer based test) as material evaluation. lessons that have been carried 

out. Curriculum management includes the planning process at SMP Muhammadiyah Al 

Kautsar PK. One month before entering the new semester, a workshop will be held to 

understand how learning will be distributed to students in online learning for this semester. 

The workshops carried out such as making syllabus, learning tools and making videos at the 

same time. Organizing at SMP Muhammadiyah Al Kautsar Special Programs in coordinating 

learning activities had been planned at the beginning through workshops. The media used for 

learning are learning videos uploaded on YouTube, online discussions using Edmodo, 

learning using video conference zoom, home visits and daily assessments. And for the 

implementation of learning using Edmodo which is uploaded according to a predetermined 

schedule, each lesson gets 2 hours. One hour for students to understand the video, then one 

hour after that for students to do assignments. until the supervision stage. The concept of 

supervising students through a regular attendance system, greet the homeroom teacher before 

learning is joined by looking at the child's preparation, the completeness of the child, pre-

learning activities that will be joined by the homeroom teacher approximately one hour 

before learning begins. Other supervision is worship activities that use monitoring books in 

collaboration with student guardians in controlling and supervising the implementation of 

student learning by signing on the student books to ensure that children participate in 

learning activities given from school or not, and evaluations for teachers are carried out every 
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Saturday. to evaluate what has been done in one week. And at the end of the month there is 

also an evaluation related to what has been conveyed by the teachers through learning videos. 

Then evaluation for students is carried out periodically based on what has been conveyed 

basic competencies on certain subjects. Then at the end of the month there is an evaluation 

from the teachers who use quizzes, assignments using items already in Edmodo, and daily 

tests held at the end of the month. The curriculum used during the pandemic at SMP 

Muhammadiyah Al Kautsar PK was using the Covid-19 emergency curriculum. And the 

successes that have been achieved during the pandemic are creating creative and innovative 

learning, teachers who are passionate about improving work ethic, students are able to adapt 

to distance learning methods, students are able to understand the learning methods used by 

teachers, students are able to adapt quickly on learning during the pandemic, students' 

independence grows more when learning is online, and students' personal awareness is better 

by giving assignments to students. 

 

Keywords: management, curriculum, and pandemic period. 

 1.املقّدمة

ادلختلفة حىت ترتبط اإلدارة دائًما أبنشطة التعلم ألن اإلدارة ىي جهد لتسهيل األنشطة 

تتمكن األىداف يف التعليم من احلصول على أفضل النتائج. لذلك حنن حباجة إىل نقاط 

مهمة للغاية مثل: الًتتيب واإلدارة والًتتيب يف ادلؤسسات التعليمية لتنمية ادلوارد البشرية من 

 . أجل حتقيق ىذه األىداف التعليمية أبقصى النتائج ادلمكنة

كلمة اإلدارة اليت تعين ادلدير. تتم اإلدارة من خالل عملية ، مث تدار أتيت اإلدارة من  

بناًء على تسلسل ووظائف اإلدارة نفسها. اإلدارة ىي األنشطة اإلدارية اليت تقوم هبا ادلدارس 

أو ادلنظمات واليت تشمل األشخاص واألساليب واألموال وادلواد والتسويق واليت يتم تنفيذىا 

 .ليةبشكل منهجي يف عم

يعتقد جي آر تريي أن اإلدارة ىي عملية فريدة من نوعها ، حتتوي على ادلكوانت 

التالية: التخطيط والتنظيم والتحرك والتحكم لتحديد وحتقيق األىداف احملددة مسبًقا من 

 خالل ادلوارد البشرية وادلوارد األخرى.
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راسية حبيث تعمل أنشطة إدارة ادلناىج الدراسية ىي عملية أو نظام إلدارة ادلناىج الد

التعلم يف ادلدارس بشكل جيد وميكن تنفيذىا بطريقة تعاونية وشاملة ومنهجية ومنهجية 

لإلشارة إىل أىداف ادلنهج اليت دتت صياغتها. تشمل األنشطة األساسية األوىل يف إدارة 

 ادلناىج التخطيط والتطوير والتنفيذ والتقييم.

