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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang perubahannya berbeda

dari kurikulum-kurikulum sebelumnya. Kurikulum merupakan seperangkat

rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran serta

cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan

pembelajaran yang berfungsi untuk mengoptimalkan perkembangan peserta

didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kedudukannnya

sangat strategis sebab berisi rumusan tentang tujuan yang menentukan ke

mana peserta didik akan dibawa dan diarahkan. Selain itu, rumusan tentang

isi dan kegiatan belajar yang akan membekali peserta didik dengan

pengetahuan, keterampilan, dan sikap, serta nilai-nilai yang mereka perlukan

dalam kehidupan dan pelaksanaan tugas pekerjaan di masa yang akan datang

sehingga dapat mengarahkan guru, kepala sekolah, pengawas, dan orang tua,

dan peserta didik sesuai dengan peran dan tugas masing-masing.

Secara hakikat, kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 2013

merupakan seperangkat rencana yang akan dilakukan selama proses

pembelajaran, sehingga mutlak diperlukan oleh setiap satuan pendidikan.

Kurikulum PAUD disiapkan oleh satuan PAUD yang bersangkutan sesuai

dengan kebutuhan anak dengan mengacu  dalam Permendiknas No. 58 Tahun

2009 tentang Standar PAUD, yaitu setiap anak diberi kesempatan untuk

mengembangkan diri sesuai dengan potensi masing-masing. Menurut

Undang- Undang No.20/2003) bahwa kurikulum 2013 adalah seperangkat

rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara

yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran

untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan salah satu kegiatan

yang harus ditempuh mahasiswa dalam menyelesaikan studinya. Praktik

Pengalaman Lapangan (PPL) untuk mahasiswa S1 PG PAUD ini
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dilaksanakan secara berkelompok dan terbimbing oleh seorang dosen

pembimbing dan seorang guru pamong. Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)

bertujuan memberikan bekal pengalaman dan pengetahuan praktis

kependidikan sebagai usaha untuk mewujudkan guru/tenaga kependidikan

yang profesional. Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) ini diselenggarakan

oleh fakultas dengan mengacu kepada Pedoman Akademik Universitas

Muhammadiyah Pontianak.

Kepentingan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) bagi mahasiswa PG

PAUD adalah agar mahasiswa dapat menerapkanteori-teori yang diperoleh

sebagai wujud persiapan menjadi tenaga pendidik secara profesional,

mempunyai gambaran kelas yang sebenarnya, mahasiswa juga dapat

membuat serta melaksanakan rencana pembelajaran yang telah dibuatnya

seperti Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Mingguan (RPPM), Rencana

Pelaksanaan Pembelajaran Harian (RPPH), merencanakan dan melaksanakan

kegiatan-kegiatan yang menunjang perkembangan agama dan moral,

kognitif,fisik-motorik, sosial-emosional, serta seni dan kreativitas anak.

Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) banyak memberikan pengalaman

yang ditemui oleh mahasiswa seperti: Melihat keadaan sekolah yang

sebenarnya,berhadapan langsung dengan anak, penyusunan rencana

pembelajaran, pelaksanaan proses belajar mengajar, proses penampilan,

pembuatan media, kegiatan ekstrakurikuler serta partisipasi dalam kehidupan

sekolah, semua itu berkaitan dengan yang namanya pembelajaran.

Pembelajaran adalah hal yang sangat penting dalam proses pelaksanaan

Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), karena pembelajaran merupakan proses

interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu

lingkungan belajar.

Asep Jihad dan Abdul Haris (2013:11) menyatakan bahwa:

Pembelajaran merupakan suatu proses yang terdiri dari kombinasi dua
aspek, yaitu: belajar tertuju kepada apa yang harus dilakukan oleh
siswa, mengajar berorientasi pada apa yang harus dilakukan oleh guru
sebagai pemberi pelajaran. Kedua aspek ini akan berkolaborasi secara
terpadu menjadi suatu kegiatan pada saat terjadi interaksi antara guru
dengan siswa, serta antara siswa dengan siswa di saat pembelajaran
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sedang berlangsung. Pembelajaran pada hakikatnya merupakan proses
komunikasi antara peserta didik dengan pendidik serta antar peserta
didik dalam rangka perubahan sikap. Karena itu, baik konseptual
maupun operasional konsep-konsep komunikasi dan perubahan sikap
akan selalu melekat pada pembelajaran.

