
Dr. Yuliani Nurani, M.Pd

SENTRA 
MUSIK DAN GERAK 

Tema: Sirkus



Penulis  :  Dr. Yuliani Nurani, M.Pd
Pracetak  :  Tim Indocamp
Cetakan  :  2016
Klasifikasi buku  :  Penunjang PAUDNI, Kepustakaan, dan Pengetahuan Umum

Penerbit  : 
  

  AKA Building Ground Floor
  Jl. Bangka Raya No. 2 Kebayoran Baru,
  Jakarta Selatan - 12720
  Phone  :  021 - 719 2769
  Faximile  :  021 - 719 8048
  E-mail  :  indocamp@yahoo.com
  Website  :  http://www.mypublish.biz

Anggota IKAPI DKI Jakarta: ISBN: 978-979-020-378-5
Hak Penerbitan ada pada © 
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip, memperbanyak, dan menerjemahkan
sebagian atau seluruh isi tanpa izin penerbit.

Lingkup Hak Cipta
Pasal 2:
1.  Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk 

mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah 
suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana
Pasal 72:
1.  Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan (2) dipidana dengan pidana penjara 
masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 
(satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling 
banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual 
kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 
(lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

SENTRA MUSIK DAN GERAK
TEMA: SIRKUS

Hak Cipta © Dr. Yuliani Nurani, M.Pd



SENTRA 
MUSIK DAN GERAK 

Tema: Sirkus





Sentra Musik dan Gerak v

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  praktik 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 dipraktikkan 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 
praktikkan!

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.



Sentra Musik dan Gerakx

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 MUSIK DAN GERAK
  Sentra musik dan gerak adalah sentra yang memusatkan 
kegiatan seni musik dan  gerak kinestetik serta olah tubuh secara 
jasmani. 

  Sentra musik 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 
serta gerak kinestetik anak.

  Sentra musik dan gerak merupakan pengembangan 
kemampuan seni suara, seni musik, seni gerak dan kreativitas 
anak usia dini. Di sentra ini, anak melakukan kegiatan bermain 
yang dapat melatih kreativitasnya dalam pengalaman motorik, 
menyanyi, mengucapkan syair, bertepuk pola, membuat dan 
memainkan alat musik perkusi, ritmik, senam, menari, serta 
bermain pantomim.

B.   PENGEMBANGAN PROYEK TEMA
Sentra musik dan gerak sangat penting dan bermanfaat 

dalam pembelajaran anak usia dini yang menyenangkan, karena 
seni merupakan sarana belajar yang mudah diterima oleh anak, 
baik seni rupa, seni tari, seni musik, dan seni yang lainnya. Secara 
spesifik, sentra musik dan gerak ini dapat mendukung berbagai 
aspek perkembangan anak. Aspek-aspek tersebut yaitu sebagai 
berikut:

1. Perkembangan Kognitif
Musik dapat mempengaruhi perkembangan kecerdasan 

intelektual dan emosional anak. Seorang anak yang telah 
dibiasakan mendengarkan musik dari sejak kecil maka kecerdasan 
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emosional dan intelegensinya akan lebih berkembang daripada 
anak yang jarang atau tidak pernah dibiasakan mendengarkan 
musik sejak kecil. Musik dapat membentuk anak menjadi cerdas 
dan pintar terutama di bidang logika matematika dan bahasa.

2. Perkembangan Bahasa
Melalui musik dan gerak, kemampuan berbahasa anak dapat 

menjadi lebih baik, karena kata-kata yang tertulis dalam lagu 
yang didengar atau dinyanyikan oleh anak dapat menambah 
kosakata serta mampu memahami makna yang terkandung 
dalam lagu tersebut. 

3. Perkembangan Motorik
Bermain musik melatih koordinasi motorik dan indra anak, 

seperti saat anak memencet tuts piano atau organ, memukul 
gendang, atau meniup terompet. Anak akan terlatih peka 
terhadap bunyi, hingga mampu menyelaraskan irama yang 
didengar dengan gerakan tubuhnya.

4. Perkembangan Sosial Emosional
Melalui musik dan gerak anak dapat menyalurkan perasaan 

dan emosi yang sedang dialaminya. Selain itu, musik juga 
mampu  mengurangi stress pada anak.

Setelah mengetahui pengertian, dan manfaat sentra musik 
dan gerak, dalam bab-bab selanjutnya akan dipaparkan tahap 
demi tahap pengembangan belajar melalui bermain pada gelaran 
sentra musik dan gerak dengan tema Sirkus. Adapun urutan 
pengembangannya sebagai berikut: (1) Pengembangan Proyek 
Tema,  (2) Keterpaduan Tema dan Indikator, (3) Pengembangan 
Materi: Bahan Belajar dan Bermain, (4) Pengembangan Strategi 
Pembelajaran Rencana Kegiatan Harian.
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SirkuS

kotak Ajaib

Lihat Aku

kotak Sulap

kantung Pintar

Pesulap kecil

Abrakadabra

Menonton 
Sirkus

Bunyi dan 
Bergoyang

Aku suka 
Sirkus Lihat Aku

Atraksi Sirkus
Goyang Gelang Stik Bola

Tarian

Tongkat Pesulap Bimsalabim

Badut
Musik Perkusi 

C. KETERPADUAN PROYEK  TEMA
 DAN KLASIFIKASI BERMAIN KREATIF

Tahap pertama dalam pengembangan belajar pada gelaran 
sentra musik dan gerak dengan tema Sirkus adalah tahap 
pengembangan proyek tema. Dalam tahap ini dari tema sirkus 
dikembangkan menjadi empat sub tema, yaitu  (1) Badut sirkus, 
(2) Pesulap kecil, (3) Kotak ajaib dan (4) Musik perkusi. Masing-
masing subtema akan dikembangkan dalam kegiatan belajar 
mengajar selama satu bulan. Untuk lebih jelasnya perhatikan 
diagram di bawah ini.  



Sentra Musik dan Gerak 5

D. KETERPADUAN TEMA DAN INDIKATOR
Tahap selanjutnya adalah tahap keterpaduan tema dan 

indikator. Pada tahap ini tema dan sub tema tentang sirkus 
dipadukan dengan indikator, seperti logika matematika, bodily 
kinesthetik, visual spasial, linguistik, intrapersonal, interpersonal, 
musik, spiritual, dan naturalisti. Untuk lebih jelasnya perhatikan 
tabel berikut ini.

Intrapersonal
A1: Mampu menunjukan antusiasme
A2: Menunjukkan ekspresi yang wajar 

saat marah, sedih takut atau kesal.

SIRKLUS (4 MINGGU)

SUB TEMA :    PESULAP 

KECILBADUT SIRKUS KOTAK 

AJAIB MUSIK PERKUSI

LInguistik
F1: Mampu menirukan kembali kata-kata 

dengan pengucapan yang benar.
F2: Mampu menyebutkan nama benda 

yang ditunjuk atau dilihat.

Musikal
G1: Mampu memukul benda dengan tangan.
G2:	Mampu	memukul	benda	dengan	stik,	sendok,	dll.
G3: Mampu bernyayi bersama.
G4: Mampu menirukan pola ketukan.

Naturalistik
I1: Mampu mengenali lingkungan sekitar melalui 

panca indera.
I2: Mampu menfaatkan barang-barang bekas un-

tuk menjadi alat musik perkusi.
I3: Mampu membuang sampah pada tempatnya.

Spritual
H1: Mampu berdoa sebelum dan sesudsah melakukan kegiatan.
H2: Mampu menirukan sikap berdoa.

Intrapersonal
B1: Mampu menunjukan rasa sayang pada 

teman-temannya.
A2: Mampu mengenal sopan santun dan 

menunjukkannya.
B3: Mampu menjadi pendengan dan 

pembicara yang baik.
B4: Mampu membantu teman yang kesulitan.

Visual Spasial
C1: Mampu menggambar bebas dengan berbagai media, 

misal: crayon, pensil warna atau spidol.
C2: Mampu bermain warna dengan berbagai media, 

misal: crayon, pensil warna atau spidol.

Bodily Kinestetic
D1:	 Mampu	berjalan	di	atas	titian	dengan	keseimbangan.
D2: Mampu memutar pergelangan tangan menggunakan 

benda yang dilingkarkan ke tangan.
D3: Mampu melempar bola pada pasangan.

Logika Matematika
E1: Mampu menghitung bola dalam keranjang.
E2: Mampu mengelompokan benda yang berhubungan.
E3: Mampu menghitung langkah kaki.
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E. PENGEMBANGAN MATERI/BAHAN BELAJAR 
 DAN BERMAIN

Setelah tahap keterpaduan tema dan indikator, tahap 
selanjutnya adalah cara mengembangkan materi. Dalam tahap 
ini, materi dikembangkan dari minggu pertama hingga minggu 
keempat.

A. Sebaran Per Minggu 

Minggu ke 1 Materi/ Bahan Belajar dan Bermain

Hari ke 1 (M1H1)

“Menonton Sirkus” mendongeng/ bercerita 
menggunakan wayang kertas tentang pertunjukkan 
sirkus.

