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PRAKATA PENULIS

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan 
Semesta Alam yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-
Nya, sehingga penulis bersama tim kreatif YEBEFO (YB4) dapat 
menyelesaikan buku berseri yang kami beri judul GELARAN 
SENTRA BERMAIN. Berbekal usaha dan upaya keras, pada  akhirnya 
buku ini dapat diterbitkan dan hadir di hadapan masyarakat 
belajar yang cinta dan peduli pada Pendidikan Anak Usia Dini. 
Karya ini lahir dari sebuah niat tulus dalam menyumbangkan 
berbagai pemikiran dan ide untuk ikut mewujudkan cita-cita 
bangsa agar anak Indonesia dapat tumbuh dan berkembang 
menjadi manusia unggul yang tetap berbudaya dan berperilaku 
Indonesia, serta berwawasan global.

Buku ini merupakan rangkaian karya besar dari sebuah 
obsesi penulis tentang BERMAIN KREATIF BERBASIS KECERDASAN 
JAMAK pada Pendidikan Anak Usia Dini. Bermula dari sebuah 
karya dalam disertasi, buku teks, CD Materi dan Video Gelaran 
Sentra Bermain  praktek langsung antara guru dan anak; sampai 
akhirnya terwujudnya rangkaian buku berseri ini yang lebih 
bersifat implementatif dan praktis untuk segera diterapkan oleh 
guru dan pendidik anak usia dini diberbagai lembaga PAUD, baik 
itu di TK/ RA, Kelompok Bermain, TPA, SPS seperti di Pos PAUD 
atau di BKB PAUD sekalipun.

Buku ini ditulis berdasarkan pada berbagai referensi dan 
diskusi selama mengajar di kampus Universitas Negeri Jakarta, 
saat seminar, workshop dan lokakarya, maupun dari hasil riset 
yang berkesinambungan pada berbagai lembaga PAUD di 
Indonesia, dengan demikian buku ini telah memenuhi kaidah-
kaidah keilmiahan.
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Selama penulisan berlangsung “cikal bakal” dari buku ini 
telah didiskusikan dan dipraktekkan oleh mahasiswa PG PAUD 
UNJ yang mengambil matakuliah yang diampu oleh penulis, 
khususnya mahasiswa angkatan tahun 2009, 2010 dan 2011. 
Untuk itu terima kasih atas partisipasi aktif dan pemikiran-
pemikiran yang sangat ‘brilliant’. Juga pada Chelly dan Ria, 
alumni PG PAUD UNJ yang selalu setia menjadi fasilitator di 
setiap kesempatan.

Sentra merupakan salah satu pendekatan pembelajaran 
pada PAUD yang diyakini dapat menciptakan pembelajaran 
melalui bermain yang aman, nyaman, menyenangkan serta 
dapat memacu kreativitas anak usia dini. Pada buku ini kami 
menamainya Gelaran Sentra Bermain.

Buku ini terdiri dari 9 (sembilan) seri, yaitu: (1) Sentra Fun 
Cooking, (2) Sentra Musik dan Gerak, (3) Sentra Seni dan Kriya, (4) 
Sentra Persiapan Baca Tulis, (5) Sentra Matematikaria, (6) Sentra 
Bahan Alam, (7) Sentra Bermain Peran Makro, (8)  Sentra bermain 
Peran Mikro, serta (9) Sentra Balok.

Melalui buku ini penulis dan tim kreatif YEBEFO berharap 
semoga para pendidik dan guru anak usia dini dapat semakin 
kreatif dan senang berinovasi dalam menciptakan kelas-kelas 
yang disukai oleh anak-anak. Ayo para guru... baca, pahami dan 
praktekkan!

Salam Sukses,
Dr. Yuliani Nurani, M.Pd
dan Tim Kreatif YEBEFO
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Kontributor: Mahasiswa PGPAUD UNJ
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Sinopsis Isi Rangkaian
Buku Berseri

Gelaran Sentra Bermain, sebuah model pembelajaran yang 
dapat dilakukan “dimana saja, kapan saja dan oleh siapa saja”. 
Model “Gelaran Sentra Bermain” ini lahir karena adanya rasa 
keprihatinan terhadap banyaknya model pembelajaran untuk 
anak usia dini, tetapi sulit untuk dilaksanakan karena berbagai 
alasan. Mulai dari keterbatasan ruang kelas, ketersediaan 
media dan alat permainan edukatif, keterampilan guru dalam 
mengelola kelas, interaksi dengan anak yang cenderung satu 
arah serta minimnya kemitraan dengan orangtua.
Yuliani Nurani dan tim kreatif YEBEFO berharap model 
pembelajaran “Gelaran Sentra Bermain” ini dapat menjadi salah 
satu solusi terhadap permasalahan yang ada. Hanya dengan satu 
tujuan tulus “bagaimana anak dapat belajar melalui bermain, 
aman, nyaman dan menyenangkan pula... !”
Buku ini terdiri dari 9 (sembilan) seri, yaitu: (1) Sentra Fun Cooking, 
(2) Sentra Musik dan Gerak, (3) Sentra Seni dan Kriya, (4) Sentra 
Persiapan Baca Tulis, (5) Sentra Matematikaria, (6) Sentra Bahan 
Alam, (7) Sentra Bermain Peran Makro, (8)  Sentra bermain Peran 
Mikro, serta (9) Sentra Balok.

BUKU 1 : SENTRA BERMAIN FUN COOKING
Sentra kegiatan yang mengembangkan keterampilan mengolah 
bahan makanan (dengan atau tanpa memasak) serta cara 
pembuatannya dengan menggunakan bahan-bahan yang 
sesungguhnya dan hasilnya dapat dinikmati langsung oleh anak 
atau imitasi dari bahan/ media tersebut. 
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BUKU 2 : SENTRA MUSIK DAN GERAK 
Sentra musik dan gerak adalah sentra yang memusatkan kegiatan 
seni musik dan  gerak kinestetik serta olah tubuh secara jasmani. 
Sentra musik dan gerak ini dimaksudkan sebagai wahana bagi 
anak untuk memainkan alat-alat musik yang sederhana dalam 
mengembangkan keterampilan menggunakan berbagai alat 
musik dan berbagai sarana penunjang kreativitas bermusik dan 
gerak kinestetik anak.

BUKU 3 : SENTRA SENI DAN KRIYA
Sentra Seni dan Kriya Sentra (art & craft) adalah sentra 
pengembangan nilai-nilai seni yang ada pada diri anak melalui 
kegiatan dan kriya atau karya dibuat dengan tangan sendiri atau 
hasil karya guru yang dapat digunakan dan/ atau dimodifikasi 
oleh anak.

BUKU 4 : SENTRA BERMAIN PERSIAPAN BACA TULIS
Sentra persiapan adalah pusat kegiatan bermain dalam 
persiapan membaca dan menulis, serta kegiatan khusus lainnya 
yang menunjang persiapan kemampuan akademik anak untuk 
mengikuti pendidikan di sekolah dasar. 

BUKU 5 : SENTRA MATEMATIKARIA
Sentra matematikaria adalah pusat kegiatan belajar yang dapat 
mengembangkan keterampilan mengolah angka dan/ atau 
kemahiran menggunakan logika atau akal sehat. 

BUKU 6 : SENTRA BAHAN ALAM / OUTDOOR
Sentra bahan alam / outdoor atau sentra luar ruangan adalah 
wahana bagi anak untuk berkegiatan fisik-motorik yang berada 
di lingkungan luar ruang kelas, bisa di pelataran kelas, halaman 
sekolah, taman ataupun kebun.
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BUKU 7 : SENTRA BERMAIN PERAN MAKRO
Sentra bermain peran makro adalah kegiatan bermain dimana 
seorang anak melakukan peniruan terhadap perilaku orang lain 
baik dalam bentuk nyata atau imajinasi. Dalam kegiatan bermain 
peran anak akan memerankan tokoh yang dilihatnya, seperti 
meniru perilaku ibu atau bapaknya, tokoh khayalan seperti 
batman atau superman atau juga berbagai profesi kerja.

BUKU 8 : SENTRA BERMAIN PERAN MIKRO
Sentra bermain peran mikro adalah kegiatan bermain pura-pura 
atau simbolik dimana anak menjadi dalang dari berbagai peran 
yang dimainkannya. Biasanya anak memulai kegiatan bermain 
dengan membuat miniatur ruang atau keadaan dan suasana 
tertentu, misalnya seolah-olah berada di ruang kerja dokter, 
dapur, atau di salon kecantikan.

BUKU 9 : SENTRA BERMAIN BALOK
Sentra bermain balok adalah tempat anak bermain dengan aneka 
balok, baik secara berkelompok, berdua ataupun sendiri dalam 
membuat suatu bentuk ataupun bangunan yang berwujud 
nyata atau mendekati wujud yang sesungguhnya.
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Filosofi
Gelaran Sentra Bermain

Apakah GELARAN SENTRA BERMAIN, itu?
 Gelaran sentra bermain merupakan istilah yang sengaja 
penulis ciptakan sebagai sebutan lain dari suatu pusat kegiatan 
belajar dan bermain yang selama ini dikenal dengan sebutan 
SENTRA (di kalangan pendidik di Kelompok Bermain) dan AREA 
(di kalangan guru Taman Kanak-kanak dan Raudahtul Athfal) 
atau ada juga yang masih menggunakan istilah SUDUT kegiatan.
Adapun yang dimaksud dengan GELARAN SENTRA BERMAIN 
dalam buku ini adalah suatu wahana atau wadah atau tempat 
anak bermain atau beraktivitas lainnya. Jadi gelaran sentra 
bermain adalah pusat kegiatan belajar yang dapat menjadi 
sarana atau tempat yang dapat mengadaptasi perbedaan 
gaya belajar yang dimiliki oleh anak, tingkat kematangan dan 
perkembangan anak, serta mengantisipasi perbedaan dari latar 
belakang yang berbeda.
 Prinsip pembelajaran yang diterapkan pada gelaran sentra 
bermain, yaitu individualisasi pengalaman belajar, dimana setiap 
anak diperkenankan untuk memilih gelaran sentra bermain yang 
akan digunakan untuk bereksplorasi dan bermain.

Kemengapaan GELARAN SENTRA BERMAIN
 Ketika model pembelajaran sentra menjadi suatu model 
yang banyak ditawarkan untuk diterapkan pada lembaga PAUD, 
banyak kendala yang dihadapi oleh para guru dan pengelola.
 Berdasarkan rasa keprihatinan berdasarkan kesulitan dan 
keluhan yang dihadapi oleh para guru, mulai dari keterbatasan 
ruang kelas, ketersediaan media dan alat permainan edukatif, 
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keterampilan guru dalam mengelola kelas, interaksi dengan 
anak yang cenderung satu arah serta minimnya kemitraan 
dengan orangtua.
 Penulis berandai-andai dan belajar dari pedagang kaki lima 
(PKL), untuk menjual dagangannya tidak harus beli toko, sewa 
kios atau membuat warung tetapi cukup punya gelaran bisa 
dari terpal atau plastik saja, kemudian menata barang yang 
akan dijual, kemudian terjadilah transaksi jual beli. Nah, hal 
inilah yang mendorong penulis mengembangkan ide untuk 
membuat model pembelajaran “gelaran sentra bermain”. Untuk 
menerapkan gelaran sentra bermain, guru dan pengelola LPAUD 
tidak harus punya kelas-kelas yang banyak atau membangun 
kelas baru, tetapi cukup menyiapkan gelaran sentra bermain, 
membuat dan menata media dan alat permainan edukatif, 
kemudian terjadilah interaksi edukatif dengan peserta didiknya.
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 Nilai lebih dari adanya gelaran sentra bermain ini adalah: (1) 
dapat menjadi alternatif dari model pembelajaran sentra/ area/ 
sudut kegiatan yang selama ini seolah-olah sulit dilakukan karena 
keterbatasan ruang atau sempitnya lahan yang dimiliki oleh 
TK/ RA, KB atau Pos PAUD; (2) dapat menginspirasi guru dalam 
menciptakan berbagai wahana belajar bagi anak sesuai dengan 
situasi dan kondisi (contextual learning); (3) cara membuatnya 
yang mudah dan pemanfaatan bahan yang dapat didaur 
ulang. Atau dengan perkataan lain, gelaran sentra bermain 
menggunakan prinsip “coca cola = dimana saja, kapan saja dan 
siapa saja” (meminjam istilah iklan, red!) dapat menggunakan 
gelaran sentra bermain; (4) mudah dipindah-pindahkan dari 
dalam keluar atau dari luar ke dalam ruangan, tergantung dari 
jenis sentra yang akan dibuka.

