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ABSTRAK 

Tati Lestari. 2017. Implementasi Pembelajaran Berdasarkan Kurikulum 2013 di 

TK Negeri Pembina singkut II Sarolangun. Skripsi. Program Pendidikan 

Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi, 

Pembimbing (1) Dr. Drs. H. HendraSofyan, M.Si (II) Nyimas Muazzomi 

S.AgM.Pdi. 

 

Kata Kunci : Implementasi Pembelajaran, Kurikulum 2013 

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagai mana pelaksanaan 

pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013 di TK Negeri Pebina Singkut II 

Sarolangun dimulai dari Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi. Sehubungan 

dengan tujuan penelitian diatas, maka pertanyaan yang harus dijawab dalam 

penelitian ini adalah “Bagaimana perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi 

pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013 di TK Negeri Pembina Singkut II 

Sarolangun”. 

 Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

jenis penelitian deskriptif Kuantitatif dan Kualitatif. Teknik pengumpulan data 

dilakukan Menggunakan Angket, Observasi dan Wawancara. Analisis data angket 

dan observasi menggunakan teknik statistik (Kuantitatif) dan wawancara 

menggunakan analisis interaktif (Kualitatif). 

 Populasi dalam penelitian ini adalah para guru yang mengajar di TK 

Negeri Pembina Singkut II Sarolangun. Terdapat 7 guru yang mengajar disekolah 

tersebut dan semua dijadikan sampel dalam penelitian ini.  

 Hasil penelitian dari angket menunjukkan bahwa Implementasi 

Pembelajaran Berdasarkan Kurikulum 2013 Di TK Negeri Pembina Singkut II 

Sarolangun berada pada kualitas “Baik” terbukti dari hasil rata-rata bobot “81%”. 

Pada indikator perencanaan berada pada kualitas “Baik“ (71%), pada indikator 

pelaksanaan berada pada kualitas “Baik” (83%), dan pada indikator evaluasi 

berada pada kualitas “Sangat Baik” (89%). Sedangkan dari hasil observasi 

menunjukkan bahwa Implementasi Pembelajaran Berdasarkan Kurikulum 2013 Di 

TK Negeri Pembina Singkut II Sarolangun berada pada kualitas “Baik” terbukti 

dari hasil rata-rata bobot “85%”. Pada indikator perencanaan berada pada kualitas 

“Baik“ (84%), pada indikator pelaksanaan berada pada kualitas “Baik” (86%), dan 

pada indikator evaluasi berada pada kualitas “Baik” (86%). Sedangkan hasil 

wawancara menunjukkan bahwa TK Pembina Singkut II sarolangun sudah 

menggunakan kurikulum 2013, dalam pelaksanaan sudah baik, pelaksanaan sudah 

baik, dan pada evaluasi juga sudah sesuai dengan kurikulum 2013 namun terdapat 

sedikit kendala jika dilihat dari jawaban responden. Mereka mengeluh mengenai 

fasilitas pembelajaran. Guru masih kesulitan untuk menyampaiakn tema karna 

kurangnya fasilitas (fasilitas kurang memadai).  

Adapun saran dan harapan penulis kedepannya TK Pembina Singkut II 

Sarolangun dapat menerapkan kurikulum 2013 sesuai dengan aturan yang berada 

didalamnya.  



 

 

 BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang berpengaruh terhadap 

kemajuan bangsa untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia. Berbagai riset 

dan analisis menunjukan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki peran 

yang sangat signifikan dan bahkan masih menjadi pranata utama dalam 

menyiapkan sumber manusia. Pemerintah Indonesia dengan giat menyusun dan 

mengembangkan program untuk meningkatkan mutu pendidikan, salah satunya 

dengan menyempurnakan kurikulum. Beberapa kali Indonesia telah mengalami 

perubahan kurikulum. Perubahan tersebut erat kaitannya dengan betapa 

pentingnya dan strategisnya peranan kurikulum dalam penyelenggaraan sistem 

pengajaran nasional. Menurut Syaodih (2014 : 56) menyatakan bahwa kurikulum 

merupakan syarat mutlak yang berarti bagian yang tak terpisahkan dari 

pendidikan dan pengajaran. 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 

tentang sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa kurikulum sebagai 

seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan paham pelajaran 

serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan 

pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Suyadi (2014 : 78) 

mendefinisikan kurikulum sebagai suatu bahan tertulis yang berisikan uraian 

tentang program pendidikan suatu sekolah yang harus dilaksanakan dari tahun 

ketahun. Dalam hal ini kurikulum dipersiapkan dan dikembangkan untuk 

mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum merupakan acuan dalam mengatur proses 



 

 

pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik untuk mempermudah proses 

pembelajaran (Syaodih, 2014 : 34). Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat 

ditarik kesimpulan bahwa kurikulum adalah seperangkat dokumen yang berisikan 

rambu-rambu atau pedoman dalam menyusun perangkat pembelajaran untuk 

mencapai tujuan pendidikan tertentu.  

Kurikulum 2013 kurikulum yang berbasis kompetensi dan karakter secara 

terpadu yang merupakan penyempurnaan dari kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP). Kurikulum ini di pandang sesuai dengan program pendidikan 

yang berbeda dengan kurikulum-kurikulum sebelumnya. Perbedaan tersebut 

nampak pada beberapa karakteristik kurikulum 2013 yakni pendekatan saintifik 

dan pendekatan autentik dalam pembelajaran. Implementasi kurikulum mencapai 

tiga kegiatan pokok yakni pengembangan program (perencanaan), pelaksanaan 

pembelajaran dan evaluasi. Perubahan empat elemen utama yang ditonjolkan 

diantaranya adalah Standar Kompetensi Lulusan (SN), standar isi, standar proses 

dan standar penilaian. Menurut Suyadi (2014 : 67),  oriantasi kurikulum 2013 

yaitu terjadinya peningkatan dan keseimbangan antara kompetensi sikap, 

keterampilan dan pengetahuan. Pada kurikulum 2013, metode pendidikan yang 

diterapkan tidak lagi berupa pengajaran demi kelulusan ujian, namun pendidikan 

menyeluruh yang memperhatikan kemampuan sosial, watak, budipekerti dan 

kecintaan budaya dasar. 

Implementasi kurikulum 2013 diharapkan mampu menghasilkan insan 

produktif, kreatif dan inovatif untuk bersaing dalam dunia Internasional. Hal ini 

dimungkinkan karena kurikulum 2013 adalah kurikulum yang berbasis karakter 

dan kompetensi, secara prinsip konseptual memiliki beberapa kelebihan. 



 

 

Kelebihan kurikulum 2013 dipandang dari faktor internal adalah peserta didik 

diharapkan mampu memiliki sikap, pengetahuan, keterampilan bersaing di dunia 

Internasional. Menurut Wahyudin (2014 : 53) terdapat beberapa hal penting dari 

perubahan atau penyempurnaan kurikulum tersebut antara lain keaktifan siswa, 

penilaian secara kholistik, adanya pendidikan karakter, kompetensi yang sesuai 

kebutuhan, sistem evaluasi yang baik. Sedangkan untuk faktor eksternal kelebihan 

kurikulum 2013 adalah menyiapkan peserta agar mampu dan siap bersaing 

dikancah Internasional dengan negara-negara lain, sesuai dengan kebutuhan 

modern saat ini. 

Dalam implementasi kurikulum 2013, salah satu faktor terpenting adalah 

guru. Perubahan besar yang terjadi pada Kurikulam Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP) menjadi kurikulum 2013 menyebabkan adanya beberapa guru yang belum 

sepenuhnya memahami maksud dari pada kurikulum 2013 dan cara 

menimplementasikannya. Akibatnya perencanaa, pelaksanaan dan evaluasi tidak 

berjalan secara optimal. 

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti dibeberapa sekolah formal 

(TK) di Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun, para guru masih mengalami 

kendala yang dialami dalam mengimplementasikan kurikulum 2013. Penyebab hal 

ini adalah para guru belum seutuhnya faham bagaimana cara 

mengimplementasikan kurikulum 2013 sehingga yang mereka lakukan pada 

pengajarannya masih belum sesuai dengan yang diharapkan. TK Negeri Pembina 

Singkut II Sarolangun merupakan salah satu sekolah percontohan yang sudah 

menggunakan kurikulum 2013. Melihat hal tersebut, maka dalam hal ini peneliti 

tertarik untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kurikulum 2013 di TK Negeri 



 

 

Pembina Singkut II Sarolangun sebagai TK percontohan di Kec. Singkut dengan 

judul penelitian “Implementasi Pembelajaran Berdasarkan Kurikulum 2013 

di TK Negeri Pembina Singkut II Sarolangun”. 

B. Batasan Masalah 

Untuk menghindari kerancuan pembahasan, maka pada penelitian ini di 

batasi pada:  

1. Implementasi pembelajaran berdasarkan Kurikulum 2013 yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan 

Perencanaan, Pelaksanaan serta evauasi pembelajaran.  

2. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah seluruh guru yang 

mengajar di sekolah TK Negeri Pembina Singkut II Sarolangun. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka rumusan 

masalah penelitian ini adalah : 

1. Rumusan Masalah Umum: 

Bagaimanakah implementasi pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013 di 

TK Negeri Pembina Singkut II Sarolangun? 

2. Rumusan Masalah Khusus: 

a. Bagaimanakah perencanaan pembelajaran berdasarkan kurikulum 

2013 di TK Negeri Pembina Singkut II Sarolangun? 

b. Bagaimanakah  pelaksanaan pembelajaran berdasarkan kurikulum 

2013 di TK Negeri Pembina Singkut II Sarolangun? 

c. Bagaimanakah evaluasi pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013 di 

TK Negeri Pembina Singkut II Sarolangun? 



 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah. 

1. TujuanPenelitian Umum: 

Untuk mendeskripsikan implementasi pembelajaran berdasarkan 

kurikulum 2013 di TK Negeri Pembina Singkut II Sarolangun. 

2. Tujuan Penelitian Khusus Untuk: 

a. Mendeskripsikan  perencanaan pembelajaran berdasarkan kurikulum 

2013 di TK Negeri Pembina Singkut II Sarolangun. 

b. Mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran berdasarkan kurikulum 

2013 di TK Negeri Pembina Singkut II Sarolangun. 

c. Mendeskripsikan evaluasi pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013 

di TK Negeri Pembina Singkut II Sarolangun. 

E. Manfaat Penelitian 

Temuan atas hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat baik secara 

teoritis maupaun secara praktis. 

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk 

mengembangkan ilmu pengembangan kurikulum Pendidikan Anak Usia 

Dini (PAUD), khususnya pengembangan kurikulum 2013. 

2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat berguna : (1) sebagai bahan 

kajian bagi TK Pembina Singkut II Sarolangun, (2) sebagai bahan 

masukan bagi dunia akademis dalam hal mengembangkan kurikulum 

2013, (3) sebagai acuan bagi sekolah lain apabila ingin menyelenggarakan 

pendidikan yang sama. 

 



 

 

F. Anggapan Dasar 

1. Berhasil atau tidaknya implementasi pembelajaran berdasarkan kurikulum 

2013 di TK Negeri Pembina Singkut II Sarolangun dipengaruhi oleh 

pengetahuan dan pengalaman yang dialami oleh lembaga sekolah dan 

guru. 

2. Lembaga sekolah dan guru mempunyai anggapan yang berbeda terhadap 

pelaksanaan kurikulum 2013.  

G. Definisi Operasional 

 

1. Implementasi kurikulum 2013 pada pendidikan anak usia dini dibagi 

menjadi beberapa tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. 

Penguraian lebih lengkap, yaitu: 

a. Perencanaan adalah suatu proyeksi tentang apa yang diperlukan dalam 

rangka mencapai tujuan yang bernilai. 

b. Pelaksanaan proses pembelajaran oleh pendidik, bertumpu kepada 

perencanaan yang disusun oleh satuan pendidikan dan pendidik. 

Kegiatan ini berangkat dari keberadaan RKM dan RKH. 

Pelaksanaannya akan terlihat nyata di ruang kelas, dalam bentuk 

interaksi dengan peserta didik, dan dalam suasana yang 

menyenangkan. 

c. Evaluasi proses pembelajaran dilakukan untuk menentukan kualitas 

pembelajaran secara keseluruhan, mencakup tahap perencanaan proses 

pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan penilaian hasil 

pembelajaran. 



 

 

2. Pembelajaran bagi anak usia dini hendaknya dilakukan secara bertahap, 

dimulai dari konsep yang sederhana dan dekat dengan anak. Agar konsep 

dapat dikuasai dengan baik hendaknya guru menyajikan kegiatan–kegiatan 

yang berluang. Pengadaan sarana PAUD harus memenuhi standard isi. 

Standard isi mencangkup beberapa hal mengenai standar kegiatan yang 

ada pada sarana PAUD, antara lain adalah standard struktur program dan 

bentuk kegiatan layanan. 

3. Kurikulum 2013 merupakan hasil penyempurnaan kurikulum sebelumnya, 

yang biasa dikenal dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) 

2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

H. Kerangka Konseptual 

Sesuai dengan judul penelitian implementasi pemebelajaran berdasarkan 

kurikulum 2013 di TK Negeri Pembina Singkut II Sarolangun mencangkup tiga 

hal pokok dalam implementasi pembelajaran, yaitu perencanaan, pelaksanaan dan 

evaluasi yang telah dikemukakakan, maka dapat disusun suatu kerangka 

konseptual mengenai yaitu sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber :  Teori dari Suyadi dan Dan Dahliana (2013 : 67-78)

Implementasi Pembelajaran Berdasarkan 

Kurikulum 2013 Di TK Negeri Pembina  

Singkut II Sarolangun 

Perencanaan Pembelajaran 

Berdasarkan Kurikulum 2013 

 

Pelaksanaan Pembelajaran 

Berdasarkan Kurikulum 2013 

 

Evaluasi  Pembelajaran 

Berdasarkan Kurikulum 2013 

 



 
 

BAB II 

     KAJIAN PUSTAKA 
 

A. Pengertian Implementai 

“Implementasi merupakan suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan, 

atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak baik, 

baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun nilai, dan sikap” 

(Susilo, 2007 : 174). Lebih lanjut dijelaskan Mulyasa dalam Susilo bahwa 

“Implementasi kurikulum merupakan suatu proses penerapan konsep, ide, 

program, atau tatanan kurikulum kedalam praktik pembelajaran, sehingga terjadi 

perubahan pada sekelompok orang yang diharapkan untuk berubah”. 

Sedangkan menurut Usman dalam Kurniawan  (2015), “Implementasi 

adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu 

sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang 

terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan”.  

Jadi dapat peneliti simpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses 

penerapan konsep yang dimaksudkan agar terjadi perubahan pada sekelompok 

orang.  

B. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 

1. Pengertian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 

Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum 

jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan 

bagi 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 yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan 

informal. Sebagaimana yang sudah ditegaskan oleh Undang-undang Nomor 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 angka 14 dalam 

Kemendikbud (2015 : 3), 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. 
 

Jadi, PAUD merupakan pendidikan yang paling fundamental karena 

perkembangan anak di masa selanjutnya sangat ditentukan oleh berbagai stimulasi 

bermakna yang diberikan sejak usia dini. Pasal 45 ayat 1 UU No. 20 tahun 2003 

dalam El-Khuluqo (2015 : 38-39), menyatakan bahwa :  

“Setiap satuan pendidikan formal maupun nonformal harus menyediakan 

sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan suatu dengan 

pertumbuhan perkembangan potensi fisik, kognitif, sosial, emosi, dan 

kejiwaan anak didik”. 

 

Menurut Piaget dalam Nurdiana (2016:12), proses belajar seseorang akan 

mengikuti pola dan tahap-tahap perkembangannya sesuai dengan umurnya. Pola 

dan tahap-tahap ini bersifat hierarkis, artinya harus dilalui berdasarkan urutan 

tertentu dan seseorang tidak dapat belajar sesuatu yang berada di luar tahap 

kognitifnya. Piaget membagi tahap-tahap perkembangan kognitif ini menjadi 

empat, yaitu :  

a. Tahap sensorimotor (umur 0 - 2 tahun) :  

b. Tahap praoprasional (umur 2 - 7/8 tahun) : 

c. Tahap operasional konkret (umur 7 atau 8-11 atau 12 tahun)  

d. Tahap operasional formal (umur 11/12-18 tahun) :  

 



 

 
 

Menurut Pasal 28 UU Permendiknas No.20/2003 ayat 1, menyatakan 

bahwa anak usia dini dimulai dengan rentang umur  0 - 6 tahun. Sementara 

menurut kajian rumpun keilmuan PAUD dan penyelenggaraannya di beberapa 

negara, PAUD dilaksanakan sejak usia 0 - 8 tahun.  

2. Fungsi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 

Menurut El-Khuluqo (2015 : 41-42) Program kegiatan bermain pada 

pendidikan anak usia dini memiliki sejumlah fungsi,  yaitu:  

a. Untuk mengembangkan seluruh kemampuan yang dimiliki anak 

sesuai dengan tahap perkembangannya,  

b. Mengenalkan anak dengan dunia sekitar,  

c. Mengembangkan sosialisasi anak,  

d. Mengenalkan peraturan dan menanamkan disiplin pada anak dan  

e. Memberikan kesempatan kepada anak untuk menikmati masa 

bermainnya. 

 

Berdasarkan tujuan pendidikan anak usia dini dapat ditelaah beberapa 

fungsi  pendidikan anak usia dini  Menurut Nurdiana (2016 : 67), yaitu : 

a. Fungsi Adaptasi  

Berperan dalam membantu anak melakukan penyesuaian diri dengan 

berbagai kondisi lingkungan serta menyesuaikan diri dengan keadaan 

dalam dirinya sendiri.  

b. Fungsi Sosialisasi 

Berperan dalam membantu anak agar memiliki keterampilan-

keterampilan sosial yang berguna dalam pergaulan dan kehidupan 

sehari-hari dimana ia berada.  

c. Fungsi Pengembangan 

Di Lembaga pendidikan anak usia dini ini diharapkan  dapat 

pengembangan berbagai potensi yang dimiliki anak. Setiap unsur 

potensi yang dimiliki anak membutuhkan suatu situasi atau lingkungan 

yang dapat menumbuhkembangkan potensi tersebut kearah 

perkembangan yang optimal sehingga menjadi potensi yang 

bermanfaat bagi anak itu sendiri maupun lingkungannya. 

d. Fungsi Bermain 

Berkaitan dengan pemberian kesempatan pada anak untuk bermain, 

karena pada hakikatnya bermain itu sendiri merupakan hak anak 

sepanjang rentang kehidupannya. Melalui kegiatan bermain anak akan 

mengeksplorasi dunianya serta membangun pengetahuannya sendiri. 



 

 
 

 

 Dari penjelasan  diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan anak 

usia dini (PAUD) sangat bernilai positif bagi peserta didik. 

3. Tujuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 

Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan 

pendidikan yang menitikberatkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan 

perkembangan fisik (koordinasi motorik halus dan kasar), kecerdasan (daya pikir, 

daya cipta, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual), sosio emosional (sikap dan 

perilaku serta agama) bahasa dan komunikasi, sesuai dengan keunikan dan tahap-

tahap perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini. 

Menurut Nuraini (2013 : 43) ada empat tujuan diselenggarakannya 

pendidikan anak usia dini yaitu: 

a. Untuk membentuk anak Indonesia yang berkualitas, yaitu anak yang 

tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya 

sehingga memiliki kesiapan yang optimal di dalam memasuki 

pendidikan dasar serta mengarungi kehidupan di masa dewasa. 

b. Untuk membantu menyiapkan anak mencapai kesiapan belajar 

(akademik) di sekolah. 

c. Intervensi diri dengan memberikan rangsangan sehingga dapat 

menumbuhkan potensi-potensi yang tersembunyi yaitu dimensi 

perkembangan anak (bahasa, intelektual, emosi, sosial, motorik, 

konsep diri, minat dan bakat). 

d. Melakukan deteksi dini terhadap kemungkinan terjadinya gangguan 

dalam pertumbuhan dan perkembangan potensi-potensi yang dimiliki 

anak. 

 

4. Prinsip Dasar Pendidikan Anak Usia Dini 

Nuraini (2013 : 46) dalam melaksanakan pendidikan anak usia dini 

hendaknya menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut : 

a. Berorientasi pada Kebutuhan Anak Kegiatan 

b. Belajar melalui bermain 

c. Lingkungan yang kondusif 



 

 
 

d. Menggunakan pembelajaran terpadu 

e. Mengembangkan berbagai kecakapan hidup 

f. Menggunakan berbagai media edukatif dan sumber belajar 

g. Dilaksanakan secara bertahap dan berulang – ulang 

 

Struktur program kegiatan PAUD mencakup bidang pengembangan 

pembentukan perilaku dan bidang pengembangan kemampuan dasar melalui 

kegiatan bermain dan pembiasaan. Lingkup pengembangan meliputi: (a) nilai-

nilai agama dan moral, (b) fisik, (c) kognitif, (d) bahasa, dan (e) sosial emosional. 

Kegiatan pengembangan suatu aspek dilakukan secara terpadu dengan aspek yang 

lain, menggunakan pendekatan tematik. 

Bentuk Kegiatan Layanan PAUD dikelompokkan berdasarkan usia anak : 

(a). Kegiatan PAUD untuk kelompok usia 0 - < 2 tahun. (b). Kegiatan PAUD 

untuk kelompok usia 2 - < 4 tahun. (c). Kegiatan PAUD untuk kelompok usia 4 - 

≤ 6 tahun. (d). Kegiatan pengasuhan anak usia 0 - ≤ 6 tahun yang dilakukan 

setelah kegiatan a, b, c selesai dilakukan. (e). Kegiatan penitipan anak usia 0 - ≤ 6 

tahun yang dilakukan dengan menggabungkan kegiatan a atau b atau c dengan d. 

5. Standar sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini 

Sarana dan prasarana adalah perlengkapan untuk mendukung 

penyelenggaraan kegiatan pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan (El-

Khuluqo, 2015 : 41-42). Pengadaan sarana dan prasarana perlu disesuaikan 

dengan jumlah anak, kondisi sosial, budaya, dan jenis layanan PAUD. 

a. Prinsip 

1) Aman, nyaman, terang, dan memenuhi kriteria kesehatan bagi 

anak. 

2) Sesuai dengan tingkat perkembangan anak. 



 

 
 

3) Memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada di lingkungan 

sekitar, termasuk barang limbah/bekas layak pakai. 

b. Persyaratan PAUD 

Jalur Pendidikan Formal 

1) Luas lahan minimal 300 m2. 

2) Memiliki ruang anak dengan rasio minimal 3 m2 per peserta didik, 

ruang guru, ruang kepala sekolah, tempat UKS, jamban dengan air 

bersih, dan ruang lainnya yang relevan dengan kebutuhan kegiatan 

anak. 

3) Memiliki alat permainan edukatif, baik buatan guru, anak, dan 

pabrik. 

4) Memiliki fasilitas permainan baik di dalam maupun di luar ruangan 

yang dapat mengembangkan berbagai konsep. Memiliki peralatan 

pendukung keaksaraan.  

6. Standar Waktu Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini 

Lama belajar merupakan keseluruhan waktu untuk memperoleh 

pengalaman belajar yang harus diikuti anak dalam satu minggu, satu semester, 

dan satu tahun. Lama belajar pada PAUD dilaksanakan melalui pembelajaran 

tatap muka. Belajar melalui bermain adalah kegiatan belajar anak yang dilakukan 

melalui suasana dan aneka kegiatan bermain.  

Standar Lama Waktu Pembelajaran PAUD (TK KB TPA SPS) ditetapkan 

atas dasar kelompok usia (Kemendikbud, 2015 : 45) sebagai berikut: 

a. Kelompok usia lahir sampai 2 (dua) tahun dengan lama belajar paling 

sedikit 120 menit per minggu; 



 

 
 

b. Kelompok usia 2 (dua) tahun sampai 4 (empat) tahun dengan lama 

belajar paling sedikit 360 menit per minggu; dan  

c. Kelompok usia 4 (empat) tahun sampai 6 (enam) tahun dengan lama 

belajar paling sedikit 900 menit per minggu. 

 

 Tabel 2.1 Standar Lama Waktu Pembelajaran PAUD 

   

 

 

 

 

 

Bagi lembaga PAUD untuk kelompok usia 4-6 tahun yang tidak dapat 

melakukan pembelajaran 900 menit perminggu, maka wajib melaksanakan 

pembelajaran 540 menit dan ditambah 360 menit pengasuhan terprogram. 

Bentuk Pengasuhan terprogram sebagaimana dimaksud adalah kegiatan 

pengasuhan orang tua yang dibina oleh satuan PAUD (Parenting Education 

PAUD). 

 Tabel 2.2 Standar Lama Waktu Pembelajaran PAUD 
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Penelitian menunjukkan bahwa masa peka belajar anak dimulai dari anak 

dalam kandungan sampai 1000 hari pertama kehidupannya. Menurut ahli 

neurologi, pada saat lahir otak bayi mengandung 100 sampai 200 milyar neuron 

atau sel syaraf yang siap melakukan sambungan antar sel. Sekitar 50% kapasitas 

kecerdasan manusia telah terjadi ketika usia 4 tahun, 80% telah terjadi ketika 

berusia 8 tahun, dan mencapai titik kulminasi 100% ketika berusia 8 sampai 18 

tahun. 

Penelitian lain juga menunjukkan bahwa stimulasi pada usia lahir - 3 tahun 

ini jika didasari pada kasih sayang bahkan bisa merangsang 10 trilyun sel 

otak.  Namun demikian, dengan satu bentakan saja 1 milyar sel otak akan rusak, 

sedangkan tindak kekerasan akan memusnahkan 10 miliar sel otak.  

C. Kurikulum 2013 

1. Pendahuluan 

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai upaya pembinaan yang 

ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun, dilakukan 

melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan 

perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan belajar dalam 

memasuki pendidikan lebih lanjut. PAUD merupakan pendidikan yang paling 

fundamental karena perkembangan anak di masa selanjutnya akan sangat 

ditentukan oleh berbagai stimulasi bermakna yang diberikan sejak usia dini. Awal 

kehidupan anak merupakan masa yang paling tepat dalam memberikan dorongan 

atau upaya pengembangan agar anak dapat berkembang secara optimal. Salah satu 

upaya yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan potensi tersebut adalah 

dengan program pendidikan yang terstruktur. Salah satu komponen untuk 



 

 
 

pendidikan yang terstruktur adalah kurikulum. Kurikulum merupakan daerah studi 

intelek yang cukup luas (Syaodih, 2014:174). 

Penyempurnaan kurikulum perlu terus menerus dilakukan seiring dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penyempurnaan kurikulum akan 

berhasil, bila terjadi perubahan paradigma pendidik terhadap anak dan 

pembelajaran. Pendidik harus mempunyai paradigma bahwa anak adalah individu 

yang berpotensi untuk berkembang, memiliki rasa ingin tahu dan individu yang 

aktif. Pembelajaran harus dimulai dari diri anak, oleh anak dan untuk anak. 

Pendidik berperan sebagai fasilitator dan motivator. 

Kurikulum memiliki struktur dan muatan yang memberi peluang pada 

anak untuk memperoleh sejumlah pengalaman belajar. Keberhasilan suatu 

kurikulum merupakan proses panjang, mulai dari kristalisasi berbagai gagasan dan 

konsep ideal tentang pendidikan, perumusan desain kurikulum, persiapan 

pendidik dan tenaga kependidikan, serta sarana dan prasarana, tata kelola 

pelaksanaan kurikulum -- termasuk pembelajaran-- dan penilaian pembelajaran. 

Berdasarkan hal tersebut, perlu disusun petunjuk teknis untuk memberikan 

informasi tentang kurikulum Tahun 2013 Pendidikan Anak Usia Dini. 

Kurikulum 2013 Pendidikan Anak usia Dini dikembangkan dengan 

berlandas pada Perundang-Undangan yamg berlaku, yakni:  

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara 

Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah 

darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia 

yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. 



 

 
 

Pada  Ayat (1) Tiap tiap warga Negara berhak mendapat pengajaran; dan 

ayat (2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran 

nasional, yang diatur oleh  Undang - Undang. 

Undang – Undang Tahun 2003 Bagian Ketujuh Pendidikan Anak Usia 

Dini (Pasal 28) dalam Arifin (2014 : 43), menyebutkan bahwa : 

a. Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang 

pendidikan dasar. 

b. Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur 

pendidikan formal, nonformal, dan/ atau informal. 

c. Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk 

Taman Kanak-kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), atau bentuk lain 

yang sederajat. 

d. Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk 

Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk 

lain yang sederajat. 

e. Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk 

pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh 

lingkungan. 

f. Ketentuan mengenai pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut 

dengan Peraturan Pemerintah. 

 

Pada Pasal 4 berbunyi Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, 

berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat 

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diksriminasi; Pasal 

9 ayat 1 Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka 

pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan 

bakatnya; Pasal 9 ayat 2 Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 

khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan 

luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak 

mendapatkan pendidikan khusus. 



 

 
 

Pada pasal 77G yaitu struktur kurikulum pendidikan anak usia dini formal 

berisi program-program pengembangan nilai agama dan moral, motorik, kognitif, 

bahasa, sosial-emosional, dan seni. 

 

 
Gambar 2.1 Struktur Kurikulum 

(Sumber: Suyadi dan Dahliana, 2014:53) 

 

Gambar diatas terlihat jelas bahwa pada pengembangan kurikulum 2013 

Pendidikan Anak Usia Dini merupakan satu kesatuan dengan pengembangan 

Kurikulum 2013 pada jenjang di atasnya. Berbeda dengan pengembangan 
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kurikulum sebelumnya dimana setiap satuan pendidikan memiliki struktur dan 

pola pengembangan mandiri, pada Kurikulum 2013 semua kurikulum 

dikembangkan dengan menggunakan struktur yang sama dengan disesuaikan pada 

kekhasan program masing-masing. 

Dalam menjadikan anak yang cerdas kompetitif dan berkarakter berari 

mengembangkan sikap, pengetahuan dan keterampilan secara utuhh. sejalan 

dengan pengembangan kurikulum 2013 PAUD, diperlukan keseimbangan antara 

sikap, keterampilan dan pengetahuan untuk membangun soft skill dan hard skill. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2  Keseimbangan Sikap, Ketrampilan, dan Pengetahuan 
(Sumber: Suyadi dan Dahliana, 2014:78) 

 

 Dalam gambar tersebut dapat kita simpulkan bahwa Kurikulum 2013 

Pendidikan Anak Usia Dini lebih menekankan pada pembentukan sikap. Sikap 

diyakini sebagai modal dasar bagi pembengunan suatu bangsa. Syauqi Bey 

sebagai seorang filsuf menyatakan bahwa: “Sesungguhnya kejayaan suatu umat 

(bangsa) terletak pada akhlak bangsanya. Jika akhlak telah runtuh, maka runtuh 



 

 
 

pulalah bangsa itu”. Pembentukan sikap sebagai dasar pembentukan karakter 

membutuhkan waktu yang sangat panjang dan berkelanjutan, dan dilakukan sejak 

anak lahir.  

Dalam Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini pembentukan sikap 

dilaksanakan melalui pembiasaan yang melebur dalam program pengembangan. 

Program pengembangan dalam kurikulum 2013 menurut Suyadi dan Dahliana 

(2014 : 67), mencakup: 

a. Pengembangan nilai agama dan moral  

b. Pengembangan motorik  

c. Pengembangan kognitif  

d. Pengembangan bahasa  

e. Pengembangan sosial-emosional  

f. Pengembangan seni  
 

Kurikulum 2013 PAUD dalam Kemendikbud  (2015 : 13) dirancang 

dengan karakteristik sebagai berikut: 

a. Mengupayakan keseimbangan antara pengembangan sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan tahapan perkembangan 

anak; 

b. Menjadikan satuan PAUD sebagai bagian dari masyarakat yang 

memberikan pengalaman belajar terencana dimana peserta didik 

menerapkan apa yang dipelajari di satuan PAUD ke masyarakat dan 

memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar; 

c. Mengembangkan sikap, pengetahuan dan keterampilan pada anak 

yang dilakukan dengan kegiatan belajar melalui bermain; 

d. Memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai 

sikap, pengetahuan, dan keterampilan; 

e. Mengembangkan rencana program pengembangan untuk mencapai 

Standar Kesiapan Belajar Anak (KBA) melalui pencapaian 

Kompetensi Inti yang dirinci lebih lanjut dalam Kompetensi Dasar 

dan Indikator Perkembangan; 

f. Standar Kesiapan Belajar Anak adalah kriteria mengenai kemampuan 

anak setelah mengikuti PAUD yang mencakup sikap, pengetahuan 

dan keterampilan; 

g. Kompetensi Inti merupakan operasionalisasi dari Kesiapan Belajar Anak 

dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki anak dengan berbagai kegiatan 

pembelajaran melalui bermain yang dilakukan di satuan PAUD. Kualitas 



 

 
 

tersebut berisi gambaran mengenai kompetensi utama yang 

dikelompokkan ke dalam kompetensi sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan; 

h. Kompetensi Dasar dikembangkan berdasarkan pada prinsip akumulatif, 

saling memperkuat dan memperkaya antar program pengembangan. 
i. Indikator perkembangan merupakan penanda perkembangan yang 

lebih spesifik dan terukur pada satu program pengembangan untuk 

memantau/menilai perkembangan anak. 
 

Dalam penerapannya Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini dalam 

Suryadi  dan Dahliana (2014 : 78) menuntut adanya perubahan pola pikir lama ke 

pola pikir baru, terlihat pada gambar 2.5 dibawah ini. 

Perubahan Pola Pikir dalam Kurikulum 2013 

 
1 Berpusat pada guru  Berpusat pada siswa 
2 Satu arah Interaktif 
3 Isolasi Lingkungan jejaringan 
4 Pasif Aktif-menyelidik 
5 Maya/abstrak Konteks dunia nyata 
6 Pribadi Pembelajaran berbasis tim 

7 Luas (semua materi 
diajarkan 

Perilaku khas 
memberdayakan kaidah 
keterikatan 

8 Stimulasi rasa tunggal 
(beberapa panca indra 

Stimulasi kesegala penjuru 
(semua panca indra) 

9 Alat tunggal (papan 
tulis) 

Alat multimedia (berbagai 
peralatan teknologi 
pendidikan) 

10 Hubungan satu arah Kooperatif  
 

Gambar 2.3 Perubahan Pola Pikir dalam Kurikulum 2013 
(Sumber: Suyadi dan Dahliana, 2014:78) 

 

Dalam gambar tersebut dapat kita simpulkan bahwa pola pikir yang 

menganggap bahwa guru sebagai satu-satunya sumber belajar, harus segera 

ditinggalkan, karena lingkungan dan ilmu pengetahuan serta teknologi sebagai 

kunci pembuka sumber belajar yang sangat luas. Dengan demikian kelas bukanlah 
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satu-satunya tempat belajar bagia anak usia dini. Belajar dilakukan dengan 

aktivitas aktif dimana anak melakukan banyak hal untuk mendapatkan 

pengalaman melalui proses saintifik. 

Pendekatan saintifik pada anak usia dini menjadikan proses belajar 

menjadi lebih penting dari hanya produk semata. Hal penting dalam Kurikulum 

2013 Pendidikan Anak Usia Dini adalah baca, tulis, hitung bukan tujuan akhir 

yang harus dikuasai anak melalui metode pemaksaan, seperti proses berpikir 

tingkat tinggi dengan kemampuan mengerti, menalar, menganalisa dan 

mengevaluasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Rangkuman Elemen Perubahan Kurikulum 2013 

(Sumber: Suyadi dan Dahliana, 2014:79) 

 

2. Perlunya Kurikulum 2013 

PAUD merupakan pendidikan yang paling fundamental karena 

perkembangan anak di masa selanjutnya sangat ditentukan oleh berbagai stimulasi 

bermakna yang diberikan sejak usia dini. Pendidikan anak usia dini harus 



 

 
 

dipersiapkan secara terencana dan bersifat holistik agar dimasa emas 

perkembangan anak mendapatkan distimulasi yang utuh, sehingga 

mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki anak. Salah satu upaya yang 

dapat dilakukan dalam rangka pengembangan potensi tersebut adalah dengan 

program pendidikan yang terstruktur. Salah satu komponen untuk pendidikan 

yang terstruktur adalah kurikulum. 

3. Tujuan Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini 

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. 

4. Kerangka Dasar Kurikulum 

Kurikulum 2013 Pendidikan Anak usia Dini dikembangan dengan sejumah 

landasan filosofis yang memberikan dasar bagi pengembangan seluruh potensi 

anak agar menjadi manusia indonesia berkualitas sebagaimana yang tercantum 

dalam tujuan pendidikan nasional (Kemendikbud, 2015 : 12-13), yaitu : 

a. Pendidikan berakar pada budaya bangsa untuk membangun kehidupan 

bangsa masa kini dan masa mendatang. Sehubungan dengan hal 

tersebut, Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini 

mengembangkan pengalaman belajar untuk membangun kompetensi 

diri yang diperlukan bagi kehidupan dimasa kini dan masa depan 

dengan berakar pada budaya yang dimiliki. 

b. Peserta didik adalah pewaris budaya bangsa yang kreatif. Kurikulum 

2013 Pendidikan Anak Usia Dini mengenalkan budaya bangsa sebagai 



 

 
 

milik kehidupan anak, sehingga anak diharapkan peduli, menyayangi, 

dan bangga terhadap budaya yang harus dirawat dan dilestarikan. 

c. Peserta didik adalah pembelajar yang aktif dan memiliki talenta untuk 

belajar mengenai berbagai hal yang ada disekitarnya. Kurikulum 2013 

memfasiltasi anak membangun pengalaman melalui proses belajar 

aktif sesuai dengan minat anak. 

d. Pendidikan ditujukan untuk mengembangkan seluruh kompetensi 

sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan melalui 

kegiatan bermain sambil belajar atau belajar seraya bermain. 

Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini dikembangkan dengan 

landasan sosiologis yang dimaksudkan bahwa dalam proses pembelajaran 

menyesuaikan dengan tuntutan dan norma-norma yang berlaku pada masyarakat 

dimana dia tinggal. 

Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Kurikulum 2013 

Pendidikan Anak Usia Dini dikelola dan disampaikan dengan memperhatikan 

kenyamanan psikologis dan cara kerja syaraf otak anak sesuai kamatangan 

perkembangannya. 

5. Struktur Kurikulum 

Struktur Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini merupakan 

pengorganisasian Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar, muatan pembelajaran, 

program pengembangan, dan beban belajar. 

a. Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan (STPP) 

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. 



 

 
 

1) Nilai-nilai agama dan moral, meliputi: 

Mengenal agama yang dianut, mengerjakan ibadah, berperilaku jujur, 

penolong, sopan, hormat, sportif, menjaga kebersihan diri dan 

lingkungan, mengetahui hari besar agama, dan menghormati (toleransi) 

agama orang lain. 

2) Fisik Motorik 

a) Motorik Kasar: memiliki kemampuan gerakan tubuh secara 

terkoordinasi, lentur, seimbang, dan lincah dan mengikuti aturan. 

b) Motorik Halus: memiliki kemampuan menggunakan alat untuk 

mengeksplorasi dan mengekspresikan diri dalam berbagai bentuk. 

c) Kesehatan dan Perilaku Keselamatan: memiliki berat badan, tinggi 

badan, lingkar kepala sesuai usia serta memiliki kemampuan untuk 

berperilaku hidup bersih, sehat, dan peduli terhadap 

keselamatannya. 

3) Kognitif 

a) Belajar dan Pemecahan Masalah: mampu memecahkan masalah 

sederhana dalam kehidupan sehari-hari dengan cara yang fleksibel 

dan diterima sosial dan menerapkan pengetahuan atau pengalaman 

dalam konteks yang baru. 

b) Berfikir logis: mengenal berbagai perbedaan, klasifikasi, pola, 

berinisiatif, berencana, dan mengenal sebab akibat. 

c) Berfikir simbolik: mengenal, menyebutkan, dan menggunakan 

lambang bilangan 1-10, mengenal abjad, serta mampu 

merepresentasikan berbagai benda dalam bentuk gambar. 



 

 
 

4) Bahasa 

a) Memahami (reseptif) bahasa: memahami cerita, perintah, aturan, 

dan menyenangi serta menghargai bacaan. 

b) Mengekspresikan Bahasa: mampu bertanya, menjawab pertanyaan, 

berkomunikasi secara lisan, menceritakan kembali apa yang 

diketahui 

c) Keaksaraan: memahami hubungan bentuk dan bunyi huruf, meniru 

bentuk huruf, serta memahami kata dalam cerita. 

5) Sosial-emosional 

a) Kesadaran diri: memperlihatkan kemampuan diri, mengenal 

perasaan sendiri dan mengendalikan diri, serta mampu 

menyesuaian diri dengan orang lain Rasa Tanggung Jawab untuk 

Diri dan Orang lain: mengetahui hak-haknya, mentaati aturan, 

mengatur diri sendiri, serta bertanggung jawab atas perilakunya 

untuk kebaikan sesama. 

b) Perilaku Prososial: mampu bermain dengan teman sebaya, 

memahami perasaan, merespon, berbagi, serta menghargai hak dan 

pendapat orang lain; bersikap kooperatif, toleran, dan berperilaku 

sopan. 

6) Seni 

Mengeksplorasi dan mengekspresikan diri, berimaginasi dengan 

gerakan, musik, drama, dan beragam bidang seni lainnya (seni lukis, 

seni rupa, kerajinan), serta mampu mengapresiasi karya seni. 

 



 

 
 

b. Kompetensi Inti 

Kompetensi Inti (KI) pada Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini 

merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai STPP yang harus dimiliki peserta 

didik PAUD pada usia 6 tahun. Jadi Kompetensi Inti merupakan operasionalisasi 

dari STPP dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki anak dengan berbagai 

kegiatan pembelajaran melalui bermain yang dilakukan di satuan PAUD. Kualitas 

tersebut 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. 

c. Kompetensi Dasar 

Kompetensi Dasar pada Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini 

berisikan kemampuan dan muatan pembelajaran untuk suatu tema pembelajaran 

pada PAUD yang mengacu pada Kompetensi Inti. Kompetensi Dasar 

dikembangkan berdasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat dan 

memperkaya antar program pengembangan. Dalam merumuskan Kompetensi 

Dasar juga memperhatikan karakteristik peserta didik, kemampuan awal, serta ciri 

dari suatu program pengembangan yang hendak dikembangkan. 



 

 
 

Kompetensi Dasar dibagi menjadi empat kelompok sesuai dengan 

pengelompokkan kompetensi inti dalam Permendikbud ( 2015 : 4 ), sebagai 

berikut: 

1) Kelompok1: kelompok Kompetensi Dasar sikap spiritual dalam 

rangka menjabarkan KI-1 

2) Kelompok 2: kelompok Kompetensi Dasar sikap sosial dalam rangka 

menjabarkan KI-2 

3) Kelompok 3: kelompok Kompetensi Dasar pengetahuan dalam rangka 

menjabarkan KI-3 

4) Kelompo 4: kelompok Kompetensi Dasar keterampilan dalam rangka 

menjabarkan KI-4. 

 

D. Implementasi Pembelajaran Berdasarkan Kurikulum 2013 di PAUD 

Kurikulum 2013 merupakan hasil penyempurnaan kurikulum sebelumnya, 

yang biasa dikenal dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) 2006. 

KTSP merupakan penyempurnaan dari kurikulum 2004 (KBM), yaitu berbasis 

kompetensi (Masitoh dalam Suyadi dan Dahliana, 2014:14). Pada dasarnya 

kurikulum 2013 diimplementasikan untuk memberdayakan daerah dan sekolah 

dalam perencanaan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran sesuai dengan 

kondisi dan aspirasi mereka. Penguraian lebih lengkap mengenai implementasi 

kurikulum 2013 pada pendidikan anak usia dini mulai dari perencanaan, 

pelaksanaan, dan evaluasi akan dijabarkan dibawah ini : 

1. Perencanaan Pembelajaran Berdasarkan Kurikulum 2013 di PAUD 

Kauffman dalam Asmawati (2014:1) mengatakan bahwa perencanaan 

adalah suatu proyeksi tentang apa yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan 

yang bernilai. Perencanaan pembelajaran pada kurikulum 2013 di PAUD 

dilakukan dengan pendekatan dan model pembelajaran yang sesuai dengan 



 

 
 

kebutuhan, karakteristik anak, dan budaya lokal. Rambu-rambu penyusunan 

rencana pelaksanaan pembelajaran menurut Permendikbud ( 2015 :9-10 ), yaitu : 

a. Mengacu pada kompetensi dasar (KD) yang memuat sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan utnuk mewujudkan ketercapaian 

Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA) yang 

mencakup nilai agama dan moral, motorik, kognitif, bahasa, social 

emosional dan seni. 

b. Memuat materi yang sesuai dengan KD dan dikaitkan dengan tema. 

c. Memilih kegiatan selaras dengan muatan/ materi pembelajaran 

d. Mengembangkan kegiatan main yang berpusat pada anak 

e. Menggunakan pembelajaran tematik 

f. Mengembangkan cara berfikir saintifik 

g. Berbasis budaya lokal dan memanfaatkan lingkungan alam sekitar, 

sebagai media bermain anak 

 

Adapun perencanaan Perencanaan pembelajaran dalam kurikulum 2013 

meliputi: 

a. Program semester (Prosem) 

Perencanaan program semester berisi daftar tema satu semester termasuk 

alokasi waktu setiap tema dengan menyesuaikan hari efektif kalender pendidikan 

yang bersifat fleksibel. Tema berfungsi sebagai wadah yang berisi bahan 

kegiatanuntuk mengembangkan potensi anak dan menyatukan seluruh kompetensi 

dalam satu kesatuan yang lebih berarti, memperkaya wawasan dan 

perbendaharaan kata anak sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. 

Penentuan tema dapat dikembangkan oleh satuan PAUD atau mengacu 

pada contoh tema yang ada dalam Panduan. Langkah-langkah penyusunan 

program semester adalah sebagai berikut: 

1) Membuat daftar tema satu semester; 

2) Memilih, menata dan mengurutkan tema yang sudah dipilih 

3) Menentukan alokasi waktu untuk setiap tema; 



 

 
 

4) Menjabarkan tema kedalam sub tema dan dapat dikembangkan lebih 

rinci lagi menjadi sub-sub tema untuk setiap semester; 

5) Mencermati kompetensi dasar yang sesuai dengan sub tema yang akan 

dikembangkan. 

6) KD yang ditetapkan akan dipakai selama tema yang sama 

7) KD yang sudah dipilih untuk tema dapat dibagi ke dalam beberapa 

kelompok yang disesuaikan dengan sub tema. 

8) KD yang diambil untuk sub tema tersebut akan digunakan terus 

selama sub tema dibahas. 

KD yang sudah digunakan pada tema dan sub tema dapat diulang untuk 

digunakan kembali pada tema yang berbedaDalam menyusun perencanaan 

program semester, lembaga diberikan keleluasaan dalam menentukan format. 

b. Rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan (RPPM) 

Perencanaan program mingguan merupakan rencana kegiatan yang 

disusun untuk pembelajaran selama satu minggu. Perencanaan kegiatan mingguan 

dapat berbentuk jaringan tema (web). Jaringan tema berisi projek- projek yang 

akan dikembangkan menjadi kegiatan-kegiatan pembelajaran. 

Pada akhir satu atau beberapa tema dapat dilaksanakan kegiatan puncak 

tema yang menunjukkan prestasi peserta didik. Puncak tema dapat berupa 

kegiatan antara lain membuat kue/makanan, makan bersama, pameran hasil karya, 

pertunjukan, panen tanaman, dan kunjungan. 

1) Penyusunan RPPM memperhatikan hal-hal berikut: 

a) Diturunkan dari program 



 

 
 

b) Berisi sub tema – KD – materi – rencana kegiatan 

c) Penyusunan kegiatan mingguan disesuaikan dengan strategi 

pengelolaan kelas (area, sentra, kelompok usia) yang ditetapkan 

masing-masing satuan PAUD. 

2) Cara penyusunan RPPM: 

a) Tuliskan Identitas Program 

 Smester/ bulan/ minggu 

 Tema 

 Kelompok sasaran 

 Kompetensi dasar 

3) Mengembangkan Rencana Mingguan 

a) Nomor urut diisi sesuai urutan 

b) Sub tema diambil dari bagian tema di program semester 

c) Materi diturunkan dari pengetahuan yang akan dikenalkan sesuai 

KD 

d) Rencana kegiatan diisi dengan jenis kegiatan yang akan dilakukan 

anak selama satu minggu. 

4) Pengulangan Materi 

Materi yang ditetapkan pada setiap sub tema akan digunakan terus 

selama sub tema tersebut dibahas tetapi disampaikan melalui kegiatan 

bermain yang berbeda di setiap sentra/area/kegiatan sudut. 

 

 



 

 
 

c. Rencana pelaksanaan pembelajaran harian (RPPH) 

Rencana pelaksanaan pembelajaran harian (RPPH) adalah perencanaan 

program harian yang akan dilaksanakan oleh pendidik/pengasuh pada setiap hari 

atau sesuai dengan program lembaga. Komponen RPPH, antara lain: tema/sub 

tema/sub-sub tema, alokasi waktu, hari/tanggal, kegiatan pembukaan, kegiatan 

inti, dan kegiatan penutup. 

RPPH adalah perencanaan program harian yang akan dilaksanakan oleh 

pendidik/pengasuh pada setiap hari atau sesuai dengan program lembaga. 

Komponen RPPH, antara lain: tema/sub tema/sub-sub tema, alokasi waktu, 

hari/tanggal, kegiatan pembukaan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. 

1) Cara Penyusunan RPPH: 

a) Disusun berdasarkan kegiatan mingguan. 

b) Kegiatan harian berisi kegiatan pembuka, inti, dan penutup. 

c) Pelaksanaan pembelajaran dalam satu hari dilaksanakan sesuai  

 dengan prinsip-prinsip pembelajaran. 

d) Penyusunan kegiatan harian disesuaikan dengan kondisi satuan 

 pendidikan masing-masing dan menggunakan pendekatan saintifik. 

e) Kegiatan harian dapat dibuat oleh satuan pendidikan dengan format 

  sesuai kebutuhan masing-masing. 

2. Pelaksanaan Pembelajaran Berdasarkan Kurikulum 2013 di PAUD  

Pelaksanaan proses pembelajaran oleh pendidik, bertumpu kepada 

perencanaan yang disusun oleh satuan pendidikan dan pendidik. Kegiatan ini 

berangkat dari keberadaan silabus dan RPP. Pelaksanaannya akan terlihat nyata di 



 

 
 

ruang kelas, dalam bentuk interaksi dengan peserta didik, dan dalam suasana yang 

menyenangkan. Seperti yang ditegaskan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 19 

Tahun 2005, pasal 19, ayat (1) tentang Standar Nasional Pendidikan seperti 

berikut ini : 

“Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara 

interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik 

untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi 

prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan 

perkembangan fisik serta psikologis peserta didik”. 

 

Dalam Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor 137 Tahun 2013 Pasal 13, Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak 

Usia Dini dalam Kemendikbud (2015 : 10), juga menjelaskan kan bahwa 

pendidikan anak usia dini diselenggarakan dengan bermain secara interaktif, 

inspiratif, menyenangkan, kontekstual dan berpusat pada anak  untuk berpartisi 

Aktif serta memberi keeluasaan bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai 

dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis anak.   

Untuk menjamin lancarnya proses pembelajaran yang dilakukan oleh 

pendidik maka pengelola maupun penyelenggara harus melakukan monitoring 

secara berkala baik terhadap proses pembelajaran maupun administrasi 

pembelajaran. Kegiatan  monitoring  dapat  dilakukan  dengan  berbagai  teknik  

antara  lain; pengamatan langsung dalam pembelajaran, melakukan wawancara 

dengan orang tua atau pendidik untuk mengetahui secara langsung dampak 

pembelajaran pada anak, menggunakan kuesioner untuk orang tua maupun 

pendidik, menggunakan dokumen kegiatan anak. 

 



 

 
 

3. Evaluasi Pembelajaran Berdasarkan Kurikulum 2013 di PAUD 

Menurut Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 Tentang Nasional Pendidikan Anak Usia Dini 

dalam Kemendikbud (2015 : 11), Evaluasi pembelajaran sebagaimana 

dimaksudkan dalam pasal 11 huruf C bahwa mencangkup proses dan hasil 

pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik untuk menilai keterlaksanaan rencana 

pembelajaran. Evaluasi hasil pembelajaran dilaksanakan oleh pendidik dengan 

membandingkan anatar rencana dan hasil belajar. Selanjutnya, hasil evaluasi 

tersebut sebagai dasar pertimbangan tindak lanjut pelaksanaan pengembangan  

selanjutnya.  

Sedangkan menurut PP 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,  

“Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan 

penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan 

pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk 

pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan”.  

 

Evaluasi dilakukan terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian 

proses pembelajaran. Kegiatan evaluasi berlangsung setelah pelaksanaan 

supervisi. Jika pemantauan merupakan gambaran kondisi awal, supervisi adalah 

memperbaiki atau meningkatkan, dan evaluasi adalah menentukan kualitas. 

Artinya untuk melihat apakah perencanaan, pelaksnaan, dan penilaian proses 

pembelajaran telah memenuhi standar kualitas atau belum. Dengan demikian 

evaluasi berada pada tataran untuk melihat hasil supervisi. Hasil penilaian 

hendaknya mengandung unsur edukasi agar dapat mendidik siswa, guru, orang 

tua, maupun pemerhati anak (Suyadi dan Dahliana, 2014:115). 



 

 
 

Evaluasi proses pembelajaran diselenggarakan dengan cara: (a) 

membandingkan proses pembelajaran yang dilaksanakan guru dengan standar 

proses; (b) mengidentifikasi kinerja guru dalam proses pembelajaran sesuai 

dengan kompetensi guru (Permendiknas No.41/2007). Proses pembelajaran diatur 

dengan standar proses. Ketika evaluasi dilakukan, kegiatannya adalah 

membandingkan hal yang dilakukan guru dalam proses pembelajaran dengan 

yang diamanatkan oleh standar proses. Jika memenuhi harapan standar proses 

berarti kinerja guru telah memenuhi standar. Selain itu juga dibandingkan dengan 

kompetensi guru seperti yang diamanatkan oleh Permendiknas No. 16/2007 

tentang Kualifikasi dan Kompetensi Guru. Intinya adalah apakah guru telah 

memenhuhi empat komeptensi (keribadian, pedagogis, profesional, dan sosial) 

dalam melaksanakan proses pembelajaran. Jika sudah memenuhi itu berarti 

kompetensi sudah memadai, jika belum berarti perlu tindak lanjut. 

Produk akhir dari evaluasi adalah gambaran keseluruhan kinerja pendidik 

dalam proses pembelajaran (merencanakan, melaksanakan, dan menilai). Dari 

produk itu akan terlihat pendidik yang telah memenuhi standar proses dan 

kompetensi dan pendidik yang belum memenuhi standar proses dan kompetensi. 

Pada satuan pendidikan yang administrasi ketengaannya tertata baik, biasnya 

setiap pendidik memiliki laporan kinerja tahunan atau sejenis rapor pendidik. 

Dengan demikian kepala satuan pendidikan, pengawas sekolah, dan pemangku 

pendidikan memiliki peta yang jelas tentang kompetensi pendidik di sekolah itu. 

Pelaporan hasil pengawasan merupakan bagian yang amat penting dari 

kegiatan pengawasan. Terlaksana tidaknya pengawasan satuan pendidikan 



 

 
 

teraktulisasi dalam laporan. Kegiatan kepengawasan dilaksanakan tetapi tidak ada 

laporan, dari kaca administrasi sama dengan tidak ada kegiatan. Selain itu, laporan 

adalah bentuk pertanggungjawaban pengelola pendidikan tehadap pemangku 

kepentingan. Hal yang tidak dapat diabaikan adalah, menyusun dan 

menyampaikan laporan adalah kewajiban bagi setiap orang yang diberi 

kepercayaan untuk melakukan kegiatan. Oleh karena itu, pelaporan adalah bagian 

yang amat penting dari kegiatan kepengawasan. 