Bahan belajar/ bermain: kertas bergambar, gunting, 
lem, sumpit, plastik laminating, dan gabus.

Hari ke 2 (M1H2)

“Lihat Aku” menebak kata dengan menggunakan flash 
card.

Bahan belajar/bermain: kertas bergambar, gunting, 
lem, dan kardus.

Hari ke 3 (M1H3)
“Titian Garis” berjalan pada satu papan titian dengan 
seimbang.

Bahan belajar/bermain: pita berwarna.

Hari ke 4 (M1H4)
“Tongkat Berpita” membuat tongkat berpita.

Bahan belajar/bermain: tongkat, pita, lem, solasi, 
dobble tip, dan gunting.

Hari ke 5 (M1H5)
“Atraksi Sirkus” bermain sosiodrama.

Bahan belajr/bermain: baju pemain sirkus dan 
perlengkapan sirkus.

Minggu ke 2 Materi/ Bahan Belajar dan Bermain

Hari ke 1 (M2H1)
“Aku Suka Sirkus” bercerita dengan menggunakan 
big book.

Bahan belajar/bermain: big book tentang sirkus.
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Hari ke 2 (M2H2)

“Kantung Pintar” menyebutkan benda-benda yang 
diambil dari dalam kantung.

Bahan belajar/bermain: kantong pintar dan gambar/
benda yang berhubungan dengan atraksi sikus.

Hari ke 3 (M2H3)

“Tarian Tongkat” menari menggunakan tongkat 
berpita.

Bahan belajar/bermain: tongkat berpita, kaset, dan 
tape radio.

Hari ke 4 (M2H4)
“Goyang Gelang” memutar-mutar gelang plastik 
pada tangan sambil brgoyang.

Bahan belajar/bermain: gelang plastik berwarna.

Hari ke 5 (M2H5)
Membuat topi badut.

Bahan belajar/bermain: kertas karton, lem, gunting, 
pita, solasi, dobble tip, dan kertas kado.

Minggu ke 3 Materi / Bahan Belajar dan Bermain

Hari ke 1 (M3H1)

“Abrakadabra” bercerita menggunakan celemek 
flanel bergambar tentang pesulap kecil.

Bahan belajar/bermain: celemek dan gambar-
gambar yang berhubungan dengan pesulap.

Hari ke 2 (M3H2)
“Menghias Kotak Sulap”

Bahan belajar/bermain: kotak sulap, kertas hias, pita, 
lem, solasi, gunting, dan dobble tip. 

Hari ke 3 (M3H3)
“Tongkat Sulapku” membuat tongkat sulap.

Bahan belajar/bermain: pipa paralon, kertas kado, 
kertas hias, sampul plastik, lem, gunting, dan pita.

Hari ke 4 (M3H4)

“Stik Bola” memindahkan bola-bola plastik dengan 
tongkat sulap.

Bahan belajar/bermain: bola-bola plastik berwarna, 
tongkat sulap, dan ember plastik.

Hari ke 5 (M3H5)
“Pesulap Kecil” bermain sosiodrama.

Bahan belajar/bermain: bola plastik, tongkat sulap, 
topi pesulap, baju pesulap, dan lain-lain.
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Minggu ke 4 Materi / Bahan Belajar dan Bermain

Hari ke 1 (M4H1)
“Bim Salabim” bercerita tentang pesulap kecil dengan 
big book.

Bahan belajar/bermain: big book tentang pesulap kecil.

Hari ke 2 (M4H2)
“Kotak Sulap” menebak isi kotak sulap.

Bahan belajar/bermain: kotak besar dan gambar/
peralatan yang berhubungan dengan sulap-menyulap.

Hari ke 3 (M4H3)

Menghias alat musik perkusi.

Bahan belajar/bermain: barang-barang bekas (botol/
kaleng), pita, kertas hias, lem, gunting, solasi, dan 
dobble tip. 

Hari ke 4 (M4H4)

“Bunyikan dan Bergoyang” bermain musik perkusi 
dengan barang bekas.

Bahan belajar/bermain: barang-barang bekas (botol, 
galo, kaleng), dan biji-bijian.

Hari ke 5 (M4H5)
“Pesulap Kecil dan Atraksi Sirkus” kegiatan berupa 
drama musikal.

F. PENGEMBANGAN STRATEGI PEMBELAJARAN
Minggu ke 1 hari ke 1
Nama kegiatan: “Menonton Sirkus”

Deskripsi Kegiatan:
Menonton sirkus adalah salah satu kegiatan cerita bersambung 

dengan menggunakan wayang kertas yang terbuat dari 
kertas dan stik yang menjadi pegangannya. Kegiatan ini 
dilakukan dengan cara mendongeng/bercerita tentang 
pertunjukan sirkus, selayaknya seperti acara pewayangan.

Indikator:
1. Mampu memahami cerita yang disajikan.
2. Mampu menyebutkan kembali kata-kata yang berhubungan 

dengan sirkus.
3. Mampu bernyanyi lagu tentang sirkus yang berjudul “Pergi 

ke Sirkus”.
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Tujuan:
1. Menambah perbendaharaan kata anak.
2. Melatih konsentrasi anak dalam mendengarkan cerita.

Sumber: dokumen penulis

Media (bahan dan alat):
•	 Kertas	bergambar	 	 •					Gunting
•	 Lem	 	 	 •					Sumpit
•	 Plastik	laminating	 	 •					Gabus

Cara membuat: 
•	 Mencari	 gambar-gambar	 yang	 berkaitan	 dengan	 tema	

cerita, baik melalui media cetak maupun media elektronik.
•	 Gunting	gambar	yang	diperoleh	sesuai	dengan	pola	gambar.
•	 Laminating	 gambar	 yang	 akan	 dibuat	 tokoh	 dalam	 cerita	

tersebut.
•	 Setelah	 dilaminating,	 tempel	 sumpit	 di	 bagian	 belakang	

gambar.

Langkah Kegiatan:
•	 Guru	 mempersiapkan	 berbagai	 gambar	 yang	 telah	

dilaminating untuk ditancapkan ke dalam gabus.
•	 Guru	bercerita	menggunakan	gambar-gambar	tersebut.
•	 Setelah	 bercerita,	 beri	 anak	 kesempatan	 untuk	 mencoba	

bercerita menggunakan gambar-gambar tadi.
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Minggu Ke 1 Hari ke 2
Nama kegiatan: “Lihat Aku”

Deskripsi Kegiatan:
Lihat aku merupakan kegiatan menebak kata dengan 
menggunakan flash card. Kegiatan ini dilakukan dengan 
menunjukkan satu persatu kartu pada anak. Selanjutnya, anak 
menceritakan apa yang mereka lihat dari kartu tersebut. 

Indikator:
1. Anak dapat menceritakan ulang cerita yang dibacakan guru.
2. Anak dapat mengarang cerita dari flash card.

Tujuan:
1. Menambah perbendaharaan kata anak.
2. Menambah rasa percaya diri bagi anak dalam 

mengungkapkan pendapatnya.

Sumber: google.com

Media (bahan dan alat):
•	 Kertas	bergambar	 	 •					Gunting
•	 Lem	 	 	 •					Kardus
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Cara Membuat:
•	 Mencari	 gambar-gambar	 yang	 berkaitan	 dengan	 sirkus,	

seperti badut, tukang sulap, tenda sirkus, dan lain lain.
•	 Gambar	digunting	sesuai	dengan	pola	gambar.
•	 Gambar	 yang	 telah	 digunting	 ditempelkan	 pada	 kardus	

agar lebih kuat.

Langkah kegiatan:
•	 Guru	menunjukkan	kartu	gambar	satu	persatu	pada	anak.
•	 Ketika	 menampilkan	 kartu,	 minta	 anak	 untuk	 menebak	

gambar apa yang terdapat pada kartu tersebut.

Minggu ke 1 Hari ke 3
Nama kegiatan: “Titian Garis” 

Deskripsi Kegiatan:
Titian garis merupakan kegiatan berjalan di atas keramik yang 
telah ditandai dengan tanda garis menggunakan pita berwarna.

Indikator:
1. Anak dapat berjalan di titian garis keseimbangan. 
2. Anak berani mencoba.
3. Anak dapat mengendalikan emosi. 

Tujuan:
1. Agar anak mampu menjaga keseimbangan tubuhnya.
2. Agar anak berani untuk meniti.
3. Agar anak dapat belajar mengatasi emosinya saat melewati 

titian.

Media (bahan dan alat):
•	 Lantai
•	 Pita	berwarna
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Cara Membuat:
•	 Tandailah	lantai	dengan	pita	berwarna	sepanjang	2	meter.
•	 Beri	 pemberat	 disetiap	 ujung	 tali,	 agar	 tali	 selalu	 dalam	

posisi tegang.

Langkah Kegiatan:
•	 Guru	 mencontohkan	 anak	 untuk	 berjalan	 lurus	 di	 lantai	

yang telah ditandai dengan pita.
•	 Setiap	anak	secara	bergiliran	mencoba	satu	per	satu.
•	 Selanjutnya	boleh	juga	diadakan	lomba	meniti	tali.