Kebagaimanaan GELARAN SENTRA BERMAIN
 Lebih lanjut tentang prosedur pengembangan sentra, 
pengembangan proyek tema, keterpaduan proyek tema dan 
klasifikasi bermain kreatif, keterpaduan tema dan indikator, 
pengembangan materi: bahan belajar dan bermain serta 
pengembangan strategi pembelajaran dapat dicermati pada 
setiap buku seri gelaran sentra bermain ini.
 Kiat keberhasilan dari penerapan model pembelajaran 
gelaran sentra bermain ini sangat tergantung pada kreativitas 
guru dalam melakukan ujicoba di kelasnya masing-masing. 
Prosedur kerja dan beragam contoh yang terdapat dalam buku 
ini hanyalah bersifat stimulus awal saja. Selanjutnya diharapkan 
para guru dapat melakukan berbagai inovasi sesuai dengan 
situasi dan kondisi dimana pembelajaran tersebut berlangsung 
(contextual learning). 
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A. BATASAN SENTRA BERMAIN MIKRO
Adalah suatu kegiatan bermain yaitu seorang anak melakukan 
peniruan terhadap perilaku orang lain baik dalam bentuk/situasi 
seolah-olah nyata atau imajinasi. Dalam kegiatan bermain peran 
anak akan memerankan tokoh yang dilihatnya, seperti meniru 
perilaku ibu atau bapaknya. Terkadang anak juga bermain peran 
menirukan tokoh khayalan seperti batman atau superman. 
Bermain peran seringkali juga disebut bermain main simbolik, 
role play, pura-pura, make-believe, fantasi, imajinasi, atau main 
drama.

Bermain peran kecil (micro play) adalah kegiatan yang 
berfokus pada kegiatan dramatisasi dengan alat-alat permainan 
berukuran kecil atau mini seperti boneka-boneka mini, rumah-
rumahan mini, pesawat mini, dan sebagainya. Kegiatan bermain 
peran kecil dapat dilakukan di dalam dan di luar ruangan. Alat-
alat permainan pada sentra ini dapat pula menggunakan alat 
permainan di sentra bermain peran (play house) yang berada di 
luar ruangan.   

Tujuan dari kegiatan bermain peran mikro adalah membantu 
anak dalam:

1. Merangsang kemampuan berbahasa anak
2. Dapat mengembangkan kemampuan motorik halus
3. Dapat melatih kerja sama anak
4. Dapat menambah wawasan anak tentang konsep 

matematika
5. Dapat meningkatkan kemampuan sosial anak

Aspek yang dikembangkan dalam kegiatan bermain peran 
mikro adalah pengembangan berbagai kecerdasan seperti 
kecerdasan linguistik, kecerdasan logika matematika, kecerdasan 
bodily kinestetic, kecerdasan visual spasial, kecerdasan 
intrapersonal, kecerdasan naturalistik, kecerdasan spiritual, dan 
ke cerdasan musikal. 
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Kegiatan yang ada di sentra bermain peran mikro 
dengan tema salon adalah memotong rambut, mencuci 
rambut, menghias rambut, menata rambut, mengkuteks, dan 
mendandani wajah.   

Langkah-langkah dalam kegiatan bermain peran mikro 
adalah:

1. Guru mengumpulkan anak untuk diberikan pengarahan, 
penjelasan, dan aturan.

2. Guru memberikan contoh kegiatan yang dilakukan.
3. Guru memberikan kesempatan kepada anak untuk 

memilih kegiatan dan bereksplorasi sendiri.
4. Guru mengawasi anak selama kegiatan dan memberikan 

motivasi.
5. Setelah selesai anak-anak harus merapikan dan 

membereskan tempat kegiatan serta mengembalikan 
alat-alat pada tempat semula.

6. Guru memberikan kesempatan kepada anak untuk 
menceritakan kembali kegiatan yang sudah mereka 
lakukan.

Selanjutnya dipaparkan tahap demi tahap pengem bangan 
belajar melalui bermain pada gelaran sentra bermain peran 
mikro dengan tema salon. 



Sentra Bermain Peran Mikro4

B. PENGEMBANGAN PROYEK TEMA

Alat SalonSalon

BAHAN SALON

KEGIATAN DI SALON

Rambutku Rambutmu

Baju 
Salonku

Profesi 
di SalonSiapakah dia?

Ayo 
ke Salon

Kotak 
bersambung

Rambutku

Baju kertas

Kuku 
aku

Box rahasia Ayo 
ambil baju

Yuk kita
luluran

Meja &
kacaku

Keluarga
salon

Siapa aku?

Ini ceritaku,
kamu?

Tepuk salon

Buku salonku Tebak kata Roda berputar My finger
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C.  KETERPADUAN PROYEK TEMA
 DAN KLASIFIKASI BERMAIN KREATIF

Klasifikasi Bermain 
Kreatif Proyek Tema: Salon

Kreasi terhadap objek

Berisi kegiatan-kegiatan:
1. Membuat “Rambutku”
2. Membuat “Buku Salon”
3. Membuat “Meja dan Kacaku”
4. Membuat “Kuku Aku Warna Merah”

Permainan cerita 
bersambung

Berisi kegiatan-kegiatan:
1. Bercerita menggunakan “Kotak 

Bersambung”
2. Bercerita pengalaman “Roda 

Berputar”
3. Bercerita “Ini Ceritaku, Kamu?”
4. Bermain “Box Rahasiaku”

Permainan dengan 
pertanyaan kreatif

Berisi kegiatan-kegiatan:
1. Bermain “Baju Kertas”
2. Bermain “Tebak Kata”
3. Bercakap-cakap “Siapa Aku?”
4. Bermain “Baju Salon”

Permainan gerak 
kreatif

Berisi kegiatan-kegiatan:
1. Bermain “Siapakah Dia”
2. Gerak dan tepuk “Rambutku 

Rambutmu”
3. Gerak dan tepuk “Tepuk Salon”
4. Tepuk “Yuk Kita Luluran”

Permainan drama 
kreatif

Berisi kegiatan-kegiatan:
1. Bermain pura-pura “Ayo ke Salon”
2. Bermain peran “My Finger”
3. Drama “Keluarga Salon”
4. Tepuk “Ayo Ambil Baju”
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D.  KETERPADUAN TEMA DAN INDIKATOR
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E.  PENGEMBANGAN MATERI/  BAHAN BELAJAR
      DAN BERMAIN

1. Sebaran Per Minggu

Tema : Salon 
Sub Tema : Profesi di Salon

Minggu ke-1 Materi atau Bahan Belajar
dan Bermain

Hari 1  (M1H1) “Rambutku”

Hari 2 (M1H2) “Kotak Bersambung”
Hari 3 (M1H3) “Baju Kertas”

Hari 4 (M1H4) “Siapakah Dia”

Hari 5 (M1H4) “Ayo ke Salon”

Tema : Salon
Sub Tema : Kegiatan di Salon

Minggu ke-2
Materi atau Bahan Belajar

dan Bermain

Hari 1 (M2H1) “Buku Salonku”

Hari 2 (M2H2) “Tebak Kata”

Hari 3 (M2H3) “Rambutku Rambutmu”

Hari 4 (M2H4) “My Finger”

Hari 5 (M2H5) “Roda Berputar”
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Tema : Salon
Sub Tema : Alat-alat Salon

Minggu ke-3
Materi atau Bahan Belajar

dan Bermain

Hari 1 (M3H1) “Meja dan Kacaku”

Hari 2 (M3H2) “Aku Pernah ke Salon”

Hari 3 (M3H3) “Siapa Aku?”

Hari 4 (M3H4) “Tepuk Salon”

Hari 5 (M3H5) “Keluarga Salonku”

Tema : Salon
Sub Tema : Bahan-bahan Salon

Minggu ke-4
Materi atau Bahan Belajar

dan Bermain
Hari 1 (M4H1) “Baju Salonku”
Hari 2 (M4H2) “Box Rahasia”
Hari 3 (M4H3) “Kuku Aku Warna Merah”

Hari 4 (M4H4) “Yuk Kita Luluran”

Hari 5 (M4H5) “Ayo Ambil Baju”
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2. Langkah Pengembangan Materi: Bahan Belajar dan 
Bermain

Minggu ke-1 Hari 1
Nama Media: “Rambutku”

Deskripsi Kegiatan:   

Sumber: adisepti.blogspot.com

Anak membuat boneka dari botol air 
mineral yang diberi benang wol atau 
benang sulam untuk dijadikan rambut. 
Kemudian anak diajarkan memotong 
dan mengikat rambut boneka dan 
menghiasnya dengan jepitan yang 
sudah disediakan. Pada saat anak 
memotong rambut boneka, anak 
menyanyikan lagu Ayo Potong Rambut 
(Irama lagu: Menanam Jagung).

“Ayo teman kita bermain”      
“Bermain memotong rambutnya”
“Potong yang rapi, lalu diikat”
“Potong yang rapi, lalu dihias”

Indikator:
1. Anak mampu membuat boneka sendiri
2. Memahami dan melakukan cara memotong rambut dan 

menghias
3. Dapat bernyanyi bersama 

Tujuan Kegiatan:
1. Melatih motorik halus anak
2. Melatih kesabaran dalam mengerjakan tugas
3. Melatih kreativitas anak
4. Melatih kemampuan sosial
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Media (Alat dan Bahan):
1. Gunting
2. Lem
3. Karet rambut
4. Kain 
5. Botol air mineral yang sudah dipotong bagian atas
6. Bola tenis yang sudah diselimuti kain atau kain berbentuk 

bola 
7. Benang wol 
8. Spidol 
9. Mata-mataan

Langkah Kegiatan:
1.  Anak diminta membuat boneka terlebih dahulu
2. Setelah anak membuat boneka, anak diminta memotong 

dan menghias boneka 
3.  Sebelum anak memotong rambut boneka, menyanyikan 

lagu “Ayo Potong Rambut”

Cara Membuat:
1. Siapkan botol air mineral yang sudah dilubangi atasnya
2.  Ambil bola tenis yang sudah diselimuti kain dan beri lem 

pada sisi bawah bola
3.  Tempelkan bola yang sudah diberi lem ke atas botol yang 

sudah dilubangi
4.  Pasangkan mata dan gambarkan mulut dengan spidol
5.  Ambil benang wol dan mulailah menempel di bagian atas 

bola
6. Rapikan, beri sisir untuk menyisir dan mengikatkan 

rambutnya
7.  Pasangkan asesori sesuai keinginan masing-masing
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Minggu ke-1 Hari 2
Nama Kegiatan: “Kotak Bersambung”

Deskripsi Kegiatan:          

Sumber: dokumen penulis

Anak diberi “kotak bersam bung” 
yang di dalam nya terdapat empat 
sisi yang dapat dibuka. Pada setiap 
sisinya terdapat gambar pro fesi di 
salon, anak diminta mengambil 
kartu yang berhubungan dengan 
gambar yang disediakan. Setelah anak selesai menyusun yang 
berhubungan dengan gambar, anak melakukan tepuk profesi 
dan menceritakan apa yang ada di gambar.