Substansi laporan kepengawasan adalah hasil pemantauan, hasil supervisi, 

dan hasil evaluasi. Seperi dijelaskan sebelumnya, antara pemantauan, supervisi, 

dan evaluasi proses pembelajaran memiliki hubungan hierarkis, hubungan atas 

bawah. Selain itu, di dalamnya ada data atau informasi yang bermakna. Hal yang 

dilaporkan adalah data atau informasi yang telah diberi makna oleh pengawas atau 

kepala satuan pendidikan. Data dan informasi itu diharapkan dapat dijadikan 

landasan untuk mengambil keputuan bagi pengampu pendidikan atau yang 

berkepentingan dengan pendidikan. Tentu saja, laporan ditata dalam bentuk 

sistematika yang sesuai dengan kaidah-kaidah laporan formal. 

Bagian akhir akhir dari kegiatan kepengawasan adalah tindak lanjut. 

Tindak lanjut yang dilakukan meliputi tiga hal yakni: (a) penguatan dan 

penghargaan diberikan kepada pendidik yang telah memenuhi standar; (b) teguran 

yang bersifat mendidik diberikan kepada pendidik yang belum memenuhi standar; 

dan (c) pendidik diberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan/penataran lebih 

lanjut. Pada hakikatnya, tindak lanjut adalah kesinambungan dari kegiatan 

evaluasi. Hasil evaluasi menginformasikan pendidik yang memenuhi standard an 



 

 
 

pendidikan yang belum memenuhi standar. Jadi, batas kewenangan pengawas dan 

pengawasan proses pembelajaran tergambar pada kegiatan akhir ini yakni tindak 

lanjut. 

E. Penelitian Relevan 

  Penelitian yang dilakukan Annisa Lestari Widodo dengan judul skripsi 

“Implementasi kurikulum terpada disatuan PAUD sejenis SPS berbasis alam studi 

kasus SPS Edelwsy desa Palbapan Bantul” pada tahun 2016. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa dalam tahap  perencanaan dengan menyusun RKM dan SKH 

pada awal tahun pembelajaran. pemilihan tema dan media pembelajaran 

berdasarkan pada Alam yang sudah tercantum pada SKH dan RKM akan tetapi 

pada implementasinya belum optimal karena belum sesuai dengan SKH yang 

sudah direncanakan. (b) Pelaksanaan pembelajaran terpadu berbasis Alam di SPS 

Alam Edelwys yang meliputi; persiapan media pembelajaran dan lingkungan alam 

guna mendukung pembelajaran, metode pembelajaran yang digunakan, 

pengelompokan kelas dan interaksi pengajar dalam pembelajaran secara umum 

sudah terlaksana  (c) Proses evaluasi pembelajaran di SPS Alam Edelwys belum 

terlaksana secara  optimal, hal tersebut dikarenakan belum ada teknik evaluasi 

khusus pembelajaran Alam. Jadi persamaan penelitian ini dengan peneliti lakukan 

pada jenis penilitian, yaitu kualitatif deskriptif dan aspek yang ditelitipun sama hanya 

saja penelitian ini lebih kepada kurikulum terpadu, sedangkan peneliti lakukan kurikulum 

2013.  

Dewi Mahmudah, S.Pd. dengan judul tesis Implementasi Kurikulum 2013 

Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Pembelajaran” pada tahun 2016. Hasil 



 

 
 

penelitian menunjukkan bahwa secara umum bahwa :  pertama perencanaan 

implementasi kurikulum 2013 PAUD di 2 lembaga PAUD dengan penyususnan 

program semester rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan, rencana 

pelaksnaan harian, dan perencanaan penilaian. TK ABA Ngampilan telah 

merencanakan alat dan  bahan yang beragam, akan tetapi di TK budi Mulya 2 

Masih ada yang menggunakan lembar kerja anak. Kedua proses pelaksanaan 

pembelajaran dengan pendekatan saintifik dilakukan saat pijakan sebelum main 

dan saat kegiatan main. Saat tahap mengkomunikasikan TK ABA ngampilan guru 

mampu memberikan penegasan kepada anak, sedangkan di TK budi mulya 2 

Yogyakarta masih ada beberapa guru yang belum membrikan penegasan saat anak 

mengkomunikasikan hasil temuannya. Ketiga proses penilaian otentik dilakukan 

dengan penilaian harian yang menggunakan teknik pengumulan daa kegiatan 

kompilasi data mingguan, komplikasi data bulanan dan laporan perkembangan 

anak. Kedua lembaga PAUD tersebut menggunakan pedoman yang berbeda untuk 

TK Budi Mulya 2 Yogyakarta masih menggunakan pedomanan penilaian yang 

lama. Perbedaan penelitian ini dengan peniliti lakukan terletak pada jenis 

peneilitian. Penelitian ini berbasis Studi Kasus.  

Kuntarno dan Destrinelly jurnal yang berjudul “Kajian Implementasi 

Kurikulum 2013 Pada Pembelajaran Calistung di Sekolah Dasar” pada tahun 

2014. Hasil penelitian menunjukkan penguasaan rata-rata guru SD terhadap K-13 

untuk aspek umum 100%, (2) aspek Kerangka Dasar 49,12%, (3) aspek Buku 

Guru 51,87%, (4) aspek Buku Siswa 73,02%, (5) aspek Pengetahuan tentang 

pendekatan pembelajaran saintifik 73,30%, dan (6) aspek Penilaian Otentik 100%. 



 

 
 

Implementasi K-13 pada pembelajaran calistung di SD menunjukkan bahwa RPP 

yang disusun oleh guru telah memenuhi kriteria K-13. Bedanya penelitian ini 

dengan peneliti lakukan berada pada jenjang pendidikan. Penelian ini ditunjukkan 

untuk SD sederajat sedangan peneliti lakukan pada jenjang PAUD.  

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Berdasarkan pada permasalahan dan tujuan penelitian, maka jenis Penelitian ini 

adalah penelitian deskriptif, artinya penelitian yang menggambarkan suatu kedaan atau 

data yang ada pada masa sekarang. Menurut Sukmadinata (2013:73) “Penelitian 

deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau pengubahan pada variabel-

variabel bebas, tetapi menggambarkan suatu kondisi apa adanya”.  

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

kuantitatif dan kualitatif. Menurut Sugiyono (2013:26-27) “metode penelitian kuantitatif 

dan kualitatif keberadaannya tidak perlu dipertentangkan karena justru keduanya saling 

dipertentangkan karena keduanya justru saling melengkapi (complement each other). 

Metode penelitian kuantitatif cocok digunakan untuk penelitian yang masalahnya sudah 

jelas, dan umumnya dilakukan pada populasi yang luas sehingga hasil penelitian kurang 

mendalam. Sementara itu penelitian kualitatif cocok digunakan untuk meneliti dimana 

masalahnya belum jelas, dilakukan pada situasi sosial yang tidak luas, sehingga hasil 

penelitian lebih mendalam dan bermakna. 

Penelitian kuantitatif dapat menggabungkan penggunaan teknik pengumpulan 

data (bukan metodenya), sepertinya penggunaan triangulasi dalam penelitian kualitatif. 



 

 
 

Dalam penelitian kuantitatif misalnya, teknik pengumpulan data yang utama misalnya 

menggunakan kuesioner, data yang diperoleh adalah data kuantitatif. Untuk memperkuat 

data hasil kuesioner tersebut, maka dapat dilengkapi dengan observasi atau wawancara 

kepada responden yang telah memberikan angket tersebut, atau orang lain yang 

memahami terhadap masalah yang diteliti. 

Dengan demikian, penelitian ini akan menggambarkan keadaan yang sebenarnya 

tentang implementasi pemebelajaran berdasarkan kurikulum 2013 di TK Negeri Pembina 

Singkut II Sarolangun dengan pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, 

analisis data bersifat kuantitatif dan kualitatif. 

B. Populasi Dan Sampel 

1. Populasi 

Menurut Riduwan (2013:11) Populasi merupakan objek atau subjek yang berbeda 

pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah 

penelitian. Sedangkan menurut Sudja, dkk (2014:87) populasi adalah merupakan lingkup, 

wilayah, atau tempat keberadaan dari karakteristik subjek yang diteliti dan yang akan di 

simpulkan nantinya. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru yang di TK Negeri Pembina 

Singkut II Sarolangun. Data guru dapat di lihat dari tabel berikut: 

  Tabel 3.1  Populasi Penelitian 

No Nama 
Tempat Tanggal 

Lahir 

Pendidikan 

Terakhir 
Jabatan 

1 Sugiyarti, S.Pd. AUD Kulon Progo, 10-

03-1967 S1 PAUD 

Kepala 

Sekolah 

(B1) 

2 Tri Yogyanti. C, S.Pd Gelunggung, 06-

12-1983 
S1 PAUD Guru B1 

3 Siti Salbiah, S.Pd. AUD Jember S1 PAUD Guru B2 



 

 
 

22-01-1970 

4 Uswatun Khasanah, S.Pd. 

AUD 

Sarolangun, 

24-12-1976 
S1 PAUD Guru B3 

5 Titi Wahyuni, A.ma Singkut, 

 25-12-199 
PGTK Guru B4 

6 Sunarsih, S. Pd. AUD Kulon Progo,  

27-05-1972 
S1 PAUD Guru B4 

7 Tumirah, S. Pd. AUD Sleman, 

2-09-1970 
S1 PAUD Guru B5 

 

Jadi, populasi dalam penelitian ini ada sebanyak 7 guru yang mengajar di TK 

Negeri Pembina Singkut II Sarolangun dan jumlah kelas yang berada di TK Negeri 

pembina terdapat 5 kelas, Yaitu : B1, B2, B3, B4, B5. 

2. Sampel 

“Sampel  adalah bagian dari jumlah dan karakter yang dimiliki oleh populasi 

tersebut,” Sugiyono (2011 : 81). 

Maka sampel penelitian yang berjudul Implementasi Pembelajaran Berdasarkan 

Kurikulum 2013 di TK Negeri Pembina Singkut II, dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 3.2 Sampel Penelitian 

No Nama 
Tempat Tanggal 

Lahir 

Pendidikan 

Terakhir 
Jabatan 

1 Sugiyarti, S.Pd. AUD Kulon Progo, 10-

03-1967 
S1 PAUD 

Kepala 

Sekolah 

2 Tri Yogyanti. C, S.Pd Gelunggung, 06-

12-1983 
S1 PAUD Guru B1 

3 Siti Salbiah, S.Pd. AUD Jember, 

22-01-1970 
S1 PAUD Guru B2 

4 Uswatun Khasanah, S.Pd. 

AUD 

Sarolangun, 

24-12-1976 
S1 PAUD Guru B3 

5 Titi Wahyuni, A.ma Singkut, 

 25-12-199 
PGTK Guru B4 



 

 
 

6 Sunarsih, S. Pd. AUD Kulon Progo,  

27-05-1972 
S1 PAUD Guru B4 

7 Tumirah, S. Pd. AUD Sleman, 

2-09-1970 
S1 PAUD Guru B5 

 

C. Sumber Data 

Sumber data menurut Riduwan (2013:69) di bagi menjadi 2 yaitu (1) sumber data 

primer adalah cara pengambilan data yang di himpun langsung oleh peneliti (langsung ke 

Subjek), (2) sumber data sekunder apabila cara pengambilan data melalui tangan kedua 

(melalui laporan, ataupun berkas-berkas serta pendokumentasian).  Jadi sumber data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder, yaitu data yang di 

peroleh dari subjek penelitian langsung berupa data angket, yang di sebarkan kepada 

subjek penelitian, observasi, wawancara dan pendokumentasian berupa foto-foto.  

D. Tehnik Pengumpulan Data 

1. Angket (Kuesioner) 

Dalam penelitian ini sebagai alat pengumpul data yang utama yaitu 

menggunakan angket ataupun kuesioner sebagai sebuah daftar pernyataan untuk 

mendapatkan data tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan judul penelitian 

ini. 

Pengembangan instrument penelitian ini melalui pernyataan-pernyataan yang 

terdapat dalam angket, yang peneliti rancang dari kajian permasalahan dan teori atau 

pendapat ahli yang kemudian di kembangkan menjadi item-item pernyataan penelitian 

yang nantinya dapat digunakan sebagai alat pengumpul data. 

Dalam pengumpulan data ini digunakan tehnik non tes yang berbentuk angket 

tertutup maksudnya responden hanya di beri peluang untuk memilih salah satu dari dua 



 

 
 

alternatif jawaban “Ya” dan “Tidak”.  Metode analisis data yang digunakan 

menggunakan metode kuantitatif. Adapun pengembangan angket menempuh langkah-

langkah sebagai berikut: 

a. Menjabarkan variabel menjadi indikator dan deskriptor sebagaimana 

yang terlihat pada kisi-kisi instrument penelitian di bawah ini. 

3.3 Kisi-Kisi Instrumen Angket 

Variabel Indikator Sub Indikator No Item 

 

 

 

 

 

Imlementasi 

Pembelajaran 

Berdasarkan 

Kurikulum 

2013 di PAUD 

Perencanaan 

Pembelajaran 

Berdasarkan 

Kurikulum 2013 di 

PAUD 

1. Mengacu pada kompetensi 

dasar (KD) yang memuat 

sikap. 

2. Mengacu pada kompetensi 

dasar (KD) yang memuat 

pengetahuan. 

3. Mengacu pada kompetensi 

dasar (KD) yang memuat 

keterampilan. 

4. Memuat materi yang sesuai 

dengan KD yang dikaitkan 

dengan tema. 

5. Memilih kegiatan selaras 

dengan muatan/ materi 

pembelajaran. 

6. Mengembangkan kegiatan 

main yang berpusat pada 

anak. 

7. Menggunakan pembelajaran 

tematik. 

8. Mengembangkan cara 

1,2 

 

 

 

 

3,4 

 

 

 

5,6 

 

 

 

 

7,8 

 

 

 

 

9,10 

 

 

 

11,12 

 

 

 

13,14 

 

 

15,16 

 

 

17,18 

 



 

 
 

berfikir saintifik. 

9. Berbasis budaya lokal.  

10. Mampu memanfaatkan 

lingkungan alam sekitar, 

sebagai media bermain 

anak. 

19,20 

 

 

Pelaksanaan 

Pembelajaran 

Berdasarkan 

Kurikulum 2013 di 

PAUD 

1. Proses pembelajaran pada 

satuan pendidikan 

diselenggarakan secara 

interaktif 

2. Proses pembelajaran pada 

satuan pendidikan 

diselenggarakan secara 

inspiratif 

3. Proses pembelajaran pada 

satuan pendidikan 

diselenggarakan secara 

menyenangkan,  

4. Proses pembelajaran pada 

satuan pendidikan 

diselenggarakan secara 

kontekstual 

5. Proses pembelajaran pada 

satuan pendidikan 

diselenggarakan berpusat 

pada anak 

21,22 

 

 

 

 

 

23,24 

 

 

 

 

 

25,26 

 

 

 

 

 

 

27,28 

 

 

 

 

 

29,30 

 

 

 

 



 

 
 

Evaluasi 

Pembelajaran 

Berdasarkan 

Kurikulum 2013 di 

PAUD 

1. Membandingkan proses 

pembelajaran yang 

dilaksanakan guru dengan 

standar proses 

2. Mengidentifikasi kinerja 

guru dalam proses 

pembelajaran sesuai dengan 

kompetensi guru 

31,32 

 

 

 

 

 

33,34 

 

2. Observasi (pengamatan) 

Observasi dilakukan untuk menggali data mengenai pelaksanaan kurikulum 2013 

pada pembelajaran di kelas. Sehingga penulis data mengetahui gambaran langsung 

pengimplementasian pembelajaran, kemudian penulis dapat menganalisis pembelajaran 

berdasarkan kurikulum 2013 di TK Negeri Pembina Singkut II Sarolangun yang mana 

observasi diberikan poin 1 jika terlaksana dan diberikan poin 0 jika tidak terlaksana. 

Analisis datanya menggunakan metode kuantitatif, yang mana setelah dihitung hasilnya 

menggunakan rumus persentase lalu dinarasikan setiap poinnya. Pada penelitian ini 

digunakan kisi-kisi yang menjadi alat untuk observasi yang dapat dilihat pada Tabel 3.4 

berikut ini: 

3.4 Kisi-Kisi Observasi 

No Indikator Pernyataan T TT 

1 Perencanaan 

pembelajaran 

berdasarkan 

kurikulum 2013 

Dalam membuat perencanaan 

pembelajaran guru mengacu pada 

kompetensi dasar yang memuat sikap 

  

Dalam membuat perencanaan 

pembelajaran guru mengacu pada 

kompetensi dasar yang memuat 

  



 

 
 

pengetahuan 

Dalam membuat perencanaan 

pembelajaran guru mengacu pada 

kompetensi dasar yang memuat 

keterampilan 

  

Guru dalam membuat perencanaan 

pembelajaran, materi  yang digunakan 

sesuai dengan KD yang dikaitkan dengan 

tema.  

  

Guru mempersiapkan kegiatan belajar 

selaras dengan muatan materi 

pembelajaran 

  

Guru dapat mengembangkan kegiatan 

bermain yang berpusat pada anak 

  

Perencanaan pembelajaran yang dibuat 

guru sudah menggunakan tematik 

  

Guru dalam membuat perencanaan 

pembelajaran, dapat mengembangkan 

cara berfikir saintifik anak 

  

Perencanaan yang dibuat guru berbasis 

budaya lokal 

  

Guru memanfaatkan lingkungan alam 

sekitar sebagai media bermain anak  

  

2 Pelaksanaan 

pembelajaran 

berdasarkan 

kurikulum 2013 

Dalam pelaksanaan pembelajaran, guru 

sudah dapat menyelenggarakanya secara 

interaktif 

  

Dalam pelaksanaan pembelajaran, guru 

sudah dapat menyelenggarakanya secara 

inspiratif 

  

Dalam pelaksanaan pembelajaran 

kegiatan yang dibuat guru, anak antusias 

dalam mengikutinya. 

  

Dalam pelaksanaan pembelajaran, guru   



 

 
 

sudah dapat menyelenggarakanya secara 

kontekstual 

Dalam pelaksanaan pembelajaran, guru 

menyelenggarakannya berpusat pada 

anak. 

  

3 Pelaksanaan 

pembelajaran 

berdasarkan 

kurikulum 2013 

Guru mengevaluasi proses pembelajaran 

yang dilaksanakan dengan standar proses 

  

Kepala sekolah mengidentifikasi kinerja 

guru dalam proses pembelajaran sesuai 

dengan kopetensi guru 

  

 

3. Wawancara 

Pelaksanaan wawancara pada prinsipnya dimaksudkan untuk mendapatkan data 

yang tentang  implementasi pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013 di TK Negeri 

Pembina Singkut II Sarolangun. Informan yang akan diwawancara dalam pengumpulan 

data yaitu Kepala TK Negeri Pembina Singkut II Sarolangun dan Guru TK Negeri 

Pembina Singkut II Sarolangun. 