Minggu ke 1 Hari ke 4
Nama kegiatan: “Tongkat Berpita”

Deskripsi Kegiatan:
Tongkat berpita adalah kegiatan anak membuat tongkat yang 
dikaitkan dengan pita sebagai media bermain atraksi sirkus. 
Kegiatan ini membantu anak berkreasi dengan warna dan belajar 
mencocokkan pita pada tali dapat diganti-ganti warnanya agar 
anak tidak bosan.

Indikator:
1. Mampu mengikatkan tali/pita pada benda lain.
2. Memahami ukuran seperti pita panjang dan pita pendek.

Tujuan Kegiatan:
1. Melatih motorik halus anak ketika mengikatkan pita.
2. Menambah minat anak dalam mengkreasikan benda-benda 

berwarna.

Media (Bahan dan Alat):
•	 Tongkat	dari	pipa	paralon	(diameter	2	cm,	panjang	30	cm).
•	 Pita	(lebar	1,5	cm.	Panjang	1	m)	dan	pita	sepanjang	melilitkan	

pipa.
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•	 Solasi	bening
•	 Double	tip
•	 Gunting

Cara membuat:
•	 Pipa	 yang	 sudah	 dipotong	 dengan	 panjang	 30	 cm,	

dililitkan dengan pita sampai sisi pipa tertutup dengan pita 
seluruhnya.

•	 Tongkat	 yang	 sudah	 dibalut	 pita	 kemudian	 diikatkan	 lagi	
dengan pita 1 m dengan warna yang berbeda.

Langkah kegiatan: 
•	 Anak-anak	mendeskripsikan	tongkatnya	masing-masing	di	

depan kelas.
•	 Tongkat	 berpita	 dimainkan	dengan	menari	 dan	menyanyi	

bersama guru dan teman-teman.

Minggu 1 Hari ke 5
Nama kegiatan: “Atraksi Sirkus”

Deskripsi Kegiatan:
Atraksi sirkus adalah implikasi dari serangkaian kegiatan 
yang dilaksanakan pada hari pertama hingga hari ke 4, yaitu 
“Menonton Sirkus”, “Lihat Aku”, “Titian Garis” dan “Tongkat 
Berpita”. Kegiatan ini adalah kegiatan sosiodrama di mana anak 
akan berperan sebagai penonton sirkus atau pemain.

Indikator:
1. Anak mampu memanfaatkan seluruh inderanya untuk 

memerankan suatu tokoh.
2. Menggunakan imajinasinya untuk menampilkan suatu aksi.
3. Memahami kondisi di tempat hiburan seperti sirkus.

Tujuan Kegiatan:
1. Melatih imajinasi anak.
2. Menambah kemahiran motorik anak.
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Media (Bahan dan Alat):
•	 Baju	 pemain	 sirkus	 dengan	 bermacam-macam	warna	 dan	

bentuk.
•	 Perlengkapan	 sirkus	 yang	 telah	 dibuat	 sebelumnya	 (pada	

kegiatan hari 1 sampai 4).

Langkah kegiatan:
•	 Masing-masing	 anak	 memerankan	 satu	 tokoh	 seperti;	

penonton dan pemain sirkus.
•	 Anak-anak	 bergantian	 memerankan	 tokoh	 agar	 tahu	

karakter tiap-tiap tokoh yang diperankan.

Minggu Ke 2 Hari ke 1
Nama Permainan: “Aku Suka Sirkus”

Deskripsi Kegiatan:
Aku suka sirkus merupakan kegiatan bercerita dengan 
menggunakan big book. Dengan menggunakan big book maka 
anak akan terfokus dengan apa yang diceritakan guru, karena 
buku yang digunakan besar dan dapat terlihat oleh banyak anak.

Indikator:
1. Anak dapat mengarang cerita dari buku bergambar.
2. Anak dapat menceritakan ulang cerita dari guru.

Tujuan:
1. Menambah perbendaharaan kosakata anak.
2. Mengembangkan kemampuan berbahasa anak.
3. Mengembangkan sosialisasi anak melalui kegiatan tanya 

jawab.
4. Mlatih keberanian anak untuk bertanya.
5. Melatih konsentrasi anak dalam mendengar cerita.
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Sumber: dokumen penulis

Media (bahan dan alat):
•	 Gunting	 	 						 •									Lem
•	 Kertas	gambar	A3	 			 	•								Karton	dupleks
•	 Krayon

Cara Membuat:
•	 Gambarlah	cerita	yang	ada	di	buku	cerita	ke	dalam	kertas	

A3.
•	 Potonglah	karton	dupleks	seukuran	A3	dengan	dilebihkan	1	

cm di setiap sisinya.
•	 Tempel	kertas	A3	yang	berisi	gambar	di	atas	kertas	dupleks.
•	 Pasang	jilid	spiral	pada	sisi	big book.
•	 Tuliskan	 isi	 cerita	 di	 balik	 lembaran	 dupleks	 dan	 kertas	

bergambar.

Langkah Kegiatan:
•	 Guru	 menceritakan	 “Aku	 Suka	 Sirkus”	 menggunakan	 big 

book.
•	 Ketika	 menceritakan,	 guru	 mengadakan	 tanya	 jawab	

dengan anak.
•	 Anak	diminta	mengulang	cerita	yang	disampaikan	guru.
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Minggu 2 Hari ke 2
Nama Permainan: “Kantung Pintar”

Deskripsi Kegiatan         

Sumber: balihorecardistributor.com

Kantung pintar adalah suatu kegiatan 
di mana anak dipersilakan mengambil 
dan menyebutkan nama-nama benda 
yang ada di dalamnya. Selain itu apabila 
memungkinkan, anak diperbolehkan 
untuk memakai benda-benda tersebut.

Indikator:
1. Dapat menebak benda-benda dalam kantung pintar.

2. Dapat mengetahui fungsi benda dalam kantung pintar. 

Tujuan:
1. Melatih anak berpikir logis.

2. Mengembangkan kemampuan berbahasa anak.

3. Dapat mengembangkan imajinasi anak.

Media (bahan dan alat):
•	 Kain	flanel	aneka	warna.

•	 Benang	dan	jarum	jahit.

•	 Kain	perca.

Cara Membuat:
•	 Buat	pola	sesuai	selera	menggunakan	kain	flanel.

•	 Jahit	sekelilingnya	sehingga	tercipta	sebuah	kantung.

•	 Hiaslah	kantung	tersebut	dengan	kain	flanel.

•	 Isi	kantung	pintar	dengan	benda-benda	yang	sesuai	dengan	
kegiatan yang akan dilakukan.
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Langkah Kegiatan:
•	 Guru	menyediakan	kantung	pintar	yang	telah	dibuat.

•	 Guru	mendeskripsikan	 benda	 yang	 akan	 dikeluarkan	 dari	
kantung pintar.

•	 Anak	menebak	apa	yang	dideskripsikan	oleh	guru.

Minggu ke 2 Hari ke 3
Nama Kegiatan: “Tarian Tongkat”

Deskripsi Kegiatan:
Tarian tongkat merupakan kegiatan yang dilakukan dalam 
mengembangkan fisik motorik anak. Pada saat menari 
menggunakan tongkat, anak mengikuti alunan musik pengiring 
dari tape recorded/ dvd player.

Indikator:
1. Anak dapat berlari dengan membawa tongkat.
2. Anaka dapat melompat sambil membawa tongkat.
3. Anak dapat berputar-putar ketika menari.
4. Anak dapat menirukan gerak kupu-kupu dan kapal terbang.
5. Anak dapat bergoyang sesuai irama musik.
6. Anak dapat menirukan gerakan guru.

Tujuan:
1. Menstimulus gerak anak.
2. Menciptakan daya kreativitas anak pada seni tari.
3. Merangsang koordinasi pendengaran telinga dan anggota 

tubuh.

Sumber: triter.com
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Media (bahan dan alat):
•	 Tongkat	berpita
•	 Tape radio
•	 Kaset	tari

Langkah Kegiatan:
•	 Guru	mencontohkan	gerakan	kepada	anak.
•	 Anak	menirukan	gerakan	guru.

Minggu ke 2 Hari ke 4
Nama kegiatan: “Goyang Gelang”

Deskripsi Kegiatan:
Goyang gelang adalah kegiatan untuk menstimulasi 
perkembangan fisik motorik anak dengan cara memutar gelang 
di kedua tangan.

Indikator:
1. Anak dapat memutar lengan searah jarum jam.
2. Anak dapat memutar lengan berlawanan jarum jam.
3. Anank dapat bergoyang sambil memutar gelang di lengan.

Tujuan:
Agar anak melatih kemampuan fisik motorik.