Tepuk Profesi
“Bersih-bersih”

“Potong rambut”
“Kuku-kuku”
“Lulur-lulur”

“Kasir ….”
Indikator:
1.  Mampu mencari hubungan dari gambar
2.  Mampu menceritakan apa yang ada di gambar

Tujuan Kegiatan:
1.  Melatih kooardinasi mata anak
2.  Melatih anak berani berbicara
3.  Melatih kemampuan berbahasa anak 

Media (Alat dan Bahan):
1.  Kardus
2.  Kain flanel
3.  Gunting
4. Lem



Sentra Bermain Peran Mikro12

5.  Kertas minyak warna-warni
6.  Penempel kain
7.  Gambar yang sudah dilaminating

Cara Membuat:
1. Siapkan kardus yang telah dibuka, menjadi terlihat 4 sisinya
2.  Lapisi kertas minyak warna-warni 
3.  Tempelkan gambar di sisi kanan 
4. Siapkan gambar dan print sebesar ukuran kartu dan 

dilaminating

Minggu ke-1 Hari 3
Nama Kegiatan: “Baju Kertas”

Deskripsi Kegiatan:                 

Sumber: www.frenchpaper.com

Anak memasangkan baju pada 
boneka kertas sesuai dengan 
profesinya. Pada saat ingin 
memasangkan baju pada boneka, 
guru dan anak saling bertanya 
mengenai “siapakah dia?” “Apa saja 
yang ia lakukan di salon?” Guru 
menanyakan kepada anak dengan 
bernyanyi.
“Ayo ayo cari, cari baju ….”
“Cari baju Barbie, cari baju Barbie ….“
“Ayo cari baju, ayoooo ….”
“Ayo kita pasangkan”

Indikator:
1. Dapat mengetahui pasangan kostum di salon
2. Dapat bercerita apa saja yang dilakukan profesi ter sebut
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Tujuan Kegiatan:
1.  Melatih anak memusatkan pikiran dan konsentrasi
2.  Mengembangkan kecerdasan visual anak
3.  Mengembangkan bahasa anak
4.  Melatih kemampuan berinteraksi 
5.  Melatih motorik kasar

Media (Alat dan Bahan): 
1. Gambar Barbie
2.  Gambar pakaian

Langkah Kegiatan:
1.  Guru menjelaskan aturan permainan
2.  Anak secara bergiliran mengambil boneka di satu sisi
3.  Anak berbaris dan mengambil pakaiannya di sisi yang lain
4.  Anak duduk di karpet dan mulai mengajukan pertanyaan 

dengan bernyanyi

Minggu ke-1 Hari 4
Nama Kegiatan: “Siapakah Dia?” 

Deskripsi Kegiatan:                 

Sumber: www.123rf.com

    
Guru menyiapkan papan bergambar 
profesi di salon. Pada saat bernyanyi, 
guru mengangkat salah satu papan 
sambil menyebutkan apa yang ada 
di dalam gambar dan anak meni-
ru kan gerakan sesuai dengan gam-
bar yang terdapat di papan dengan 
menyanyikan lagu. 

“Hei hei siapa dia?”
“Ayo coba lihat siapa yang di gambar ini”
“Hei hei siapa dia?”
“Ayo coba jawab siapa yang di gambar ini”
“Hei hei siapa diaaaaa?”
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Indikator:
1.  Anak dapat melakukan gerakan sesuai dengan profesi
2.  Anak dapat bernyanyi

Tujuan Kegiatan:
1. Melatih kinestetik anak
2.  Mengembangkan kecerdasan visual pada saat me ni ru kan

Media (Alat dan Bahan):
1. Kardus
2. Karton
3. Lakban
4. Lem
5. Gunting dan cutter/pisau lipat
6. Gambar yang sudah dilaminating

Cara Membuat:
1. Potong karton berbentuk papan
2.  Lapisi dengan karton
3.  Tempelkan gambar yang sudah dilaminating

Langkah Kegiatan:
1. Guru menjelaskan aturan permainan
2. Guru mencontohkan cara permainannya
3. Guru membuka papan dan anak melakukan gerakan sesuai 

dengan papan yang terbuka

Minggu ke-1 Hari 5
Nama Kegiatan: “Ayo ke Salon”

Deskripsi Kegiatan:
Salah satu anak ada yang berperan menjadi tamu dan ada yang 
menjadi pegawai salon, ada yang menjadi kasir. Setiap peran 
disediakan alat-alatnya. Sebelum melakukan permainan, anak 
melakukan “Tepuk Profesi”.
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Tepuk Profesi
“Bersih-bersih”
“Potong rambut”
“Kuku-kuku”
“Lulur-lulur”
“Kasir”

Indikator:
1. Anak dapat bermain peran mikro menjadi tamu, pegawai 

salon, dan kasir
2.  Anak dapat mengenal nominal uang

Tujuan Kegiatan:
1.  Melatih kemampuan sosial anak
2.  Mengenalkan profesi di salon

Media (Alat dan Bahan):
1.  Meja salon dan kaca
2.  Tempat untuk keramas
3.  Kasir
4.  Boneka

Langkah Kegiatan:
1. Guru menjelaskan kegiatan bermain peran, sebelum nya 

menanyakan siapa yang sudah pernah ke salon dan kegiatan 
apa yang dilakukan di salon.

2. Guru meminta anak memainkan peran sebagai tamu, 
pegawai salon, dan kasir

3.  Anak mulai memainkan peran dengan boneka sesudah 
dievaluasi peran masing-masing

4.  Guru mengakhiri kegiatan dengan meng-evaluasi tentang 
permainan peran yang telah dilakukan
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Minggu ke-2 Hari 1
Nama Media: “Buku Salonku”

Deskripsi Kegiatan:                  

Sumber: publicdomain.vector.org

Membuat daftar pe ra  watan yang ada 
di salon menggunakan beberapa 
gambar dan nama perawatan di salon 
yang telah dipotong, di la mi nating 
lalu ditempel di beberapa lembar 
karton dan dibuat seperti buku daftar 
perawatan salon yang biasa dijumpai 
di salon.

Indikator:
1. Dapat melatih kreativitas anak
2. Meningkatkan daya imajinasi anak
3. Dapat melatih kesabaran ketika mengerjakan tugas
4. Meningkatkan kemampuan motorik halus anak

Tujuan Kegiatan:
1. Meningkatkan kreativitas dan imajinasi anak saat 

mengerjakan tugas
2. Melatih kesabaran anak saat mengerjakan tugas
3. Melatih koordinasi mata dan tangan
4. Menambah wawasan anak tentang kegiatan di salon
5. Meningkatkan kemampuan berbahasa saat ber in teraksi 

dengan orang lain

Media (Alat dan Bahan):
1. Karton
2. Gambar dan nama perawatan yang telah dilami na ting
3. Kain flanel
4. Lem
5. Benang wol
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Langkah Kegiatan:
1. Guru menyiapkan alat dan bahan yang digunakan
2. Guru memberikan contoh cara menempel gambar pada 

karton
3. Anak-anak diberi kebebasan mengkreasikan alat dan bahan
4. Anak menggunakan hasil karyanya untuk bermain bersama 

teman

Anak-anak bernyanyi bersama guru (nada lagu “Hely”)
Aku punya buku salon

Siapa mau lihat
Di dalamnya banyak gambarnya

Serta berwarna-warni
Ayo (prok prok prok)

Dilihat (prok prok prok)
Pilih yang kamu suka
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Minggu ke-2 Hari 2
Nama Kegiatan: “Tebak Kata”

Deskripsi Kegiatan:       

Sumber: www.tokopedia.com

Anak menyebutkan kata kunci 
dari kegiatan yang ada di 
salon. Lalu teman yang lain 
diminta menebak kegiatan yang 
cocok dengan kata kunci yang 
diberikan. Contohnya “kegiatan 
ini memerlukan gunting dan sisir”, 
maka jawaban yang benar adalah 
kegiatan menggunting rambut.
Anak-anak bernyanyi (nada lagu “Tek Kotek Anak Ayam”)

Mari mari kemari
Aku punya tebak-tebakan

Ayo ayo tebaklah
Kata kunci yang kusebutkan

Indikator:
1. Mengajukan pertanyaan
2. Mampu menyebutkan alat salon-salonan
3. Memahami kegunaan alat salon-salonan
4. Dapat menghubungkan alat dengan kegunaannya

Tujuan Kegiatan: 
1. Menambah perbendaharaan kosakata anak
2. Melatih konsentrasi anak dalam mendengarkan deskripsi 

yang diberikan temannya
3. Melatih keberanian anak untuk menjawab
4. Mengembangkan kemampuan berbahasa anak
5. Dapat mengungkapkan apa yang dilihat ke dalam bentuk 

verbal
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Langkah Kegiatan:
1. Guru menjelaskan aturan permainan
2. Anak berperan sebagai boneka dan menyebutkan ciri-ciri 

dari salah satu kegiatan
3. Jika ada yang mengetahui jawabannya maka anak lainnya 

yang berperan sebagai boneka harus meng angkat tangan 
bonekanya terlebih dahulu sebelum menjawab pertanyaan

4. Kegiatan dilakukan bergantian atau siapa cepat dia ber hak 
lebih dahulu

5. Yang salah menebak akan menjadi orang yang memberikan 
kata kunci

Media (Alat dan Bahan):
1. Alat-alat salon konkret dan boneka
2. Gambar-gambar yang sudah dilaminating

Minggu ke-2 Hari 3
Nama Kegiatan: “Rambutku Rambutmu”

Deskripsi Kegiatan:
Anak melakukan gerak dan tepuk rambut yang dimiliki serta 
kegiatan sehari-hari yang berkaitan dengan rambut seperti 
menyisir dan dikeramas.

Tepuk Rambut
Rambutku rambutmu

Dikeramas 
Disisir 

Jadi wangi
Indikator:
1. Dapat melatih kreativitas anak
2. Meningkatkan kemampuan olah tubuh anak
3. Menunjukkan ekspresi dengan tepat
4. Dapat meningkatkan kemampuan berbahasa anak
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Tujuan Kegiatan:
1. Meningkatkan kreativitas anak
2. Meningkatkan kemampuan berbahasa anak
3. Meningkatkan kepercayaan diri dalam ber ekspresi

Media (Alat dan Bahan):
1. Alat salon-salonan
2. Rumbai-rumbai atau pom-pom
3. Hiasan rambut

Langkah Kegiatan:
1. Guru menyiapkan alat dan bahan
2. Guru menjelaskan tata cara kegiatan
3. Biarkan anak mengeksplorasi dirinya dengan me nyanyi dan 

menari bersama
4. Anak menggunakan seluruh anggota tubuhnya untuk 

menari dan bernyanyi
5. Minta anak bergantian bernyanyi sementara yang lainnya 

menari, lalu jika semua sudah menyanyi, maka semua 
bernyanyi dan menari bersama.
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Minggu ke-2 Hari 4
Nama Kegiatan: “My Finger”

Deskripsi Kegiatan:                     

Sumber: www.tokopedia.com

Bermain peran meng    gunakan 
boneka jari. Anak-anak me-
memeran kan kegiatan yang di-
lakukan di salon menggunakan 
boneka jari.
Anak-anak menyanyikan lagu (nada lagu “Cangkul-Cangkul yang 
Dalam”)

Ayo kawan kita ke salon
Bersama mama dan juga papa

Potong rambutnya
Warnai kukunya

Lihatlah aku sungguh cantiknya
Ayo-ayo kita ke salon

Pergi ke salon bersama-sama

Indikator:
1. Dapat meningkatkan kemampuan berbahasa anak
2. Mengingkatkan kemampuan berinteraksi dengan orang 

lain
3. Meningkatkan kreativitas anak
4. Membangun sikap menunggu giliran, baik saat akan 

berbicara atau menggunakan alat

Tujuan Kegiatan:
1. Meningkatkan kemampuan berbahasa anak saat memain-

kan boneka jari
2. Anak dapat menunggu giliran saat berbicara dan 

menggunakan boneka jari
3. Meningkatkan kreativitas anak dalam mengungkapkan 

pikirannya
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 Media (Alat dan Bahan):
1. Kain flanel
2. Jarum
3. Benang
4. Lem tembak
5. Benang wol
6. Pernak-pernik untuk hiasan

 Cara Membuat:
1. Buat pola masing-masing jari pada kain flanel
2. Gunting dan jahit
3. Buat wajah dan beri hiasan sesuai dengan keinginan

Langkah Kegiatan:
1. Guru menyiapkan alat dan bahan
2. Anak menggunakan boneka tangan untuk bermain peran 

Minggu ke-2 Hari 5
Nama Kegiatan: “Roda Berputar”

Deskripsi Kegiatan:                

Sumber: dokumen penulis

Anak bercerita pengalaman nya ketika 
pergi ke salon. Anak-anak duduk 
melingkar lalu ada sebuah karton 
berbentuk lingkaran di tengahnya 
ditempel kan gambar berbentuk panah 
dan terdapat gambar yang berkaitan 
dengan salon di tiap penunjuk waktu. 
Salah satu anak diminta memutar 
cermin, lalu ketika cermin berhenti, anak yang ditunjuk panah 
harus menceritakan pengalamannya.

