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ABSTRAK

KEMAMPUAN GURU PAUD DALAM MERENCANAKAN
PEMBELAJARAN BERDASARKAN KURIKULUM 2013 DI TK PGRI 1

TOTO HARJO KECAMATAN PURBOLINGGO KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR TAHUN 2016

Oleh

IRZA KIMIKE

Masalah dalam penelitian ini adalah rendahnya kemampuan guru dalam
merencanakan pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013 di TK PGRI 1 Toto
Harjo. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kemampuan guru
PAUD di TK PGRI 1 Toto Harjo Kecamatan Purbolinggo Kabupaten
Lampung Timur dalam merencanakan pembelajaran berdasarkan kurikulum
2013. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Subjek dalam
penelitian ini adalah seluruh guru di TK PGRI 1 Toto Harjo yang berjumlah 6
orang. Teknik pengambilan data menggunakan studi dokumentasi dan
wawancara. Teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil
penelitian dan analisis penelitian menunjukkan bahwa guru di TK PGRI 1
Toto Harjo sudah mampu dalam merencanakan pembelajaran berdasarkan
kurikulum 2013. Khususnya dalam menyusun rencana progam semester,
rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan (RPPM) dan rencana
pelaksanaan pembelajaran harian (RPPH).

Kata kunci : deskriptif, kualitatif, PAUD.
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ABSTRACT

ABILITY OF EARLY CHILDHOOD TEACHERS TO PLAN
TEACHING LEARNING BASED ON CURRICULUM 2013 OF

KINDERGARTEN PGR1 1 TOTO HARJO DISTRICT
PURBOLINGGO REGENCY WEAST LAMPUNG YEAR 2016

BY

IRZA KIMIKE

The problem in this research was the lack of ability of teachers to plan
learning based on curriculum 2013 in kindergarten PGRI 1 Toto Harjo. The
purpose of this study was to describe the ability of early childhood teachers in
kindergarten PGRI 1 Toto Harjo District Purbolinggo Regency East Lampung
in the learning plan based on the curriculum 2013. This study used a
descriptive method. Subjects in this study were all teachers in kindergarten
PGRI 1 Toto Harjo totalling 6 people. The data were taken from
documentation studies and interviews. Data were analyzed using qualitative
descriptive. Results of research and analysis of the study showed that teachers
in kindergarten PGRI 1 Toto Harjo has been able to plan the learning based
on the curriculum of 2013. Particularly in preparing the program planning for
the semester, weekly lesson plan and daily lesson plan.

Keywords: descriptive, qualitative, early childhood education.
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan aspek kehidupan yang mendasar bagi pembangunan

bangsa. Melalui pendidikan manusia dapat menemukan hal-hal baru yang

dapat dikembangkan dan diperoleh untuk menghadapi tantangan yang ada

sesuai dengan perkembangan zaman. Pendidikan berlangsung bagi siapa pun,

kapan pun, dan dimana pun. Pendidikan tidak terbatas pada persekolahan

saja, bahkan pendidikan berlangsung sejak lahir hingga akhir hayat.

Pendidikan sejak dini merupakan pendidikan yang sangat fundamental.

Melalui pendidikan di usia dini anak disiapkan secara mental untuk

menghadapi pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Sebagaimana tercantum

dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional Bab 1, butir 14 dinyatakan bahwa:

Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang
ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang
dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu
perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam
memasuki pendidikan lebih lanjut.

Pendidikan merupakan suatu sistem yang terdiri dari komponen-komponen

satu sama lain yang tidak dapat dipisahkan dan saling berhubungan satu sama

lain. Komponen-komponen tersebut meliputi tujuan pendidikan, peserta
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didik, pendidik, kurikulum, fasilitas dan interaksi edukatif. Komponen-

komponen pendidikan diharapkan mampu menciptakan pendidikan yang

berkualitas melalui proses pembelajaran.

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan

sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran yang baik

dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan. Kegiatan

pembelajaran dirancang mengikuti prinsip-prinsip pembelajaran, keluasan

muatan/materi, pengalaman belajar, tempat dan waktu belajar, alat/sumber

belajar, model pembelajaran dan cara penilaian. Kualitas pembelajaran dapat

diukur dan ditentukan oleh sejauh mana kegiatan pembelajaran dapat

mengubah perilaku anak ke arah yang sesuai dengan tujuan kompetensi yang

telah ditetapkan. Oleh karena itu, guru PAUD diharapkan mampu

merencanakan, mengembangkan, dan melaksanakan kegiatan pembelajaran

yang sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, dan perkembangan anak.

Merencanakan pembelajaran merupakan sebuah usaha untuk menjalankan

proses pembelajaran agar dapat berjalan dengan baik dan matang sehingga

akan mendapatkan hasil pembelajaran yang memuaskan seperti apa yang

diharapkan. Untuk terlaksananya pembelajaran yang optimal bagi anak usia

dini diperlukan program terencana yang menyediakan sejumlah pengalaman

belajar yang dapat mengembangkan seluruh potensi dan aspek perkembangan

secara optimal. Program terencana tersebut disebut dengan kurikulum.

Kurikulum anak usia dini dirancang untuk membantu anak mengembangkan

potensinya secara utuh yang mencakup aspek perkembangan spiritual,

kognitif, fisik motorik, sosial emosional, bahasa dan seni.



3

Kurikulum termasuk kurikulum PAUD selalu dinamis, selalu berubah seiring

dengan lajunya perkembangan masyarakat serta perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi. Kurikulum PAUD yang diberlakukan saat ini

adalah kurikulum 2013 PAUD. Sebagai pendidik/guru PAUD tentunya harus

memahami benar tentang karakteristik kirikulum 2013 PAUD ini agar dapat

menyusun rencana pembelajaran di PAUD sesuai standar yang di tetapkan.

Hal ini mengacu pada Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar

Nasional Pendidikan Anak Usia Dini bahwa seorang guru PAUD harus

memiliki kompetensi salah satunya kompetensi pedagogik yaitu kemampuan

guru dalam merencanakan pembelajaran anak usia dini berdasarkan

kurikulum.

Kenyataan di lapangan dari hasil penelitian pendahuluan yang dilakukan

peneliti di TK PGRI 1 Toto Harjo Kecamatan Purbolinggo Kabupaten

Lampung Timur ditemukan adanya permasalahan yang berkaitan dengan

merencanakan pembelajaran. Permasalahan tersebut diantaranya kegiatan

pembelajaran yang tertuang pada rencana pelaksanaan pembelajaran harian

(RPPH) kurang sesuai dengan tema, kegiatan pembelajaran yang tertuang di

rencana pelaksanaan pembelajaran harian (RPPH) lebih menekankan pada

membaca, menulis dan berhitung, sebagian guru hanya menuliskan

kegiatannya saja dan skenario pembelajaran pada rencana pelaksanaan

pembelajaran harian (RPPH) yang di buat guru tidak di tulis secara jelas,

sehingga kurang dipahami oleh orang lain yang membacanya. Hal ini menjadi

salah satu alasan bagi guru untuk membuat rencana pembelajaran berdasarkan

kurikulum yang berlaku agar pembelajaran yang dilakukan memiliki tujuan
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yang jelas, bermakna bagi anak dan mengembangkan seluruh potensi yang di

miliki anak.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat diidentifikasikan sebagai

berikut :

1. Kegiatan pembelajaran yang tertuang pada rencana pelaksanaan

pembelajaran harian (RPPH) kurang sesuai dengan tema.

2. Kegiatan pembelajaran yang tertuang di rencana pelaksanaan

pembelajaran harian (RPPH) lebih menekankan pada membaca, menulis

dan berhitung.

3. Skenario pembelajaran pada rencana pelaksanaan pembelajaran harian

(RPPH) yang di buat guru tidak di tulis secara jelas.

C. Fokus Penelitian

Pada penelitian ini yang berjudul “Kemampuan guru PAUD dalam

merencanakan pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013 di TK PGRI 1 Toto

Harjo Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016”

pembatasan masalahnya yaitu karena sering muncul permasalahan yang

terjadi dilapangan, maka penelitian ini di batasi:

1. Kemampuan guru PAUD dalam menyusun program semester

berdasarkan kurikulum 2013.

2. Kemampuan guru PAUD dalam menyusun rencana pelaksanaan

pembelajaran mingguan (RPPM) berdasarkan kurikulum 2013.
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3. Kemampuan guru PAUD dalam menyusun rencana pelaksanaan

pembelajaran harian (RPPH) berdasarkan kurikulum 2013.