Media (bahan dan alat):
•	 Gelang	plastik	aneka	warna

Langkah Kegiatan:
•	 Anak	memasukkan	anak	gelang	ke	lengannya.
•	 Anak	 diminta	 untuk	 memutar	 lengannya	 searah	 dan	

berlawanan arah dengan jarum jam.
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Minggu ke 2 hari ke 5
Nama kegiatan: “Membuat Topi Badut”

Deskripsi Kegiatan:
Membuat topi badut merupakan kegiatan kreativitas anak 
dengan menggunakan kertas karton yang dibentuk kerucut.

Indikator:
1. Mampu menggulung karton sehingga membentuk kerucut.
2. Mengikatkan tali/pita pada benda lain.
3. Memahami ukuran seperti pita panjang dan pita pendek.

Tujuan Kegiatan:
1. Melatih motorik halus anak ketika mengikatkan pita.
2. Menambah minat anak untuk mengkreasikan benda-benda 

berwarna.

Sumber: tokopedia.com

Media (bahan dan alat):
•	 Tongkat	dari	pipa	paralon	(diameter	2	cm,	panjang	30	cm).
•	 Pita	(lebar	1,5	cm.	Panjang	1	m)	dan	pita	sepanjang	melilitkan	

pipa.
•	 Solasi	bening
•	 Double	tip
•	 Gunting
Cara membuat:
•	 Potong	kertas	karton	sehingga	membantuk	pola.
•	 Hias	topi	dengan	pita	dan	hiasan	lain.
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Langkah kegiatan:
•	 Anak-anak	 mendeskripsikan	 topinya	 masing-masing	 di	

depan kelas.
•	 Topi	 dipakai	 dengan	menari	 dan	menyanyi	 bersama	 guru	

dan teman-teman.

Minggu ke 3 Hari 1
Nama Permainan: “Abrakadabra”

Deskripsi Kegiatan                                              

Sumber: dokumen penulis

Permainan Abrakadabra merupakan judul 
dari cerita yang dibawakan oleh guru 
menggunakan celemek flanel dan gambar 
yang berhubungan dengan pesulap. Kegiatan 
ini akan menarik perhatian anak untuk fokus 
pada cerita karena media yang digunakan 
oleh guru menarik dan kreatif. Alur cerita 
dapat disesuaikan dengan keinginan dan 
tokoh-tokoh yang digunakan dapat dipasang 
dan dilepas sesuai keinginan.

Indikator 
1. Menceritakan ulang suatu kejadian dengan melihat gambar.
2. Mampu merangkai 2 kata seperti : Apa ini?.
3. Menggunakan kata ganti untuk menyebutkan orang lain 

seperti : Kamu.

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

Media (bahan dan alat):
•	 Kain	flanel	(0,5	meter)
•	 Pita,	jarum	dan	benang	untuk	menjahit
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•	 Gunting
•	 Plastik	laminating
•	 Gambar	tokoh	cerita

Cara membuat:
•	 Laminating	 gambar	 yang	 akan	 dibuat	 tokoh	 dalam	 cerita	

tersebut.
•	 Pasang	 feltrow pada bagian belakang gambar yang sudah 

dilaminating.
•	 Tokoh	ceritapun	sudah	siap	digunakan.
•	 Potong	pola	celemek	pada	kain	flanel.
•	 Pasang	pita	untuk	mempermanis	celemek.

Minggu ke 3 Hari ke 2
Nama Kegiatan “Menghias Kotak Sulap”

Deskripsi Kegiatan:
Menghias kotak sulap merupakan kegiatan seni kreativitas anak 
dimana anak bebas memberikan ornamen seni pada sebuah 
kotak.

Indikator:
1. Anak dapat menghias kotak sulap.
2. Anak dapat mengeksplorasi benda-benda sekitar untuk 

menjadi hiasan kotak.

Sumber: dokumen penulis
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Tujuan:
1. Membangun kemampuan motorik halus anak.
2. Mengeksplorasi seni kreativitas anak.
3. Melatih kreativitas anak.

Media (bahan dan alat):
•	 Pita	 	 	 •				Lem
•	 Gunting	 	 	 •					Isolasi
•	 Kertas	krep		 	 •					Manik-manik
•	 double	tape	 	 •					Kardus

Cara Membuat:
•	 Sediakan	sebuah	kotak	untuk	anak	yang	terbuat	dari	kardus.
•	 Hias	 kotak	 menggunakan	 kertas	 krep,	 pita,	 dan	 manik-

manik.
Langkah kegiatan:
•	 Guru	mengatur	posisi	duduk	setiap	anak.
•	 Guru	menyediakan	kotak	untuk	anak.
•	 Guru	 membagikan	 perlengkapan	 untuk	 menghias	 kotak	

pada masing-masing anak.
•	 Anak	bebas	menghias	kotak	dengan	pengawasan	guru.
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Minggu ke 3 Hari 3
Nama Kegiatan: “Tongkat Sulapku”

Deskripsi kegiatan
Permainan tongkat sulap merupakan kegiatan kreatif membuat 
tongkat yang digunakan untuk sulap dengan bahan dasar dari 
pipa paralon berdiameter kecil yang dimodifikasi sedemikian 
rupa oleh anak sekreatif mungkin.

Sumber: dokumen penulis

Indikator:
1. Mampu mengkreasikan tongkat sulap.
2. Mampu mengkoordinasikan antara mata dan tangan.

Tujuan Kegiatan:
1. Melatih kreativitas anak.
2. Melatih imajinasi anak.
3. Melatih motorik halus anak dalam meraba.

Media (bahan dan alat):
•	 Pipa	paralon
•	 Kertas	kado
•	 Kertas	warna	untuk	menghias
•	 Sampul	plastik	bening
•	 Lem,
•	 Gunting
•	 Pita	berdiameter	1,5	cm
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Langkah Kegiatan:
•	 Guru	menggelar	bahan	dan	alat	di	hadapan	anak-anak.
•	 Anak	diberi	masing-masing	pipa	paralon	untuk	dihias.
•	 Guru	ikut	serta	menghias	tongkat	dengan	maksud	memberi	

motivasi pada anak untuk ikut serta membuat.
Cara membuat:
•	 Tongkat	paralon	dibersihkan	agar	aman	untuk	anak.
•	 Masing-masing	anak	diberi	1	pipa	paralon	dengan	ukuran	

yang sama panjang untuk dihias.
•	 Minta	masing-masing	anak	untuk	melapisi	paralon	dengan	

kertas kado.
•	 Selanjutnya	biarkan	anak	menambah	pernak-pernik	dengan	

potongan-potongan kertas.

Minggu ke 3 hari 4
Nama kegiatan: “Stik Bola”

Deskripsi Kegiatan:                                           

Sumber: dokumen penulis

Kegiatan ini merupakan kelanjutan 
dari kegiatan di hari sebelumnya, yaitu 
membuat tongkat sulap. Tongkat tersebut 
digunakan anak untuk memindahkan bola 
plastik dari 1 tempat ke tempat lain dan 
dimasukkan ke dalam ember plastik.

Indikator:
1. Mampu berpindah dari satu tempat ke tempat lain.
2. Mampu mengkoordinasikan mata dan tangan dengan baik.

Tujuan Kegiatan:
1. Melatih keseimbangan.
2. Melatih fisik motorik anak.
3. Melatih keberanian anak.
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Media (Bahan dan Alat):
•	 Bola-bola	plastik	berwarna.
•	 Tongkat	sulap	yang	telah	dibuat	anak.
•	 Ember	plastik
Langkah Kegiatan:
•	 Guru	menyiapkan	bola	dan	ember.
•	 Anak-anak	 membawa	 tongkat	 sulap	 yang	 dihias	

sebelumnya.
•	 Anak	mencoba	membawa	bola	dengan	tongkat.
•	 Sekali	percobaan	dilakukan	oleh	2	orang	anak

Minggu Ke 3 Hari ke 5
Nama kegiatan: “Pesulap Kecil”

Deskripsi Kegiatan:
Kegiatan ini merupakan klimaks dari bahan-bahan yang telah 
dibuat anak pada kegiatan-kegiatan sebelumnya. Kegiatan ini 
berupa kegiatan sosiodrama (bermain peran) yang diperankan 
oleh anak. Anak akan berperan sebagai pesulap, badut, dan 
orang-orang yang ada dalam arena sirkus.

Indikator:
1. Anak dapat melakukan bermain kelompok.
2. Anak mampu menjadi orang lain.
3. Anak mampu meniru tokoh yang diperankannya.

Tujuan Kegiatan:
1. Melatih sosial emosi anak.
2. Melatih keberanian anak tampil di depan umum.

Media (bahan dan alat):
•	 Bola	plastik	 •					Tongkat	sulap
•	 Topi	pesulap	 •					Baju	pesulap
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Langkah kegiatan:
•	 Guru	mempersiapkan	 semua	 alat	 yang	 dibutuhkan	 dalam	

bermain sosiodrama.
•	 Guru	berdiskusi	dengan	anak	untuk	berbagi	peran.
•	 Guru	 menceritakan	 alur	 cerita	 yang	 akan	 dimainkan	 oleh	

anak.
•	 Persiapan	pementasan.
•	 Menggunakan	kostum	pentas	sesuai	tokoh	yang	diperankan.