Anak-anak menyanyikan lagu (nada lagu “Kapal Laut”)
 Siapa sudah pernah
 Pergi ke salon~
 Ceritakan kepadaku pengalamanmu
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Indikator:
1. Anak dapat menceritakan pengalamannya
2. Meningkatkan kemampuan berbahasa

 Tujuan Kegiatan:
1. Anak dapat mengungkapkan pengalamannya dalam 

bentuk cerita langsung
2. Melatih keberanian anak bercerita di depan teman-teman
3. Mengembangkan kemampuan berbahasa anak

Media (Alat dan Bahan):
1. Kertas karton
2. Gambar yang berkaitan dengan kegiatan di salon

Cara Membuat:
1. Bentuk karton menjadi lingkaran
2.  Tempeli gambar yang berkaitan dengan kegiatan di salon 

yang sudah dilaminating
3. Kaitkan gambar anak panah yang sudah dilaminating agar 

bisa diputar seperti jarum jam

Langkah Kegiatan:
1. Guru menjelaskan aturan permainan
2. Anak-anak duduk melingkar dengan pusat cermin kecil
3. Anak diminta memutar cermin
4. Anak yang ditunjuk oleh panah menceritakan 

pengalamannya 
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Minggu ke-3 hari 1
Nama Media: “Meja dan Kacaku”

Deskripsi Kegiatan:              

Sumber: bikinkreasimu.blogspot.com

Membuat meja dan kaca mainan dari 
kardus dan gambar-gambar tempel 
yang nantinya digunakan menjadi 
meja dan kaca rias seperti yang ada 
di salon.
Anak-anak menyanyikan lagu (Nada 
lagu “Love is You”)

“Yang ini gunting, sisir dan hairdryer”
“Ada kaca dan juga meja”

“Aku di mana? Mana? Di mana aku?”    
“Aku sedang di saloon”

“Heiii!!”

Indikator:
1. Melatih daya kreativitas yang dimiliki oleh anak
2. Melatih anak untuk lebih berani mengungkapkan gagasan 

yang dimiliki

Tujuan Kegiatan:
1. Melatih kemampuan motorik halus anak
2. Melatih kemampuan bahasa anak
3. Melatih kemampuan kognitif anak

Media (Alat dan Bahan):
1. Kardus bekas
2. Kertas aluminium warna perak dan emas
3. Lem
4. Gambar alat-alat salon yang telah dilaminating
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Cara Membuat:
1. Guru mempersiapkan bahan dan alat yang diper lukan
2. Sementara guru melapisi kardus dengan kertas alu minium 

warna emas dan kardus yang lainnya dengan kertas 
aluminium war na perak, anak-anak memainkan gambar 
tempel tersebut

3. Setelah kardus-kardusnya siap, anak-anak memulai 
menempelkan gambar-gambarnya sesuka hati

4. Setelah jadi, anak-anak bisa memainkan kardus ter se but 
sebagai meja dan kaca salon untuk boneka mereka.

Minggu ke-3 Hari 2
Nama Kegiatan: Ber c e rita dengan topik “Aku Pernah ke Salon?” 

Deskripsi Kegiatan:                   

Sumber: dokumen penulis

Bercerita tentang peng  a  laman 
siapa saja yang sudah pernah ke 
sa lon, berbuat apa saja, de ngan 
menggunakan big book sambil 
mem per kenalkan alat-alat yang 
ada di salon. Sete lah bercerita 
anak-anak memperagakan pa da 
bonekanya.
Anak-anak bernyanyi (nada lagu “Lihat Kebunku”)

“Hei teman-teman coba dengarkan ceritaku”
“Ini ceritaku waktu ke salon”
“Ada yang digunting-gunting rambutnya”       
“Ada yang mengecat, mengecat kukunya”
“Semua orang terlihat bahagia”

Indikator:
1. Dapat mengetahui tentang salon, kegiatan di salon, dan 

alat-alat yang ada di salon
2. Menceritakan pengalaman masing-masing dan mem-

baginya dengan teman-temannya
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Tujuan Kegiatan:
1. Melatih kemampuan emosi sosial anak
2. Melatih kemampuan verbal anak
3. Melatih berani mengungkapkan pendapat dan ber ce rita di 

depan kelas

Media (Alat dan Bahan):
1. Big book yang sudah diberikan gambar tentang salon

Langkah Kegiatan:
1. Guru dan anak-anak duduk melingkar
2. Guru membawa big book dan mula-mula guru yang bercerita
3. Bergantian anak-anak bercerita tentang pengalaman-

nya dan setelah selesai memperagakan apa yang sudah 
diceritakannya menggunakan boneka, menggunakan alat-
alat yang telah disediakan

Minggu ke-3 Hari 3
Nama Kegiatan: “Siapa Aku?”

Deskripsi Kegiatan:
Meraba dan menebak benda apa dan apa tugas dari benda itu. 
Benda diambil dari “Kotak Misterius”.
Anak-anak bernyanyi (nada lagu “Love is You”)

“Yang ini gunting, sisir dan hairdryer”
“Ada kaca dan juga meja”

“Aku di mana? Mana? Di mana aku?”    
“Aku sedang di saloooon”

“Heiii!!”
Indikator:
1. Mampu mengetahui dan mengenal alat-alat salon
2. Mampu mengenal warna

Tujuan Kegiatan:
1. Melatih kemampuan bahasa anak
2. Melatih kemampuan kognitif anak
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Media (Alat dan Bahan):
1. Kardus  yang sudah dihias sedemikian rupa sebagai kotaknya
2. Contoh alat-alat salon yang dibuat dari kain flanel

Langkah Kegiatan:
1. Guru memberi instruksi tentang permainan ini
2. Satu per satu anak diminta mengambil benda yang ada di 

dalam kotak
3. Setelah mendapatkannya anak akan menyebutkan ben da 

apa itu, apa warnanya, dan tugas dari benda tersebut
4. Dari benda yang sudah didapat itu yang akan dimain kan 

anak kepada bonekanya

Minggu ke-3 Hari 4
Nama Kegiatan: “Tepuk Salon”

Deskripsi Kegiatan:
“Tepuk Salon” adalah kegiatan yang dilakukan guru yang nanti 
ditirukan oleh anak-anak. Kegiatan ini adalah kegiatan sederhana 
tepuk yang menunjukkan ada apa saja di salon. 
Anak mengelilingi kursi sambil bernyanyi Waktuku di Salon 
(Irama lagu: Lihat Kebunku)

“Hei teman-teman coba dengarkan ceritaku”
“Ini ceritaku waktu ke salon”

“Ada yang digunting-gunting rambutnya”      
“Ada yang mengecat, mengecat kukunya”

“Semua orang terlihat bahagia”

Indikator:
1. Anak akan mengenal tentang salon
2. Anak akan mampu menebak apa yang ditanyakan

Tujuan Kegiatan:
1. Melatih kemampuan motorik halus anak
2. Melatih kemampuan kognitif anak
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Media (Alat dan Bahan):
1. Mainan alat-alat salon

Langkah Kegiatan:
1. Pertama-tama guru memperagakan “Tepuk Salon”
2. Lalu anak-anak mengikuti

Minggu ke-3 Hari 5
Nama Kegiatan: “Keluarga Salonku”

Deskripsi Kegiatan:  

Sumber: sho.mattel.org

Anak memainkan main   an 
alat-alat salon. Anak memi lih 
boneka-bo neka alat sa lon lalu 
memain kan drama untuk bo-
neka tersebut.

Tepuk Salon
“Gunting rambut”
“Di creambath-in”

“Bim salabim rambutku jadi cantik”

Indikator:
1. Anak bermain peran dengan teman-temannya
2. Anak berpura-pura menjadi suatu tokoh untuk bo ne kanya

 Tujuan Kegiatan:
1. Melatih kemampuan bahasa anak
2. Melatih kemampuan sosial emosi anak

 Media (Alat dan Bahan):
1. Boneka-boneka peralatan salon
2. Perlengkapan salon
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Langkah Kegiatan:
1. Anak memainkan peran kecil tentang salon untuk 

bonekanya, sebelumnya peran dipilih dengan meng ambil 
kocokan yang berisi peran tersebut

2. Lalu anak bermain bersama teman dan guru nya

Minggu ke-4 Hari 1
Nama Kegiatan: “Baju Salonku”

Deskripsi Kegiatan:         

Sumber: dokumen penulis

Anak memakai kain seperti celemek yang 
sudah diberi tulisan ‘kuku’, ‘badan’ ram-
but’ dan disediakan gambar-gambar 
yang berhubungan dengan ketiga tulisan 
tersebut. 
Anak diminta mengambil dan menaruh di 
samping tulisan sambil bernyanyi (Irama 
lagu: Balonku)

 Salonku sangat bagus
Banyak macam dan isinya

Ada sisir dan gunting, shampoo, lulur dan kuteks
Kupotong rambut di salon heii!!!!                            

Lihatlah rambut baruku 
Lalu aku bercemin

Sungguh cantik diriku 
Indikator:
1. Dapat menyambungkan gambar-gambar tersebut
2. Dapat menjelaskan apa yang ada di gambar
3. Dapat bekerjasama dengan anak lain

Tujuan Kegiatan:
1. Melatih bahasa anak
2. Melatih kemampuan motorik halus anak
3. Melatih kerjasama antar anak
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Media (Alat dan Bahan):
1. Kain berbentuk lingkaran dengan lubang di tengah
2. Gambar bahan-bahan 
3. Gambar tulisan ‘kuku’, ‘badan’, ‘muka’ 
4. Perekat untuk menempelkan

 Langkah Kegiatan:
1. Anak dijelaskan cara memainkan
2.  Guru memperagakan permainan
3.  Anak ikut membicarakan peraturan yang dimainkan
4.  Anak mulai memainkan

Minggu ke-4 Hari 2
Nama Kegiatan: “Box Rahasia”

Deskripsi Kegiatan:      

Sumber: dokumen penulis

Guru menyediakan kotak rahasia 
yang di dalamnya berisi berbagai 
tipe bahan. Anak memasukkan 
tangannya ke da lam kotak dan 
diminta mendeskripsikan bahan 
yang dipegang dan menebaknya.
Anak-anak ber nya nyi (nada lagu: 
“Layang-layang/Kuambil Bulu 
Sebatang”)

“Kupunya box rahasia”
“Masukkan tanganmu”

“Pilih salah satu di dalamnya” 
“Ambil dan tunjukkan”

Indikator:
1. Dapat mendeskripsikan bahan yang dipegang
2. Dapat menebak bahan seperti apa yang dipegang
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Tujuan Kegiatan:
1. Mengembangkan kemampuan motorik halus anak
2. Melatih kesabaran anak
3. Mengembangkan perkembangan bahasa

Media (Alat dan Bahan):
1. Kardus
2. Kertas karton atau kertas A3
3. Gelas atau mangkuk
4. Berbagai bentuk bahan (bubuk, cair, kental, padat)

Langkah Kegiatan:
1. Anak dijelaskan cara permainannya
2. Guru dan anak mendiskusikan peraturan permainan
3. Anak mulai memainkan

Minggu ke-4 Hari 3 
Nama Kegiatan: “Kuku Aku Warna Merah”

Deskripsi Kegiatan:
Anak mengetahui kegiatan di salon selain menggunting rambut 
dan membuat bahan tiruan yang biasa digunakan untuk 
mempercantik kuku.

 Tepuk Kuku
“Cuci tangan”

“Gosok-gosok”
“Usap-usap”

Indikator:
1. Dapat menumbuk/menghaluskan bahan yang disiapkan
2. Mengetahui perubahan bentuk dan warna dari daun

Tujuan Kegiatan:
1. Mengembangkan kemampuan motorik halus anak
2. Mengembangkan kemampuan kognitif anak
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Media (Alat dan Bahan):
1. Wadah dari kayu
2. Tumbukan/ulekan mainan
3. Daun pacar cina

Langkah Kegiatan:
1. Anak menumbuk daun pacar cina hingga halus
2. Sambil anak menumbuk, pendamping dapat men je laskan 

kegunaan dari daun tersebut dan dapat me nim bulkan 
interaksi dengan anak

3. Anak dapat menggunakannya di bagian tubuh boneka 
Barbie/ kukunya sendiri

4. Setelah ditempelkan ke kuku dan kering, anak mencu ci nya 
dan mengetahui hasil perubahan warna

Minggu ke-4 Hari 4
Nama Kegiatan: “Yuk Kita Luluran” 

Deskripsi Kegiatan:
“Lulur alami” adalah kegiatan bermain anak untuk membuat 
bahan yang dijadikan lulur tubuh yang biasa digunakan 
dalam perawatan kecantikan tubuh di salon. Anak membuat 
sendiri bahan lulur agar dapat mengetahui manfaat dan cara 
menggunakannya. Setelah membuat, anak diajak bermain 
peran dengan boneka yang disetting di tempat lulur.