3.5 Pedoman Wawancara 

No PERTANYAAN 

1 Apakah di TK Negeri Pembina Singkut II Sarolangun menggunakan 

kurikulum 2013? 

2 Bagaimana pendapat ibu tentang pendekatan saintifik dan penilaian Otentik 

yang ada dalam kurikulum 2013? 

3 Apa yang ibu lakukan dalam merencanakan kegiatan pembelajaran dengan 

pendekatan saintifik? 

4 Bagaimana pelaksanaan pembelajaran dengan pendekatan saintifik dalam 



 

 
 

pembelajaran kurikulum 2013 PAUD? 

5 Bagaimana cara ibu dalam melaksanakan penilaian otentik sesuai dengan 

kurikulum 2013? 

 

E. Tehnik Analisis Data 

Dalam penelitian ini menggunakan dua tehnik analisis data berupa tehnik analisis 

data statistik untuk menganalisis data yang diperoleh dari hasil sebaran angket dan hasil 

observasi serta analisis data non statistik untuk menganalisis data hasil wawancara. 

Dalam hal menganalisis data statistik peneliti menggunakan pendapat Arikunto 

(2010:283) yang mengatakan bahwa jika pilihan jawaban dari angket berbentuk “Ya dan 

Tidak” peneliti tinggal menjumlahkan saja berapa banyak jawaban “YA dan Tidak” 

tersebut. 

Mengacu pada pendapat tersebut, maka dari hasil angket yang telah di 

sebarkan, diisi dan dikumpulkan kembali, kegiatan peneliti selanjutnya yaitu: 

1. Menganalisa jawaban responden hasil angket pada masing-masing nomor, 

untuk pernyataan positif, bila menjawab Ya = 1 dan Tidak = 0, sedangkan 

untuk pernyataan negative, bila menjawab Ya = 0 dan Tidak = 1. 

2. Menganalisa jawaban hasil observasi pada masing-masing sub indikator, 

untuk pernyataan tercapai  ( T ) = 1  dan untuk penyataan tidak terlaksana     

( TT ) = 0. 

 

 



 

 
 

3. Mencari perhitungan persentase data yang diperoleh dari masing-masing 

jawaban sebagai mana yang dikemukakan oleh Sutja, dkk (2012:106). 

Fermula Persentase: 

 

 

Keterangan :  

P = persentase yang dihitung 

∑fx = jumlah frekuensi yang diperoleh dari yang menjawab 

∑fn = jumlah frekuensi dari keseluruhan data 

Serta, menjabarkan dan menganaisa jawaban yang telah diisi 

oleh responden. 

4. Persentase data dengan formulasi kriteria penafsiran menurut Sutja 

A,dkk (2014 : 15) 

Tabel 3.6 kriteria penafsiran persentase 

ASPEK YANG DINILAI 

Persentase  Kualitas 

89-100 Sangat baik 

60-88 Baik  

41-59 Sedang  

12-40 Kurang baik 

<12 Tidak baik 

  

Selanjutnya peneliti melakukan observasi di TK yang akan diteliti. Observasi ini 

bertujuan untuk mencari informasi tentang pelaksanaan pembelajaran berdasarkan 

kurikulum 2013 di TK Negeri Singkut II Sarolangun. Sehingga tujuan peneliti terlaksana. 

P =∑fx  x 100 

    ∑fn 



 

 
 

Dapat dilihat pada tabel 3.4 kisi-kisi penelitian implementasi pembelajaran berdasarkan 

kurikulum 2013 di TK Negeri Singkut II Sarolangun. 

 Kemudian untuk menganalisis data non statistik peneliti menggunakan pendapat 

dari Miles and Huberman ( dalam Ali dan Ansori 2014 : 288) yang mengemukakan 

bahwa „…data kualitatif dapat dianalisis dengan tiga langkah yaitu reduksi data (seleksi 

data), display data (menyusun dan menyajikan data penting), serta kesimpulan dan 

verifikasi (menarik kesimpulan akhir)‟. Pada penelitian ini untuk menguji kredibilitas 

data maka dilakukanlah tehnik triangulasi sumber. 



 
 

A. Jadwal Penelitian 

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan mulai dari observasi awal kesekolah sampai penyusunan laporan penelitian dilakukan dari Okober 

2016 sampai dengan Oktober 2017. 

Jenis Kegiatan 

BULAN 

12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Observasi lapangan              

Penyusunan proposal             

Seminar proposal             

Perbaikan seminar             

Penyusunan instrumen             

Pengujian instrumen             

Pelaksanaan penelitian             

Pengumpulan data             

Olah data, menyusun laporan dan             



 

 
 

bimbingan 

Revisi dan editing laporan             

Ujian sidang             

Perbanyak laporan dan daftar wisuda             

 

 



 
 

 

`BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Temuan 

Penelitian ini dilaksanakan di TK Negeri Pembina Singkut II Sarolangun 

peneliti melakukan penelitian tentang Implementasi Pembelajaran Berdasarkan 

Kurikulum 2013 Di TK Negeri Pembina Singkut II Sarolangun. Selain melakukan 

penyebaran angket kepada guru-guru yang mengajar di TK Negeri Pembina 

Singkut II Sarolangun, peneliti juga melakukan observasi dan wawancara kepada 

responden.  

Pada saat melakukan observasi dalam proses belajar mengajar saya 

melaksanakan observasi mulai dari pagi hari anak-anak mulai memasuki pintu 

gerbang sekolah, terlihat guru telah berperan aktif dalam membina nilai agama 

dan moral anak-anak ketika datang ia dibiasakan untuk memberi salam kepada 

orang yang lebih tua, guru-guru menunggu anak didepan pintu gerbang masuk. 

Setelah anak-anak semua memasuki gerbang waktu menunjukkan untuk 

memasuki kelas, sebelum memasuki kelas guru mengumpulkan anak di lapangan 

untuk membentuk aspek sosial emosional dengan cara dilatih untuk bernyanyi 

bersama dengan iringan musik sehingga tidak hanya aspek sosial saja yang 

berkembang tetapi aspek fisik motorik anak juga berkembang, guru setiap hari 

melakukan kegiatan tersebut sehingga anak-anak dapat berbaur dan mengenal 

dengan teman kelas yang lainnya.  

Ketika memasuki ruangan kelas, terlihat bahwa semua bahan yang 

terdapat di RPPM, RPPH, dan lembar penilaian  yang dibuat guru sudah tersedia. 



 

 

ternyata memang guru sudah mempersiapkannya untuk pelaksanaan pembelajaran 

yang akan berlangsung. RPPM pun sudah disiapkan guru di atas meja guru.  

Dan pada waktu pelaksanaan pembelajaran terlihat antusias anak dalam 

mengikuti pembelajaran. Suasana yang diciptakan oleh guru sangat menggugah 

selera belajara anak. Namun ada 1 orang anak pada waktu itu tidak mau mengikuti 

kegiatan pembelejaran. Namun guru 1 tetap membujuk anak tersebut agar mau 

mengikuti pembelejaran.  

Saat pelaksanaan pembelajaran pun peneliti menemukan bahwa dalam 

pelaksanaan yang guru lakukan sudah dapat diselenggarakan dengan bermain 

secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, kontekstual dan berpusat pada anak. 

Proses pembelajaran pun terjadi. Anak-anak mengamati, menanya, 

mengumpulkan informasi, menalar dan mengkomunikasikan.  

Pada tahap akhir, evaluasi pembelajaran juga terjadi, guru-guru melakukan 

evaluasi pembelajaran dengan melihat anak-anak satu persatu dan mencatatat 

setiap perkembangan anak yang muncul (catatan anecdot). Setelah satu minggu 

pembelajaran, pada hari sabtu guru juga melakukan evaluasi hasil kerja anak dan 

ditulis dalam laporan bulanan. 

 Setelah selesai pembelajaran berlangsung, anak-anak keluar kelas dengan 

rapi, berbaris dan menyalami guru yang mengajar dan yang terlihat diluar kelas. 

yang tidak kalah menarik peneliti temukan terjadi pembiasaaan anak menabung. 

Setiap harinnya anak-anak selalu menabung  dan dicatatat oleh guru. Kebiasaan 

yang unik agar kelak dewasa terbiasa oleh hal tersebut. 

 



 

 

B. Hasil Penelitian  

1. Deskripsi Data Angket 

Data yang diperoleh dari penyebaran angket kepada 7 responden, setelah 

dihitung presentase frekuensi yang menjawab Ya dan tidak terhadap 34 Item 

pertanyaan indikator implementasi pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013 di 

TK Negeri Pembina Singkut II Sarolangun yang disajikan pada tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Deskripsi Data Implementasi Pembelajaran Berdasarkan 

Kurikulum 2013 di TK Negeri Pembina Singkut II Sarolangun. 

No 

Item 

Jawaban No 

Item 

Jawaban 

Ya Tidak Jumlah Ya Tidak Jumlah 

1 7 0 7 18 2 5 7 

2 7 0 7 19 6 1 7 

3 7 0 7 20 5 2 7 

4 4 3 7 21 6 1 7 

5 5 2 7 22 2 5 7 

6 5 2 7 23 7 0 7 

7 6 1 7 24 7 0 7 

8 4 3 7 25 6 1 7 

9 6 1 7 26 6 1 7 

10 5 2 7 27 6 1 7 

11 7 0 7 28 5 2 7 

12 5 2 7 29 4 3 7 

13 7 0 7 30 6 1 7 

14 5 2 7 31 7 0 7 

15 4 3 7 32 4 3 7 

16 5 2 7 33 7 0 7 

17 6 1 7 34 6 1 7 

Jumlah 187 51  

Sumber : Data Primer 

Berdasarkan hasil dari pengumpulan data yang diperoleh dari hasil 

penyebaran angket 7 responden, kemudian diolah dengan menggunakan teknik 

statistika, maka diperoleh hasil penelitian yang disajikan pada tabel 4.2. 

 



 

 

a. Implementasi Pembelajaran Berdasarkan Kurikulum 2013  

Tabel 4.2 Distribusi Hasil Penelitian Implemetasi Pembelajaran Berdasarkan 

Kurikulum 2013 Di TK Negeri Pembina Singkut II Sarolangun 

No 

Item 

Jawaban Bobot No 

Item 

Jawaban Bobot 

Ya % Tdk % B % Ya % Tdk % B % 

1 7 100 0 0 7 100 18 2 29 5 71 5 71 

2 7 100 0 0 7 100 19 6 86 1 14 6 86 

3 7 100 0 0 7 100 20 5 71 2 29 5 71 

4 4 57 3 43 4 57 21 6 86 1 14 6 86 

5 5 71 2 29 5 71 22 2 29 5 71 5 71 

6 5 71 2 29 5 71 23 7 100 0 0 7 100 

7 6 86 1 14 6 86 24 7 100 0 0 7 100 

8 4 57 3 43 4 57 25 6 86 1 14 6 86 

9 6 86 1 14 6 86 26 6 86 1 14 6 86 

10 5 71 2 29 5 71 27 6 86 1 14 6 86 

11 7 100 0 0 7 100 28 5 71 2 29 5 71 

12 5 71 2 29 5 71 29 4 57 3 43 4 57 

13 7 100 0 0 7 100 30 6 86 1 14 6 86 

14 5 71 2 29 5 71 31 7 100 0 0 7 100 

15 4 57 3 43 4 57 32 4 57 3 43 4 57 

16 5 71 2 29 5 71 33 7 100 0 0 7 100 

17 6 86 1 14 6 86 34 6 86 1 14 6 86 

              

Jumlah 193  

Rata-rata 81%  

Sumber : Data Primer 

 Menurut hasil penelitian berdasarkan pada tabel 4.2 tentang kategori  

imlementasi pembeajaran berdasarkan kurikulum 2013 berada pada kualitas 

“Baik”. Terbukti dari hasil rata-rata bobot 81%. Selanjutnya sesuai dengan 

indikator dan pertanyaan peneliti bahwa hasil penelitian adalah sebagai berikut : 

b. Implementasi Pembelajaran Berdasarkan Kurikulum 2013 Pada 

Indikator Perencanaan. 

Berdasarkan distribusi data secara umum melalui indikator-indikator 

tentang implementasi pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013 di TK Negeri 



 

 

Pembina Singkut II Sarolangun, maka mengenai gambaran implementasi 

pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013 bagian perencanaan dapat dilihat pada 

tabel berikut ini : 

Tabel 4.3 Implementasi Pembelajaran Berdasarkan Kurikulum 2013 

Pada Indikator Perencanaan 

No 

Item 

Jawaban Bobot 

Ya % Tdk % B % 

1 7 100 0 0 7 100 

2 7 100 0 0 7 100 

3 7 100 0 0 7 100 

4 4 57 3 43 4 57 

5 5 71 2 29 5 71 

6 5 71 2 29 5 71 

7 6 86 1 14 6 86 

8 4 57 3 43 4 57 

9 6 86 1 14 6 86 

10 5 71 2 29 5 71 

11 7 100 0 0 7 100 

12 5 71 2 29 5 71 

13 7 100 0 0 7 100 

14 5 71 2 29 5 71 

15 4 57 3 43 4 57 

16 5 71 2 29 5 71 

17 6 86 1 14 6 86 

18 2 29 5 71 5 71 

19 6 86 1 14 6 86 

20 5 71 2 29 5 71 

Jumlah 111 

Rata-rata 79% 

Sumber : Data Primer 

Tabel 4.3 terlihat bahwa persentase frekuensi jawaban responden dari 20 

Item pertanyaan implementasi pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013 yang 

berhubungan dengan perencanaan pembelajaran berada pada kualitas “Baik” 

dengan  persentase “79%”. Hal ini dibuktikan dengan pengolahan angket 

sebagaimana telah dijabarkan pada tabel diatas. Implementasi pembelajaran 



 

 

berdasrkan kurikulum 2013 di TK Negeri Pembina Singkut II Sarolangun pada 

indikator perencanaan meliputi, KD yang memuat sikap, KD yang memuat 

pengetahuan, KD yang memuat keterampilan, memuat materi yang sesuai dengan 

KD yang dikaitkan dengan tema, memilih kegiatan selaras dengan muatan atau 

materi pembelajaran, mengembangkan kegiatan main ynag berpusat pada anak, 

menggunakan pembelajaran tematik, mengembangkan cara berfikir saintifik, 

berbasis budaya lokal, mampu memanfaatkan lingkungan alam sekitar sebagai 

media bermain anak.  

Item pertanyaan 1 terbukti bahwa responden menjawab “Ya” Perencaan 

pembelajaran yang dirancang guru sudah mengacu pada kopetensi dasar berada 

pada kategori “Sangat Baik”. Pada item 2 terbukti bahwa responden yang 

menjawab “Ya” pada perencanaan pembelajaran yang dibuat guru tidak mengacu 

pada KD yang memuat sikap berada pada kualitas “Sangat Baik”. Pada item no 3 

terbukti bahwa responden yang menjawab “Ya” pada perencanaan yang dirancang 

guru mengacu pada kopetensi dasar yang memuat pengetahuan berada pada 

kualitas “Sangat Baik”.  

Selanjutnya pada item no 4 terbukti bahwa responden yang menjawab 

“Ya” pada perencanaan pembelajaran yang dibuat guru memuat pengetahuan, 

namun belum menumbuhkan sikap ingin tahu anak berada pada kualitas 

“Sedang”. Pada item no 5 terbukti bahwa responden yang menjawab “Ya” pada 

perencanaan pembelajarn yang dibuat guru dapat menumbuhkan sikap kreatif 

anak dalam menyelesaikan masalah sehari-hari berada pada kualitas “Baik”. Pada 

item no 6 terbukti bahwa responden yang menjawab “Ya” dalam membuat 



 

 

perencanaan pembelajaran guru belum memasukkan kopetensi dasar yang 

memuat keterampilan berada pada kualitas “Baik”.  

Pada iem pertanyaan no 7 terbukti bahwa responden yang menjawab “Ya”, 

Guru dalam membuat perencanaan pembelajaran, materi yang disiapkan sudah 

sesuai dengan KD yang dikaitakan dengan tema berada pada kualitas “Baik”. 

Begitu juga pada item no 8 terbukti bahwa responden menjawab “Ya” Guru masih 

belum memnfaatkan tema sebagai alat untuk mengenal beberapa konsep materi 

pembelajaran berada pada kualitas “Sedang”. Selanjutnya pada item no 9 terbukti 

bahwa responden yang menjawab “Ya” Guru dalam membuat perencanaan 

pembelajaran, selaras dengan muatan atau materi pembelajaran berada pada 

kualitas  “Baik”.  

Pada item no 10 terbukti bahwa responden menjawab “Ya” tema yang 

dipilih guru dalam perencanaan pembelajaran yang jauh dari anak berada pada 

kualitas “Baik”. Begitu pula pada item no 11 terbukti bahwa responden menjawab 

“Ya” Perencanaan pembelajaran yang dibuat guru sesuai kriteria berada pada 

kualitas “Sangat Baik”. Pada item no 12 terbukti bahwa responden menjawab 

“Ya” Guru belum bisa mengembangkan kegiatan bermain yang berpusat pada 

anak berada pada kualitas  “Baik”.  

Pada item no 13 terbukti bahwa responden menjawab “Ya” Perencanaan 

pembelajaran di TK Pembina menggunakan tematik berada pada kualitas “Sangat 

Baik”. Begitu pula pada item no 14 terbukti bahwa responden menjawab 

“Ya”Guru masih belum menggunakan pembelajaran tematik dalam membuat 

perencanaan pembelajaran berada pada kualitas “Baik”. Pada item no 15 terbukti 



 

 

bahwa responden menjawab “Ya” Anak dapat memecahkan masalah 

menggunakan dasar proses berfikir karna perencanaan pembalajaran yang dibuat 

guru berada pada kualitas “Sedang”. 

Pada item no 16 terbukti bahwa responden menjawab “Ya” dalam 

membuat perencanaan pembelajaran, guru belum bisa mengembangkan cara 

berfikir saintifik pada anak berada pada kualitas “Baik”. Begitu pula pada item no 

17 terbukti bahwa responden menjawab “Ya”, perencanaan yang dibuat guru 

terdapat unsur budaya lokal sebagai muatan materi dalam perencanaan 

pembelajaran terdapat pada kualitas “Baik”. Selanjutnya pada item no 18 terbukti 

bahwa responden menjawab “Ya” bahwa guru belum memahami pembelajaran 

berbasis buda lokal untuk dimasukkan kedalam perencanaan pembelajaran berada 

pada kualitas “ Baik”.  