Minggu ke 4 Hari ke 1
Nama Kegiatan: “Bim Salabim”

Deskripsi Kegiatan
Bim salabim adalah kegiatan bercerita dengan menggunakan 
big book. Cara ini akan memperkenalkan kepada anak tentang 
kegiatan pesulap dalam bersulap.

Indikator
1. Anak dapat menjadi pendengar cerita yang baik.
2. Anak dapat mengajukan pertanyaan.
3. Anak dapat mengetahui kegiatan pesulap.

Tujuan 
1. Mengembangkan keampuan bahasa anak.
2. Mengetahui kegiatan pesulap.
3. Mengembangkan kemampuan sosialisasi anak melalui 

kegiatan tanya jawab.
4. Melatih keberanian anak untuk bertanya.
5. Melatih konsentrasi anak dalam mendengar cerita.

Media (bahan dan alat):
•	 Kertas	gambar		 	 •					Gunting
	 berukuran	A3	 	 •					Lem
•	 Karton	Dupleks	 	 •					Krayon
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Cara membuat:
1. Gambarlah cerita yang ada di buku cerita ke dalam kertas A3.
2. Potonglah karton dupleks seukuran A3 dilebihkan 1 cm di 

setiap sisinya.
3. Tempel kertas A3 yang berisi gambar di atas kertas dupleks.
4. Pasang jilid spiral pada sisi big book.
5. Tuliskan isi cerita dibalik lembaran dupleks dan kertas 

bergambar.
Langkah Kegiatan:
1. Guru menceritakan tentang “Pesulap Kecil” menggunakan 

big book.
2. Ketika menceritakan, guru mengadakan tanya jawab 

dengan anak.
3. Anak diminta untuk mengulang cerita yang disampaikan 

guru.

Minggu Ke 4 Hari ke 2
 Nama Kegiatan: “Kotak Sulap”

Deskripsi Kegiatan
Kotak sulap adalah adalah kegiatan menebak isi yang ada 
di dalam kotak sulap. Guru sebelumnya merias kotak sulap 
tersebut bersama-sama anak. Untuk selanjutnya, guru menaruh 
bermacam-macam benda di dalam kotak tersebut untuk 
ditebak oleh anak. Dalam kegiatan menebak, sebelumnya guru 
menceritakan karakteristik benda-benda yang akan dikeluarkan 
dari setiap kotak sulap tersebut.

Sumber: dokumen penulis
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Indikator 
1. Mampu menebak benda yang hilang dari pandangan.
2. Mampu menyebutkan benda yang disebutkan ciri-cirinya.
3. Mampu meraba benda-benda yang ada di dalam dan 

menyebutkan nama-nama bendanya.

Tujuan Kegiatan
1. Melatih imajinasi anak.
2. Melatih konsentrasi anak.
3. Melatih motorik halus dalam merias kotak sulap.

Media (bahan dan alat):
•	 Kardus	 	 •					Kertas	kado
•	 Gunting	 	 •					Lakban
•	 Kertas	origami

Langkah Kegiatan:
•	 Guru	menyiapkan	kardus	yang	sudah	dilapisi	kertas	kado.
•	 Meminta	anak-anak	menghias	kotak	kado.
•	 Guru	memasukkan	benda-benda	yang	tidak	diketahui	anak.
•	 Guru	menyebutkan	ciri-ciri	benda	yang	ada	di	dalam	kotak.
•	 Anak	menebak	isi	kotak.

Minggu ke 4 Hari ke 3
Nama Kegiatan: “Menghias Alat Musik Perkusi”

Deskripsi Kegiatan:
Menghias alat musik perkusi adalah kegiatan seni kreativitas 
anak di mana anak menghias barang-barang bekas seperti botol, 
kaleng untuk dihias.

Indikator :
1. Anak dapat menghias barang bekas.
2. Anak dapat mengeksplorasi benda-benda sekitar untuk 

menjadi alat musik perkusi.
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Tujuan:
1. Membangun kemampuan motorik halus anak.
2. Mengeksplorasi seni kreativitas anak.
3. Melatih kreativitas anak.

Media (bahan dan alat):
•	 Pita	 	 •      Lem
•	 Gunting	 	 •      Solasi
•	 Kertas	krep		 •      Manik-manik
•	 Double	tape	 •      Botol air mineral
•	 Kaleng	susu	 •      Sendok

Cara Membuat:
•	 Sediakan	barang-barang	bekas	yang	masih	layak	pakai.
•	 Hias	 barang-barang	 tersebut	 menggunakan	 kertas	 krep,	

pita, dan manik-manik.

Langkah kegiatan:
•	 Guru	mengatur	posisi	duduk	anak.
•	 Guru	menyediakan	barang-barang	bekas	layak	pakai	untuk	

anak.
•	 Guru	membagikan	perlengkapan	untuk	menghias	barang-

barang bekas layak pakai pada masing-masing anak.
•	 Anak	 bebas	 menghias	 barang-barang	 bekas	 layak	 pakai	

dengan pengawasan guru.
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Minggu ke 4 Hari ke 4
Nama kegiatan: “Bunyikan dan Bergoyang”

Deskripsi Kegiatan:
Bunyikan dan bergoyang adalah suatu kegiatan seni musikalisasi 
untuk anak dimana anak membunyikan barang-barang bekas 
yang sudah dihias pada kegiatan sebelumnya dengan cara 
dipukul atau digesek. Anak membuat irama dari barang-barang 
tersebut. 

Indikator:
1. Anak dapat memainkan alat musik perkusi.
2. Anak dapat membuat irama dari barang bekas baik dengan 

cara memukul atau menggesek.
3. Dapat menunjukkan ekspresi bahagia dalam memainkan 

musik.

Tujuan:
1. Mengembangkan kemampuan berpikir anak dalam 

membuat irama.
2. Mengembangkan bahasa anak.
3. Mengembangkan sosialisasi anak dalam menyatukan irama 

musik dari barang bekas.
4. Melatih konsentrasi anak dalam membuat irama musik.

Media (bahan dan alat):
•	 Botol	 	 	 •					Biji-bijian
•	 Beras	 	 	 •					Kaleng
•	 Sendok	 	 	 •					Stik

Langkah kegiatan:
•	 Guru	menyediakan	alat-alat	tersebut	pada	anak.
•	 Guru	membunyikan	semua	alat-alat	untuk	diikuti	oleh	anak.
•	 Anak	mencoba	membunyikan	alat-alat	tersebut.
•	 Guru	 dan	 anak	mencoba	 bersama	 dalam	membuat	 irama	

musik.
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1. RENCANA KEGIATAN MINGGU PERTAMA
1.  Minggu ke-1 Hari ke-1 (M1H1)
 Kelompok  : B
 Waktu  : 2 Jam
 Tema  : SIRKUS
 Kegiatan  : Menonton Sirkus

Urutan kegiatan
a. Pembukaan (morning  meeting): Dalam situasi dan kondisi 

circle time (saat melingkar = duduk bersama).
1. Senyum, salam, dan sapa menyambut kedatangan anak 

yang akan bermain dalam sentra: dengan bernyanyi dan 
tepuk-tepuk.

2. Apersepsi: menanyakan bagaimana perasaan anak 
tersebut pada saat itu dan membangun persepsi anak 
tentang materi yang akan dijelaskan.

3. Perkenalan sentra: anak diperkenalkan pada sentra yang 
nantinya dimasuki oleh masing-masing anak.

b. Kegiatan inti

Aspek Pengembangan dan Indikator
•	 Mampu memahami cerita yang disajikan.
•	 Mampu menyebutkan kembali kata-kata yang 

behubungan dengan sikus.
•	 Mampu bernyanyi lagu tentang sirkus yang berjudul 

“Pergi ke Sirkus”

Strategi Pembelajaran
Materi: “Menonton Sirkus”

Metode:
•	 Bercakap-cakap
•	 Circle time area
•	 Tanya jawab
•	 Praktik langsung
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Media:
•	 Big book
•	 Wayang kertas

Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Anak diatur dalam lingkaran dan guru berada di dalamnya.
•	 Anak diminta mendengarkan guru bercerita 

menggunakan wayang yang bergambar sirkus dan hal 
yang berhubungan dengannya.

•	 Anak dan guru mengadakan tanya jawab tentang 
pengetahuan anak mengenai cerita tersebut. 

•	 Guru meminta anak menyebutkan tokoh-tokoh yang 
terdapat dalam wayang yang telah diceritakan guru.

•	 Anak diminta menceritakan secara singkat cerita yang 
telah disampaikan guru.

Assessment Perkembangan Anak
•	 Lisan
•	 Perbuatan
•	 Hasil karya anak

c. Penutup (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 untuk bertemu 
kembali esok hari
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2.  Minggu ke-1 Hari ke-2 (M1H2)
 Kelompok  : B
 Waktu  : 2 Jam
 Tema  : SIRKUS
 Kegiatan  : Lihat Aku

Urutan kegiatan
a. Pembukaan (morning  meeting): Dalam situasi dan kondisi 

circle time (saat melingkar = duduk bersama).
1. Senyum, salam, dan sapa menyambut kedatangan anak 

yang akan bermain dalam sentra: dengan bernyanyi dan 
tepuk-tepuk.