Tepuk Lulur
“Gosok-gosok”

“Dibilas”
“Jadi bersih”

Indikator:
1. Dapat mengaduk bahan hingga merata
2. Dapat merasakan tekstur dari bahan
3. Dapat berkerjasama dengan anak lainnya pada saat bermain 

peran
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Tujuan Kegiatan:
1. Mengembangkan kemampuan kognitif anak
2. Mengembangkan kemampuan motorik halus anak
3. Mengembangkan bahasa anak 
4. Mengembangkan sosial emosional anak

Media (Alat dan Bahan):
1. Mangkuk plastik
2. Sendok
3. Alpukat matang
4. Tepung beras
5. Baby oil

Untuk setting bermain peran:
1. Barbie
2. Tempat tidur untuk boneka
3. Setting salon untuk luluran

Langkah Kegiatan:
1. Buah alpukat dihaluskan, campurkan dengan bahan yang 

lain dan diaduk-aduk
2. Dengan mengaduk, anak dapat melatih kemampuan 

motorik halus dan merasakan teksturnya
3. Anak dapat menggunakannya pada boneka/ dirinya sendiri/ 

temannya
4. Dengan membuat lulur, anak dapat mengetahui manfaat 

lain dari buah alpukat 
5. Setelah membuat mulai bermain bersama teman-temannya 

dengan Barbie dan setting tempat yang di se diakan
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Minggu ke-4 Hari 5
Nama Kegiatan: “Ayo Ambil Baju”

Deskripsi Kegiatan:
Guru menyediakan berbagai baju Barbie dan boneka Barbie yang 
belum dipakaikan baju. Sambil bernyanyi dan menirukan gerakan 
yang diperagakan guru. Setelah bernyanyi, murid memakaikan 
baju sesuai dengan keinginan dan anak menjelaskan baju yang 
dipakaikan pada boneka.

Anak-anak bernyanyi (Nada lagu “Doraemon”)
 “Ayo teman teman kita mengambil baju”
 “Yuuk kita ambil baju”
 “Lalala, aku sudah dapat”     
 “Ayoo pakaikan”

Indikator:
1. Mampu bernyanyi dan menirukan gerakan
2. Mampu menjelaskan baju yang dipakaikan pada bonekanya
3. Mampu memasangkan baju pada boneka

 Tujuan Kegiatan:
1. Mengembangkan kemampuan motorik halus anak
2. Mengembangkan kemampuan bahasa

Media (Alat dan Bahan):
1. Boneka Barbie 
2. Aneka baju boneka Barbie 
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Langkah Kegiatan:
1. Guru menjelaskan permainan dan mencontoh kannya
2. Guru dan anak berdikusi mengenai peraturan per main an
3. Anak bernyanyi sambil menirukan gerakan yang di pe-

ragakan guru
4. Anak mulai mengambil Barbie dan memakaikannya baju
5. Setelah selesai memakaian baju, anak diminta menje laskan 

baju yang dipakaikan pada boneka Barbie
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F. PENGEMBANGAN STRATEGI PEMBELAJARAN

Contoh Rencana Kegiatan Harian

Sasaran  : LPAUD-TK A
Minggu/Hari : Minggu 2 Hari 4 (M2H4)
Alokasi Waktu : 2 Jam
Tema  : Salon
Sub Tema  : “My Finger”

Urutan Kegiatan:
1. Pembukaan (morning meeting): Dalam situasi dan kondisi 

circle time (saat melingkar = duduk bersama)
a. Salam pagi hari: menyambut kedatangan setiap anak 

dengan kehangatan dan cinta.
b. Berdoa: anak bersama guru, boleh dipimpin oleh salah 

satu anak yang bersedia.
c. Jurnal pagi: menanyakan situasi dan kondisi anak pada 

pagi ini, memberikan anak kertas untuk diisi (boleh 
dengan gambar atau tulisan tentang perasaan hari itu). 
Membicarakan kegiatan kemarin dan kegiatan yang 
dilakukan hari ini (apersepsi).

2. Kegiatan Inti
 A.  Aspek Pengembangan dan Indikator

•	 Menambah kemampuan berbahasa anak
•	 Bersikap sabar kala menunggu giliran

 Strategi Pembelajaran
 Materi   : Salon “My Finger”

 Metode :
•	 Praktik langsung
•	 Bercakap-cakap di area dramatic play
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Media :
•	 Boneka jari
•	 Mainan salon-salonan

Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Guru menyiapkan alat dan bahan salon yang akan 

digunakan
•	 Guru memperkenalkan alat salon, media dan kegiatan 

yang akan dilakukan
•	 Demonstrasikan cara membuat “My Finger”
•	 Memberikan kesempatan kepada anak mencoba 

kegiatan sesuai yang dijelaskan guru
•	 Setelah selesai bermain boneka jari, guru mengajak 

anak bernyanyi “My Hair”
 
Assessment Perkembangan Anak
•	 Lisan
•	 Perbuatan
 
B.  Aspek Pengembangan dan Indikator
•	 Dapat bermain roda berputar

Strategi Pembelajaran
Materi   : “Menceritakan pengalaman pergi ke salon”

Metode :
•	 Menceritakan kembali

Media :
•	 Karton berbentuk lingkaran berisi gambar berkaitan 

dengan salon
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Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Guru menjelaskan kegiatan bercerita pengalaman 

pergi ke salon, sebelumnya boleh bertanya kepada 
anak siapa yang pernah pergi ke salon.

•	 Guru meminta 4 anak duduk melingkar dan 
menentukan siapa yang pertama memutar roda

•	 Anak mulai bermain sesuai keinginan mereka 
•	 Guru mengakhiri dengan evaluasi tentang kegiatan 

bermain drama yang telah dilakukan
 
Assessment Perkembangan Anak
•	 Lisan
•	 Perbuatan

3.  Penutupan (closing time): Dalam situasi dan kondisi circle 
time
a. Jurnal siang: Review kegiatan satu hari, umpan balik, dan 

informasi tentang kegiatan esok hari sebagai motivasi 
bagi anak

b. Doa pulang, salam perpisahan dan pesan bertemu 
kembali esok hari.

***
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1. RENCANA KEGIATAN MINGGU PERTAMA

Sasaran : TK B
Minggu / Hari : Minggu 1 dan Hari 1
Alokasi Waktu : 3 jam 
Tema  : Salon
Sub Tema : Profesi di Salon

Urutan Kegiatan:
1. Pembukaan (morning meeting): Dalam situasi dan kondisi 

circle time (saat melingkar = duduk bersama)
a. Salam pagi hari: menyambut kedatangan setiap anak 

dengan kehangatan dan cinta.
b. Berdoa: anak bersama guru, boleh dipimpin oleh salah 

satu anak yang bersedia.
c. Jurnal pagi: menanyakan situasi dan kondisi anak pada 

pagi ini, memberikan anak kertas untuk diisi (boleh 
dengan gambar atau tulisan tentang perasaan hari itu). 
Membicarakan kegiatan kemarin dan kegiatan yang 
dilakukan hari ini (apersepsi).

2.  Kegiatan Inti
 Aspek Pengembangan dan Indikator

•	 Anak mampu membuat boneka sendiri
•	 Anak dapat memahami dan melakukan cara memotong 

rambut dan menghias
•	 Anak dapat bernyanyi bersama
•	 Anak dapat melatih motorik halus

 
 Strategi Pembelajaran
 Materi   : “Rambutku”

 Metode :
•	 Bercerita
•	 Bercakap-cakap
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Media :
•	 Gunting  •    Bola tenis diselimuti kain
•	 Lem  •    Benang wol
•	 Karet rambut •    Spidol dan cat air
•	 Pita  •    Karton/kertas warna
•	 Botol air mineral

Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Anak diminta membuat boneka terlebih dahulu
•	 Anak membuat boneka
•	 Anak memotong dan menghias boneka
•	 Anak menyanyikan lagu “Ayo Potong Rambut”
 
Assessment Perkembangan Anak
•	 Lisan
•	 Perbuatan

3.  Penutupan (closing time): Dalam situasi dan kondisi circle 
time
a. Jurnal siang: Review kegiatan satu hari, umpan balik, dan 

informasi tentang kegiatan esok hari sebagai motivasi 
bagi anak

b. Doa pulang, salam perpisahan dan pesan bertemu 
kembali esok hari.

***
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Sasaran : TK B
Minggu / Hari : Minggu 1 Hari 2 (M1H2)
Alokasi Waktu : 3 jam 
Tema  : Salon
Sub Tema  : Rambutku

Urutan Kegiatan:
1. Pembukaan (morning meeting): Dalam situasi dan kondisi 

circle time (saat melingkar = duduk bersama)
a. Salam pagi hari: menyambut kedatangan setiap anak 

dengan kehangatan dan cinta.
b. Berdoa: anak bersama guru, boleh dipimpin oleh salah 

satu anak yang bersedia.
c. Jurnal pagi: menanyakan situasi dan kondisi anak pada 

pagi ini, memberikan anak kertas untuk diisi (boleh 
dengan gambar atau tulisan tentang perasaan hari itu). 
Membicarakan kegiatan kemarin dan kegiatan yang 
dilakukan hari ini (apersepsi).

2.  Kegiatan Inti
Aspek Pengembangan dan Indikator
•	 Anak mampu mencari hubungan dari gambar
•	 Anak mampu menceritakan apa yang ada digambar
 
Strategi Pembelajaran
Materi   : “Kontak Bersambung”

Metode :
•	 Bercerita
•	 Bercakap-cakap

Media :
•	 Kardus 
•	 Karton berbagai warna 
•	 Gunting
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•	 Lem
•	 Kertas minyak
•	 Penempel kain

Assessment Perkembangan Anak
•	 Lisan
•	 Perbuatan

3.  Penutupan (closing time): Dalam situasi dan kondisi circle 
time

a. Jurnal siang: Review kegiatan satu hari, umpan balik, dan 
informasi tentang kegiatan esok hari sebagai motivasi 
bagi anak

b. Doa pulang, salam perpisahan dan pesan bertemu 
kembali esok hari.

***

Sasaran  : TK B
Minggu / Hari : Minggu 1 Hari 3 (M1H3)
Alokasi Waktu : 3 jam 
Tema  : Salon
Sub Tema  : Profesi di Salon

Urutan Kegiatan:
1. Pembukaan (morning meeting): Dalam situasi dan kondisi 

circle time (saat melingkar = duduk bersama)
a. Salam pagi hari: menyambut kedatangan setiap anak 

dengan kehangatan dan cinta.
b. Berdoa: anak bersama guru, boleh dipimpin oleh salah 

satu anak yang bersedia.
c. Jurnal pagi: menanyakan situasi dan kondisi anak pada 

pagi ini, memberikan anak kertas untuk diisi (boleh 
dengan gambar atau tulisan tentang perasaan hari itu). 
Membicarakan kegiatan kemarin dan kegiatan yang 
dilakukan hari ini (apersepsi).
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2.   Kegiatan Inti
Aspek Pengembangan dan Indikator
•	 Anak dapat mengetahui pasangan kostum di salon
•	 Anak dapat bercerita apa saja yang dilakukan profesi 

tersebut
 
Strategi Pembelajaran
Materi   : “Baju Kertas”

Metode :
•	 Bercerita
•	 Bercakap-cakap

Media :
•	 Boneka
•	 Kertas
 
Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Guru menjelaskan aturan permainan
•	 Anak secara bergiliran mengambil boneka di satu sisi
•	 Anak berbaris dan mengambil pakaiannya di sisi lain
•	 Anak duduk di karpet dan mulai mengajukan 

pertanyaan dengan bernyanyi
 
Assessment Perkembangan Anak
•	 Lisan
•	 Perbuatan

3.  Penutupan (closing time): Dalam situasi dan kondisi circle 
time
a. Jurnal siang: Review kegiatan satu hari, umpan balik, dan 

informasi tentang kegiatan esok hari sebagai motivasi 
bagi anak

b. Doa pulang, salam perpisahan dan pesan bertemu 
kembali esok hari.

***
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Sasaran : TK B
Minggu / Hari : Minggu 1 Hari 4 (M1H4)
Alokasi Waktu : 3 jam 
Tema  : Salon
Sub Tema : Profesi di Salon

Urutan Kegiatan:
1. Pembukaan (morning meeting): Dalam situasi dan kondisi 

circle time (saat melingkar = duduk bersama)
a. Salam pagi hari: menyambut kedatangan setiap anak 

dengan kehangatan dan cinta.
b. Berdoa: anak bersama guru, boleh dipimpin oleh salah 

satu anak yang bersedia.
c. Jurnal pagi: menanyakan situasi dan kondisi anak pada 

pagi ini, memberikan anak kertas untuk diisi (boleh 
dengan gambar atau tulisan tentang perasaan hari itu). 
Membicarakan kegiatan kemarin dan kegiatan yang 
dilakukan hari ini (apersepsi).