D. Rumusan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, identifikasi dan fokus masalah di atas, maka

dapat di ajukan rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana kemampuan guru PAUD dalam merencanakan pembelajaran

berdasarkan kurikulum 2013 di TK PGRI 1 Toto Harjo Kecamatan

Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan:

Untuk mendeskripsikan kemampuan guru PAUD dalam merencanakan

pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013 di TK PGRI 1 Toto Harjo

Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan untuk

mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya tentang kemampuan guru

PAUD dalam merencanakan pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013

di TK PGRI 1 Toto Harjo Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung

Timur.
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2. Manfaat Praktis

a. Bagi Guru

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sarana untuk mengambil

inisiatif dalam rangka penyempurnaan menyusun rencana

pembelajaran dimasa mendatang dan dapat menambah wawasan bagi

guru tentang kemampuan guru dalam merencanakan pembelajaran

berdasarkan kurikulum 2013.

b. Bagi Kepala Sekolah

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi wacana yang produktif bagi

kepala sekolah untuk meningkatkan kemampuan guru dalam

merencanakan pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013.

c. Bagi Anak

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk mengembangkan

potensi anak, pembelajaran yang lebih kreatif dan membuat suasana

kelas lebih menyenangkan.



II. KAJIAN PUSTAKA

A. Kemampuan Guru PAUD

Guru memiliki tugas memberikan ilmu. Secara umum ada tiga tugas guru

sebagai profesi yakni mendidik, mengajar dan melatih. Peran guru sangat

berpengaruh pada keberhasilan suatu pembelajaran. Berdasarkan

Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 Pasal 24 ayat (1) tentang Standar

Pendidikan dan Tenaga Kependidikan menyatakan bahwa:

Pendidik anak usia dini merupakan tenaga profesional yang bertugas
merencanakan, melaksanakan pembelajaran dan menilai hasil
pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pelatihan, pengasuhan
dan perlindungan.

Berdasarkan Permendikbud di atas, guru diartikan sebagai pihak yang paling

berperan dalam melaksanakan pembelajaran. Begitu pentingnya peran guru

dalam pembelajaran sehingga menuntut keprofesionalan guru.

Guru PAUD yang profesional tentunya sudah memiliki kualifikasi akademik

pendidikan yang sesuai dengan peraturan pemerintah. Sebagaimana tertera

dalam Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 Pasal 25, yang menyatakan

bahwa:

Kualifikasi akademik guru PAUD: memiliki ijazah Diploma empat (D
IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan anak usia dini yang
diperoleh dari program studi terakreditasi, atau memiliki ijazah
diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) kependidikan lain yang relevan
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atau psikologi yang diperoleh dari program studi terakreditasi dan
memiliki sertifikat Pendidikan Profesi Guru (PPG) PAUD dari
perguruan tinggi yang terakreditasi.

Berdasarkan Permendikbud di atas menekankan bahwa menjadi guru

profesional seyogyanya berangkat dari riwayat pendidikan yang tinggi dan

sesuai dengan bidangnya. Selain memiliki kualifikasi akademik pendidikan

yang sesuai dengan bidangnya, guru PAUD yang profesional harus

mempunyai kemampuan dalam menerapkan pengetahuan dan ketrampilannya

dalam praktek sehari-hari. Menurut Depdikbud (2000:707) “kemampuan

berasal dari kata dasar mampu, memiliki arti kesanggupan, kecakapan atau

kekuatan”. Sementara, menurut  Wijaya & Rusyan (1991:24) “Kemampuan

dasar guru itu tidak lain adalah kompetensi guru”. Berdasarkan pengertian

tersebut, dapat diartikan kemampuan merupakan turunan dari istilah

kompetensi.

Seorang guru akan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik apabila ia

memiliki kemampuan dasar atau kompetensi keguruan yang dimilikinya,

karena hal ini mempunyai pengaruh yang dominan terhadap keberhasilan

pengajarannya. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005

tentang Guru dan Dosen menetapkan bahwa guru harus menguasai 4

kompetensi, yaitu:

1. Kompetensi pedagogik

Kompetensi pedagogik yang harus dikuasai guru meliputi pemahaman

guru terhadap siswa, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran,

evaluasi hasil belajar, dan pengembangan siswa untuk

mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.
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2. Kompetensi kepribadian

Kompetensi kepribadian bagi guru merupakan kemampuan personal

mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif berakhlak

mulia dan berwibawa, dan dapat menjadi teladan bagi siswa.

3. Kompetensi sosial

Kompetensi sosial merupakan kemampuan yang harus dimiliki guru

untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan siswa, sesama

pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali siswa, dan masyarakat

sekitar.

4. Kompetensi professional

Kompetensi professional merupakan penguasaan materi pembelajaran

secara luas dan mendalam yang harus dikuasai guru mencakup

penguasaan materi kurikulum mata pelajaran disekolah dan subtansi

kelimuan yang menaungi materi, serta penguasaan terhadap struktur dan

metodologi keilmuan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kemampuan menjadi

modal dasar yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam menjalankan

tugasnya. Seorang guru dapat menjalankan tugasnya dengan baik apabila

didukung oleh kemampuan yang baik. Kemampuan guru yang dimaksud

dalam penelitian ini adalah kemampuan guru PAUD dalam merencanakan

pembelajaran. Kemampuan guru dalam merencanakan pembelajaran

merupakan komponen dari kompetensi pedagogik.
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B. Merencanakan Pembelajaran PAUD Berdasarkan Kurikulum 2013

1. Merencanakan Pembelajaran

Mengacu pada Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar

Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, bahwa merencanakan

pembelajaran merupakan kemampuan yang harus dimiliki guru PAUD.

Perencanaan penting untuk pembelajaran di PAUD, karena

memungkinkan anak diberi kesempatan terbaik untuk memperoleh

kemajuan dalam perkembangan dan belajar melalui kegiatan bermain.

Menurut Muslich (2007:102) mengemukakan bahwa:

Perencanaan pembelajaran merupakan persiapan pengelolaan
pembelajaran yang akan dilaksanakan dalam kelas pada setiap tatap
muka. Perencanaan pembelajaranan ini paling tidak memuat
perumusan tujuan/kompetensi, pemilihan dan pengorganisasian
materi, pemilihan sumber/media pembelajaran, skenario
pembelajaran, serta penilaian proses dan hasil belajar.

Sedangkan menurut Sanjaya (2010:28) mengemukakan bahwa:

Perencanaan pembelajaran adalah proses pengambilan keputusan
hasil berfikir secara rasional tentang sasaran dan tujuan
pembelajaran tertentu, yakni perubahan perilaku serta rangkaian
kegiatan yang harus di laksanakan sebagai upaya pencapaian tujuan
tersebut dengan memanfaatkan segala potensi dan sumber belajar
yang ada.

Berdasarkan dari pengertian perencanaan pembelajaran di atas maka

dapat disimpulkan perencanaan pembelajaran adalah proses merancang

suatu kegiatan yang akan dilakukan melalui stimulasi untuk mencapai

tujuan yang di tetapkan pada suatu lingkungan belajar. Perencanaan

pembelajaran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perencanaan

pembelajaran PAUD berupa rancangan suatu kegiatan bermain yang
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memfasilitasi anak dalam proses belajar yang dijabarkan dalam bentuk

semester, mingguan dan harian.

Rencana pembelajaran dibuat sebelum kegiatan pembelajaran

dilaksanakan. Rencana pembelajaran harus mengacu kepada karakteristik

(usia, sosial budaya, dan kebutuhan individual) anak. Berdasarkan

Permendikbud Nomor 146 Tentang Kurikulum 2013 PAUD dalam

Yulaelawati (2015:3) jenis perencanaan pembelajaran terdiri dari dua

dokumen, yaitu:

1. Dokumen 1 berisi sekurang-kurangnya: visi, misi, tujuan satuan
pendidikan, program pengembangan dan materi pembelajaran,
pengaturan beban belajar, kalender pendidikan dan program
tahunan, dan SOP.

2. Dokumen 2 berisi perencanaan program semester (Prosem),
rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan (RPPM), dan
rencana pelaksanaan pembelajaran harian (RPPH) yang
dilengkapi dengan rencana penilaian perkembangan anak.

Berkaitan dengan tugas guru sebagai perencana, perencanaan
pembelajaran wajib disusun oleh guru secara mandiri, sesuai
dengan yang tertuang dalam Dokumen 2 dan mengacu pada muatan
pembelajaran yang telah dirumuskan dalam Dokumen 1 (pemetaan
materi pembelajaran berdasarkan program dan kompetensi dasar).