2. Apersepsi: menanyakan bagaimana perasaan anak 
tersebut pada saat itu dan membangun persepsi anak 
tentang materi yang akan dijelaskan.

3. Perkenalan sentra: anak diperkenalkan pada sentra yang 
nantinya dimasuki oleh masing-masing anak.

b. Kegiatan inti
Aspek Pengembangan dan Indikator
•	 Dapat	menceritakan	ulang	cerita	yang	dibacakan	guru.
•	 Dapat	mengarang	cerita	dari	flash card.
•	 Memahami	cerita	yang	dibacakan

Strategi Pembelajaran
Materi: “Lihat Aku”

Metode:
•	 Bercakap-cakap
•	 Circle time area
•	 Tanya jawab
•	 Praktik langsung
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Media:
•	 Flash card (gambar dan tulisan)

Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Anak diatur dalam lingkaran dan guru berada 

didalamnya.
•	 Anak diminta mendengarkan guru bercerita 

menggunakan flash card.
•	 Guru menunjukkan kartu gambar satu persatu pada anak.
•	 Ketika menampilkan kartu, minta anak untuk menebak 

gambar apa yang terdapat pada kartu tersebut.
•	 Anak diminta menyebutkan ciri-ciri yang terdapat 

dalam gambar tersebut.

Assessment Perkembangan Anak
•	 Lisan
•	 Perbuatan

c. Penutup (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 untuk bertemu 
kembali esok hari
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3.  Minggu ke-1 Hari ke-3 (M1H3)
Kelompok   : B
Waktu   : 10.00-11.30
Tema   : SIRKUS
Kegiatan  : Titian Garis

Urutan kegiatan
a. Pembukaan (morning  meeting): Dalam situasi dan kondisi 

circle time (saat melingkar = duduk bersama).
1. Senyum, salam, dan sapa menyambut kedatangan anak 

yang akan bermain dalam sentra: dengan bernyanyi dan 
tepuk-tepuk.

2. Apersepsi: menanyakan bagaimana perasaan anak 
tersebut pada saat itu dan membangun persepsi anak 
tentang materi yang akan dijelaskan.

3. Perkenalan sentra: anak diperkenalkan pada sentra yang 
nantinya dimasuki oleh masing-masing anak.

b. Kegiatan inti:
Aspek Pengembangan dan Indikator
•	 Dapat	berjalan	di	titian	garis	keseimbangan.
•	 Melakukan	gerakan	tubuh	secara	terkoordinasi	untuk	

melatih kelenturan, keseimbangan, dan kelincahan.
•	 Melakukan	koordinasi	gerakan	kaki-tangan-kepala

Strategi Pembelajaran
Materi: 
•	 Berjalan di titian
•	 Koordinasi gerakan tubuh

Metode:
•	 Bercakap-cakap
•	 Circle time area
•	 Tanya jawab
•	 Praktik langsung
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Media:
•	 Flash card (gambar dan tulisan)

Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Anak diatur dalam lingkaran dan guru berada di 

dalamnya.
•	 Guru menjelaskan aturan permainan yang akan 

dilakukan.
•	 Guru mencontohkan anak untuk berjalan lurus di lantai 

yang telah ditandai dengan pita.
•	 Selanjutnya diadakan lomba meniti tali.

Assessment Perkembangan Anak
•	 Praktik langsung

c. Penutup (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 untuk bertemu 
kembali esok hari
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4.  Minggu ke-1 Hari ke-4 (M1H4)
Kelompok : B
Waktu : 2 Jam
Tema : SIRKUS
Kegiatan : Tongkat Berpita

Urutan kegiatan
a. Pembukaan (morning  meeting): Dalam situasi dan kondisi 

circle time (saat melingkar = duduk bersama).
1. Senyum, salam, dan sapa menyambut kedatangan anak 

yang akan bermain dalam sentra: dengan bernyanyi dan 
tepuk-tepuk.

2. Apersepsi: menanyakan bagaimana perasaan anak 
tersebut pada saat itu dan membangun persepsi anak 
tentang materi yang akan dijelaskan.

3. Perkenalan sentra: anak diperkenalkan pada sentra yang 
nantinya dimasuki oleh masing-masing anak.

b. Kegiatan inti:
A.  Aspek Pengembangan dan Indikator
•	 Mampu	mengikatkan	tali/pita	pada	benda	lain.

Strategi Pembelajaran
Materi: “Tongkat Berpita”

Metode:
•	 Bercakap-cakap
•	 Circle time area

Media:
•	 Flash card (gambar dan tulisan)
•	 Tali
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Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Anak diatur dalam lingkaran dan guru berada di 

dalamnya.
•	 Guru menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan, yaitu 

membuat tongkat berpita.
•	 Guru mencontohkan cara membuat tongkat berpita 

sambil diperlihatkan kepada anak-anak.

Assessment Perkembangan Anak
•	 Praktik langsung

B.  Aspek Pengembangan dan Indikator
•	 Memahami	ukuran	seperti	pita	panjang	dan	pita	

pendek.

Strategi Pembelajaran
Materi: “Menempel”

Metode:
•	 Praktik langsung

Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Anak-anak diminta untuk mencoba membuat tongkat 

berpita.
•	 Anak-anak mendeskripsikan tongkatnya masing-

masing di depan kelas.

c. Penutup (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 untuk bertemu 
kembali esok hari
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5.  Minggu ke-1 Hari ke-5 (M1H5)
Kelompok : B
Waktu : 2 Jam
Tema : SIRKUS
Kegiatan : Atraksi Sirkus

Urutan kegiatan
a. Pembukaan (morning  meeting): Dalam situasi dan kondisi 

circle time (saat melingkar = duduk bersama).
1. Senyum, salam, dan sapa menyambut kedatangan anak 

yang akan bermain dalam sentra: dengan bernyanyi dan 
tepuk-tepuk.

2. Apersepsi: menanyakan bagaimana perasaan anak 
tersebut pada saat itu dan membangun persepsi anak 
tentang materi yang akan dijelaskan.

3. Perkenalan sentra: anak diperkenalkan pada sentra yang 
nantinya dimasuki oleh masing-masing anak.

b. Kegiatan inti:
Aspek Pengembangan dan Indikator
•	 Anak	mampu	memanfaatkan	seluruh	inderanya	untuk	

memerankan suatu tokoh.
•	 Menggunakan	imajinasinya	untuk	menampilkan	suatu	

aksi.
•	 Bersikap	kooperatif	dengan	teman.

Strategi Pembelajaran
Materi:  “Memainkan peran sebagai salah satu tokoh sirkus”

Metode:
•	 Bercakap-cakap
•	 Circle time area
•	 Praktik langsung
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Media:
•	 Baju pemain sirkus dengan bermacam-macam warna 

dan bentuk
•	 Perlengkapan sirkus yang telah dibuat sebelumnya

Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Anak diatur dalam lingkaran dan guru berada di 

dalamnya.
•	 Guru menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan, yaitu 

bermain sosiodrama.
•	 Guru menceritakan tentang tokoh-tokoh yang akan 

dimainkan oleh anak
•	 Guru membagi anak menjadi beberapa kelompok.
•	 Masing-masing anak memerankan satu tokoh seperti; 

penonton dan pemain sirkus.
•	 Anak-anak bergantian memerankan tokoh agar tau 

karakter tiap-tiap tokoh yang diperankan.

Assessment Perkembangan Anak
•	 Praktik langsung

c. Penutup (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 untuk bertemu 
kembali esok hari
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2. RENCANA KEGIATAN MINGGU KEDUA

1.  Minggu ke-2 Hari ke-1 (M2H1)
Kelompok : B
Waktu : 2 Jam
Tema : SIRKUS
Kegiatan : Aku Suka Sirkus

Urutan kegiatan
a. Pembukaan (morning  meeting): Dalam situasi dan kondisi 

circle time (saat melingkar = duduk bersama).
1. Senyum, salam, dan sapa menyambut kedatangan anak 

yang akan bermain dalam sentra: dengan bernyanyi dan 
tepuk-tepuk.

2. Apersepsi: menanyakan bagaimana perasaan anak 
tersebut pada saat itu dan membangun persepsi anak 
tentang materi yang akan dijelaskan.

3. Perkenalan sentra: anak diperkenalkan pada sentra yang 
nantinya dimasuki oleh masing-masing anak.

b. Kegiatan inti:
Aspek Pengembangan dan Indikator
•	 Dapat	mengarang	cerita	dari	buku	bergambar.
•	 Dapat	menceritakan	ulang	cerita	dari	guru.
•	 Memahami	cerita	yang	disampaikan.

Strategi Pembelajaran
Materi:  “Bercerita”

Metode:
•	 Bercakap-cakap
•	 Circle time area
•	 Praktik langsung
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Media:
•	 Big book

Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Anak diatur dalam lingkaran dan guru berada di 

dalamnya.
•	 Guru menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan, yaitu 

bercerita dengan menggunakan big book.
•	 Guru menceritakan “Aku Suka Sirkus” sambil 

memperlihatkan gambar-gambar yang terdapat dalam 
big book.