بسبب االنتشار السريع للفريوس وىو النوع اجلديد اىتز العامل  2020يف أوائل عام 

 2019وىذا ادلرض يسمى مرض فريوس كوروان  (SARS-COV-2)من فريوس كوروان 

(COVID-19)  ال تزال عملية التعليم الرمسي يف إندونيسيا تنفذ أنشطة التعلم عرب اإلنًتنت

وفًقا لسياسات وزير التعليم ندمي مكارم والسياسات الصادرة يف كل منطقة. وفًقا للمتحدث 

قد دخل  Covid-19، يُقدر أن تفشي  Covid-19  ،Acmad Yuriantoابسم التعامل مع 

لذا فإن إحدى اخلطوات اليت اختذىا  سبوع الثالث من شهر يناير.إندونيسيا اعتبارًا من األ

على نطاق واسع ، مث يتم إيقاف  Covid-19صانعو السياسات حىت ال ينتشر انتشار فريوس 

األنشطة احليوية ادلختلفة يف حياة الشعب اإلندونيسي واليت جتمع العديد من األشخاص يف 

ساحات احلياة اليت مت نقلها إىل مساحة النشاط حىت نفس ادلكان. يعد التعليم الرمسي أحد م

من الفصل الدراسي إىل منازل الطالب  ث يتم نقل أنشطة التدريس والتعلميومنا ىذا ، حي

 الفرديني ادلتصلني عرب اإلنًتنت )عرب اإلنًتنت(.

مع التغيري األساسي يف التعليم يف إندونيسيا ، تضطر مجيع ادلدارس إىل تنفيذ أنشطة 

ليمية آمنة ميكن أن يقوم هبا الطالب من ادلنزل ، لذلك يتم اختيار أنشطة التعلم عرب تع
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كما مت نشر إرشادات التنفيذ رمسيًا من   و وزير التعليم التعلم من ادلنزلاإلنًتنت أو ما يسمي

 عموًماأو ما يسمى  التعلم من ادلنزل مع التنفيذ ادلتزامن قبل وزارة الًتبية والتعليم والثقافة.

التعلم عن بعد ، تبدأ العديد من اإلجيابيات والسلبيات يف الظهور. كشكل من أشكال 

ىذه خطوة دقيقة للغاية. ومع  الراحة والتأكيد على األمن الصحي للطالب ، التعلم عن بعد

ذلك ، من خالل القيام بذلك يف وقت واحد و "فجأة" ، تسبب التعلم عن بعد يف العديد 

ات من الطالب وأولياء األمور أو أولياء أمور الطالب الذين شعروا من االحتجاج

التعلم عن بعد واليت مت الرد عليها على الفور من قبل  ابلصعوابت واالعًتاضات على تنفيذ

وزير الًتبية والتعليم ندمي مكارم. تًتاوح ىذه القيود من القيود الفنية يف ادلنزل إىل ادلعلمني 

 الكثري من ادلهام للطالب. الذين يقومون بتعيني

كما ىو احلال يف ىذا اجملال ، ال يزال عدد قليل من ادلدارس يف إندونيسيا رتيبة يف 

تنفيذ التعلم عن بعد. يتم التعلم فقط ابستخدام نظام إدارة التعلم ، حىت ابستخدام منصة 

 PPTعليمية يف شكل واحدة فقط. يتم تنفيذ أنشطة التعلم فقط مع ادلعلم الذي يعد ادلواد الت

مث يتم حتميلها على نظام إدارة التعلم. بعد حتميل ادلادة ، يواصل ادلعلم بعد ذلك عن طريق 

إعطاء مهام للطالب لقياس مستوى فهم الطالب للمادة اليت دتت مشاركتها سابًقا. ال 

ا تسهل أنشطة التعلم اليت حتدث فقط مثل ىذا بشكل مستمر األمر على الطالب ، ولكنه

بداًل من ذلك جتعل األمر صعًبا على الطالب يف ادلنزل. من خالل تنزيل ادلواد القصرية فقط 
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والقيام ابدلهام اليت قدمها أكثر من مدرس مادة واحدة ، من السهل جًدا جعل الطالب 

 يشعرون ابدللل وحىت اإلجهاد.

للمدرسة ادلتوسطة  ابلنظر إىل الظواىر اليت حدثت أثناء الوابء ، قام الربانمج اخلاص

ر ، الذي كان ينفذ التعلم القائم على تكنولوجيا ادلعلومات دلدة عامني ، بتنفيذ ثاحملمدية الكو 

التعلم عن بعد كسياسة حكومية من خالل ابتكارات يف تنفيذ التعلم عن بعد اليت ميكن أن 

الطالب ، تسهل التعلم عن بعد. عبء على الطالب يف ادلنزل ، وتقليل مستوايت تشبع 

،  ب ، ليس فقط يف اجلوانب ادلعرفيةوادلثري لالىتمام ىو أهنم يواصلون تقدمي التوجيو للطال

ولكن أيًضا يف إعطاء األولوية للجوانب العاطفية )الشخصية أو األخالق( واحلركية )ادلهارات 

اإلعدادية من  ر الثانويةثانمج اخلاص دلدرسة دمحمية الكو أو االىتمامات وادلواىب(. يبتكر الرب 

انمج خالل اجلمع بني التعلم عرب اإلنًتنت وغري ادلتصل ابإلنًتنت. ىذا االبتكار جعل الرب 

ر الثانوية اخلاصة يتقدم بعدة خطوات قبل ادلدارس األخرى يف ثاخلاص دلدرسة دمحمية الكو 

 حي سوكوىارجو.
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 طريقة 2.