2.   Kegiatan Inti
Aspek Pengembangan dan Indikator
•	 Anak melakukan gerakan sesuai dengan profesi
•	 Anak dapat bernyanyi
 
Strategi Pembelajaran
Materi   : Siapakah Dia?

Metode :
•	 Bercerita
•	 Bercakap-cakap

Media :
•	 Boneka
•	 Kertas
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Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Guru menjelaskan aturan permainan
•	 Anak secara bergiliran mengambil boneka di satu sisi
•	 Anak berbaris dan mengambil pakaiannya di sisi lain
•	 Anak duduk di karpet dan mulai mengajukan pertanyaan 

dengan bernyanyi
 
Assessment Perkembangan Anak
•	 Lisan
•	 Perbuatan

3.  Penutupan (closing time): Dalam situasi dan kondisi circle 
time
a. Jurnal siang: Review kegiatan satu hari, umpan balik, dan 

informasi tentang kegiatan esok hari sebagai motivasi 
bagi anak

b. Doa pulang, salam perpisahan dan pesan bertemu 
kembali esok hari.

***
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Sasaran  : TK B
Minggu / Hari : MInggu 1 Hari 5 (M1H5)
Alokasi Waktu : 3 jam
Tema  : Salon
Sub Tema : Profesi di Salon

Urutan Kegiatan:
1. Pembukaan (morning meeting): Dalam situasi dan kondisi 

Circle Time (saat melingkar = duduk bersama)
a. Salam Pagi Hari: menyambut kedatangan setiap anak 

dengan kehangatan dan cinta.
b. Berdo’a: anak bersama guru, boleh dipimpin oleh salah 

satu anak yang bersedia.
c. Jurnal Pagi: menanyakan situasi dan kondisi anak pada 

pagi ini, memberiikan anak kertas untuk diisi (boleh 
dengan gambar atau tulisan tentang perasaan hari itu). 
Membicarakan kegiatan kemarin dan kegiatan yang 
dilakukan hari ini (apersepsi).

2.  Kegiatan Inti
 Aspek Pengembangan dan Indikator

•	 Anak dapat bermain peran mikro menjadi tamu, pegawai 
salon, dan kasir

•	 Anak dapat mengenal nominal uang
 
Strategi Pembelajaran
Materi   : “Ayo ke Salon”

Metode :
•	 Praktik langsung

Media :
•	 Meja salon dan kaca
•	 Tempat untuk keramas
•	 Kasir
•	 Boneka



Sentra Bermain Peran Mikro 47

Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Guru menjelaskan kegiatan bermain peran, sebelumnya 

guru menanyakan siapa saja yang sudah pernah ke 
salon dan kegiatan apa yang dilakukan di salon

•	 Guru meminta anak memainkan peran sebagai tamu, 
pegawai salon, dan kasir

•	 Anak mulai memainkan peran dengan boneka sesudah 
evaluasi dengan perannya masing-masing

•	 Guru mengakhiri kagiatan dengan mengevaluasi  
permainan yang telah dilakukan

 
Assessment Perkembangan Anak
•	 Lisan
•	 Perbuatan

3.  Penutupan (closing time): Dalam situasi dan kondisi circle 
time
a. Jurnal siang: Review kegiatan satu hari, umpan balik, dan 

informasi tentang kegiatan esok hari sebagai motivasi 
bagi anak

b. Doa pulang, salam perpisahan dan pesan bertemu 
kembali esok hari.

***
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2. RENCANA KEGIATAN MINGGU KEDUA

Sasaran : TK B
Minggu / Hari : Minggu 2 Hari 1
Alokasi Waktu : 3 jam 
Tema  : Salon
Sub Tema  : Kegiatan di Salon 

Urutan Kegiatan:
1. Pembukaan (morning meeting): Dalam situasi dan kondisi 

circle time (saat melingkar = duduk bersama)
a. Salam pagi hari: menyambut kedatangan setiap anak 

dengan kehangatan dan cinta.
b. Berdoa: anak bersama guru, boleh dipimpin oleh salah 

satu anak yang bersedia.
c. Jurnal pagi: menanyakan situasi dan kondisi anak pada 

pagi ini, memberikan anak kertas untuk diisi (boleh 
dengan gambar atau tulisan tentang perasaan hari itu). 
Membicarakan kegiatan kemarin dan kegiatan yang 
dilakukan hari ini (apersepsi).

2.   Kegiatan Inti
Aspek Pengembangan dan Indikator
•	 Anak dapat melatih kreativitas 
•	 Anak dapat meningkatkan daya imajinasi 
•	 Anak dapat melatih kesabaran ketika mengerjakan 

tugas.
•	 Anak dapat meningkatkan kemampuan motorik halus. 
 
Strategi Pembelajaran
Materi   : “Buku salon”

Metode :
•	 Praktik langsung
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Media :
•	 Karton
•	 Gambar nama perawat laminating
•	 Kain flanel
•	 Lem
•	 Benang wol
 
Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Guru menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan.
•	 Guru memberikan contoh cara menempel gambar 

pada karton
•	 Anak-anak diberikan kebebasan untuk mengkreasikan 

alat dan bahan
•	 Anak menggunakan hasil karyanya untuk bermain 

bersama teman.
•	 Anak bernyanyi lagu “Buku Salon”

Assessment Perkembangan Anak
•	 Lisan
•	 Perbuatan

3.  Penutupan (closing time): Dalam situasi dan kondisi circle 
time
a. Jurnal siang: Review kegiatan satu hari, umpan balik, dan 

informasi tentang kegiatan esok hari sebagai motivasi 
bagi anak

b. Doa pulang, salam perpisahan dan pesan bertemu 
kembali esok hari.

***
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Sasaran : TK B
Minggu / Hari : Minggu 2 Hari 2
Alokasi Waktu : 3 jam 
Tema  : Salon
Sub Tema : Kegiatan di Salon 

Urutan Kegiatan:
1. Pembukaan (morning meeting): Dalam situasi dan kondisi 

circle time (saat melingkar = duduk bersama)
a. Salam pagi hari: menyambut kedatangan setiap anak 

dengan kehangatan dan cinta.
b. Berdoa: anak bersama guru, boleh dipimpin oleh salah 

satu anak yang bersedia.
c. Jurnal pagi: menanyakan situasi dan kondisi anak pada 

pagi ini, memberikan anak kertas untuk diisi (boleh 
dengan gambar atau tulisan tentang perasaan hari itu). 
Membicarakan kegiatan kemarin dan kegiatan yang 
dilakukan hari ini (apersepsi).

2.   Kegiatan Inti
Aspek Pengembangan dan Indikator
•	 Anak dapat mengajukan pertanyaan
•	 Anak mampu menyebutkan alat salon-salonan
•	 Anak dapat memahami kegunaan alat salon-salonan
•	 Anak dapat menghubungkan alat dengan kegunaannya
 
Strategi Pembelajaran
Materi   : “Tebak Kata”

Metode :
•	 Praktik langsung

Media :
•	 Alat-alat salon konkret dan boneka
•	 Gambar-gambar yang sudah dilaminating
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Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Guru menjelaskan urutan permainan
•	 Anak berperan sebagai boneka dan menyebutkan ciri-

ciri dari salah satu kegiatan
•	 Anak yang mengetahui jawabannya makan anak 

lainnya berperan sebagai boneka harus mengangkat 
tangan bonekanya terlebih dahulu sebelum menjawab 
pertanyaan

•	 Kegiatan dilakukan bergantian atau siapa cepat dia 
berhak lebih dahulu

•	 Yang salah menebak menjadi orang yang memberikan 
kata kunci

Assessment Perkembangan Anak
•	 Lisan
•	 Perbuatan

3.  Penutupan (closing time): Dalam situasi dan kondisi circle 
time
a. Jurnal siang: Review kegiatan satu hari, umpan balik, dan 

informasi tentang kegiatan esok hari sebagai motivasi 
bagi anak

b. Doa pulang, salam perpisahan dan pesan bertemu 
kembali esok hari.

***
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Sasaran   : TK B
Minggu / Hari  : Minggu 2 Hari 3
Alokasi Waktu : 3 jam 
Tema  : Salon
Sub Tema  : Kegiatan di Salon 

Urutan Kegiatan:
1. Pembukaan (morning meeting): Dalam situasi dan kondisi 

circle time (saat melingkar = duduk bersama)
a. Salam pagi hari: menyambut kedatangan setiap anak 

dengan kehangatan dan cinta.
b. Berdoa: anak bersama guru, boleh dipimpin oleh salah 

satu anak yang bersedia.
c. Jurnal pagi: menanyakan situasi dan kondisi anak pada 

pagi ini, memberikan anak kertas untuk diisi (boleh 
dengan gambar atau tulisan tentang perasaan hari itu). 
Membicarakan kegiatan kemarin dan kegiatan yang 
dilakukan hari ini (apersepsi).

2.   Kegiatan Inti
Aspek Pengembangan dan Indikator
•	 Anak dapat melatih kreativitas anak
•	 Anak dapat meningkatkan kemampuan olah tubuh
•	 Anak dapat menunjukkan ekspresi dengan tepat
•	 Anak dapat meningkatkan kemampuan berbahasa
 
Strategi Pembelajaran
Materi   : “Rambuku Rambutmu”

Metode :
•	 Praktik langsung
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Media :
•	 Alat-alat salon-salonan
•	 Rumbai-rumbai atau pompom
•	 Hiasan rambut
  
Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Guru menyiapkan alat dan bahan
•	 Guru menjelaskan tata cara kegiatan
•	 Anak mengeksplorasi dirinya dengan menyanyi dan 

menari bersama
•	 Anak menggunakan seluruh anggota tubuhnya untuk 

menari dan bernyanyi
•	 Anak bergantian bernyanyi sementara yang lain menari, 

jika semua sudah menyanyi, maka semua bernyanyi dan 
menari bersama

 
Assessment Perkembangan Anak
•	 Lisan
•	 Perbuatan

3.  Penutupan (closing time): Dalam situasi dan kondisi circle 
time
a. Jurnal siang: Review kegiatan satu hari, umpan balik, dan 

informasi tentang kegiatan esok hari sebagai motivasi 
bagi anak

b. Doa pulang, salam perpisahan dan pesan bertemu 
kembali esok hari.

***
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Sasaran  : TK B
Minggu / Hari : Minggu 2 Hari 4 (M2H4)
Alokasi Waktu : 3 jam 
Tema  : Salon
Sub Tema  : Kegiatan di Salon 

Urutan Kegiatan:
1. Pembukaan (morning meeting): Dalam situasi dan kondisi 

circle time (saat melingkar = duduk bersama)
a. Salam pagi hari: menyambut kedatangan setiap anak 

dengan kehangatan dan cinta.
b. Berdoa: anak bersama guru, boleh dipimpin oleh salah 

satu anak yang bersedia.
c. Jurnal pagi: menanyakan situasi dan kondisi anak pada 

pagi ini, memberikan anak kertas untuk diisi (boleh 
dengan gambar atau tulisan tentang perasaan hari itu). 
Membicarakan kegiatan kemarin dan kegiatan yang 
dilakukan hari ini (apersepsi).

2.   Kegiatan Inti
Aspek Pengembangan dan Indikator
•	 Anak dapat meningkatkan kemampuan berbahasa
•	 Anak dapat meningkatkan kemampuan berinteraksi 

dengan orang lain
•	 Anak dapat meningkatkan kreativitas
•	 Anak dapat membangun sikap menunggu giliran, baik 

saat akan berbicara atau menggunakan alat
 
Strategi Pembelajaran
Materi   : “My FInger”

Metode :
•	 Praktik langsung
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Media :
•	 Kain flanel
•	 jarum
•	 Benang
•	 Lem tembak
•	 Benang wol
•	 Pernak-pernik hiasan

Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Guru menyiapkan alat dan bahan
•	 Guru menggunakan boneka tangan untuk bermain 

peran dengan temannya
 
Assessment Perkembangan Anak
•	 Lisan
•	 Perbuatan

3.  Penutupan (closing time): Dalam situasi dan kondisi circle 
time
a. Jurnal siang: Review kegiatan satu hari, umpan balik, dan 

informasi tentang kegiatan esok hari sebagai motivasi 
bagi anak

b. Doa pulang, salam perpisahan dan pesan bertemu 
kembali esok hari.