•	 Ketika menceritakan, guru mengadakan tanya jawab 
dengan anak.

•	 Anak diminta mengulang cerita yang telah disampaikan 
guru secara sederhana.

Assessment Perkembangan Anak
•	 Lisan dan perbuatan

c. Penutup (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 untuk bertemu 
kembali esok hari.



Sentra Musik dan Gerak 43

1.  Minggu ke-2 Hari ke-2 (M2H2)
Kelompok : B
Waktu : 2 Jam
Tema : SIRKUS
Kegiatan : Kantung Pintar

Urutan kegiatan
a. Pembukaan (morning  meeting): Dalam situasi dan kondisi 

circle time (saat melingkar = duduk bersama).
1. Senyum, salam, dan sapa menyambut kedatangan anak 

yang akan bermain dalam sentra: dengan bernyanyi dan 
tepuk-tepuk.

2. Apersepsi: menanyakan bagaimana perasaan anak 
tersebut pada saat itu dan membangun persepsi anak 
tentang materi yang akan dijelaskan.

3. Perkenalan sentra: anak diperkenalkan pada sentra yang 
nantinya dimasuki oleh masing-masing anak.

b. Kegiatan inti
Aspek Pengembangan dan Indikator
•	 Dapat	menebak	benda-benda	dalam	kantung	pintar.
•	 Dapat	mengetahui	fungsi	benda	dalam	kantung	pintar.
•	 Mengklasifikasikan	benda	berdasarkan	warna,	bentuk,	

dan ukuran (3 variasi).

Strategi Pembelajaran
Materi:  
•	 Menyebutkan fungsi benda-benda yang terdapat 

dalam kantong pintar
•	 Mendeskripsikan benda

Metode:
•	 Bercakap-cakap
•	 Circle time area
•	 Tanya jawab
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Media:
•	 Kantung pintar
•	 Gambar-gambar terkait dengan tema sirkus yang 

berada di dalam kantong pintar

Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Anak diatur dalam lingkaran dan guru berada di 

dalamnya.
•	 Guru menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan yaitu 

menebak benda-benda yang terdapat dalam kantong 
pintar.

•	 Guru menyediakan kantung pintar yang telah dibuat.
•	 Guru mendeskripsikan benda yang akan dikeluarkan 

dari kantung pintar.
•	 Anak menebak apa yang dideskripsikan oleh guru.

Assessment Perkembangan Anak
•	 Lisan dan perbuatan

c. Penutup (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 untuk 
bertemu kembali esok hari
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3.  Minggu ke-2 Hari ke-3 (M2H3)
Kelompok : B
Waktu : 2 Jam
Tema : SIRKUS
Kegiatan : Tarian Tongkat

Urutan kegiatan
a. Pembukaan (morning  meeting): Dalam situasi dan kondisi 

circle time (saat melingkar = duduk bersama).
1. Senyum, salam, dan sapa menyambut kedatangan anak 

yang akan bermain dalam sentra: dengan bernyanyi dan 
tepuk-tepuk.

2. Apersepsi: menanyakan bagaimana perasaan anak 
tersebut pada saat itu dan membangun persepsi anak 
tentang materi yang akan dijelaskan.

3. Perkenalan sentra: anak diperkenalkan pada sentra yang 
nantinya dimasuki oleh masing-masing anak.

b. Kegiatan inti
Aspek Pengembangan dan Indikator
•	 Dapat	melompat	sambil	membawa	tongkat.
•	 Dapat	berputar-putar	ketika	menari.
•	 Dapat	bergoyang	sesuai	irama	musik.
•	 Dapat	menirukan	gerakan	guru.

Strategi Pembelajaran
Materi: “Melatih koordinasi gerakan tubuh (kepala, tangan, 
       dan kaki)”

Metode:
•	 Bercakap-cakap
•	 Circle time area
•	 Praktik langsung
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Media:
•	 Tongkat berpita
•	 Tape radio
•	 Kaset tari

Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Anak	diatur	dalam	lingkaran	dan	guru	berada	di	

dalamnya.
•	 Guru	menjelaskan	kegiatan	yang	akan	dilakukan,	yaitu	

menari dengan menggunakan tongkat.
•	 Anak	dibagikan	tongkat	satu	per	satu.
•	 Guru	mencontohkan	gerakan	tarian	yang	diiringi	musik	

kepada anak.
•	 Anak	menirukan	gerakan	guru	dan	menari	mengikuti	

irama musik.

Assessment Perkembangan Anak
•	 Praktik langsung

c. Penutup (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 untuk 
bertemu kembali esok hari
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4.  Minggu ke-2 Hari ke-4 (M2H4)
Kelompok : B
Waktu : 2 Jam
Tema : SIRKUS
Kegiatan : Goyang Gelang

Urutan kegiatan
a. Pembukaan (morning  meeting): Dalam situasi dan kondisi 

circle time (saat melingkar = duduk bersama).
1. Senyum, salam, dan sapa menyambut kedatangan anak 

yang akan bermain dalam sentra: dengan bernyanyi dan 
tepuk-tepuk.

2. Apersepsi: menanyakan bagaimana perasaan anak 
tersebut pada saat itu dan membangun persepsi anak 
tentang materi yang akan dijelaskan.

3. Perkenalan sentra: anak diperkenalkan pada sentra yang 
nantinya dimasuki oleh masing-masing anak.

b. Kegiatan inti
Aspek Pengembangan dan Indikator
•	 Dapat	memutar	lengan	searah	jarum	jam.
•	 Dapat	memutar	lengan	berlawanan	jarum	jam.
•	 Dapat	bergoyang	sambil	memutar	gelang	di	lengan.

Strategi Pembelajaran
Materi: “Melatih kelenturan tubuh”

Metode:
•	 Bercakap-cakap
•	 Circle time area
•	 Praktik langsung

Media:
•	 Gelang plastik aneka warna
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Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Anak	diatur	dalam	lingkaran	dan	guru	berada	di	

dalamnya.
•	 Guru	menjelaskan	kegiatan	yang	akan	dilakukan.
•	 Guru	membagikan	gelang	kepada	setiap	anak.
•	 Guru	mencontohkan	gerakan	memutar	lengan	dengan	

menggunakan gelang.
•	 Anak	memasukkan	gelang	ke	lengannya.
•	 Anak	diminta	untuk	memutar	lengannya	searah	dan	

berlawanan arah dengan jarum jam.

Assessment Perkembangan Anak
•	 Praktik langsung

c. Penutup (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 untuk bertemu 
kembali esok hari.

5.  Minggu ke-2 Hari ke-5 (M2H5)
Kelompok : B
Waktu : 2 Jam
Tema : SIRKUS
Kegiatan : Membuat Topi Badut

Urutan kegiatan
a. Pembukaan (morning  meeting): Dalam situasi dan kondisi 

circle time (saat melingkar = duduk bersama).
1. Senyum, salam, dan sapa menyambut kedatangan anak 

yang akan bermain dalam sentra: dengan bernyanyi dan 
tepuk-tepuk.
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2. Apersepsi: menanyakan bagaimana perasaan anak 
tersebut pada saat itu dan membangun persepsi anak 
tentang materi yang akan dijelaskan.

3. Perkenalan sentra: anak diperkenalkan pada sentra yang 
nantinya dimasuki oleh masing-masing anak.

b. Kegiatan inti
Aspek Pengembangan dan Indikator
•	 Mampu	menggulung	karton	sehingga	membentuk	

kerucut.
•	 Mengikatkan	tali/pita	pada	benda	lain.
•	 Memahami	ukuran	seperti	pita	panjang	dan	pita	

pendek.

Strategi Pembelajaran
Materi: “Memahami konsep ukuran panjang/ pendek”

Metode:
•	 Bercakap-cakap
•	 Circle time area
•	 Praktik langsung

Media:
•	 Tongkat dari pipa paralon  •      Pita
•	 Gunting   •      Karton

Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Anak	diatur	dalam	lingkaran	dan	guru	berada	di	

dalamnya.
•	 Guru	menjelaskan	kegiatan	yang	akan	dilakukan	yaitu	

membuat topi badut.
•	 Guru	membagikan	peralatan	untuk	membuat	topi	badut	

kepada anak-anak.
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•	 Guru	mencontohkan	bagaimana	cara	membuat	topi	
badut.

•	 Anak-anak	mendeskripsikan	topinya	masing-masing	
didepan kelas.

•	 Topi	dipakai	dengan	menari	dan	menyanyi	bersama	guru	
dan teman-teman lainnya.

•	 Anak	diminta	membuat	topi	badut	sesuai	dengan	kreasi	
masing-masing.