Pendidikan PAUD Laboratorium Model Universitas Muhammadiyah

Pontianak merupakan lembaga pendidikan anak usia dini yang telah

menerapkan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 sesuai dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pada

dasarnya penguatan terhadap kurikulum sebelumnya dan pengembangan pada

aspek struktur kurikulum, proses pembelajaran dengan pendekatan saintifik,

dan penilaian yang bersifat otentik.

Pendidikan PAUD Laboratorium Model Universitas Muhammadiyah

Pontianak sudah menerapkanmodel pembalajaran sentrasejak tahun ajaran

2012-2013. Penerapan kurikulum 2013 pada pembelajaran di PAUDtentunya

memiliki perbedaan dari segi pengaplikasiannya. Hal ini juga akan dialami

oleh mahasiswa Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), dengan adanya

perbedaan tersebut maka mahasiswa akan memiliki pengalaman, pandangan,

dan persepsi yang berbeda pula dari kurikulum sebelumnya.

Bimo Walgito (dalam Yusdin Gagaramusu, 2014:79) menyatakan

bahwa,

Persepsi merupakan suatu proses penginderaan, yaitu merupakan
proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau
juga disebut proses sensoris. Namun proses itu tidak berhenti begitu
saja, melainkan stimulus tersebut diteruskan dan proses selanjutnya
merupakan proses persepsi. Karena itu, proses persepsi tidak lepas
dari proses penginderaan. Poses penginderaan merupakan proses
pendahulu dari persepsi.

Alex Sobur (dalam Yusdin Gagaramusu, (2014:79) menyatakan

bahwa,

Persepsi adalah proses menerima, menyeleksi, mengorganisasikan,
mengartikan, menguji, dan memberikan reaksi kepada rangsangan
panca indera atau data. Persepsi adalah kemampuan otak dalam
menerjemahkan stimulus. Persepsi juga merupakan proses untuk
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menerjemahkan atau menginterpretasi stimulus yang masuk dalam
alat indera. Persepsi manusia, baik berupa persepsi positif maupun
negatif akan mempengaruhi tindakan yang tampak.

Jadi, dari beberapa pendapat di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa

persepsi mahasiswa adalah suatu pandangan atau pengertian, proses

penginderaan, penenerimaan, menyimpulkan informasi yang dalam penelitian

ini adalah mengenai pandangan mereka tentang penerapan kurikulum 2013

dalam pembelajaran.

Survey awal yang dilakukan pada tanggal 21 September 2016 dengan

lima orang mahasiswa yang telah melaksanakan Praktik Pengalaman

Lapangan (PPL) di PAUD Laboratorium Model Universitas Muhammadiyah

Pontianak, bahwa penerapan kurikulum 2013tidak mudah dalam pelaksanaan

ini guru mengalami kendala dalam penerapan pembelajaran serta evaluasi

berdasarkan kurikulum 2013,karena kurangnya pelatihan untuk menerapkan

kurikulum 2013 dalam kegiatan pembelajarannya dikarenakan kurikulum ini

tergolong baru, adanya perbedaan kemampuan dan pengetahuan guru, belum

semua guru mampu mengembangkan kegiatan pembelajaran yang dapat

memfasilitasi anak untuk mengamati kejadian yang terjadi yang berhubungan

dengan tema pembelajarannya. Hal inilah yang menjadi salah satu hambatan

dalam pelaksanaan kurikulum 2013. Oleh karena itu, guru harusbenar-benar

memahaminya sebelum menerapkan pada anak serta guru juga harus bisa

mengajarkan pada mahasiswa Praktik PengalamanLapangan (PPL). Apabila

guru tidak benar-benar memahami maka guru tidak bisa menerapkan pada

anak serta mengajarkan bagaimana penerapan kurikulum 2013 yang ada di

sekolahnya pada mahasiswa Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) sesuai

dengan dengan pendekatan yang digunakan dalam kurikulum 2013, yakni

pendekatan saintifik. Pendekatan ini lebih menekankan pada pembelajaran

yang mengaktifkan anak.