ميكن أن يكون حبثًا اختباره من ملتابعة هذا البحث، هناك طريقة حبث منهجية حبيث 

 وهذا النوع من البحث هو حبث وحفي نوع.  ل ححة البياانت ال ي مت اصحوول لليهاشءجي أ

 .ي، أي البحث الذي سيوف البياانت من نتائج البحث الذي مت إجراؤه

 لذلك. والتوثيق وادلالحظة ادلقابالت وىي ، تقنيات ثالث البياانت طريقة تستخدم

 ، عليها احلصول مت اليت البياانت على بناءً  ابلكلمات إجراؤىا يتم اليت البحث عملية توصف

 من تصفها اليت االستنتاجية الطريقة ابستخدام أخرى مرة اجملمعة البياانت حتليل يتم مث

 وموظفو ادلدير ىي الدراسة ىذه يف ادلوضوعات كانت. البحث بنتائج وترتبط العامة ادلصادر

 اإلعدادية رالكوث احملمدية مدرسة يف ىو ادلناىج إدارة تنفيذ جوىر ألن. وادلعلم ادلناىج

 .اخلاص للربانمج

 نتائج البحث3.

 ادلؤسسات تنفذىا اليت التعليمية والربامج ادلوضوعات من سلسلة عن عبارة ادلنهج

 لفًتة التعلم حساب يف التعلم مسارات من سلسلة على عام بشكل حتتوي واليت التعليمية

 ظروف حسب التعلم من سلسلة على حيتوي الذي ادلنهج مكون تعديل سيستمر. واحدة

 ، ذلك إىل ابإلضافة. العمل جمال واحتياجات تعليمي مستوى كل لظروف وفًقا الطالب
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 وفًقا تطبيقها يتم اليت التعلم مفاىيم من جمموعات أو خمطط أنو على ادلنهج مكون تفسري ميكن

 .الطالب تعليم دلستوى

 من الرغم على جيًدا الفهم وميكنهم ادلتابعة ىذا اإلنًتنت عرب التعلم منوذج دلتعلمي ميكن

 ومن. ادلنهج إلعداد وفقا أو للخطة وفقا يعمل لو التخطيط مت الذي ادلنهج. بعد عن التعلم أنو

 يف للطالب الذايت والوعي الطالب استقاللية تعزيز أيًضا ميكن ، بعد عن التعلم ىذا خالل

 حيث من الكفاءة وراء السعي عن عزميتهم تثبط أو ادلعلمني احلكومة توصي وال. الدراسة

 .الدرجات

 اخلاص الربانمج يف حتققت اليت النجاحات فإن ، البياانت وحتليل النظرية على بناءً 

 :يلي كما ىي اخلاصة ادلتوسطة الكوثر احملمدية دلدرسة

 ربط أو ، اآلخرين عن خمتلف شيء إنشاء ىو اإلبداع. وادلبتكر اإلبداعي التعلم إنشاء يتم. 1

 يستخدم ، اإلعدادية الكوتسار دمحمية مدرسة يف. قبل من صلة ذات تكن مل اليت األشياء

 ابستخدام التعلم ىي األوىل ادلرحلة. للطالب مملة ليست تعليمية أساليب اخلاص الربانمج

 تطبيق ابستخدام التعلم ىي الثانية وادلرحلة ،( الفيديو مؤدتر) Zoom Meeting تطبيق

Edmodo ، ادلنزل يف الطالب تعلم أنشطة لضمان ادلنزلية الزايرة أنشطة ىي الثالثة ادلرحلة مث 

 ىو االبتكار ، نفسو الوقت يف. تنفيذه مت الذي األمر. للموضوع كتقييم CBT ىي والرابعة

 دمحمية دلدرسة اخلاص الربانمج. دتاًما خمتلف شيء إنشاء أو قبل من موجوًدا يكن مل شيء إنشاء

 وكان ، طبيعي بشكل يسري يزال ال التعلم كان ، الوابء فًتة قبل اإلعدادية الثانوية الكوتسار
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 ، األثناء ىذه يف. 04.00 إىل 06.50 من رائًعا كان للتعلم الزمين واجلدول طبيعًيا ادلنهج

 الذي اإلنًتنت عرب التعلم ىو ادلتوسطة الكوثر دمحمية دلدرسة اخلاص الربانمج كان ، الوابء أثناء

 الطوارئ منهج ادلنهج واستخدم ، الطالب مع للتواصل الفيديو مؤدترات استخدام اختار

Covid-19 ، 02.00 إىل 08.00 من التعلم جدول وبدأ. 