Berdasarkan penjelasan di atas sebagai perencana, guru wajib menyusun

perencanaan pembelajaran sesuai dengan yang tertuang dalam dokumen

2. Dokumen 2 berisi perencanaan program semester (Prosem), rencana

pelaksanaan pembelajaran mingguan (RPPM) dan rencana pelaksanaan

pembelajaran harian (RPPH) yang dilengkapi dengan rencana penilaian

perkembangan anak.
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2. Kurikulum 2013 PAUD

Kurikulum merupakan suatu pedoman dalam pembelajaran. Menurut

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional dijelaskan bahwa:

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai
tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai
pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai
tujuan pendidikan tertentu.

Sedangkan Nugraha (2012:1.6) mengemukakan:

Kurikulum adalah program pendidikan yang disusun secara logis
dan sistematis sebagai pedoman umum untuk penyelenggaraan
sistem pendidikan, yang memfasilitasi diperolehnya pengalaman
dan atau hasil secara optimal, sehingga dapat melahirkan siswa
yang memiliki kemampuan (kompetensi) baik kompetensi
akademik, personal, sosial, maupun vokasioanl secara terintegrasi
untuk bekal kehidupan yang dihadapinya.

Sementara Patmonodewo (2000:56) mengemukakan “kurikulum PAUD

adalah seluruh usaha atau kegiatan disekolah untuk merangsang anak

supaya belajar baik didalam maupun diluar kelas”.

Selain itu pada Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 di jelaskan

bahwa:

Kurikulum PAUD adalah seperangkat rencana dan pengaturan
mengenai tujuan, isi, dan bahan pengembangan serta cara yang
digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan
pengembangan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Berdasarkan uraian di atas, disimpulkan bahwa kurikulum PAUD

merupakan pedoman kegiatan belajar yang direncanakan untuk untuk

mendorong perkembangan peserta didik secara optimal.
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Kurikulum bersifat dinamis, karena perubahan kurikulum dinilainya

dipengaruhi oleh kebutuhan manusia yang selalu berubah juga pengaruh

dari luar, dimana secara menyeluruh kurikulum itu tidak berdiri sendiri,

tetapi dipengaruhi oleh perubahan iklim ekonomi, politik, dan

kebudayaan. Sehingga dengan adanya perubahan kurikulum, pada

gilirannya berdampak pada kemajuan bangsa dan negara. Perubahan

yang terjadi adalah pergantian kurikulum 2013 dari kurikulum

sebelumnya. Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini diberlakukan

mulai tahun ajaran 2014/2015. Adapun tujuan kurikulum 2013 PAUD

menurut Dirjen PAUD NI (2014:7) bahwa:

Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini bertujuan untuk
mendorong perkembangan peserta didik secara optimal sehingga
memberi dasar untuk menjadi manusia Indonesia yang memiliki
kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman,
produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi
pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan
peradaban dunia.

Jadi pada dasarnya kurikulum 2013 PAUD merupakan pedoman kegiatan

belajar yang direncanakan untuk untuk mendorong perkembangan

peserta didik secara optimal sehingga memberi dasar untuk menjadi

manusia Indonesia yang memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan

warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta

mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa,

bernegara, dan peradaban dunia.
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3. Alur Menyusun Perencaaan Pembelajaran PAUD

Alur menyusun perencanaan pembelajaran PAUD menurut

Kemendikbud (2014:15) perlu mengetahui berikut ini :

a. Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA)

Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak merupakan kriteria

minimal tentang kualifikasi perkembangan anak yang mencakup

aspek nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial-

emosional, dan seni.

b. Kompentensi Inti (KI)

Kompetensi Inti (KI) Pendidikan Anak Usia Dini merupakan tingkat

kemampuan untuk mencapai STPP yang harus dimiliki peserta didik

PAUD pada usia 6 tahun. Menurut Permendikbud Nomor 146 Tahun

2014 Tentang Kurikulum 2013 PAUD Pasal 4 ayat (1) Kompetensi

Inti berisi gambaran mengenai kompetensi utama yang

dikelompokkan ke dalam kompetensi sikap, pengetahuan, dan

keterampilan. Secara terstruktur kompetensi inti dimaksud mencakup:

1. Kompetensi Inti-1 (KI-1) untuk kompetensi inti sikap spiritual.
2. Kompetensi Inti-2 (KI-2) untuk kompetensi inti sikap sosial.
3. Kompetensi Inti-3 (KI-3) untuk kompetensi inti pengetahuan.
4. Kompetensi Inti-4 (KI-4) untuk kompetensi inti keterampilan

Rumusan kualitas masing-masing kompetensi inti yang harus dimiliki

peserta didik terurai dalam tabel di bawah ini :



15

KOMPETENSI INTI

KI-1 Menerima ajaran agama yang dianutnya

KI-2 Memiliki perilaku hidup sehat, rasa ingin tahu, kreatif dan
estetis, percaya diri,disiplin, mandiri, peduli, mampu
bekerja sama, mampu menyesuaikan diri, jujur, dan santun
dalam berinteraksi dengan keluarga, pendidik dan/atau
pengasuh,dan teman

KI-3 Mengenali diri, keluarga, teman, pendidik dan/atau
pengasuh, lingkungan sekitar, teknologi, seni, dan budaya
di rumah, tempat bermain dan satuan PAUD dengan cara:
mengamati dengan indra (melihat, mendengar, menghidu,
merasa, meraba); menanya; mengumpulkan informasi;
mengolah informasi/mengasosiasikan, dan
mengkomunikasikan melalui kegiatan bermain

KI-4 Menunjukkan yang diketahui, dirasakan, dibutuhkan, dan
dipikirkan melalui bahasa, musik, gerakan, dan karya
secara produktif dan kreatif, serta mencerminkan perilaku
anak berakhlak mulia

Dikutip dari Kemendikbud (2014:4).

Jadi berdasarkan uraian di atas Kompetensi Inti merupakan

operasionalisasi dari STPP dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki

anak dengan berbagai kegiatan pembelajaran melalui bermain yang

dilakukan di satuan PAUD.

c. Kompetensi Dasar

Merumuskan Kompetensi Dasar perlu memperhatikan karakteristik

peserta didik, kemampuan awal, serta ciri dari suatu program

pengembangan yang hendak dikembangkan. Menurut Haenilah

(2015:47) Kompetensi Dasar dibagi menjadi empat kelompok sesuai

dengan pengelompokkan kompetensi inti sebagai berikut:

1. Kelompok 1: kelompok Kompetensi Dasar sikap spiritual
dalam rangka menjabarkan KI-1

2. Kelompok 2: kelompok Kompetensi Dasar sikap sosial dalam
rangka menjabarkan KI-2
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3. Kelompok 3: kelompok Kompetensi Dasar pengetahuan dalam
rangka menjabarkan KI-3

4. Kelompok 4: kelompok Kompetensi Dasar keterampilan dalam
rangka menjabarkan KI-4.

Kompetensi Dasar Pendidikan Anak Usia Dini berisikan kemampuan

dan muatan pembelajaran untuk suatu tema pembelajaran pada PAUD

yang mengacu pada Kompetensi Inti. Kompetensi Dasar dijabarkan

lebih lanjut dalam indikator pencapaian perkembangan anak.

d. Indikator Perkembangan

Indikator perkembangan merupakan gambaran minimal mengenai ciri-

ciri peserta didik yang dianggap telah mencapai kemampuan dasar

pada tingkatan usia tertentu. Menurut Kemendikbud (2014:15) untuk

mempertegas kedudukan indikator, maka indikator perkembangan

harus dipahami sebagai berikut:

a. Indikator perkembangan merupakan kontinum perkembangan
dan belajar peserta didik PAUD usia lahir sampai dengan usia
6 tahun dan dijabarkan berdasarkan kelompok usia.

b. Indikator perkembangan dirumuskan berdasarkan Kompetensi
Dasar (KD).

Indikator perkembangan untuk KD pada KI 3 dan KI 4 menjadi
satu untuk memberikan pemahaman bahwa pengetahuan dan
keterampilan merupakan dua hal yang menyatu.

Jadi indikator perkembangan merupakan penanda perkembangan yang

lebih spesifik dan terukur pada satu program pengembangan untuk

menilai perkembangan anak. Apabila serangkaian indikator dalam

satu kompetensi dasar sudah tercapai, berarti target kompetensi dasar

tersebut terpenuhi.
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e. Tema Pembelajaran

Pembelajaran anak usia dini dapat dikembangkan dengan

menggunakan  tema. Tema merupakan alat yang berisi bahan kegiatan

untuk mengembangkan kompetensi secara utuh. Melalui tema

pembelajaran, peserta didik akan lebih mudah mengenal suatu konsep

pengetahuan dan dapat mempelajari sesuatu yang bersifat konkret.