Survey dan wawancara kedua yang dilakukan pada tanggal 12

Agustus 2016 dengan tujuh orang mahasiswa yang melaksanakan Praktik

Pengalaman Lapangan (PPL) di PAUD Laboratorium Model Universitas
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Muhammadiyah Pontianak menunjukkan informasi bahwa guru tidak lagi

mengalami kendala dalam pererapan kurikulum 2013 dikarenakan guru sudah

memahami dan banyak waktu untuk belajar sebelum menerapkan pada anak

serta mengajarkan pada mahasiswa Praktik Pengalaman Lapangan (PPL).

Akan tetapi, guru masih mengalami kendala dalam pelaksanaan evaluasi.

Karena evaluasi dilakukan melalui kegiatan harian kemudian dituangkan ke

dalam penilaian format mingguan atau bulanan dan terakhir dilakukan

penilaian secara utuh menggunakan raport anak yang dilakukan bukan berupa

angka.

Evaluasi dengan teknik pengamatan atau observasi yang dilakukan

selama kegiatan pembelajaran berlangsung, percakapan yang dapat digunakan

saat kegiatan terpimpin maupun bebas, penugasan yaitu berupa pemberian

tugas yang akan dilakukan oleh anak baik secara individu maupun kelompok,

mandiri maupun didampingi, unjuk kerja yang melibatkan anak dalam bentuk

pelaksanaan suatu aktivitas yang dapat diamati, penilaian hasil karya dengan

melihat produk yang dihasilkan oleh anak setelah kegiatan, catatan anekdot

yang dilakukan dengan mencatat sikap dan perilaku khusus pada anak ketika

suatu peristiwa terjadi secara tiba-tiba baik positif maupun negatif, portofolio

yaitu kumpulan atau rekam jejak berbagai hasil kegiatan anak secara

berkesinambungan tentang berbagai aspek pertumbuhan dan perkembangan

anak sebagai salah satu bahan untuk menilai kompetensi sikap, pengetahuan

dan keterampilan.

Hasil survey serta wawancara awal dan kedua yang dilakukan dengan

beberapa mahasiswa yang melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan

(PPL) di PAUD Laboratorium Model Universitas Muhammadiyah Pontianak

diperoleh informasi bahwa mahasiswa juga mengalami kendala dalam

penyesuaian di awal penerapan pembelajaran serta penilaian berdasarkan

kurikulum 2013, sehingga masih perlu belajar dan mendapat bimbingan dari

guru pamong apalagi nantinya akan menerapkan pada anak. Berdasarkan hal

tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih mendalam tentang

“Persepsi Mahasiswa Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) tentang Penerapan
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Kurikulum 2013 dalam Pembelajaran di PAUD Laboratorium Model

Universitas Muhammadiyah Pontianak.”

B. Fokus Penelitian

Secara umum, fokus penelitian ini adalah Persepsi Mahasiswa Praktik

Pengalaman Lapangan (PPL) tentang Penerapan Kurikulum 2013 dalam

Pembelajaran di PAUD Laboratorium Model Universitas Muhammadiyah

Pontianak. Secara khusus, fokus penelitian ini adalah:

1. Bagaimana persepsi mahasiswa tentang perencanaan guru dalam

pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013 di PAUDLaboratorium Model

Universitas Muhammadiyah Pontianak?

2. Bagaimana persepsi mahasiswa tentang pelaksanaan guru dalam

pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013 di PAUD Laboratorium

Model Universitas Muhammadiyah Pontianak?

3. Bagaimana persepsi mahasiswa tentang evaluasi guru dalam

pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013 di PAUD Laboratorium

Model Universitas Muhammadiyah Pontianak?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan

Persepsi Mahasiswa Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) tentang Penerapan

Kurikulum 2013 dalam Pembelajaran di PAUD Laboratorium Model

Universitas Muhammadiyah Pontianak. Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Persepsi mahasiswa tentangperencanaan guru dalam pembelajaran

berdasarkan kurikulum 2013 di PAUD Laboratorium Model Universitas

Muhammadiyah Pontianak.