 دمحمية دلدرسة اخلاص الربانمج يف ادلعلمني ألن. العمل أخالقيات لتحسني ادلتحمسون ادلعلمون. 2

 ، التدريس يف جهدك قصارى تبذل أن ميكنك ، لذلك. صغارًا زالوا ما اإلعدادية الكوثر

 إنشاء ، التصغري/  التكبري خالل من للتعلم. مكثًفا وقًتا يتطلب الذي الوابء أثناء خاصة

 ابستخدام أسبوع كل وتقييمها منزلية زايرات وإجراء ، Edmodo على لتحميلها فيديو مقاطع

 .السلوكي ادلعريف العالج

 وسائل إىل ، للتعلم اخلاص الربانمج ، اإلعدادية الكوتسار دمحمية مدرسة حتولت ، الوابء أثناء. 3

 عن التعلم مع التكيف على قادرون الطالب. الفيديو مؤدترات ابستخدام اإلنًتنت عرب اإلعالم

 ينقلها اليت ادلوضوعات فهم على قادرين الطالب ويكون ، الفيديو مؤدترات ابستخدام بعد

 وميكن ، الفيديو مؤدترات ابستخدام التعلم أساليب يستخدمون الذين وادلعلمون ، اآلابء

 استقاللية ويزداد ، الفيديو مؤدترات ابستخدام الوابء أثناء التعلم مع بسرعة التكيف للطالب

 الذين الفيديو مؤدترات خالل من التعلم يبدأون الطالب ألن اإلنًتنت عرب التعلم عند الطالب

 بسبب أفضل للطالب الشخصي الوعي ويكون ، أبنفسهم شيء كل إعداد عليهم يتعني

 .للطالب ادلهام إعطاء
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 امتةاخل4 .

 اإلعدادية، الثانوية رالكوث دمحمية دلدرسة اخلاص الربانمج يف اجلائحة أثناء الدراسية ادلناىج إدارة. 1

 التعليمية وادلواد واحملتوى األىداف تنظيم لكيفية ترتيب خطة عن عبارة ىو الذي ادلنهج وىو

 تنقسم. ادلدارس يف التعلم و التدريس نطاق يف توجيهي بشكل تطبيقها أو توفريىا سيتم اليت

 التعلم. والتقييم وادلراقبة والتنفيذ والتنظيم التخطيط كمرحلة وىي ، أجزاء عدة إىل اإلدارة

 التعلم ىي األوىل ادلرحلة مراحل 4 هبا فًتة كل ، فًتات 5 إىل مقسم واحد دراسي لفصل

 ابستخدام التعلم ىي الثانية وادلرحلة ،( الفيديو مؤدتر) Zoom Meeting تطبيق ابستخدام

 يف الطالب تعلم أنشطة لضمان ادلنزلية الزايرة أنشطة ىي الثالثة ادلرحلة مث ، edmodo تطبيق

 .تنفيذه مت الذي. للموضوع كتقييم CBT ىي والرابعة ادلنزل

 ، اإلعدادية اإلعدادية رالكوث دمحمية دلدرسة اخلاص الربانمج يف اجلائحة خالل النجاح معايري. 2

 تنفذىا اليت التعليمية والربامج ادلواد من سلسلة عن عبارة وىي الدراسية ادلناىج وىي

 حساب يف التعلم مسارات من سلسلة على عام بشكل حتتوي واليت التعليمية ادلؤسسات

 :يلي كما ىي حتققت اليت النجاحات. واحدة فًتة أجل من التعلم

 وادلبتكر اإلبداعي التعلم إنشاء يتم. أ

 العمل أخالقيات لتحسني متحمسون مدرسون. ب

 بعد عن التعلم أساليب مع التكيف على قادرون الطالب. ج

 ادلعلم يستخدمها اليت التعلم طرق فهم الطالب يستطيع. د
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 الوابء أثناء التعلم مع بسرعة التكيف على قادرون الطالب. ه

 اإلنًتنت عرب التعلم عند الطالب استقاللية تزداد. و

 .للطالب مهام إعطاء خالل من أفضل للطالب الشخصي الوعي يكون. ز
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