Dengan demikian, indikator perkembangan anak dapat tercapai secara

optimal.

a) Aspek yang dibangun Melalui Tema

Menurut Kemendikbud (2014:10) tema yang dikembangkan dalam

pembelajaran harus dapat membangun sikap perilaku, pengetahuan

dan keterampilan peserta didik.

1. Sikap perilaku: sikap beragama, perilaku hidup sehat, rasa
ingin tahu, kreatif dan estetis, percaya diri, disiplin, mandiri,
peduli, mampu bekerja sama, mampu menyesuaikan diri,
jujur, santun dalam berinteraksi dengan keluarga, teman dan
guru.

2. Pengetahuan yang dapat dikembangkan berupa : pengetahuan
tentang diri, keluarga, teman, guru, lingkungan sekitar,
teknologi, seni dan budaya.

3. Keterampilan yang dikembangkan berupa : kemampuan
berpikir, berkomunikasi, bertindak produktif dan kreatif
melalui bahasa, musik, karya dan gerakan sederhana.

Jadi dalam memilih tema tidak hanya asal menentukan tema, tema

yang di buat harus mengandung ketiga aspek tersebut. Karena dengan

pemilihan tema yang tepat untuk anak, dapat memenuhi kebutuhan

anak akan kebutuhannya untuk kegiatan serta gerak fisik, interaksi

sosial, kemadirian dan konsep diri yang positif.
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b) Prinsip dalam Memilih Tema Pembelajaran PAUD

Menurut Iskandar (2015:3) ada beberapa prinsip yang harus dipegang

oleh seorang pendidik yang bertugas membuat tema pembelajaran

yaitu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Kedekatan, artinya tema hedaknya dipilih mulai dari tema
yang terdekat dengan kehidupan anak.

2. Kesederhanaan, artinya tema yang dipilih yang sudah dikenal
anak agar anak dapat menggali lebih banyak pengalamannya.

3. Kemenarikan, artinya tema yang dipilih harus mampu
menarik minat belajar anak.

4. Keinsidentalan, artinya pemilihan tema tidak selalu baku
yang direncanakan di awal tahun, tetapi juga dapat
menyisipkan kejadian luar biasa yang dialami anak.

Jadi dengan prinsip memilih tema pembelajaran tersebut anak belajar

mulai dari hal yang terdekat dengan kehidupan anak ke hal yang lebih

jauh dari kehidupan anak, yang sederhana ke yang rumit bagi anak.

Hal ini bertujuan agar pembelajaran yang dilaksanakan lebih menarik

dan mendalam.

c) Mengembangkan Tema Menjadi Sub-sub Tema

Mengembangkan tema menjadi sub-sub tema menurut Iskandar

(2015:4) sebagai berikut:

1. Subtema yang dikembangkan merupakan topik-topik yang
lebih khusus dan lebih dalam.

2. Kekhususan dan kedalaman subtema memperhatikan usia
anak

3. Kekhususan dan kedalaman subtema memperhatikan
kesiapan guru

4. Kekhususan dan kedalaman subtema memperhatikan
ketersediaan dan sumber belajar pendukung

Berdasarkan pengembangan tema menjadi sub-sub tema di atas

dimaksudkan agar pengetahuan yang dibahas bersama anak dapat

menghubungkan pengetahuan baru dan memudahkan guru PAUD
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dalam pengembangan kegiatan belajar sesuai dengan konsep dan

sarana yang dimiliki lingkungan.

f. Kegiatan Pembelajaran di PAUD

Sebelum merencanakan kegiatan pembelajaran pendidik PAUD perlu

memperhatikan dan memahami:

a) Karakteristik Cara Belajar Anak Usia Dini

Adapun karakteristik cara belajar anak usia dini Menurut

Kemendikbud (2014:10) sebagai berikut:

1. Anak belajar secara bertahap.
2. Cara berpikir anak bersifat khas.
3. Anak-anak belajar dengan berbagai cara.
4. Anak belajar satu sama lain dalam lingkungan sosial.
5. Anak belajar melalui bermain.

Berdasarkan karakteristik di atas dapat disimpulkan bahwa cara

belajar anak usia dini mempunyai berbagai macam karakteristik

seperti kegiatan dilakukan secara bertahap mengikuti tahapan

perkembangan berpikir peserta didik, anak berpikir secara konkret,

berpikir dari apa yang dia lakukan dan berdasarkan imajinasinya.

Mereka menyerap informasi melalui pengalaman nyata yang mereka

alami dengan objek, orang, dan kegiatan yang berada di sekitar

dengan memanfaatkan alat indera: penciuman, perasa, pendengaran,

penglihatan, peraba, bertanya, dan menalar. Anak belajar dengan

meniru perilaku dan yang ditunjukkan, dan diekspresikan oleh

orangtua, pendidik, dan lingkungan sosial. Bermain membantu

mengembangkan berbagai potensi anak. Melalui bermain anak diajak
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bereksporasi, menemukan, dan memanfaatkan objek-objek yang dekat

dengan anak, sehingga pembelajaran menjadi bermakna bagi anak.

b) Prinsip Pembelajaran PAUD

Prinsip pembelajaran PAUD menurut Haenilah (2015:85) sebagai

berikut:

1. Anak belajar dari kenyataan (real learning)
2. Anak belajar secara nyata (authentic learning)
3. Mendorong anak untuk terlibat langsung (hands on

experiences)
4. Belajar dengan cara berbuat (learning by doing)
5. Belajar dilandasi perasaan sengang (enjoyment)
6. Belajar bersifat menantang (challenging)
7. Tidak memisahkan anak dari kebutuhan bermain (playful)

Berdasarkan prinsip pembelajaran PAUD di atas dapat disimpulkan

bahwa pada dasarnya anak di bawah usia 6 tahun berada pada masa

bermain. Pemberian rangsangan pendidikan dengan cara yang tepat

melalui bermain, dapat memberikan pembelajaran yang bermakna

pada anak. Oleh karena itu pendidik harus mampu mengembangkan

semua aspek perkembangan sesuai dengan tahapan usia anak,

memberi rangsangan pendidikan atau stimulasi sesuai dengan

kebutuhan anak, menciptakan suasana yang bisa mendorong semangat

belajar, motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, inovasi dan

kemandirian sesuai dengan karakteristik minat, potensi, tingkat

perkembangan, dan kebutuhan anak. Selain itu, pendidik harus

mampu menciptakan suasana yang mendorong anak aktif mencari,

menemukan, menentukan pilihan, mengemukakan pendapat, dan

melakukan serta mengalami sendiri. Pemberian rangsangan
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pendidikan juga diarahkan untuk mengembangkan nilai-nilai yang

membentuk karakter yang positif pada anak dan di dukung oleh

lingkungan yang kondusif.

c) Pendekatan Saintifik di PAUD

Pembelajaran pada Kurikulum 2013 dilaksanakan melalui pendekatan

saintifik dalam proses bermain. Menurut Kemendikbud (2014:12)

bahwa:

Pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang
sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengkonstruk
kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan melalui
tahapan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi,
menalar, dan mengomunikasikan.

Pendekatan saintifik tidak diartikan sebagai belajar sain tetapi

menggunakan proses saintis dalam kegiatan belajar. Pembelajaran

saintifis pada anak usia dini merupakan hal yang sangat penting untuk

banyak aspek perkembangan anak. Berpikir saintifik adalah

kemampuan berpikir dalam memahami masalah, menganalisa,

mencari pemecahannya, dan menghasilkan sesuatu yang inovatif dan

kreatif. Pada anak usia dini pengenalan proses saintifik dilakukan

dengan cara melibatkan anak langsung dalam kegiatan yakni

melakukan, mengalami pencarian informasi dengan bertanya, mencari

tahu jawaban hingga memahami dunia dengan gagasan-gagasan yang

mengagumkan. Menurut Dirjen PAUD NI (2014:16) bahwa

pendekatan saintifik menerapkan proses :

1. Mengamati (Observing)
2. Menanya (Questioning)
3. Mengumpulkan (Colecting)
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4. Mengasosiasi (Associating)
5. Mengkomunikasikan (Communicating)

Sesuai pendapat diatas proses pembelajaran dengan pendekatan

saintifik di awali dengan mengamati, menanya, mengumpulkan,

mengasosiasi dan mengkomunikasikan. Mengamati dilakukan untuk

mengetahui objek diantaranya dengan menggunakan indera seperti

melihat, membaca buku, mendengar, menghidu, marasa dan meraba.