***
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Sasaran  : TK B
Minggu / Hari : Minggu 2 Hari 5 (M2H5)
Alokasi Waktu : 3 jam 
Tema  : Salon
Sub Tema  : Kegiatan di Salon 

Urutan Kegiatan:
1. Pembukaan (morning meeting): Dalam situasi dan kondisi 

circle time (saat melingkar = duduk bersama)
a. Salam pagi hari: menyambut kedatangan setiap anak 

dengan kehangatan dan cinta.
b. Berdoa: anak bersama guru, boleh dipimpin oleh salah 

satu anak yang bersedia.
c. Jurnal pagi: menanyakan situasi dan kondisi anak pada 

pagi ini, memberikan anak kertas untuk diisi (boleh 
dengan gambar atau tulisan tentang perasaan hari itu). 
Membicarakan kegiatan kemarin dan kegiatan yang 
dilakukan hari ini (apersepsi).

2.   Kegiatan Inti
Aspek Pengembangan dan Indikator
•	 Anak dapat menceritakan pengalamannya
•	 Anak dapat meningkatkan kemampuan berbahasa

Strategi Pembelajaran
Materi   : “Roda Berputar”

Metode :
•	 Praktik langsung

Media :
•	 Karton
•	 Gambar kegiatan di salon
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Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Guru menjelaskan aturan permainan
•	 Anak duduk melingkar dengan pusat cermin kecil 
•	 Anak diminta memutar cermin
•	 Anak yang ditunjuk oleh panah menceritakan 

pengalamannya
 
Assessment Perkembangan Anak
•	 Lisan
•	 Perbuatan

3.  Penutupan (closing time): Dalam situasi dan kondisi circle 
time
a. Jurnal siang: Review kegiatan satu hari, umpan balik, dan 

informasi tentang kegiatan esok hari sebagai motivasi 
bagi anak

b. Doa pulang, salam perpisahan dan pesan bertemu 
kembali esok hari.

***
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3. RENCANA KEGIATAN MINGGU KETIGA

Sasaran  : TK B
Minggu / Hari : Minggu 3 hari 1
Alokasi Waktu : 3 jam 
Tema  : Salon
Sub Tema : Alat-alat di Salon 

Urutan Kegiatan:
1. Pembukaan (morning meeting): Dalam situasi dan kondisi 

circle time (saat melingkar = duduk bersama)
a. Salam pagi hari: menyambut kedatangan setiap anak 

dengan kehangatan dan cinta.
b. Berdoa: anak bersama guru, boleh dipimpin oleh salah 

satu anak yang bersedia.
c. Jurnal pagi: menanyakan situasi dan kondisi anak pada 

pagi ini, memberikan anak kertas untuk diisi (boleh 
dengan gambar atau tulisan tentang perasaan hari itu). 
Membicarakan kegiatan kemarin dan kegiatan yang 
dilakukan hari ini (apersepsi).

2.   Kegiatan Inti
Aspek Pengembangan dan Indikator
•	 Anak dapat melatih daya kreativitas yang dimiliki
•	 Anak dapat melatih diri lebih berani mengungkapkan 

gagasan yang dimiliki

Strategi Pembelajaran
Materi   : “Meja dan Kacaku”

Metode :
•	 Praktik langsung
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Media :
•	 Kardus bekas
•	 Kertas alumunium warna perak dan emas
•	 Lem
•	 Gambar alat-alat salon yang dilaminating
 
Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Guru mempersiapkan bahan dan alat yang diperlukan
•	 Anak memainkan gambar tempel
•	 Anak memulai menempelkan gambarnya sesuka hati
•	 Anak-anak bisa memainkan kardus tersebut sebagai 

meja dan kaca salon untuk boneka mereka
 
Assessment Perkembangan Anak
•	 Lisan
•	 Perbuatan

3.  Penutupan (closing time): Dalam situasi dan kondisi circle 
time
a. Jurnal siang: Review kegiatan satu hari, umpan balik, dan 

informasi tentang kegiatan esok hari sebagai motivasi 
bagi anak

b. Doa pulang, salam perpisahan dan pesan bertemu 
kembali esok hari.

***
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Sasaran : TK B
Minggu / Hari : Minggu 3 hari 2 (M3H2)
Alokasi Waktu : 3 jam 
Tema  : Salon
Sub Tema  : Alat-alat di Salon 

Urutan Kegiatan:
1. Pembukaan (morning meeting): Dalam situasi dan kondisi 

circle time (saat melingkar = duduk bersama)
a. Salam pagi hari: menyambut kedatangan setiap anak 

dengan kehangatan dan cinta.
b. Berdoa: anak bersama guru, boleh dipimpin oleh salah 

satu anak yang bersedia.
c. Jurnal pagi: menanyakan situasi dan kondisi anak pada 

pagi ini, memberikan anak kertas untuk diisi (boleh 
dengan gambar atau tulisan tentang perasaan hari itu). 
Membicarakan kegiatan kemarin dan kegiatan yang 
dilakukan hari ini (apersepsi).

2.   Kegiatan Inti
 Aspek Pengembangan dan Indikator
•	 Anak dapat mengetahui tentang salon, kegiatan di 

salon, dan alat-alat yang ada di salon
•	 Anak dapat menceritakan tentang pengalaman masing-

masing dan membaginya dengan teman-temannya

 Strategi Pembelajaran
 Materi   : Bercerita dengan topik “Aku Pernah ke Salon”

 Metode :
•	 Praktik langsung

 Media :
•	 Big book
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 Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Guru dan anak-anak duduk melingkar
•	 Guru bercerita menggunakan big book 
•	 Anak bergantian bercerita tentang pengalamannya
•	 Anak memperagakan apa yang sudah diceritakannya 

menggunakan boneka dengan menggunakan alat-alat 
yang telah disediakan

 
Assessment Perkembangan Anak
•	 Lisan
•	 Perbuatan

3.  Penutupan (closing time): Dalam situasi dan kondisi circle 
time
a. Jurnal siang: Review kegiatan satu hari, umpan balik, dan 

informasi tentang kegiatan esok hari sebagai motivasi 
bagi anak

b. Doa pulang, salam perpisahan dan pesan bertemu 
kembali esok hari.

***
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Sasaran : TK B
Minggu / Hari : Minggu 3 hari 3 (M3H3)
Alokasi Waktu : 3 jam 
Tema  : Salon
Sub Tema : Alat-alat di Salon 

Urutan Kegiatan:
1. Pembukaan (morning meeting): Dalam situasi dan kondisi 

Circle Time (saat melingkar = duduk bersama)
a. Salam Pagi Hari: menyambut kedatangan setiap anak 

dengan kehangatan dan cinta.
b. Berdo’a: anak bersama guru, boleh dipimpin oleh salah 

satu anak yang bersedia.
c. Jurnal Pagi: menanyakan situasi dan kondisi anak pada 

pagi ini, memberiikan anak kertas untuk diisi (boleh 
dengan gambar atau tulisan tentang perasaan hari itu). 
Membicarakan kegiatan kemarin dan kegiatan yang 
dilakukan hari ini (apersepsi).

2.   Kegiatan Inti
Aspek Pengembangan dan Indikator
•	 Anak dapat mengetahui dan mengenal alat-alat salon
•	 Anak dapat mengenal warna

Strategi Pembelajaran
Materi   : “Siapa Aku?”

Metode :
•	 Praktik langsung

Media :
•	 Kardus bekas yang sudah dihias
•	 Alat-alat salon dari kain flanel
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Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Guru memberi instruksi permainan
•	 Anak mengambil benda yang di dalam kotak
•	 Anak menyebutkan benda apa itu, apa warnanya, dan 

tugas dari benda tersebut
•	 Dari benda yang sudah didapat itu yang akan dimainkan 

anak kepada bonekanya
 
Assessment Perkembangan Anak
•	 Lisan
•	 Perbuatan

3.  Penutupan (closing time): Dalam situasi dan kondisi circle 
time
a. Jurnal siang: Review kegiatan satu hari, umpan balik, dan 

informasi tentang kegiatan esok hari sebagai motivasi 
bagi anak

b. Doa pulang, salam perpisahan dan pesan bertemu 
kembali esok hari.

***
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Sasaran : TK B
Minggu / Hari : Minggu 3 Hari 4 (M3H4)
Alokasi Waktu : 3 jam 
Tema  : Salon
Sub Tema : Alat-alat di Salon
 
Urutan Kegiatan:
1. Pembukaan (morning meeting): Dalam situasi dan kondisi 

circle time (saat melingkar = duduk bersama)
a. Salam pagi hari: menyambut kedatangan setiap anak 

dengan kehangatan dan cinta.
b. Berdoa: anak bersama guru, boleh dipimpin oleh salah 

satu anak yang bersedia.
c. Jurnal pagi: menanyakan situasi dan kondisi anak pada 

pagi ini, memberikan anak kertas untuk diisi (boleh 
dengan gambar atau tulisan tentang perasaan hari itu). 
Membicarakan kegiatan kemarin dan kegiatan yang 
dilakukan hari ini (apersepsi).

2.   Kegiatan Inti
Aspek Pengembangan dan Indikator
•	 Anak mengenal tentang salon
•	 Anak mampu menebak apa yang ditanyakan

Strategi Pembelajaran
Materi   : “Tepuk Salon”

Metode :
•	 Praktik langsung

Media :
•	 Alat-alat salon
•	 Kursi
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Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Guru dan anak memperagakan “Tepuk Salon”
•	 Anak mengelilingi kursi sambil bernyanyi “Waktu di 

Salon”
•	 Anak berebutan kursi setelah lagu berenti

Assessment Perkembangan Anak
•	 Lisan
•	 Perbuatan

3.  Penutupan (closing time): Dalam situasi dan kondisi circle 
time
a. Jurnal siang: Review kegiatan satu hari, umpan balik, dan 

informasi tentang kegiatan esok hari sebagai motivasi 
bagi anak

b. Doa pulang, salam perpisahan dan pesan bertemu 
kembali esok hari.

***
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Sasaran : TK B
Minggu / Hari : Minggu 3 Hari 5 (M3H5)
Alokasi Waktu : 3 jam 
Tema  : Salon
Sub Tema : Alat-alat di Salon 

Urutan Kegiatan:
1. Pembukaan (morning meeting): Dalam situasi dan kondisi 

circle time (saat melingkar = duduk bersama)
a. Salam pagi hari: menyambut kedatangan setiap anak 

dengan kehangatan dan cinta.
b. Berdoa: anak bersama guru, boleh dipimpin oleh salah 

satu anak yang bersedia.
c. Jurnal pagi: menanyakan situasi dan kondisi anak pada 

pagi ini, memberikan anak kertas untuk diisi (boleh 
dengan gambar atau tulisan tentang perasaan hari itu). 
Membicarakan kegiatan kemarin dan kegiatan yang 
dilakukan hari ini (apersepsi).

2. Kegiatan Inti
 Aspek Pengembangan dan Indikator
•	 Anak dapat bermain peran dengan teman-temannya
•	 Anak dapat bermain berpura-pura menjadi suatu tokoh 

untuk bonekanya
 
 Strategi Pembelajaran
 Materi   : “Keluarga Salon”

 Metode :
•	 Praktik langsung

 Media :
•	 Boneka-boneka peralatan salon
•	 Perlengkapan salon
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 Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Anak mengambil kocokan yang berisi peran
•	 Anak memainkan peran kecil tentang salon untuk bonekanya
•	 Anak bermain bersama teman-teman dan gurunya
 

Assessment Perkembangan Anak
•	 Lisan
•	 Perbuatan

3.  Penutupan (Closing Time): Dalam situasi dan kondisi circle 
time
a. Jurnal siang: Review kegiatan satu hari, umpan balik, dan 

informasi tentang kegiatan esok hari sebagai motivasi 
bagi anak

b. Doa pulang, salam perpisahan dan pesan bertemu 
kembali esok hari.