Pada item no 19 terbukti bahwa responden menjawab “Ya” guru mengajar 

memanfaatkan alam sekitar sebagai media bermain anak berada pada kualitas 

“Baik”. Selanjutnya pada item no 20 terbukti bahwa responden menjawab “Ya” 

bahwa guru menhajar tanpa menggunakan media berada pada kualitas “Baik”.  

Berdasarkan hasil temuan diatas, maka implementasi pembelajaran 

berdasarkan kurikulum 2013 pada indikator perencanaan berada pada kualitas 

“Baik”.  

c. Implementasi Pembelajaran Berdasarkan Kurikulum 2013 pada 

Indikator Pelaksanaan 

Berdasarkan distribusi data secara umum melalui indikator – indikator 

tentang implementasi pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013, maka mengenai 



 

 

implementasi pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013 pada indikator 

pelaksanaan dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel. 4.4 Implementasi Pembelajaran Berdasarkan Kurikulum 2013 di TK 

Negeri Pembina Singkut II Sarolangun Pada Indikator Pelaksanaan 

Sumber : Data Primer 

Pada tabel 4.4 diatas terlihat bahwa rata-rata persentase frekuensi jawaban 

responden dari 10 item pernyataan implementasi pembeajaran berdasarkan 

kurikulum 2013 di TK Negeri Pembina Singkut II Sarolangun proses pelaksanaan 

pembelajaran berada pada kualitas “baik” dengan persentase 83%. Hal ini dapat 

dibuktikan dengan pengolahan angket sebagaimana telah dijabarkan pada tabel 

diatas. Implementasi pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013 di TK Negeri 

Pembina Singkut II Sarolangun  proses pelaksanaan meliputi Proses pembelajaran 

diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, kontekstual, berpusat 

pada anak.  

Pada item no 21 terbukti bahwa responden yang menjawab “Ya” guru 

sudah dapat melaksanakan pembelajaran secara interaktif berada pada kualitas 

No 

Item 

Jawaban Bobot 

Ya % Tdk % B % 

21 6 86 1 14 6 86 

22 2 29 5 71 5 71 

23 7 100 0 0 7 100 

24 7 100 0 0 7 100 

25 6 86 1 14 6 86 

26 6 86 1 14 6 86 

27 6 86 1 14 6 86 

28 5 71 2 29 5 71 

29 4 57 3 43 4 57 

30 6 86 1 14 6 86 

Jumlah 58 

Rata-rata 83% 



 

 

“Baik”. Begitu pula pada item no 22 terbukti bahwa responden yang menjawab 

“Ya” Ketika guru mengajar belum terjadi aksi dan reaksi positif didalam kelas 

berada pada kualitas “Baik”. Selanjutnya item no 23 terbukti bahwa responden 

yang menjawab “Ya” dalam pelaksnaan pembelajaran, peserta didik terdorong 

untuk mencari dan menemukan hal-hal yang inovatif berada pada kualitas “Sangat 

Baik”. 

Pada item no 24 terbukti bahwa responden yang menjawab “Ya” guru 

kurang memfasilitasi peserta didik dalam melakukan kegiatan pembelajaran 

berada pada kualitas “Sangat Baik”. Begitu pula pada item no 25 terbukti bahwa 

responden yang menjawab “Ya” bahwa anak tidak merasa tertekan ketika 

pelaksanaan pembelajaran yang guru lakukan berada pada kualitas “Baik”. 

Selanjutnya pada item no 26 terbukti bahwa responden yang menjawab “Ya” guru 

memberi iming-iming hadiah agar anak antusias saat mengikuti pelaksanaan 

pembelajaran berada pada kualitas “Baik”.  

Pada item no 27 terbukti bahwa responden yang menjawab “Ya” dalam 

pelaksanaan pembelajaran guru dapat mengkaitkan materi pembelajaran dengan 

konteks kehidupan anak berada pada kualitas “Baik”. Begitu pula pada item no 28 

terbukti bahwa responden yang menjawab “Ya” pelaksanaan pembalajaran yang 

dilaksanakan guru belum dapat bermakna pada anak  berada pada kualitas “Baik”. 

pada item no 29 terbukti bahwa responden yang menjawab “Ya” pelaksanaan 

pembalajaran yang dilaksanakan guru sesuai dengan minat anak berada pada 

kualitas “Sedang”. Selanjutnya pada item no 30 terbukti bahwa responden yang 



 

 

menjawab “Ya” dalam pelaksanaan pembelajaran yang guru lakukan 

mengabaikan minat anak berada pada kualitas “Baik”.  

Berdasarkan hasil temuan diatas, maka implementasi pembalajaran 

berdasarkan kurikulum 2013 di TK Negeri Pembina Singkut II sarolangun dilihat 

dari pelaksanaan pembelajaran bearada pada kualitas “Baik”. 

d. Implementasi Pembelajaran Berdasarkan Kurikulum 2013 Pada 

Indikator Evaluasi  

Berdasarkan distribusi data secara umum melalui indikator – indikator 

tentang implementasi pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013, maka mengenai 

implementasi pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013 pada indikator evaluasi  

dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 4.5 Implementasi Pembelajaran Berdasarkan Kurikulum 2013 di TK 

Negeri Pembina Singkut II Pada Indikator Evaluasi 

No 

Item 

Jawaban Bobot 

Ya % Tdk % B % 

31 7 100 0 0 7 100 

32 7 100 0 0 7 100 

33 7 100 0 0 7 100 

34 4 57 3 43 4 57 

Jumlah 25 

Rata-rata 89% 

Sumber : Data Primer 

Pada tabel 4.5 diatas terlihat bahwa rata-rata persentase frekuensi jawaban 

responden dari 4 item pernyataan implementasi pembeajaran berdasarkan 

kurikulum 2013 di TK Negeri Pembina Singkut II Sarolangun proses pelaksanaan 

pembelajaran berada pada kualitas “Sangat Baik” dengan persentase “89%”. Hal 

ini dapat dibuktikan dengan pengolahan angket sebagaimana telah dijabarkan 

pada tabel diatas. Implementasi pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013 di TK 



 

 

Negeri Pembina Singkut II Sarolangun  proses evaluasi meliputi membandingkan 

proses pembalajaran yang dilaksanakan guru dengan standar proses dan 

mengidentifikasi kinerja guru dalam proses pembelajaran sesuai dengan kopetensi 

guru.  

Pada item no 31 terbukti bahwa responden yang menjawab “Ya” guru 

melaksanakan evaluasi pembelajaran dengan membandingkan proses 

pembelajaran dengan standar proses berada pada kualitas “Sangat Baik”. Item 32 

terbukti bahwa responden yang menjawab “Ya” guru tidak selalu melakukan 

evaluasi setelah selesai pembelajaran berada pada kualitas “Sangat Baik”. Begitu 

pula pada item no 33 terbukti bahwa responden yang menjawab “Ya” kepala 

sekolah mengidentifikasi kinerja guru dalam proses pembelajaran sesuai dengan 

kopetensi guru berada pada kualitas “Sangat Baik”. Selanjutnya pada item no 34 

terbukti bahwa responden yang menjawab “Ya” setelah di evaluasi kinerja guru, 

kepala sekolah tidak melakukan tindak lanjut berada pada kualitas “Sedang”. 

Berdasarkan hasil temuan diatas, maka implementasi pembalajaran 

berdasarkan kurikulum 2013 di TK Negeri Pembina Singkut II sarolangun dilihat 

dari evaluasi  pembelajaran bearada pada kualitas “Sangat Baik”. 

2. Observasi (Pengamatan) 

Berfasarkan hasil observasi daari 17 item kepada 7 guru, kemudian diolah 

dengan menggunakan tehnik statistik, maka diperoleh hasil penelitian yang akan 

disajikan pada tabel 4.7 berikut ini : 

 



 

 

a. Implementasi Pembelajaran Berdasarkan Kurikulum 2013 Di TK 

Negeri Pembina Singkut II Sarolangun 

Tabel 4.6 Distribusi hasil observasi implementasi pembelajaran berdasarkan 

kurikulum 2013 di TK Negeri Pembina Singkut II Sarolangun 

No 

Observasi 

Hasil Pengamatan  Bobot 

T % TT % B % 

1 7 100 0 0 7 100 

2 7 100 0 0 7 100 

3 7 100 0 0 7 100 

4 5 71 2 29 5 71 

5 2 29 5 71 5 71 

6 7 100 0 0 7 100 

7 5 71 2 29 5 71 

8 5 71 2 29 5 71 

9 6 86 1 14 6 86 

10 5 71 2 29 5 71 

11 6 86 1 14 6 86 

12 2 29 5 71 5 71 

13 6 86 1 14 7 100 

14 1 14 6 86 6 86 

15 6 86 1 14 6 86 

16 6 86 1 14 5 86 

17 7 100 0 0 7 100 

Jumlah 101 

Rata-Rata 85% 

Sumber : Data Sekunder 

Berdasarkan hasil observasi pada tabel 4.6 mengenai implementasi 

pembalajaran berdasarkan kurikulum 2013 di TK Negeri Pembina Singkut II 

Sarolangun secara umum berada pada kualitas “Baik”. Terbukti dari hasil rata-rata 

bobot 85%. Selanjutnya sesuai dengan indikator dan pertanyaan penelitian bahwa 

hasil observasi adalah sebagai berikut : 

 



 

 

b. Implementasi pembeajaran berdasarkan kurikulum 2013 di TK 

Negeri Pembina Singkut II Sarolangun pada tahap perencanaan 

Berdasarkan distribusi data observasi secara umum melalui indikator 

perencanaan pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013 tentang KD yang memuat 

sikap, KD yang memuat pengetahuan, KD yang memuat keterampilan, memuat 

materi yang sesuai dengan KD yang dikaitkan dengan tema, memilih kegiatan 

selaras dengan muatan atau materi pembelajaran, mengembangkan kegiatan main 

ynag berpusat pada anak, menggunakan pembelajaran tematik, mengembangkan 

cara berfikir saintifik, berbasis budaya lokal, mampu memanfaatkan lingkungan 

alam sekitar sebagai media bermain anak, hasil jawaban responden mengenai 

indikator tersebut disajikan pada tabel dibawah ini : 

Tabel 4.7 Implementasi pembeajaran berdasarkan kurikulum 2013 di TK 

Negeri Pembina Singkut II Sarolangun pada tahap perencanaan. 

No 

Observasi 

Jawaban Bobot 

T % TT % B % 

1 7 100 0 0 7 100 

2 7 100 0 0 7 100 

3 7 100 0 0 7 100 

4 5 71 2 29 5 71 

5 2 29 5 71 5 71 

6 7 100 0 0 7 100 

7 5 71 2 29 5 71 

8 5 71 2 29 5 71 

9 6 86 1 14 6 86 

10 5 71 2 29 5 71 

Jumlah 59 

Rata-Rata 84% 

Sumber : Data Sekunder 

Tabel 4.7 terlihat bahwa persentase frekuensi hasil observasi dari 10 Item 

pertanyaan implementasi pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013 yang 



 

 

berhubungan dengan perencanaan pembelajaran berada pada kualitas “Baik” 

dengan  persentase “84%”. Hal tersebut dibuktikan dengan pengolahan hasil 

observasi sebagaimana telah dijabarkan pada tabel diatas. Implementasi 

pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013 di TK Negeri Pembina Singkut II 

Sarolangun pada indikator perencanaan meliputi, KD yang memuat sikap, KD 

yang memuat pengetahuan, KD yang memuat keterampilan, memuat materi yang 

sesuai dengan KD yang dikaitkan dengan tema, memilih kegiatan selaras dengan 

muatan atau materi pembelajaran, mengembangkan kegiatan main yang berpusat 

pada anak, menggunakan pembelajaran tematik, mengembangkan cara berfikir 

saintifik, berbasis budaya lokal, mampu memanfaatkan lingkungan alam sekitar 

sebagai media bermain anak.  

Pada item pertanyaan no 1 terbukti bahwa perencaan pembelajaran yang 

dirancang guru sudah mengacu pada kopetensi dasar berada pada kualitas  

“Sangat Baik”. Pada item no 2 terbukti bahwa perencanaan yang dirancang guru 

mengacu pada kopetensi dasar yang memuat pengetahuan berada pada kualitas 

“Sangat Baik”. Pada item no 3 terbukti perencanaan pembelajaran yang dibuat 

guru dapat mengacu pada kopetensi dasar yang memuat keterampilan  berada 

pada kualitas “Sangat Baik”. 

 Pada item pertanyaan no 4 terbukti bahwa guru dalam  membuat 

perencanaan pembelajaran, materi yang digunakan sesuai dengan KD yang 

dikaitkan dengan tema berada pada kualitas “Baik”. Item no 5 terbukti bahwa 

guru mempersiapkan kegiatan belajar selaras dengan muatan materi pembelajaran 

berada pada kualitas “Baik”. Selanjutnya item no 6 terbukti bahwa guru dapat 



 

 

mengembangkan kegiatan bermain yang berpusat pada anak berada pada kualitas 

“Sangat Baik”. 

Pada item pertanyaan  no 7 terbukti bahwa perencanaan pembelajaran 

yang dipersiapkan guru sudah menggunakan tematik berada pada kualitas  “Baik”. 

Item no 8 terbukti bahwa guru dalam membuat perencanaan pembelajaran, dapat 

mengembangkan cara berfikir saintifik anak berada pada kualitas “Baik”. Item no 

9 terbukti bahwa perencanaan yang dibuat guru berbasis budaya lokal berada pada 

kualitas “Baik”. Selanjutnya item no 10 guru sudah dapat memanfaatkan 

lingkungan alam sekitar sebagai media bermain berada pada kualitas “Baik”.  

Berdasarkan hasil temuan diatas, maka implementasi pembelajaran 

berdasarkan kurikulum 2013 pada indikator perencanaan berada pada kualitas 

“Baik”.  

c. Implementasi Pembelajaran Berdasarkan Kurikulum 2013 di TK 

Negeri Pembina Singkut II Sarolangun dalam Pelaksaan 

Pembelajaran.  

Berdasarkan distribusi dan observasi secara umum melalui indikator-

indikator tentang pelaksanaan pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013, 

meliputi dalam pelaksanaan pembelajaran, guru sudah dapat menyelenggarakan 

secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, kontekstual, dan berpusa pada anak. 

Hasil responden pada indikator tersebut disajikan pada tabel dibawah ini : 

 

 



 

 

Tabel 4.8 Implementasi Pembelajaran Berdasarkan Kurikulum 2013 di TK 

Negeri Pembina Singkut II Sarolangun dalam Pelaksaan Pembelajaran 

 

No 

Observasi 

Hasil Pengamatan Bobot 

T % TT % B % 

11 6 86 1 14 6 86 

12 2 29 5 71 5 71 

13 6 86 1 14 7 100 

14 1 14 6 86 6 86 

15 6 86 1 14 6 86 

Jumlah 30 

Rata-Rata 86% 

 Sumber : Data Sekunder 

Tabel 4.8 diatas terlihat bahwa rata-rata persentase frekuensi hasil 

Observasi pernyataan mengenai implementasi pembeajaran berdasarkan 

kurikulum 2013 di TK Negeri Pembina Singkut II Sarolangun dari 5 item 

pernyataan proses pelaksanaan pembelajaran berada pada kualitas “Baik” dengan 

persentase “86%”. Hal ini dapat dibuktikan dengan pengolahan hasil observasi  

sebagaimana telah dijabarkan pada tabel diatas. Implementasi pembelajaran 

berdasarkan kurikulum 2013 di TK Negeri Pembina Singkut II Sarolangun  proses 

pelaksanaan meliputi Proses pembelajaran diselenggarakan secara interaktif, 

inspiratif, menyenangkan, kontekstual, berpusat pada anak.  

 Pada item no 11 terbukti bahwa dalam pelaksanaan pembelajaran, guru 

sudah dapat menyelenggarakannya secara interaktif berada pada kualitas “Baik”. 

Item no 12 terbukti bahwa dalam pelaksanaan pembelajaran, guru sudah dapat 

menyelenggarakannya secara inspiratif   berada pada kualitas “Baik”. item no 13 

terbukti bahwa dalam pelaksanaan pembelajaran, guru sudah dapat 

menyelenggarakannya secara menyenangkan berada pada kualitas “Sangat Baik”. 



 

 

Item no 14 terbukti bahwa dalam pelaksanaan pembelajaran, guru sudah dapat 

menyelenggarakannya secara kontektual berada pada kualitas “Baik”. Selanjutnya 

item no 15 terbukti bahwa dalam pelaksanaan pembelajaran, guru sudah dapat 

menyelenggarakannya secara berpusat pada anak berada pada kualitas “Baik”. 

Berdasarkan hasil temuan diatas, maka implementasi pembalajaran 

berdasarkan kurikulum 2013 di TK Negeri Pembina Singkut II sarolangun dilihat 

dari Pelaksnaan  pembelajaran bearada pada kualitas “Baik”. 

d. Implementasi Pembelajaran Berdasarkan Kurikulum 2013 di TK 

Negeri Pembina Singkut II Sarolangun dalam Evaluasi Pembelajaran 

Berdasarkan distribusi dan observasi secara umum melalui indikator-

indikator tentang evaluasi  pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013, meliputi 

guru mengevaluasi pembelajaran yang dilakukan dengan standar proses dan 

kepala sekolah mengidentifikasi kinerja guru dalam proses pembelajaran sesuai 

dengan kopetensi guru. Hasil jawaban responden pada indikator tersebut disajikan 

pada tabel dibawah ini : 

Tabel 4.9 Implementasi Pembelajaran Berdasarkan Kurikulum 2013 di TK 

Negeri Pembina Singkut II Sarolangun dalam Evaluasi Pembelajaran 

No 

Observasi 

Jawaban Bobot 

T % TT % B % 

16 6 86 1 14 5 86 

17 7 100 0 0 7 100 

Jumlah 12 

Rata-Rata 86% 

 Sumber : Data Sekunder 



 

 

Tabel 4.9 diatas terlihat bahwa rata-rata persentase frekuensi hasil 

Observasi pernyataan mengenai implementasi pembeajaran berdasarkan 

kurikulum 2013 di TK Negeri Pembina Singkut II Sarolangun dari 2 item 

pernyataan proses pelaksanaan pembelajaran berada pada kualitas “Baik” dengan 

persentase “86%”. Hal ini dapat dibuktikan dengan pengolahan hasil observasi  

sebagaimana telah dijabarkan pada tabel diatas. Implementasi pembelajaran 

berdasarkan kurikulum 2013 di TK Negeri Pembina Singkut II Sarolangun  

Evaluasi meliputi, guru mengevaluasi pembelajaran yang dilaksanakan dengan 

standar proses dan kepala sekolah mengidentifikasi kinerja guru dalam proses 

pembelajaran sesuai dengan kopetensi guru. 

Pada item 16 terbukti bahwa guru mengevaluasi pembelajaran yang 

dilaksanakan dengan standar proses berada pada kualitas “Baik”. Pada item no 17 

terbukti bahwa kepala sekolah mengidentifikasi kinerja guru dalam proses 

pembelajaran sesuai dengan kopetensi guru berada pada kualitas “Sangat Baik”.   