2. Persepsi mahasiswa tentangpelaksanaan guru dalam pembelajaran

berdasarkan kurikulum 2013 di PAUD Laboratorium Model Universitas

Muhammadiyah Pontianak.
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3. Persepsi mahasiswa tentang evaluasi guru dalam pembelajaran

berdasarkan kurikulum 2013 di PAUD Laboratorium Model Universitas

Muhammadiyah Pontianak.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ada yang berupa teoretis dan praktis. Adapun

manfaat tersebut sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, manfaat penelitian adalah sebagai bahan referensi

tambahan terhadap ilmu pengetahuan terutama dalam Persepsi Mahasiswa

Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) tentang Penerapan Kurikulum 2013

dalam Pembelajaran di PAUD Laboratorium Model Universitas

Muhammadiyah Pontianak diharapkan memperoleh manfaat yaitu dapat

dijadikan kajian apakah Persepsi Mahasiswa Praktik Pengalaman

Lapangan (PPL) tentang Penerapan Kurikulum 2013 dalam Pembelajaran

memang tepat untuk dikembangkan di Indonesia, sehingga dapat menarik

peneliti yang lain untuk mengembangkan lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat bagi beberapa pihak.

Adapun manfaat praktis penelitian ini sebagai berikut:

a. Lembaga Pendidikan, yaitu sebagai masukan yang membangun

untukmeningkatkan kualitas lembaga pendidikan anak usia dini,

termasuk para pendidik yang ada di dalamnya, dan kurikulum 2013

sebagai penentu kebijakan dalam lembaga pendidikan secara umum.

b. Bagi Mahasiswa, yaitu adalah dapat menambah wawasan di bidang

ilmu pengetahuan mengenai penerapan kurikulum 2013 dan dapat

dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk dikembangkan lebih

lanjut. Selain itu, sebagai referensi terhadap penelitian yang sejenis.

c. Bagi Peneliti, yaitu dapat menambah wawasan, pengalaman, dan bekal

bagi diri peneliti sebagai calon pendidik nantinya.
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E. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan definisi teori dari berdasarkan

penelitian. Adapun definisi penelitian ini sebagai berikut:

1. Persepsi Mahasiswa

Persepsi mahasiswa adalah pengalaman mengenai suatu objek,

peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan

menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi dalam

penelitian ini adalah bagaimana mahasiswa menyimpulkan informasi

yang dalam penelitian ini mengenai pandangan mereka tentang

penerapan kurikulum 2013 dalam pembelajaran di PAUD Laboratorium

Model Universitas Muhammadiyah Pontianak. Mahasiswa dalam

penelitian ini adalah seseorang yang sedang dalam proses menimba ilmu

dan terdaftar pada salah satu perguruan tinggi.

2. Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)

Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan salah satu

program pendidikan yang dirancang untuk melatih mahasiswa agar

memperoleh pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai keguruan secara

utuh dan integratif. Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) dalam

penelitian ini adalah kegiatan atau program yang wajib dilaksanakan oleh

mahasiswa untuk menerapkan segala pengetahuan, keterampilan serta

wawasan, sikap  dan nilai yang sudah diperolehpada kegiatan kuliah

sebelumnya.

3. Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Kurikulum merupakan pedoman yang digunakan lembaga atau

sekolah untuk mencapai tujuan pembelajaran. Permendikbud (2013:2)

menyatakan bahwa: “Kurikulum adalah seperangkat rencana dan

pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang

digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran

untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.”Kurikulum 2013 PAUD

dalam penelitian ini adalah sebagai panduan untuk menyusun,
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merencanakan, dan menerapkan pembelajaran anak usia dini demi

tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan secara nasional.

4. Pembelajaran di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pembelajaran adalah proses interaksi antar pendidik dan peserta

didik untuk menerapkan apa yang telah direncanakan sebelumnya.

Suherman (dalam Asep Jihad dan Abdul Haris, (2013:11) menyatakan

bahwa: “Pembelajaran merupakan suatu proses yang terdiri atas

kombinasi dua aspek, yaitu: Belajar tertuju kepada apa yang harus

dilakukan oleh siswa, mengajar berorientasi pada apa yang harus

dilakukan oleh guru sebagai pemberi pelajaran. Pembelajaran di PAUD

dalam penelitian merupakan proses interaksi pendidik dan anak untuk

mencapai tujuan pembelajaran yang telah direncanakan.”