Menyanya, anak didorong untuk bertanya, baik tentang objek yang

telah diamati maupun hal-hal lain yang ingin diketahui.

Mengumpulkan informasi dilakukan melalui beragam cara, misalnya:

dengan melakukan, mencoba, mendiskusikan, membaca buku,

menanya, dan menyimpulkan hasil dari berbagai sumber. Menalar

merupakan kemampuan menghubungkan informasi yang sudah

dimiliki dengan informasi yang baru diperoleh sehingga mendapatkan

pemahaman yang lebih baik tentang suatu hal. Mengomunikasikan

merupakan kegiatan untuk menyampaikan hal-hal yang telah

dipelajari dalam berbagai bentuk, misalnya melalui cerita, gerakan,

dan dengan menunjukkan hasil karya berupa gambar, berbagai bentuk

dari adonan, boneka dari bubur kertas, kriya dari bahan daur ulang,

dan hasil anyaman.

g. Alokasi Waktu

Alokasi pembelajaran PAUD merupakan keseluruhan pengalaman

belajar yang harus diikuti peserta didik dalam satu minggu, satu semester

dan satu tahun. Menurut Permendikbud Nomor 146 Tahun 2014
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Tentanng Kurikulum 2013 PAUD “alokasi pembelajaran untuk anak usia

4-6 tahun dilakukan melalui  tatap muka per minggu paling sedikit 900

menit”. Apabila satuan PAUD hanya melakukan tatap muka 540 menit

per minggu maka harus diperkaya dengan pengasuhan terprogram oleh

orang tua/wali peserta didik dengan durasi paling sedikit 360 menit per

minggu.

4. Tahap Penyusunan Program Pembelajaran

a. Perencanaan Program Semester

Program semester merupakan sebuah program yang berisikan garis-garis

besar mengenai hal-hal yang hendak di laksanakan dan di capai dalam

satu semester. Langkah-langkah penyusunan program semester menurut

Yulaelawati (2015:4) adalah sebagai berikut:

1. Memilih tema satu semester.
2. Mengembangkan tema menjadi sub-subtema.
3. Menentukan alokasi waktu untuk setiap tema dan sub-subtema.
4. Menetapkan Kompetensi Dasar (KD) di setiap tema.

Dari langkah-langkah di atas program semester di buat untuk

mempermudah seorang guru dalam proses pembelajaran satu semester

dan sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan pembelajaran

yang dilakukan. Pada program semester pemilihan dan penentuan tema

dilakukan guru sebelum awal semester kegiatan pembelajaran dimulai

dengan memperhatikan prinsip pengembangan tema. Subtema dan sub-

subtema yang dikembangkan merupakan topik-topik yang lebih khusus

dan lebih dalam. Kekhususan dan kedalaman subtema dan sub-subtema

memperhatikan usia anak, kesiapan guru, dan ketersediaan sumber
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belajar pendukung. Waktu pembahasan setiap tema/sub-subtema

disesuaikan dengan minat anak, keluasan, kedalaman, dan sumber/media

yang tersedia.

Penentuan Kompetensi Dasar memuat seluruh aspek perkembangan Nilai

Agama dan Moral (NAM), fisik-motorik, kognitif, sosial-emosional

(sosem), bahasa, dan seni. Kompetensi Dasar dapat ditulis lengkap atau

dapat dituliskan kodenya saja. Kompetensi Dasar dapat diulang-ulang di

tiap tema/subtema/sub-subtema yang berbeda. Tema/subtema/sub-

subtema yang sudah ditentukan di awal dapat berubah bila ada kondisi

tertentu dengan melibatkan anak tanpa harus mengubah Kompetensi

Dasar yang sudah ditetapkan.

b. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Mingguan (RPPM)

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Mingguan (RPPM) disusun untuk

pembelajaran selama satu minggu. RPPM dijabarkan dari Program

Semester. Menurut Yulaelawati (2015:13) RPPM berisi :

1. KD yang dipilih
2. Materi pembelajaran
3. Rencana kegiatan

Dari langkah penyusunan RPPM di atas dapat disimpulkan bahwa untuk

penyusunan RPPM hal terpenting yang perlu di cantumkan adalah

identitas program layanan, Kompetensi Dasar, materi pembelajaran, dan

rencana kegiatan.
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a) Kompetensi Dasar

Menurut Yulaelawati (2015:14) KD yang dipilih di RPPM adalah:

1. Kompetensi Dasar sesuai yang ditetapkan pada Program
Semester

2. Komposisi Kompetensi Dasar yang diambil mewakili seluruh
program pengembangan

3. Kompetensi Dasar dapat diambil seluruhnya atau sebagian
Kompetensi Dasar yang ada di tema

4. Kompetensi Dasar dapat dituliskan dengan urutan angka atau
dituliskan secara utuh

5. Materi pembelajaran diambil dari materi pembelajaran di KTSP

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa Kompetensi

Dasar yang ditetapkan dalam RPPM sesuai dengan Kompetensi Dasar

yang sudah ditetapkan pada program semester atau jika dipandang

penting dapat diubah sesuai dengan kondisi, komposisi Kompetensi

Dasar yang diambil mewakili seluruh program pengembangan (nilai

agama dan moral, fisik-motorik, kognitif, bahasa, sosial-emosional,

dan seni), Kompetensi Dasar untuk subtema atau sub-subtema dapat

diambil seluruhnya atau hanya sebagian dari Kompetensi Dasar yang

ada di tema, Kompetensi Dasar yang sudah dipilih dapat diulang

kembali untuk digunakan di tema lainnya, penulisan Kompetensi

Dasar dapat dituliskan dengan urutan angka atau dituliskan secara

utuh, penempatan Kompetensi Dasar dapat masuk ke dalam kolom

atau ditulis di atas setelah identitas program. Materi pembelajaran

diambil dari materi pembelajaran yang sudah dijabarkan di KTSP.



26

b) Materi Pembelajaran

Menurut Yulaelawati (2015:15) cara menetapkan materi pembelajaran

pada RPPM adalah:

1. Materi pembelajaran disesuaikan dengan kemampuan belajar
anak

2. Materi pengembangan sikap dimasukkan ke dalam SOP
3. Materi pembelajaran dikaitkan dengan tema/ subtema/ sub-

subtema
4. Materi pelajaran untuk satu tema/subtema/ sub-subtema akan

diulang-ulang sesuai dengan alokasi waktu RPPM

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa banyaknya

materi pembelajaran yang diambil disesuaikan dengan kemampuan

belajar anak, materi pengembangan sikap dimasukkan ke dalam SOP

dan menjadi pembiasaan yang diterapkan sehari-hari sepanjang tahun,

materi pengembangan sikap yang telah dimasukkan ke dalam SOP

terus diterapkan walaupun tidak lagi dicantumkan dalam RPPM,

materi pembelajaran dikaitkan dengan tema/ subtema/ sub-subtema,

materi pelajaran untuk satu tema/subtema/ sub-subtema akan diulang-

ulang sesuai dengan alokasi waktu RPPM untuk penguatan

kemampuan anak.

d) Rencana Kegiatan

Menurut Yulaelawati (2015:16) Rencana kegiatan pada RPPM berisi:

1. Rencana kegiatan untuk 1 minggu harus bervariasi
2. Jumlah kegiatan yang disediakan setiap harinya minimal 4

kegiatan berbeda
3. Rencana kegiatan harus dapat mencerminkan pendekatan

saintifik
4. Rencana kegiatan memperhatikan model pembelajaran
5. Rencana kegiatan memberi pengalaman nyata anak
6. Rencana kegiatan sesuai tema
7. Kegiatan puncak tema dilaksanakan pada akhir tema
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Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa rencana

kegiatan berisi beberapa rencana kegiatan yang dapat diikuti anak,

rencana kegiatan harus menarik dan membolehkan anak-anak untuk

memilih dari banyak kegiatan yang disiapkan guru, rencana kegiatan

untuk 1 minggu harus bervariasi agar anak tidak bosan, jumlah

kegiatan yang disediakan setiap harinya minimal 4 kegiatan berbeda

untuk tetap menjaga minat belajar anak dan agar anak memiliki

pengalaman belajar yang beragam, rencana kegiatan harus dapat

mencerminkan pendekatan saintifik, rencana kegiatan memperhatikan

model pembelajaran (area, sentra, sudut, kelompok dengan kegiatan

pengaman) yang digunakan di setiap satuan PAUD, rencana kegiatan

untuk satu minggu memberi pengalaman nyata anak dengan bermain

balok, drama, alam, dll. Materi pembelajaran diulang setiap harinya

selama alokasi waktu yang ditetapkan di RPPM tetapi dengan

kegiatan yang berbeda. Tujuannya agar anak dapat mencapai hasil

belajar yang optimal dengan pengalaman belajar yang menarik

sehingga tidak membosankan, rencana kegiatan disesuaikan dengan

tema, untuk menunjukkan kebermaknaan pelaksanaan pembelajaran

tematik, setiap akhir tema dikuatkan dengan kegiatan puncak tema.

c. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian (RPPH)

Rencana pelaksanaan pembelajaran harian (RPPH) merupakan acuan

untuk mengelola kegiatan bermain dalam satu hari. Rencana pelaksanaan

pembelajaran harian (RPPH) disusun dan dilaksanakan oleh guru.
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Penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran harian (RPPH) menurut

Yulaelawati (2015:19) memuat komponen-komponen berikut:

1. Perumusan tujuan pembelajaran
2. Materi/muatan pembelajaran
3. Alat dan bahan
4. Kegiatan pembelajaran (pembukaan, inti, penutup)
5. Rencana penilaian
6. Alokasi waktu

Dari penyusunan RPPH di atas dapat disimpulkan bahwa untuk

penyusunan format RPPH tidak harus baku, tetapi memuat komponen-

komponen yang ditetapkan.

a) Perumusan Tujuan Pembelajaran

Menurut Yulaelawati (2015:19) Perumusan tujuan pembelajaran
berisi:

1. KD dikembangkan menjadi indikator
2. Pengembangan indikator sangat jelas dan terukur
3. Tujuan dikembangkan berdasarkan indikator

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa perumusan

tujuan pembelajaran RPPH harus jelas dan terukur KD dikembangkan

menjadi indikator, pengembangan indikator sangat jelas dan terukur

serta tujuan dikembangkan berdasarkan indikator.

b) Materi Pembelajaran

Menurut Yulaelawati (2015:19) materi pada RPPH berisi:

1. Materi diambil dari materi di RPPM
2. Materi sejalan dengan tujuan
3. Materi dapat dibedakan: materi untuk pengembangan sikap

dan materi pengembangan pengetahuan dan keterampilan

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa materi diambil

dari materi yang telah dijabarkan di RPPM, materi sejalan dengan
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tujuan yang telah dituliskan di atasnya, materi dapat dibedakan:

Materi untuk pengembangan sikap dapat dituliskan di RPPM lalu

masuk ke SOP atau langsung dimasukkan menjadi kegiatan rutin dan

diterapkan melalui pembiasaan serta diulang-ulang setiap hari

sepanjang tahunnya (ditindak lanjuti dengan dimasukkan ke dalam

SOP kegiatan) dan materi pengembangan pengetahuan dan

keterampilan dikenalkan sesuai dengan RPPH.

c) Alat dan Bahan Kegiatan

Menurut Yulaelawati (2015:21) alat dan bahan pada RPPH berisi:

1. Alat dan bahan kegiatan sesuai dengan kegiatan yang akan
dikelola

2. Alat dan bahan kegiatan menarik minat belajar anak

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa alat dan bahan

sangat terkait dengan kegiatan yang akan dikelola guru pada hari itu,

kegiatan yang ditetapkan tergantung pada pengelolaan model

pendekatan yang digunakan di satuan PAUD tersebut, alat dan bahan

ditata untuk menarik minat belajar anak.

d) Kegiatan Pembukaan

Menurut Nugraha (2012:11.39) kegiatan pembukaan pada RPPH perlu

memperhatikan hal-hal berikut:

1. Kegiatan pembukaan dirancang untuk membangun minat anak
2. Kegiatan pembukaan mengenalkan materi pembelajaran
3. kegiatan pembukaan dirancang untuk mengenalkan kegiatan

inti

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan

pembukaan ditujukan untuk membantu membangun minat anak agar
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anak siap bermain di kegiatan inti, kegiatan pembukaan penting untuk

mengenalkan materi pembelajaran, kegiatan pembukaan dimanfaatkan

guru untuk mengenalkan kegiatan bermain yang sudah disiapkan,

aturan bermain, menerapkan pembiasaan-pembiasaan, dan sebagainya.

e) Kegiatan Inti

Menurut Yulaelawati (2015:22) kegiatan inti pada RPPH perlu

memperhatikan hal-hal berikut:

1. Proses belajar menerapkan pendekatan saintifik
2. Proses pembelajaran dengan pendekatan saintifik diterapkan

secara lebih fleksibel dan lebih luas
3. Kegiatan Inti memberi kesempatan anak untuk bereksplorasi

membangun pengalaman bermain yang bermakna
4. kegiatan bermain disesuaikan dengan model pembelajaran
5. jumlah kegiatan yang disediakan setiap harinya minimal empat

kegiatan yang berbeda

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa proses belajar

menerapkan pendekatan saintifik, yakni anak mengamati sesuai

dengan tema yang dibahas, menanya, mengumpulkan informasi,

menalar, dan mengomunikasikan. Proses pembelajaran dengan

pendekatan saintifik diterapkan secara lebih fleksibel dan lebih luas

artinya bisa diterapkan di dalam ruangan, di luar ruangan,

menggunakan sumber belajar yang ada, atau memanfaatkan sumber

belajar lingkungan, kegiatan Inti memberi kesempatan anak untuk

bereksplorasi membangun pengalaman bermain yang bermakna, pada

tahap mengomunikasikan ditekankan pada anak menyampaikan

gagasannya melalui berbagai kegiatan bermain yang disiapkan,

kegiatan bermain disesuaikan dengan model pembelajaran

sentra/area/sudut/ kelompok dengan kegiatan pengaman, jumlah
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kegiatan yang disediakan setiap harinya minimal empat kegiatan yang

berbeda untuk memfasilitasi anak agar tetap fokus bermain. Pada

kegiatan tertentu misalnya memasak, main peran/drama, atau

pengenalan sains guru dapat menyediakan satu kegiatan saja,

penguatan mengingat (recalling) merupakan bagian dari kegiatan main

di Inti. Recalling untuk menguatkan kembali pengalaman bermain dan

konsep yang dipelajari anak.

f) Kegiatan Penutup

Menurut Nugraha (2012:11.40) kegiatan penutup pada RPPH perlu

memperhatikan hal-hal berikut:

1. Kegiatan penutup berupa transisi
2. kegiatan penutup dapat mengulang kembali apa yang

dilakukan pada saat kegiatan pembukaan
3. Kegiatan penutup dilakukan untuk menarik minat anak belajar

esok harinya

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan

penutup dilakukan di akhir kegiatan hari tersebut, kegiatan penutup

berupa transisi dari sekolah ke rumah. Kegiatannya diisi dengan

berbagai kegiatan yang membuat anak rileks, kegiatan penutup dapat

mengulang kembali apa yang dilakukan pada saat kegiatan

pembukaan, kegiatan penutup juga dapat diisi dengan kegiatan rutin

untuk memperkuat sikap yang diharapkan, kegiatan penutup dilakukan

untuk menarik minat anak belajar esok harinya.
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g) Rencana Penilaian

Menurut Iskandar (2015:24) rencana penilaian pada RPPH perlu

memperhatikan hal-hal berikut:

1. Rencana Penilaian memuat indikator perkembangan dan teknik
pengumpulan data yang akan digunakan

2. Indikator perkembangan mengacu pada indikator yang
tertuang pada lampiran Permendikbud Nomor 146 tahun 2014
tentang Kurikulum 2013 PAUD

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa rencana

penilaian memuat indikator perkembangan dan teknik pengumpulan

data yang akan digunakan. Indikator perkembangan mengacu pada

indikator yang tertuang pada lampiran Permendikbud Nomor 146

tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD dan dapat diperkaya oleh

satuan Satuan PAUD sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan kekhasan

lembaga, indikator penilaian disesuaikan dengan tujuan pembelajaran

dan materi pembelajaran, indikator penilaian sudah dikelompokkan ke

dalam program pengembangan untuk memudahkan dalam penyusunan

laporan, format rencana penilaian tidak bersifat baku.

C. Kerangka Berfikir

Peran guru PAUD dalam proses pembelajaran sangatlah penting, karena guru

tidak hanya sebagai pengajar, melainkan juga sebagai pendidik dan

pembimbing. Berhasil atau tidaknya pembelajaran sangat tergantung pada

kualitas guru. Seorang guru akan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik

apabila ia memiliki kemampuan dasar atau kompetensi guru yang di

milikinya, karena hal ini mempunyai pengaruh yang dominan terhadap
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keberhasilan pengajarannya. Kompetensi yang wajib dimiliki guru PAUD

meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial

dan kompetensi profesional. Pada keempat kompetensi tersebut kemampuan

guru PAUD dalam merencanakan pembelajaran berdasarkan kurikulum

merupakan salah satu komponen dari kompetensi pedagogik.