Berdasarkan hasil temuan diatas, maka implementasi pembalajaran 

berdasarkan kurikulum 2013 di TK Negeri Pembina Singkut II sarolangun dilihat 

dari evaluasi  pembelajaran bearada pada kualitas “Baik”. 

3. Deskripsi Data Wawancara  

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Taman Kanak-Kanak Negeri 

Pembina Singkut II Sarolangun, maka hasil wawancara yang peneliti lakukan 

hasilnya sebagai berikut : 

 



 

 

a. Apakah di TK Negeri Pembina Singkut II Sarolangun 

menggunakan kurikulum 2013? 

Maka peneliti dapat menemui hasil yakni bahwa guru di Taman Kanak-

Kanak Negeri Pembina Singkut II Sarolangun sudah menggunakan kurikulum 

2013.   

Responden Ke-1 :  

“Ya, benar guru di Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Singkut  II 

Sarolangun sudah menggunakan kurikulum 2013 dalam pembelajaran, 

bahkan mereka sudah sering mengikuti pelatihan kurikulum tinggkat 

kabupaten maupun provinsi.”
 
 

 Responden Ke-2  : 

“Ya, karna kami mengacu kepada (PERMENDIKBUD) Peraturan Mentri 

Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 

“Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini”. 

Responden Ke-3 : 

“Ya betul, kami sudah menggunakan Kurikulum 2013 di TK Negeri 

Pembina Singkut II tempa kami mengajar”. 

Responden Ke-4 : 

“Ya, Mau tidak mau, karena sudah ada perturannya kalau disuruh 

menggunakan kurikulum 2013”.  

Responden Ke-5 : 

“Ya, TK Negeri Pembina Singkut II Sarolangun sudah menggunakan 

kurikulum 2013 semenjak keluarnya peraturan tentang standar nasional 

pendidikan anak usia dini”.  

Responden Ke-6 : 

“Ya, Kita menggunakan kurikulum 2013”. 

Responden Ke-7 : 

“Kalau TK tempat kami mengajar yaitu TK Negeri Pembina Singkut II 

Sarolangun sudah menggunakan Kurikulum 2013”.  



 

 

 Berdasarkan pendapat Narasumber diatas, maka dapat disimpulkan bahwa  

Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Singkut II Sarolangun sudah menggunakan 

kurikulum 2013 dalam setiap pembelajaran.  

b. Bagaimana pendapat ibu tentang pendekatan saintifik dan 

penilaian autentik yang ada dalam kurikulum 2013? 

Responden Ke-1 selaku kepala sekolah : 

Saintifik itu sebenarnya dari dulu juga sudah saintifik. Otentik seharusnya 

dari dulu juga sudah dari dulu otentik. tapi kenapa kok kurikulum 2013 itu 

terkesan sangat identik dengan saintifik dan otentik. Karena sebenarnya 

yang banyak berubah itu kurikulum dari SD keatas. Kalau PAUD dari dulu 

memangnya ya 2 hal itu. Kan dari dulu PAUD itu menggunakan 

pembelajaran yang menstimulasi perkembangan secara terpadu dan 

saintifik itu cara berfikir gimana anak bisa mengembangkan kemampuan 

menalar, menanya, kemampuan mengkomunikasikan dan lain-lain. Itukan 

sebenarnya sudah dibangun sejak dulu, karna SD keatas itu awalnya 

kurikulumnya tidak seperti itu, akhirnya menggunakan 2 hal itu, nah! 

PAUD kan seharusnya menyesuaikan diri dalam arti secara istilah. Jadi 

kalau secara subtansi itu sudah digunakan dari dulu. Namanya penlilaian 

di PAUD ya otentik dari dulu, karna tidak ada namanya evaluasi hasil 

belajar dengan cara mengisi lembar evaluasi materi kan tidak seperti SD 

keatas, tidak ada ujian akhir semester. karena penilaian otentik adalah 

sebuah proses. Nah, setelah istilah itu di boomingkan, terkesan 

“Woo...PAUD juga gini......gini” padahal seharusnya dari dulu sudah 

digunakan. ada memang penyimpanagn penyimpangan yang terjadi 

dikurikulum yang  lama. otentik sih otentik tapi ga banget. kemudian 

saintifik ini mungkin istilahnya tidak dikenal dan prosedurenya seperti apa 

itu tidak terlalu dikenal, dan itu kemuian di refres kemabali supaya 

kurikulum di PAUD itu kembali mengacu pada teori-teori yang ada. lalu 

SD keatas yang sebenarnya mengikuti kita. 

Responden Ke-2 :  

Pendekatan saintifik memang bagus untuk diterapkan pada kurikulum 

2013 ini karena anak diajak untuk berfikir secara kritis bukan 

kegiatannya, karena kadang-kadang orang mendengar saintifik itu 

menjadi kegiatan sains. dengan pendekatan saintifik anak usia dini sudah 

mulai dilatih untuk mencari sesuatu hal yang baru sendiri dengan cara 

yang sederhana, misalnya anak diajak untuk mengamati benda-benda 

yang konkrit dan dimintai pendapatnya tentang benda tersebut sesuai 

dengan dengan apa yang dilihat dan dirasakan anak. dengan pendekatan 



 

 

ini guru juga dituntut untuk belajar tentang pengeahuan yang akan 

disampaikan ke anak dan belajar menyampaikan dengan bahasa yang 

sesuai agar pendekatan ini sampai keapa anak, misalnya kita 

menginginkan agar anak dapat membedakan tekstur, mengenal ukuran, 

dan jenis pakaian. maka kita juga harus mendapat membawa benda yang 

dapat menstimulasi anak untuk mengenal yang kita inginkan dan 

mengarahkan anak agar anak dapat berfikir seperti tujuan yang kita 

harapkan dengan membawa beberapa baju yang mempunya beberapa 

ukuran. tekstur yang berbeda dan jenis bahan pembuatan yang berbeda. 

Sedangkan Penilaian otentik menurut saya adalah penilaian yang 

berdasarkan fakta yang ada dilapangan, artinya kita tidak mengira-ngira 

hal-hal yang kita nilai yang terjadi pada saat anak melakukan kegiatan. 

Karna penilaian otentik adalah penilaian yang dilakukan dengan cara 

menuliskan atau mendeskripsikan segala yang dilakukan anak saat 

melakaukan kegiatan main dikalas, misalnya ee.... pada saat pembelajaran 

berlangsung ada 1 anak yang diam saja tidak menyentuh kegiatan maian, 

“kita tidak bisa langsung menyatakan kalau anak tidak menyukai kegiatan 

tersebut”. kita sebagai pendidik perlu mengetahui secara pasti alasan anak 

tidak menyentuh kegiatan yang kita berikan sedangkan anak yang lain 

sangat menyenangi kegiatan tersebut. penilaian otentik ini juga 

menenuntut pendidik untuk belajar menyusun kalimat secara benar dan 

susai dengan fakta yang ada dilapangan.  

Responden Ke-3 : 

Pendekatan saintifik memang bagus untuk diterapkan pada kurikulum 

2013. Dengan pendekatan saintifik anak usia dini sudah mulai dilatih 

untuk mencari sesuatu hal yang baru sendiri dengan cara yang sederhana, 

misalnya anak diajak untuk mengamati benda-benda yang konkrit dan 

dimintai pendapatnya tentang benda tersebut sesuai dengan dengan apa 

yang dilihat dan dirasakan anak. Sedangkan Penilaian otentik menurut 

saya adalah penilaian yang berdasarkan fakta yang ada dilapangan, artinya 

kita tidak mengira-ngira hal-hal yang kita nilai yang terjadi pada saat anak 

melakukan kegiatan.  

Responden Ke-4 : 

Saya sangat setuju sekali ketika pembelajarana anak usia dini itu 

menggunakan saintifik. Kenapa? karna TK Negeri Pembina  Singkut II 

Sarolangun itu, karna sebelum pakai Kurikulum 2013 itu TK Negeri 

Pembina  Singkut II Sarolangun mempunyai motto “senang bersekolah 

dan bersekolah dengan senang”, termasuk dalam pendekatan 

pembelajarannya kami juga sudah mengiplementasikan bagaimana anak 

mempelajari sesuatu itu dengan hal-hal yang nyata yang sifatnya lebih 

mengamati, jadi ilmu teori dan praktek seperti agama itu sudah ada dalam 

aspek pembelajaran di TK Negeri Pembina  Singkut II Sarolangun.  

Penilaian otentik juga sebelumnya di PAUD juga tidak baru, karna dari 



 

 

sebelum ada kurikulum 2013 pun penilainnya sudah otenik. hanya 

mungkin kenapa kebijakan ini keluar karna dilapangan masih banyak 

penilaian yang otentiknya masih beragam, seehingga dengan adanya 

Kurikulum 2013 kita mera senang sekali karna otentik ini sangat 

memfasilitasi keberagaman perkembangan anak.  

Responden Ke-5 : 

Menurut saya bagus sekali pendekatan saintifik dan penilaian otentik. 

Namun untu saat ini pembelajaran saintifik masih perlu banyak perbaikan. 

Karna guru kadang-kadang masih masih menggunakan saintifik pada saat 

kegiatan inti saja, sehingga perlu kesinambungan mulai dari pagi hingga 

pulang sekolah dalam menggunakan pembelajaran dengan pendekatan 

saintifik. Sedangkan untuk penilaian otentik seperti penilaian 

menggunakan narasi (catatan anekdot) sudah terlaksana dengan baik di TK 

Negeri Pembina Singkut II Sarolangun.  

Responden Ke-6 : 

Penyiapan SDM merupakan salah satu hal perta yang perlu disiapkan agar 

kurikulum 2013 PAUD dapat diimplemtasikan dengan baik. Pembelajaran 

dengan pendekatan saintifik dan penilaian otentik bukanlah hal yang baru 

karna sudah dilakukan.  

Responden Ke-7 : 

Sebenarnya kurikulum 2013 PAUD dikatakan terkonsep karna dibunyikan. 

jadi nampkanya kelihatan wah saintifik banget. tapi sebenarnya mkna 

saintifik itu kehidupan sehari-hari, bahkan dimulai dari penyambutan anak. 

itu lah kegiatan saintifik yang berlangsung, bukan hanya yang tertulis pada 

RPPH dalam pembukaan. Saintifiknya dimulai dari mengamati, bertanya, 

tetapi bukan itu, menurut saya yang namanya saintifik kata kuncinya ada 

dikomunikasi guru. Sedangkan menurut saya penilaian otentik sangat 

bagus sekali sebab dengan penilaian otentik, maka terlihat rill 

perkembangan anak.  

Berdasarkan pendapat Narasumber diatas, dari hasil wawancara terkait 

dengan pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan penilaian otentik, mereka 

85% sudah dikatakan faham dengan apa yang mereka jelaskan (hasil wawancara).  

c. Apa yang ibu lakukan dalam merencanakan kegiatan 

pembelajaran dengan pendekatan saintifik? 

Responden Ke-1 : 



 

 

Salah satunya itu, ketika kita dalam tema yang sederhana dan terdekat 

dengan anak, kita dapat mendatangkan atau menghadirkan yang bisa 

langsung diamati anak melalui perabaanya, pengecapannya, 

penghirupannya yang jelas agar anak bisa menemukan pengetahuannya 

sendiri. komunikasi keanak juga harus kuat, karna pada waktu 

meghadirkan benda itu kadang si anak hanya mengamati, mungkin mereka 

mau bertanya itu bahasanya belum sampai, maka kita yang akan stimulasi 

terus. misalnya : “kira-kira apa ya yang bisa kalian lihat tentang benda ini 

ya?” atau kalau tentang rasa, boleh lo dicicipi. Nah itukan melalui 

komunikasi kepada anak.  

Responden Ke-2 : 

Perencanaanya dari tim kurikulum memberikan RPPM yang mana sudah 

diberikan rambu-rambu tenang materi yang harus dicapai oleh anak 

sebagai pemodan dalam membuat kegiatan main. RPPM nanti diisi 

kegiatan main yang akan dibuat pada sub tema dan tiap umur tentunya 

berbeda. Saat menentukan kegiatan main itu, maka saya harus berfikir 

kira-kira kegiatan apa yang membuat anak jadi penasaran atau saya 

katakan permaian yang penuh teka teki sehingga anak melihat alat 

mainnya mendorong rasa tahu anak kemudian anak mampu menyimpulkan 

apa yang harus dilakukan atau temuannya seperti apa. tentunya saat 

menentukan kegiatan main saya harus menyiapkan bahan yang 

mendukung anak menjadi peserta didik yang aktif. Pada semeser awal 

biasanya saya sudah menyiapkan alat permainan educatif yang bersifat 

flekksibel. Namun Pada intinya, apa pun bisa digunakan sebagai media 

pembelajaran, semua tergantung dengan gurunya. Kalau yang ga biasa kan 

anak jadi tertarik sehingga mau mencoba. Menurut saya, itulah 

perencanaan dalam pembelajaran yang menggunakan pendketan saintifik 

kemudian pada hari sabtu atau seminggu sebelumnya saya harus membuat 

RPPH, untuk merencanakan kegiatan pembelajaran.  

Responden Ke-3 : 

Pertama perencanaanya, guru sentra dibagikan RPPM. kita diminta 

mengisi atau merencanakan kegiatan main yang akan diberikan keanak 

pada tiap sub tema yang diseuaikan dengan usia anak. Sebelum 

direncanakan kegiatannya di lihat dulu indikatornya apa saja. Suapay 

ananti kegiatan yang direncanakan dapat memuncukan kemampuan anak. 

bahan-bahan yang harus digunakan sudah diiventaris ketika tahun jaran 

baru untuk dibelajakan. Dan anati saya juga buat RPPH lalu pas sebelum 

pembelajaran saya googling tentang gambar, vidio, maupun materi yang 

nanti disampaiakan atau digunakan untuk mengarahkan anak saat mereka 

berpendapat.  

Responden Ke-4 : 



 

 

Yang jelas kita sebagai guru harus tahu informasi apa yang akan 

disampaiakan terutama menyiapkan benda-benda yang nyata itu.  

Responden Ke-5 : 

Rencananya dimulai dari tema apa to yang mau disampaiakan, apa yang 

mau dicapai anak-anak, apa yang mau didapat oleh anak-anak. terus 

kegiatanya ini dibuat anak-anak susah apa tidak sebelum dikerjakan. 

RPPH kita buat, tapi apa yang ada di RPPH kita implementasikan kok 

ternyata susah, berarti kita harus rubah suapa anak-anak bisa.  

Responden Ke-6 : 

Penyiapan SDM merupakan salah satu hal perta yang perlu disiapkan agar 

kurikulum 2013 PAUD dapat diimplemtasikan dengan baik. Pembelajaran 

dengan pendekatan saintifik dan penilaian otentik bukanlah hal yang baru 

karna sudah dilakukan.  

Responden Ke-7 :  

Pembelajaran saintifik sudah terlaksana di TK Negeri Pembina Singkut II 

Sarolangun. Namun masih ada kendala yang sering kami alami. misalnya 

kemampuan ketika guru menyampaikan tema, fasilitas pendukung untuk 

menyampaikan tema itu kurang memadai. Jadi, kami memilih apa yang 

kami mampu saja.  

Berdasarkan jawaban responden diatas, dari hasil wawancara terkait 

dengan dengan perencanaan pembelajaran dengan pendekatan saintifik sudah 

baik, hanya saja terdapat kendala-kendala sehingga belum maksimal. Kendala 

tersebut berupa fasilitas dalam pembelajaran seperti media yang dibutuhkan guru 

dalam mempersiapkan atau merencanakan pembelajaran.  

d. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran dengan pendekatan 

saintifik dalam pembelajaran kurikulum 2013 PAUD? 

Responden 1 selaku kepala sekolah :  

Dari mulai kita pemilihan tema-tema yang nanti dekat dengan anak, yang 

sederhana, menarik bagi anak. Nah! itu kemudian masuk kita ke yang jelas 

ke RPPM dan RPPH sudah mulai nantinya itu akan masuk menuju 

kesaintifiknya itu sudah ada. Kegiatan mainnya dan di diskusi diskusinya 

itu sudah mulai masuk saat pijakan sebelum main itu. Jadi kita 

mendatangkan bendanya sesuai dengan sub tema, sehingga anak bisa 

mengamati, meraba bisa mengumpulkan informasi, mengasosiasi 



 

 

kemudian mengkomunikasikan nanti langsung ke kegiatan mainnya. nanti 

saat kegiatan main, anak melihat kegiatan main dimeja itu anak langsung 

bisa.  

Responden Ke-2 :  

Pijakan sebelum main itu, kita sudah mulai dengan pendekatan saintifik. 

biasanya saya kasih foto atau benda nyata kepada anak. Lalu saya mintak 

anak untuk mengamati dan lain-lain, pokoknya menggunakan indranya.  

Responden Ke-3 :  

Sentra seni dan kretivitas bisa dikatakan sentra yang banyak bereksplorasi 

dalam membuat karya. menurut saya, saintifik sangat terjadi disini karena 

sentra saya menyediakan bahan yang beragam. misalnya proyek saat 

membuat ikan. Saya harus menyediakan beragam bahan, misalnya botol 

air mineral, botol ya kul, piring plastik. Nanti anak memilih sendiri apa 

yang akan mereka gunakan bahkan kalau mereka mau buat bentuk lain 

atau mau menambahkan bahan lain juga saya fasilitasi. Saya harus 

menyediakan bahan yang beragam, banyak memberikan dukungan anak, 

karna sya berusaha untuk membuat anak mandiri dan lebih aktif. Foto juga 

saya berikan keaanak saat pijakan sebelum main. Fotonya foto yang 

berhubungan dengan sub tema biar mereka tidak menerawang jelas 

objeknya. Dari gambar itu mereka berpendapat yang sangat banya, mereka 

bertanya, bahkan menghubungkan. Malah dakang-kadang anak-anak ga 

bisa di stop, ngomong terus.   

Responden Ke-4 :  

Saintifiknya itu kalau misalnya waktu kegiatan sebelum main saya cuman 

menanyakan misalnya nanti harus bagaimana, seperti pa sambil membawa 

yang nyata. Kalau saat main, justru saintifiknya muncul disitu. Kalau 

setelah main meluruskan apa yang muncul saat main tadi.  

Responden Ke-5 :  

Dimulai dari pijakan sebelum  main sudah dimulai saintifiknya, kemudian 

dilanjutkan ketika main dan ketika selesai main semuanya kalau bisa 

saintifik.  

Responden Ke-6 :  

Dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik 

sebenarnya tidak ada kendala. hanya saja terkadang guru harus 

mengeluarkan idenya agar anak bereksplorasi dengan  kegiatan yang sudah 

dirancang guru.  