***
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4. RENCANA KEGIATAN MINGGU KEEMPAT

Sasaran : TK B
Minggu / Hari : Minggu 4 Hari 1 (M4H1)
Alokasi Waktu : 3 jam 
Tema  : Salon
Sub Tema : Bahan-bahan di Salon 

Urutan Kegiatan:
1. Pembukaan (morning meeting): Dalam situasi dan kondisi 

circle time (saat melingkar = duduk bersama)
a. Salam pagi hari: menyambut kedatangan setiap anak 

dengan kehangatan dan cinta.
b. Berdoa: anak bersama guru, boleh dipimpin oleh salah 

satu anak yang bersedia.
c. Jurnal pagi: menanyakan situasi dan kondisi anak pada 

pagi ini, memberikan anak kertas untuk diisi (boleh 
dengan gambar atau tulisan tentang perasaan hari itu). 
Membicarakan kegiatan kemarin dan kegiatan yang 
dilakukan hari ini (apersepsi).

2.    Kegiatan Inti
Aspek Pengembangan dan Indikator
•	 Anak dapat menyambungkan gambar-gambar tersebut
•	 Anak dapat menjelaskan apa yang ada di gambar
•	 Anak dapat bekerjasama dengan anak lainnya
 
Strategi Pembelajaran
Materi   : “Baju Salon”

Metode :
•	 Praktik langsung
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Media :
•	 Kain flanel
•	 Drawing card ”kuku, badan, muka”

Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Anak memakai celemek yang sudah ditempelkan tulisan 

kuku, badan dan rambut anak
•	 Anak menempelkan gambar sesuai dengan tulisan di 

celemek temannya
•	 Anak menjelaskan gambar yang ditempelkan di celemek
•	 Anak bernyanyi lagu “Salon”
 
Assessment Perkembangan Anak
•	 Lisan
•	 Perbuatan

3.  Penutupan (closing time): Dalam situasi dan kondisi circle 
time
a. Jurnal siang: Review kegiatan satu hari, umpan balik, dan 

informasi tentang kegiatan esok hari sebagai motivasi 
bagi anak

b. Doa pulang, salam perpisahan dan pesan bertemu 
kembali esok hari.

***
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Sasaran : TK B
Minggu / Hari : Minggu 4 Hari 2 (M4H2)
Alokasi Waktu : 3 jam 
Tema  : Salon
Sub Tema : Bahan-bahan di Salon 

Urutan Kegiatan:
1. Pembukaan (morning meeting): Dalam situasi dan kondisi 

circle time (saat melingkar = duduk bersama)
a. Salam pagi hari: menyambut kedatangan setiap anak 

dengan kehangatan dan cinta.
b. Berdoa: anak bersama guru, boleh dipimpin oleh salah 

satu anak yang bersedia.
c. Jurnal pagi: menanyakan situasi dan kondisi anak pada 

pagi ini, memberikan anak kertas untuk diisi (boleh 
dengan gambar atau tulisan tentang perasaan hari itu). 
Membicarakan kegiatan kemarin dan kegiatan yang 
dilakukan hari ini (apersepsi).

2.   Kegiatan Inti
Aspek Pengembangan dan Indikator
•	 Anak dapat mendeskripsikan bahan yang dipegang
•	 Anak dapat menebak bahan seperti apa yang dipegang

Strategi Pembelajaran
Materi   : “Box Rahasia”

Metode :
•	 Praktik langsung

Media :
•	 Kardus
•	 Karton/kertas
•	 Gelas/mangkuk
•	 Berbagai bentuk bahan (bubuk, cair, kental, padat)
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Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Guru menyediakan kotak rahasia yang didalamnya berisi 

berbagai tipe bahan
•	 Anak memasukkan tangan ke dalam kotak
•	 Anak mendeskripsikan bahan yang dipegang dan 

menebaknya
 
Assessment Perkembangan Anak
•	 Lisan
•	 Perbuatan

3.  Penutupan (closing time): Dalam situasi dan kondisi circle 
time
a. Jurnal siang: Review kegiatan satu hari, umpan balik, dan 

informasi tentang kegiatan esok hari sebagai motivasi 
bagi anak

b. Doa pulang, salam perpisahan dan pesan bertemu 
kembali esok hari.

***

Sasaran : TK B
Minggu / Hari : Minggu 4 Hari 3 (M4H3)
Alokasi Waktu : 3 jam 
Tema  : Salon
Sub Tema : Bahan-bahan di Salon 

Urutan Kegiatan:
1. Pembukaan (morning meeting): Dalam situasi dan kondisi 

circle time (saat melingkar = duduk bersama)
a. Salam pagi hari: menyambut kedatangan setiap anak 

dengan kehangatan dan cinta.
b. Berdoa: anak bersama guru, boleh dipimpin oleh salah 

satu anak yang bersedia.
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c. Jurnal pagi: menanyakan situasi dan kondisi anak pada 
pagi ini, memberikan anak kertas untuk diisi (boleh 
dengan gambar atau tulisan tentang perasaan hari itu). 
Membicarakan kegiatan kemarin dan kegiatan yang 
dilakukan hari ini (apersepsi).

2.   Kegiatan Inti
Aspek Pengembangan dan Indikator
•	 Anak dapat menumbuk/menghaluskan bahan yang 

disiapkan
•	 Anak dapat mengetahui perubahan bentuk dan warna 

dari daun

Strategi Pembelajaran
Materi   : “Kuku Aku Warna Merah”

Metode :
•	 Praktik langsung

Media :
•	 Wadah dari kayu
•	 Tumbukan/ulekan mainan
•	 Daun pacar cina
 
Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Anak menumbuk daun pacar cina hingga halus
•	 Sambil anak menumbuk, pendamping dapat menjelaskan 

kegunaan dari daun tersebut dan dapat menimbulkan 
interaksi dengan anak

•	 Anak dapat menggunakannya di bagian tubuh boneka/ 
kukunya sendiri

•	 Setelah ditempelkan ke kuku dan kering, anak mencucinya 
dan mengetahui hasil perubahan warna

 
Assessment Perkembangan Anak
•	 Lisan
•	 Perbuatan
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3.  Penutupan (Closing Time): Dalam situasi dan kondisi circle 
time
a. Jurnal siang: Review kegiatan satu hari, umpan balik, dan 

informasi tentang kegiatan esok hari sebagai motivasi 
bagi anak

b. Doa pulang, salam perpisahan dan pesan bertemu 
kembali esok hari.

***

Sasaran : TK B
Minggu / Hari : Minggu 4 Hari 4 (M4H4)
Alokasi Wakt : 3 jam 
Tema  : Salon
Sub Tema : Bahan-bahan di Salon 

Urutan Kegiatan:
1. Pembukaan (morning meeting): Dalam situasi dan kondisi 

circle time (saat melingkar = duduk bersama)
a. Salam pagi hari: menyambut kedatangan setiap anak 

dengan kehangatan dan cinta.
b. Berdoa: anak bersama guru, boleh dipimpin oleh salah 

satu anak yang bersedia.
c. Jurnal pagi: menanyakan situasi dan kondisi anak pada 

pagi ini, memberikan anak kertas untuk diisi (boleh 
dengan gambar atau tulisan tentang perasaan hari itu). 
Membicarakan kegiatan kemarin dan kegiatan yang 
dilakukan hari ini (apersepsi).

2.   Kegiatan Inti
Aspek Pengembangan dan Indikator
•	 Anak dapat mengadukan bahan hingga merata
•	 Anak dapat merasakan tekstur dari bahan
•	 Anak dapat bekerjasama dengan anak lain pada saat 

bermain
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Strategi Pembelajaran
Materi   : “Yuk Kita Luluran”

Metode :
•	 Praktik langsung

Media :
•	 Mangkuk plastik
•	 Sendok 
•	 Alpukat matang
•	 Tepung beras
•	 Baby oil
 
Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Buah alpukat dihaluskan campurkan dengan bahan 

yang lain dan diaduk-aduk
•	 Dengan mengaduk, anak dapat melatih kemampuan 

motorik halus dan merasakan teksturnya
•	 Anak dapat menggunakannya pada boneka/dirinya 

sendiri/ temannya
•	 Dengan membuat lulur, anak dapat mengetahui 

manfaat lain dari buah alpukat
•	 Setelah membuat, anak mulai bermain bersama teman-

temannya dengan boneka barbie dan setting tempat 
yang disediakan

•	 Anak bersama-sama melakukan tepuk lulur
 
Assessment Perkembangan Anak
•	 Lisan
•	 Perbuatan
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3.  Penutupan (closing time): Dalam situasi dan kondisi circle 
time
a. Jurnal siang: Review kegiatan satu hari, umpan balik, dan 

informasi tentang kegiatan esok hari sebagai motivasi 
bagi anak

b. Doa pulang, salam perpisahan dan pesan bertemu 
kembali esok hari.

***

Sasaran : TK B
Minggu / Hari : Minggu 4 Hari 5 (M4H5)
Alokasi Wakt : 3 jam 
Tema  : Salon
Sub Tema : Bahan-bahan di Salon 

Urutan Kegiatan:
1. Pembukaan (morning meeting): Dalam situasi dan kondisi 

circle time (saat melingkar = duduk bersama)
a. Salam pagi hari: menyambut kedatangan setiap anak 

dengan kehangatan dan cinta.
b. Berdoa: anak bersama guru, boleh dipimpin oleh salah 

satu anak yang bersedia.
c. Jurnal pagi: menanyakan situasi dan kondisi anak pada 

pagi ini, memberikan anak kertas untuk diisi (boleh 
dengan gambar atau tulisan tentang perasaan hari itu). 
Membicarakan kegiatan kemarin dan kegiatan yang 
dilakukan hari ini (apersepsi).

2.   Kegiatan Inti
Aspek Pengembangan dan Indikator
•	 Anak mampu bernyanyi dan menirukan gerakan
•	 Anak mampu menjelaskan baju yang dipakaikan pada 

bonekanya
•	 Anak mampu memasangkan baju pada bonekanya
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Strategi Pembelajaran
Materi   : “Ayo Ambil Bajumu”

Metode :
•	 Praktik langsung
 Media :
•	 Boneka Barbie
•	 Aneka baju Barbie
 
Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Guru menjelaskan permainan dan mencontohkannya
•	 Guru dan anak berdiskusi mengenai peraturan 

permainan
•	 Anak bernyanyi sambil menirukan gerakan yang 

diperagakan guru
•	 Anak mulai mengambil boneka Barbie dan memakaikan 

baju
•	 Setelah selesai memakaikan baju, anak diminta 

menjelaskan baju yang dipakai Barbie
 
Assessment Perkembangan Anak
•	 Lisan
•	 Perbuatan

3.  Penutupan (Closing Time): Dalam situasi dan kondisi circle 
time
a. Jurnal siang: Review kegiatan satu hari, umpan balik, dan 

informasi tentang kegiatan esok hari sebagai motivasi 
bagi anak

b. Doa pulang, salam perpisahan dan pesan bertemu 
kembali esok hari.

***
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Sumber: dokumen penulis

Sumber: dokumen penulis

Sumber: dokumen penulis

Sumber: dokumen penulis
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 Pengabdian beliau pada PAUD terwujudkan pada temuan 
terkininya tentang “Gelaran Sentra Bermain”, sebuah model 
pembelajaran yang dapat dilakukan “dimana saja, kapan 
saja dan oleh siapa saja”. Model “Gelaran Sentra Bermain” ini 
lahir karena adanya rasa keprihatinan terhadap banyaknya 
model pembelajaran untuk anak usia dini, tetapi sulit untuk 
dilaksanakan karena berbagai alasan. Mulai dari keterbatasan 
ruang kelas, ketersediaan media dan alat permainan edukatif, 
keterampilan guru dalam mengelola kelas, interaksi dengan 
anak yang cenderung satu arah serta minimnya kemitraan 
dengan orangtua.
 Beliau dan tim kreatif  YEBEFO berharap model pembelajaran 
“Gelaran Sentra Bermain” ini dapat menjadi salah satu solusi 
terhadap permasalahan yang ada. Hanya dengan satu tujuan 
tulus “bagaimana anak dapat belajar melalui bermain, aman, 
nyaman dan menyenangkan pula... !”
 Selamat mempraktekkannya, Anda pasti sukses… dan Anda 
dapat menjadi guru yang dicintai oleh anak-anak … Chayoo!

Selamat Mencoba ... Semoga Sukses!
Apabila Anda TERTARIK dan membutuhkan BANTUAN berupa seminar, 
pelatihan, atau workshop pengembangan strategi pembelajaran, 
pengembangan gelaran sentra atau pun pembuatan media serta bahan 
belajar bermain, atau ingin melihat simulasi dan praktek langsung di 
masing-masing gelaran sentra bermain, kami siap membantu.
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