Mengukur kemampuan guru dalam merencanakan pembelajaran berdasarkan

kurikulum salah satunya dapat dilihat dari kelengkapan guru dalam menyusun

sejumlah program pembelajaran seperti program semester, rencana

pelaksanaan pembelajaran mingguan (RPPM) dan rencana pelaksanaan

pembelajaran harian (RPPH). Ketiga program pembelajaran tersebut

merupakan rencana pembelajaran yang wajib disusun oleh guru secara

mandiri. Pada masing-masing program pembelajaran tersebut terdapat

komponen didalamnya yaitu program semester meliputi: pemilihan tema satu

semester, pengembangan tema menjadi sub-sub tema, alokasi waktu untuk

setiap tema dan sub tema dan Kompetensi Dasar di setiap tema. Rencana

pelaksanaan pembelajaran mingguan (RPPM) meliputi: pemilihan

Kompetensi Dasar, materi pembelajaran dan rencana kegiatan. Rencana

pelaksanaan pembelajaran harian (RPPH) meliputi: perumusan tujuan,

penentuan tema kegiatan, penyusunan langkah pembelajaran, alat dan bahan

kegiatan, rencana penilaian dan alokasi waktu.



III. METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Rancangan Penenlitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian

kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu bentuk penelitian yang

bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan

hasil pengolahan data yang berupa kata-kata, gambaran umum yang terjadi di

lapangan. Penelitian kualitatif digunakan untuk memahami realitas sosial,

yaitu melihat dunia dari apa adanya, bukan dunia yang sebenarnya. Penelitian

kualitatif dilaksanakan pada kondisi almiah dan bersifat penemuan.

Menurut Yusuf (2013:329)

penelitian kualitatif merupakan suatu strategi inquiry yang menekankan
pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol,
maupun deskripsi tentang suatu fenomena; fokus dan multimetode,
bersifat alami dan holistik; mengutamakan kualitas, menggunakan
beberapa cara, serta disajikan secara naratif.

Sedangkan menurut Sugiyono (2014:9)

penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk
meneliti obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen
kunci, pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan),
analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif
lebih menekankan makna dari pada generalisasi.
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Dengan jenis kualitatif yang menghasilkan deskripsi data secara tertulis atau

kata-kata yang diucapkan dan perilaku yang diamati diharapkan dapat

memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai makna dan fakta

yang relevan, agar dapat memahami kemampuan guru dalam merencanakan

pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013.

Rancangan dalam penlitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan

berkembang setelah peneliti memasuki objek penelitian. Penelitian kualitatif

mengasumsikan realitas adalah holistik (menyeluruh), dinamis, tidak dapat

dipisah-pisahkan kedalam variabel penelitian. Berdasarkan rancangan

tersebut maka dalam penelitian kualitatif ini belum dapat dikembangkan

instrumen penelitian sebelum masalah yang diteliti jelas, oleh karena itu

dalam penelitian kualitatif peneliti merupakan instrumen penelitian utama.

Namun, setelah fokus penelitian sudah jelas, maka kemungkinan akan

dikembangkan instrumen penelitian sederhana, yang diharapkan  dapat

melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan

melalui dokumentasi dan wawancara.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di TK PGRI 1 Toto Harjo Kecamatan

Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur. TK PGRI 1 Toto Harjo merupakan

satu-satunya TK yang telah menerapkan kurikulum 2013. Penelitian ini

dilaksanakan pada bulan Mei selama satu minggu pada tahun 2016.
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C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah semua guru di TK PGRI 1 Toto Harjo

Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur yang berjumlah enam

guru dengan lulusan berbeda yang terdiri dari tiga guru lulusan sarjana

PAUD, dua guru lulusan sarjana non PAUD dan satu guru lulusan DII non

PAUD.

D. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian kualitatif adalah tampilan yang berupa kata-kata lisan

atau tertulis yang dicermati oleh peneliti, dan benda-benda yang diamati

sampai detailnya agar dapat ditangkap makna yang tersirat dalam dokumen

atau bendanya. Sumber data yang disebutkan dalam garis besar dapat di

kelompokkan menjadi dua yaitu orang dan bukan orang. (Moleong dalam

Arikunto, 2010:22).

Sumber data dalam penelitian ini berupa dokumen yang di perlukan dalam

penelitian yaitu program semester, rencana pelaksanaan pembelajaran

mingguan dan rencana pelaksanaan pembelajaran harian yang telah di buat

oleh guru.

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Arikunto (2010:264) “pengumpulan data menjadi bagian yang

sangat penting dari sebuah penelitian, terutama apabila peneliti menggunakan

metode yang berpeluang besar dimasuki unsur minat peneliti.”
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Hal senada juga diungkapkan oleh Sugiyono (2013:308) “Teknik

pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian,

karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data”.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data

yaitu primer dan sekunder. Sumber primer merupakan sumber data yang

langsung memberikan data kepada pengumpul data dan sumber sekunder

merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul

data. Adapun sumber primer dalam penelitian ini adalah dokumentasi, dan

sumber sekundernya melalui wawancara.

1. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara yang dilakukan untuk

mengumpulkan data dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang

terkait dengan data dalam penelitian. Dari teknik dokumentasi ini peneliti

dapat mengumpulkan data yang diperoleh dari dokumen berupa prosem,

RPPM dan RPPH yang dibuat oleh guru. Kemudian dokumen tersebut

akan dianalisis menggunakan pedoman analisis dokumen, sehingga

kemampuan guru dalam merencanakan pembelajaran berdasarkan

kurikulum 2013 dapat diketahui.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara

pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai

melalui komunikasi langsung (Yusuf, 2013:372). Metode wawancara
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akan dilakukan jika peneliti merasa belum jelas atau merasa ragu terkait

dokumen prosem, RPPM dan RPPH yang diserahkan oleh guru kepada

peneliti. Wawancara yang dilakukan merupakan pertanyaan yang terkait

tentang dokumen prosem, RPPM dan RPPH yang diserahkan oleh guru

kepada peneliti.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan peneliti untuk

mendapatkan sesuatu sesuai dengan apa yang akan diteliti. Menurut Sugiyono

(2012:148), “instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan

mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati”. Berdasarkan teknik

pengumpulan data  primer yang digunakan dalam penelitian ini, maka

instrumen yang digunakan adalah pedoman analisis dokumen. Adapun kisi-

kisi instrumen dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Kisi-kisi Instrumen Penelitian

Variabel Indikator Item

Kemampuan

guru PAUD

dalam

merencanakan

pembelajaran

berdasarkan

kurikulum 2013

Menyusun program

semester sesuai

dengan kebutuhan

AUD

Pemilihan tema satu semester

Pengembangan tema menjadi sub-sub

tema

Penentuan alokasi waktu untuk setiap

tema dan subtema

Penetapan KD di setiap tema

Menyusun RPPM

sesuai dengan

kebutuhan AUD

Pemilihan KD

Penetapan materi pembelajaran

Penetapan rencana kegiatan
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Menyusun RPPH

sesuai dengan

kebutuhan AUD

Perumusan tujuan

Penentuan tema kegiatan

Penyusunan langkah pembelajaran

Penentuan alat dan bahan kegiatan

Rencana penilaian

Alokasi waktu

G. Uji Validitas Instrumen

Pada penelitian ini menggunakan uji validitas, menurut Sugiyono (2014:22)

“temuan atau data dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang

dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang

diteliti”.

Sejalan dengan yang dikatakan oleh Syaodih (2007:228) “validitas instrumen

menunjukkan bahwa hasil dari suatu pengukuran menggambarkan segi atau

aspek yang diukur”.

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan diatas data yang telah ditemukan

sama dengan apa yang akan diteliti berarti data itu valid. Dalam penelitian ini

peneliti menggunakan validitas konstruk (uji ahli) dimana dapat dibantu

dengan menggunakan alat ukur instrumen yang di buat berdasarkan kisi-kisi

instrumen yang sudah diuji oleh ahlinya, yang memvalidasi instrumen

peneliti yaitu Nia Fatmawati, M.Pd dan Devi Nawangsasi M.Pd.

H. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, perlu segera dilakukan pengelolaan data. Berdasarkan

dokumentasi dan wawancara akan melakukan analisis data. Analisis data
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dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis

deskriptif kualitatif merupakan suatu teknik yang menggambarkan,

menguraikan, dan menginterpretasikan arti data-data yang terkumpul dengan

memberi perhatian dan merekam sebanyak mungkin aspek situasi yang

diamati, sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh

tentang keadaan yang sebenarnya. Tujuan analisis deskriptif kualitatif adalah

untuk membuat deskripsi, lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat

mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang

diselidiki.

Analisis data yang muncul baik berwujud kata-kata dan bukan rangkaian

angka dari data yang telah dikumpulkan dalam aneka macam cara

(wawancara dan dokumentasi), peneliti menggunakan analisis interaktif

menurut Milles dan Hubermen dalam Sugiyono (2014:247) Analisis ini

terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu:

Gambar 1. Model Interaktif

Pengumpulan
data

Penyajian data

Reduksi data

kesimpulan
Verifikasi
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a. Reduksi data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada

penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang

muncul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan sebuah

bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan,

membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan

sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik

dan diverifikasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil

dokumentasi dan wawancara peneliti dengan guru.

b. Penyajian data

Penyajian data kualitatif adalah dengan teks yang naratif, berisi informasi

data-data dari hasil dokumentasi dan wawancara tentang rencana

pembelajaran yang disusun oleh guru.

c. Menarik kesimpulan

Langkah terakhir pada kegiatan analisis data kualitatif adalah penarikan

kesimpulan dari data-data yang ada dengan bukti yang valid dan

konsisten agar kesimpulan yang diperoleh sesuai dengan rumusan

masalah sejak awal. Data yang diperoleh dari hasil dokumentasi dan

wawancara kemudian dianalisis untuk mendeskripsikan kompetensi guru

dalam merencanakan pembelajaran. Dari hasil analisis tersebut kemudian

disimpulkan hasil penelitian yang telah dilakukan.

Guna mempermudah peneliti dalam menarik kesimpulan tentang

kemampuan guru dalam merencanakan pembelajaran berdasarkan
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kurikulum 2013, maka peneliti menggunakan kategori penafsiran data

yang bersumber dari Depdiknas sebagai berikut:

No Kategori Kemampuan Interval Nilai Kelengkapan
1 Sangat mampu 76-100
2 Mampu 51-75
3 Cukup mampu 26-50
4 Kurang mampu 0-25

Sumber Depiknas (2014:25)

Penentuan kategori kemampuan guru PAUD dalam merencanakan

pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013 dapat di lihat dari nilai

kelengkapan tabel di atas, artinya apabila jumlah rata-rata presentase

guru dalam kelengkapan setiap aspek mendapatkan nilai tertinggi yaitu

lebih dari 76 di nyatakan guru PAUD tersebut sangat mampu dalam

merencanakan pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013, dan jika

jumlah rata-rata presentase guru dalam kelengkapan setiap aspek

mendapatkan nilai terendah yaitu 0 sampai dengan 25 di nyatakan guru

tersebut kurang mampu dalam merencanakan pembelajaran berdasarkan

kurikulum 2013.

I. Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data merupakan pembuktian bahwa apa yang telah

diamati oleh peneliti sesuai dengan apa yang sesungguhnya ada di lapangan

dan apakah penjelasan yang diberikan memang sesuai dengan yang

sebenarnya ada. Maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik

untuk mengetahui keabsahan data dengan mengadakan:
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1. Triangulasi data yaitu sebagai pengecekan data dengan menggunakan

berbagai sumber data, misalnya dokumen, arsip, hasil wawancara, dan

hasil observasi. Peneliti memperoleh data mengenai kemampuan guru

dalam merencanakan pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013 dari

guru, serta peneliti melakukan analisis dokumentasi beberapa dokumen

program rencana pembelajaran untuk memastikan kebenaran kegiatan

penyusunan rencana pembelajaran yang dilakukan oleh guru.

2. Menggunakan bahan referensi, yaitu adanya pendukung untuk

membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Peneliti

memperoleh data mengenai kemampuan guru dalam merencanakan

pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013 dengan menggunakan

wawancara langsung dan dokumentasi.

3. Member Chek, yaitu proses pengecekan data yang diperoleh peneliti

kepada pemberi data. Setelah peneliti menyimpulkan hasil dokumentasi,

kemudian mendeskripsikan, menginterpretasi, dan memaknai data secara

tertulis, kemudian dikembalikan kepada sumber data untuk diperiksa

kebenarannya, ditanggapi, dan jika perlu ada tambahan data baru.



V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penelitian ini dapat

disimpulkan bahwa:

1. Kemampuan Guru PAUD dalam Menyusun Program Semester
Berdasarkan Kurikulum 2013

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menyusun program semester

rata-rata guru sudah sesuai dengan komponen kemampuan guru dalam

menyusun program semester berdasarkan kurikukum 2013. Hal ini dapat

dilihat dari kategori penafsiran data menunjukkan bahwa akumulasi yang

diperoleh pada setiap aspek dalam menyusun program semester

berdasarkan kurikulum 2013 rata-rata guru masuk kategori mampu,

dengan kata lain guru sudah mampu dalam menyusun program semester

berdasarkan kurikulum 2013. Secara keseluruhan program semester

berdasarkan kurikulum 2013 terdapat empat komponen yang dinilai.

Namun, dari ke empat komponen tersebut terdapat satu komponen yang

menunjukkan kategori kurang mampu yakni dalam pengembangan tema

dan sub tema.
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2. Kemampuan Guru PAUD dalam Menyusun Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran Mingguan Berdasarkan Kurikulum 2013

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menyusun rencana

pelaksanaan pembelajaran mingguan rata-rata guru sudah sesuai dengan

komponen kemampuan guru dalam menyusun rencana pelaksanaan

pembelajaran mingguan berdasarkan kurikukum 2013. Hal ini dapat

dilihat dari kategori penafsiran data menunjukkan bahwa akumulasi yang

diperoleh pada setiap aspek dalam menyusun rencana pelaksanaan

pembelajaran mingguan berdasarkan kurikulum 2013 rata-rata guru

masuk kategori mampu, dengan kata lain guru sudah mampu dalam

menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan berdasarkan

kurikulum 2013. Secara keseluruhan rencana pelaksanaan pembelajaran

mingguan berdasarkan kurikulum 2013 terdapat tiga komponen yang

dinilai. Dari ketiga komponen tersebut semuanya masuk dalam kategori

mampu.

3. Kemampuan Guru PAUD dalam Menyusun Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran Harian Berdasarkan Kurikulum 2013

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menyusun rencana

pelaksanaan pembelajaran harian rata-rata guru sudah sesuai dengan

komponen kemampuan guru dalam menyusun rencana pelaksanaan

pembelajaran harian berdasarkan kurikukum 2013. Hal ini dapat dilihat

dari kategori penafsiran data menunjukkan bahwa akumulasi yang

diperoleh pada setiap aspek dalam menyusun rencana pelaksanaan

pembelajaran harian berdasarkan kurikulum 2013 rata-rata guru masuk

kategori mampu, dengan kata lain guru sudah mampu dalam menyusun
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rencana pelaksanaan pembelajaran harian berdasarkan kurikulum 2013.

Secara keseluruhan rencana pelaksanaan pembelajaran harian

berdasarkan kurikulum 2013 terdapat delapan komponen yang dinilai.

Namun, dari delapan komponen tersebut terdapat satu komponen yang

menunjukkan kategori kurang mampu yakni dalam perumusan tujuan.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan dan pembahasan, maka penulis mengemukakan

saran sebagai berikut:

1. Bagi Guru

Guru hendaknya selalu berusaha untuk meningkatkan kemampuan yang

sesuai dengan tuntutan profesi yang dimiliki baik dalam hal perencanaan,

pelaksanaan serta evaluasi pembelajaran berdasarkan kurikulum. Salah

satunya dengan banyak membaca buku panduan rencana pembelajaran

kurikulum 2013, mengikuti sosialiasi dan workshop kurikulum 2013 agar

dapat merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan

tuntutan kurikulum 2013.

2. Bagi Kepala Sekolah

Sekolah hendaknya memfasilitasi guru baik berupa berbagai macam

buku panduan kurikulum 2013 maupun mengikuti kegiatan pelatihan

baik dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang sesuai

dengan tuntutan kurikulum 2013.
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3. Bagi Dinas Pendidikan

Bagi dinas pendidikan disarankan untuk menyelenggarakan peningkatan

kompetensi guru PAUD, khususnya mengenai kemampuan guru dalam

merencanakan pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013.
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