 



 

 

 

Responden Ke-7 :  

Pembelajaran saintifik sudah terlaksana di TK Negeri Pembina Singkut II 

Sarolangun. Namun masih ada kendala yang sering kami alami. misalnya 

kemampuan ketika guru menyampaikan tema, fasilitas pendukung untuk 

menyampaikan tema itu kurang memadai. Jadi, kami memilih apa yang 

kami mampu saja.  

Berdasarkan jawaban responden diatas, dari hasil wawancara terkait 

dengan pelaksanaan pembelajaran dengan pendekatan saintifik, maka TK Negeri 

Pembina sudah menerapkan pendekatan tersebut. Namun masih saja ada kendala 

pada media yang kurang memadai sehingga guru memilih apa yang mereka 

mampu saja dalam pelaksanaan pembelajaran.  

e. Bagaimana cara guru dalam melaksanakan penilaian otentik sesuai 

dengan kurikulum 2013? 

Responden Ke-1 : 

Penilaian otentik adalah penilaian yang menilai  keadaan anak secara fakta, 

riil, keadaan nyata ketika anak melaksanakan sesuatu. penilaian kita 

lakukan melalui checklist yang berisi indikator yang sudah ditentukan 

dalam sub tema maka kita nilai keadaan anak sesuatu dengan apa yang 

dilakukannya. kemudiaan ada catatan anekdot, nanti kita tulis apa adanya 

apa yang dilakukan anak kemudian kita bisa mengetahui sampai tahapan 

mana. lalu ada hasil karya yang nanti kita pilih untuk dianalisis.  

 

Responden Ke-2 : 

 

Penilaian otentik itu adalah penilaian yang berdasarkan apa yang anak 

lakukan.  bisa menggunakan catatan anekdot, hasil karya anak.  

Responden Ke-3 : 

Jika penilaian terdahulu, penilaiannya hanya berbentuk ceklis saja. Namun 

sekarang menggunakan kurikulum 2013 lebih kepada narasi.  

Responden Ke-4 : 

Ada beberapa tahap dalam penilaian. Alat yang digunakan berupa catatan 

anekdot, hasil karya dan daftar ceklis.  



 

 

 

Responden Ke-5 : 

YA penilaian secara riil aja gitu.  pada prinsipnya sih gitu.  

Responden Ke-6 : 

Disini untuk peneliaian harian pakai anekdot  dan hasil karya. kalau ceklis 

itu untuk yang bulanan. Kalau hasil karya itu seminggu sekali atau dua 

minggu sekali kita cari hasil karya yang menonjol kemudian nanti kita 

akan analisis untuk bahan rekap mingguan dan bulanan bersama anekdot 

yang juga sudah diolah. Catatan anekdot itu untuk catatan menuliskan 

kegiatan anak yang dilakukan pada hari itu. Lalu dari mingguan kita rekap 

kebulanan dalam bentuk ceklis. nanti bulan itu yang menjadi bahan untuk 

menulis rapot.  

Responden Ke-7 : 

Penilaiana dimulai dari harian, lalu dimasukkan mingguan lalu dilanjukan 

masuk rekap bulanan dan dilanjutkan ke satu semester.  

 Berdasarkan pendapat beberapa sumber diatas, maka yang dimaksudkan 

dengan penilaian otentik adalah penilaian yang sebenarnya (riil). Dalam penilaian 

dilakukan sehari-hari dengan catatan anekdot, penilaian mingguan dengan 

menggunakan hasil karya anak. Lalu setelah itu barulah masukkan kedalam daftar 

ceklis perkembangan anak dan setelah dibuat rekap bulanan itu lah yang dijadikan 

isi dalam raport anak. Melihat jawaban dari para responden  diatas, maka dapat 

disimpulkan bahwa di TK Negeri Pembina Singkut II Sarolangun sudah 

melakukan penilaian otentik dalam pembelajaran. Hal ini didukung dengan bukti 

nyata yang dilihat peneliti disekolah saat peneliti melaksanakan penelitian. 

Namun, terdapat sedikit kendala yang dialami oleh guru masih kurang fokus jika 

harus menilai semua anak sehingga penilaian dalam satu hari tidak semua 

perkembangan anak dapat dinilai. 

 



 

 

C. Pembahasan Hasil Akhir 

1. Data Hasil Angket  

Berdasarkan hasil pengolahan data yang diperoleh dari penyebaran angket 

terhadap 7 responden yang ada di TK Negeri Pembina Singkut II Sarolangun yang 

kemudian diolah dengan menggunakan tehnik statistik, maka diperoleh hasil 

penelitian yang disajikan pada tabel 4.2 dimana terlihat bahwa rata-rata persentase 

frekuensi jawaban dari 34 item pernyataan Implementasi Pembelajaran 

Berdasarkan Kurikulum 2013 Di TK Negeri Pembina Singkut II Sarolangun 

berada pada kualitas “Baik” dengan bobot “81%”. 

Hal ini memiliki arti bahwa guru di TK Negeri pembina Singkut II 

Sarolangun sudah  memahami mengenai tujuan kurikulum 2013. Sebab menurut 

Masitoh dalam Suyadi (2014 : 14) menyatakan bahwa kurikulum 2013 merupakan 

hasil dari penyempurnaan kurikulum sebelumnya, yang biasa dikenal dengan 

kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) 2016. Sedangkan KTSP merupakan 

penyempurnaan dari Kurikulum 2004 (KBM), yaitu berbasis kopetensi.  

Pada dasarnya, kurikulum 2013 di Implemtasikan bertujuan untuk 

memberdayakan daerah dan sekolah dalam merencanakan, melaksanakan dan 

evaluasi sesuai dengan kondisi dan aspirasi mereka. Untuk itu, masing-masing 

indikator implementasi pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013 di TK Negeri 

Pembina Singkut II Sarolangun dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

 

 



 

 

Tabel 4.10 Rekapitulasi Hasil Implementasi Pembelajaran 

Berdasarkan Kurikulum 2013 Di TK Negeri Pembina Singkut II Sarolangun 

No Indikator 

Jawaban 

Aspek Kualitas 

Ya Tidak 

1 Perencanaan  79 21 Baik 

2 Pelaksanaan 83 17 Baik 

3 Evaluasi  89 11 Sangat Baik 

Rata-rata 84 16. Baik 

Sumber : Data Primer 

a. Implementasi Pembelajaran Berdasarkan Kurikulum 2013 Di TK 

Negeri Pembina Singkut II pada  indikator perencanaan 

Pembelajaran 

Berdasarkan hasil pengolahan data yang diperoleh dari hasil penyebaran 

angket kepada 7 responden di TK Negeri Pembina Singkut II Sarolangun,  

kemudian diolah dengan menggunakan teknik statistik maka terlihat bahwa rata-

rata persentase frekuensi jawaban responden dari 20  item pernyataan 

implementasi pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013 di TK Negeri Pembina 

Singkut II Sarolangun berada pada kualitas “Baik” dengan hasil persentase 

“79%”. Hal ini sesuai dengan pendapat Kauffman dalam Asmawati (2014 : 1) 

yang menyatakan bahwa perencanaan pembelajaran adalah suatu proyeksi tentang 

apa yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan yang bernilai. Dalam 

menyusun perencanaan terdapat beberapa rambu-rambu yang harus diperhatikan, 

yaitu mengacu pada kompetensi dasar (KD) yang memuat sikap, pengetahuan, 



 

 

dan keterampilan utnuk mewujudkan ketercapaian Standar Tingkat Pencapaian 

Perkembangan Anak (STPPA) yang mencakup nilai agama dan moral, motorik, 

kognitif, bahasa, social emosional dan seni, memuat materi yang sesuai dengan 

KD dan dikaitkan dengan tema, memilih kegiatan selaras dengan muatan/ materi 

pembelajaran, mengembangkan kegiatan main yang berpusat pada anak, 

menggunakan pembelajaran tematik, mengembangkan cara berfikir saintifik 

berbasis budaya lokal dan memanfaatkan lingkungan alam sekitar, sebagai media 

bermain anak.  

b. Implementasi Pembelajaran Berdasarkan Kurikulum 2013 Di TK 

Negeri Pembina Singkut II pada  indikator Pelaksanaan  

Pembelajaran 

Berdasarkan hasil pengolahan data yang diperoleh dari hasil penyebaran 

angket kepada 7 responden di TK Negeri Pembina Singkut II Sarolangun,  

kemudian diolah dengan menggunakan teknik statistik maka terlihat bahwa rata-

rata persentase frekuensi jawaban responden dari 10 item pernyataan 

implementasi pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013 di TK Negeri Pembina 

Singkut II Sarolangun berada pada kualitas “Baik” dengan hasil persentase 

“83%”. Hal ini sejalan dengan pendapat dengan Peraturan Menteri Pendidikan 

Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 dalam 

KEMENDIKBUD (2015 : 10), bahwa “Pelaksanaan pembelajaran sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan melalui bermain secara interaktif, 

inspiratif, menyenangkan, kontekstual dan berpusat pada anak untuk berpartisipasi 



 

 

aktif serta memberikan keleluasaan bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian 

sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis anak”. 

c.  Implementasi Pembelajaran Berdasarkan Kurikulum 2013 Di TK 

Negeri Pembina Singkut II pada  indikator Evaluasi Pembelajaran 

Berdasarkan hasil pengolahan data yang diperoleh dari hasil penyebaran 

angket kepada 7 responden di TK Negeri Pembina Singkut II Sarolangun,  

kemudian diolah dengan menggunakan teknik statistik maka terlihat bahwa rata-

rata persentase frekuensi jawaban responden dari 4 item pernyataan implementasi 

pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013 di TK Negeri Pembina Singkut II 

Sarolangun berada pada kualitas “Sangat Baik” dengan hasil persentase “89%”. 

Hal ini sejalan dengan pendapat Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan 

Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 dalam KEMENDIKBUD (2015 : 11), 

bahwa evaluasi pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c 

mencakup evaluasi proses dan hasil pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik 

untuk menilai keterlaksanaan rencana pembelajaran.  

2. Data Hasil Observasi  

a. Implementasi Pembelajaran Berdasarkan Kurikulum 2013 Di TK 

Negeri Pembina Singkut II Sarolangun 

 Berdasarkan hasil pengolahan data observasi yang diperoleh dari 17 item 

dengan 7 guru, kemudian diolah dengan menggunakan tehnik statistik, maka 

diperoleh hasil penelitian yang disajikan pada tabel 4.12 dimana terlihat bahwa 

rata-rata persentase frekuensi hasil observasi dari 17 item implementasi 

pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013 di TK Negeri  



 

 

Pembina Singkut II Sarolangun berada pada kualitas “Baik” dengan persentase 

“85%”. 

 Hasil observasi implementasi pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013 

di TK Negeri Singkut II Sarolangun untuk masing-masing indikator (Perencanaan, 

Pelaksnaann, Serta evaluasi) dapat dilihat pada tabel berikut ini  hasil yang 

diperoleh : 

Tabel 4.11 Hasil observasi implementasi pembelajaran berdasarkan 

kurikulum 2013 di TK Negeri Pembina Singkut II Sarolangun 

No Indikator 

Hasil Observasi 

Aspek Kualitas 

T TT 

1 Perencanaan  84 16 Baik 

2 Pelaksanaan 86 14 Baik 

3 Evaluasi  86 14 Baik 

Rata-rata 85 15 Baik 

 Sumber : Data Sekunder 

b. Implementasi pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013 Di TK 

Negeri Pembina Singkut II Sarolangun pada tahap perencanaan  

Berdasarkan hasil pengolahan data yang di peroleh dari hasil observasi, 

kemudian diolah dengan menggunakan teknik statistik, maka terlihat bahwa rata-

rata persentase frekuensi dari 10 item pernyataan implementasi pembelajaran 

berdasarkan kurikulum 2013 di TK Negeri Pembina Singkut II Sarolangun pada 

indikator tahap perencanaan berada pada kualitas “Baik” dengan hasil persentase 

“84%”.  



 

 

c. Implementasi pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013 Di TK 

Negeri Pembina Singkut II Sarolangun pada tahap perencanaan  

Berdasarkan hasil pengolahan data yang di peroleh dari hasil observasi, 

kemudian diolah dengan menggunakan teknik statistik, maka terlihat bahwa rata-

rata persentase frekuensi dari 5 item pernyataan implementasi pembelajaran 

berdasarkan kurikulum 2013 di TK Negeri Pembina Singkut II Sarolangun pada 

indikator tahap pelaksanaan berada pada kualitas “Baik” dengan hasil persentase 

“86%”.  

d. Implementasi pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013 Di TK 

Negeri Pembina Singkut II Sarolangun pada tahap perencanaan  

Berdasarkan hasil pengolahan data yang di peroleh dari hasil observasi, 

kemudian diolah dengan menggunakan teknik statistik, maka terlihat bahwa rata-

rata persentase frekuensi dari 2 item pernyataan implementasi pembelajaran 

berdasarkan kurikulum 2013 di TK Negeri Pembina Singkut II Sarolangun pada 

indikator tahap evaluasi  berada pada kualitas “Baik” dengan hasil persentase 

“86%”.  

3. Data Hasil Wawancara  

Berdasarkan hasil wawancara pertanyaan pertama dari 7 narasumber maka 

dapat disimpulkan bahwa  Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Singkut II 

Sarolangun sudah menggunakan kurikulum 2013 dalam pembelajaran dan 

pelaksanaan pembelajar sudah sesuai dengan kurikulum 2013 berupa saintifik dan 

peneliannya menggunakan otentik (secara umum). 



 

 

Berdasarkan jawaban 7 responden diatas, dari hasil wawancara terkait 

dengan dengan perencanaan pembelajaran dengan pendekatan saintifik sudah 

baik, hanya saja terdapat kendala-kendala sehingga belum maksimal. Kendala 

tersebut berupa fasilitas dalam pembelajaran seperti media yang dibutuhkan guru 

dalam mempersiapkan atau merencanakan pembelajaran.  

Berdasarkan jawaban 7 responden diatas, dari hasil wawancara terkait 

dengan pelaksanaan pembelajaran dengan pendekatan saintifik, maka TK Negeri 

Pembina sudah menerapkan pendekatan tersebut. Namun masih saja ada kendala 

pada media yang kurang memadai sehingga guru memilih apa yang mereka 

mampu saja dalam pelaksanaan pembelajaran.  

Berdasarkan pendapat 7 responden  diatas, maka yang dimaksudkan 

dengan penilaian otentik adalah penilaian yang sebenarnya (riil). Dalam penilaian 

dilakukan sehari-hari dengan catatan anekdot, penilaian mingguan dengan 

menggunakan hasil karya anak. Lalu setelah itu barulah masukkan kedalam daftar 

ceklis perkembangan anak dan setelah dibuat rekap bulanan itu lah yang dijadikan 

isi dalam raport anak. Melihat jawaban dari para responden  diatas, maka dapat 

disimpulkan bahwa di TK Negeri Pembina Singkut II Sarolangun sudah 

melakukan penilaian otentik dalam pembelajaran. Hal ini didukung dengan bukti 

nyata yang dilihat peneliti disekolah saat peneliti melaksanakan penelitian. 

Namun, terdapat sedikit kendala yang dialami oleh guru masih kurang fokus jika 

harus menilai semua anak sehingga penilaian dalam satu hari tidak semua 

perkembangan anak dapat dinilai. 

 



 

 

   BAB V 

      PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil pengolahan data penelitian sebagaimana yang telah 

diungkapkan pada bab IV, maka pada bagian ini penulis dapat mengutarakan 

beberapa kesimpulan dari judul penelitian Implementasi Pembelajaran 

Berdasarkan Kurikulum 2013 Di TK Negeri Pembina Singkut II Sarolangun sebagai 

berikut : 

1. Implementasi pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013 Di TK Negeri 

Pembina Singkut II Sarolangun secara keseluruhan (umum) berada pada 

kualitas “Baik”, selanjutnya hasil angket juga menunjukkan berada pada 

kualitas “Baik”, sedangkan hasil wawancara juga menunjukkan bahwa 

implementasi kurikulum 2013 di TK Negeri Pembina sudah terlaksana 

dengan baik meski masih ada sedikit kekurangan dibagian fasilitas saat 

pembelajaran.  

2. Implementasi Pembelajaran Berdasarkan Kurikulum 2013 di TK Negeri 

Pembina Singkut II Sarolangun pada indikator perencanaan dari hasil 

angket berada pada kualitas “Baik”  dan dari hasil observasi berada pada 

kualitas “Baik”, diperkuat dengan hasil wawancara bahwa sekolah sudah 

menerapkan kurikulum 2013 dan tahap perencanaan sesuai dengan 



 

 

kurikulum 2013 namun masih terdapat sedikit kekurangan dalam 

perencanaan pembelajaran dikarenakan fasilitas yang kurang mendukung 

untuk menyampaikan tema. Namun sebenarnya tidak terlalu sulit untuk 

menyampaikan tema jika guru kreatif (SDM yang berkualitas).  

3. Implementasi Pembelajaran Berdasarkan Kurikulum 2013 di TK Negeri 

Pembina Singkut II Sarolangun pada indikator pelaksanaan dari hasil 

angket berada pada kualitas “Baik”  dan dari hasil observasi berada pada 

kualitas “Baik” diperkuat dengan hasil wawancara bahwa sekolah sudah 

menerapkan kurikulum 2013 dan tahap pelaksanaan  sesuai dengan 

kurikulum 2013. Namun masih terasa sulit bagi guru dalam membuat anak 

untuk berperan  aktif dalam pelaksanaan pembelajaran. 

4. Implementasi Pembelajaran Berdasarkan Kurikulum 2013 di TK Negeri 

Pembina Singkut II Sarolangun pada indikator evaluasi dari hasil angket 

berada pada kualitas “Sangat Baik”  dan dari hasil observasi berada pada 

kualitas “Baik” diperkuat dengan hasil wawancara bahwa sekolah sudah 

menerapkan kurikulum 2013 dan tahap evaluasi  sesuai dengan kurikulum 

2013. Namun masih terdapat guru yang menyampaikan keluh kesahnya 

bahwa masih kesulitan dalam melakukan evaluasi karna tidak semua anak 

bisa diawasi oleh guru.  

B. Saran 

  Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan dalam skripsi ini 

antara lain: 



 

 

1. Kepada pihak TK Negeri Pembina Singkut 2 Sarolangun agar selalu 

meningkatkan kualitas pendidikan dengan kegiatan pembelajaran yang 

mampu mampu mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan 

secara terpadu dengan cara terus berproses dalam melakukan ujicoba 

dalam mengimplementasikan pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013 

TK dalam pembelajaran. 

2. Dinas pendidikan setempat agar memberikan perhatian serta 

pendampingan dalam mengimplementasikan kurikulum 2013 di lembaga 

TK yang ditunjuk sebagai (pilot project). 

3. Kepada para pembaca skripsi ini penulis mengharap sumbang saran dan 

kritik yang membangun demi sempurnanya skripsi ini dan untuk 

perbaikan penelitian dimasa yang akan datang. 
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