Assessment Perkembangan Anak
•	 Praktik langsung

c. Penutup (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 untuk 
bertemu kembali esok hari

3. RENCANA KEGIATAN MINGGU KETIGA

1.  Minggu ke-3 Hari ke-1 (M3H1)
Kelompok : B
Waktu : 2 Jam
Tema : SIRKUS
Kegiatan : Abrakadabra

Urutan kegiatan
a. Pembukaan (morning  meeting): Dalam situasi dan kondisi 

circle time (saat melingkar = duduk bersama).
1. Senyum, salam, dan sapa menyambut kedatangan anak 

yang akan bermain dalam sentra: dengan bernyanyi dan 
tepuk-tepuk.
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2. Apersepsi: menanyakan bagaimana perasaan anak 
tersebut pada saat itu dan membangun persepsi anak 
tentang materi yang akan dijelaskan.

3. Perkenalan sentra: anak diperkenalkan pada sentra yang 
nantinya dimasuki oleh masing-masing anak.

b. Kegiatan inti
Aspek Pengembangan dan Indikator
•	 Menceritakan	ulang	suatu	kejadian	dengan	melihat	

gambar.
•	 Mampu	merangkai	2	kata	seperti	:	Apa	ini?.
•	 Menggunakan	kata	ganti	untuk	menyebutkan	orang	

lain seperti : Kamu.

Strategi Pembelajaran
Materi: 
•	 Bercerita
•	 Mendeskripsikan tokoh yang diceritakan

Metode:
•	 Bercakap-cakap
•	 Circle time area
•	 Praktik langsung

Media:
•	 Celemek flanel dan gambar-gambar yang berhubungan 

dengan pesulap 

Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Anak	diatur	dalam	lingkaran	dan	guru	berada	di	

dalamnya.
•	 Guru	menjelaskan	kegiatan	yang	akan	dilakukan	yaitu	

bercerita tentang pesulap dengan menggunakan 
celemek flanel.
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•	 Guru	membawakan	cerita		menggunakan	celemek	
flanel dan gambar yang berhubungan dengan pesulap.

•	 Guru	mengadakan	tanya	jawab	dengan	anak	terkait	
cerita yang telah disampaikan.

•	 Anak	diminta	menyebutkan	tokoh-tokoh	yang	ada	
dalam cerita.

Assessment Perkembangan Anak
•	 Praktik langsung

c. Penutup (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 untuk bertemu 
kembali esok hari.

2.  Minggu ke-3 Hari ke-2 (M3H2)
Kelompok : B
Waktu : 2 Jam
Tema : SIRKUS
Kegiatan : Menghias Kotak Sulap

Urutan kegiatan
a. Pembukaan (morning  meeting): Dalam situasi dan kondisi 

circle time (saat melingkar = duduk bersama).
1. Senyum, salam, dan sapa menyambut kedatangan anak 

yang akan bermain dalam sentra: dengan bernyanyi dan 
tepuk-tepuk.

2. Apersepsi: menanyakan bagaimana perasaan anak 
tersebut pada saat itu dan membangun persepsi anak 
tentang materi yang akan dijelaskan.
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3. Perkenalan sentra: anak diperkenalkan pada sentra yang 
nantinya dimasuki oleh masing-masing anak.

b. Kegiatan inti
Aspek Pengembangan dan Indikator
•	 Dapat	menghias	kotak	sulap
•	 Dapat	mengeksplorasi	benda-benda	sekitar	untuk	

menjadi hiasan kotak
•	 Mampu	mengkoordinasikan	tangan	dan	mata	dengan	

baik ketika menghias kotak sulap

Strategi Pembelajaran
Materi: 
•	 Menggunting
•	 Menempel
•	
Metode:
•	 Bercakap-cakap
•	 Circle time area
•	 Praktik langsung

Media:
•	 Pita, lem, gunting, lem, isolasi, kertas krep, manik-

manik, double tape, dan kardus. 

Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Anak	diatur	dalam	lingkaran	dan	guru	berada	di	

dalamnya.
•	 Guru	menjelaskan	kegiatan	yang	akan	dilakukan	yaitu	

menghias kotak sulap.
•	 Guru	mengatur	posisi	duduk	anak	
•	 Guru	membagikan	perlengkapan	untuk	menghias	

kotak pada masing-masing anak.
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•	 Anak	bebas	menghias	kotak	sesuai	kreasi	masing-
masing dengan pengawasan guru.

•	 Guru	menyediakan	kotak	untuk	anak

Assessment Perkembangan Anak
•	 Praktik langsung

c. Penutup (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 untuk 
bertemu kembali esok hari

3.  Minggu ke-3 Hari ke-3 (M3H3)
Kelompok : B
Waktu : 2 Jam
Tema : SIRKUS
Kegiatan : Tongkat sulapku

Urutan kegiatan
Urutan kegiatan
a. Pembukaan (morning  meeting): Dalam situasi dan kondisi 

circle time (saat melingkar = duduk bersama).
1. Senyum, salam, dan sapa menyambut kedatangan anak 

yang akan bermain dalam sentra: dengan bernyanyi dan 
tepuk-tepuk.

2. Apersepsi: menanyakan bagaimana perasaan anak 
tersebut pada saat itu dan membangun persepsi anak 
tentang materi yang akan dijelaskan.

3. Perkenalan sentra: anak diperkenalkan pada sentra yang 
nantinya dimasuki oleh masing-masing anak.
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b. Kegiatan inti
Aspek Pengembangan dan Indikator
•	 Mampu	mengkreasikan	tongkat	sulap.
•	 Mampu	mengkoordinasikan	antara	mata	dan	tangan.
•	 Mampu	berkreasi	dengan	menggunakan	media	yang	

ada.

Strategi Pembelajaran
Materi: “Menggunting dan Menempel”

Metode:
•	 Bercakap-cakap
•	 Circle time area
•	 Praktik langsung

Media:
•	 Pipa paralon  •				Gunting
•	 Kertas kado   •				Pita

•	 Kertas warna   •				Lem

Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Anak	diatur	dalam	lingkaran	dan	guru	berada	di	

dalamnya.
•	 Guru	menjelaskan	kegiatan	yang	akan	dilakukan	yaitu	

membuat tongkat sulap.
•	 Guru	menggelar	bahan	dan	alat	yang	dibutuhkan	

untuk membuat tongkat sulap.
•	 Guru	memperkenalkan	kepada	anak	nama-nama	

peralatan tersebut.
•	 Anak	diberikan	masing-masing	pipa	paralon	untuk	

dihias.
•	 Guru	ikut	serta	menghias	tongkat	bersama	anak.
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Assessment Perkembangan Anak
•	 Praktik langsung

c. Penutup (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 untuk 
bertemu kembali esok hari

4.  Minggu ke-3 Hari ke-4 (M3H4)
Kelompok : B
Waktu : 2 jam
Tema : SIRKUS
Kegiatan : Stik Bola

Urutan kegiatan
a. Pembukaan (morning  meeting): Dalam situasi dan kondisi 

circle time (saat melingkar = duduk bersama).
1. Senyum, salam, dan sapa menyambut kedatangan anak 

yang akan bermain dalam sentra: dengan bernyanyi dan 
tepuk-tepuk.

2. Apersepsi: menanyakan bagaimana perasaan anak 
tersebut pada saat itu dan membangun persepsi anak 
tentang materi yang akan dijelaskan.

3. Perkenalan sentra: anak diperkenalkan pada sentra yang 
nantinya dimasuki oleh masing-masing anak.

b. Kegiatan inti
Aspek Pengembangan dan Indikator
•	 Mampu	melakukan	gerakan	ketangkasan.
•	 Mampu	mengkoordinasikan	mata	dan	tangan	dengan	

baik.
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Strategi Pembelajaran
Materi: “Kelenturan tubuh”

Metode:
•	 Bercakap-cakap
•	 Circle time area

Media:
•	 Bola-bola plastik berwarna
•	 Tongkat sulap yang telah dibuat anak
• 
Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Anak	diatur	dalam	lingkaran	dan	guru	berada	di	

dalamnya.
•	 Guru	 menjelaskan	 kegiatan	 yang	 akan	 dilakukan	

yaitu memindahkan bola ke dalam ember dengan 
menggunakan tongkat.

•	 Guru	menyiapkan	bola	dan	ember.
•	 Anak-anak	membawa	tongkat	sulap	yang	dihias	

sebelumnya.
•	 Anak	mencoba	membawa	bola	dengan	tongkat	dan	

memindahkannya ke dalam emaber.
•	 Sekali	percobaan	dilakukan	oleh	2	orang	anak.

Assessment Perkembangan Anak
•	 Praktik langsung

c. Penutup (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 untuk 
bertemu kembali esok hari
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5.  Minggu ke-3 Hari ke-5 (M3H5)
Kelompok : B
Waktu : 2 Jam
Tema : SIRKUS
Kegiatan : Pesulap Kecil

Urutan kegiatan
a. Pembukaan (morning  meeting): Dalam situasi dan kondisi 

circle time (saat melingkar = duduk bersama).
1. Senyum, salam, dan sapa menyambut kedatangan anak 

yang akan bermain dalam sentra: dengan bernyanyi dan 
tepuk-tepuk.

2. Apersepsi: menanyakan bagaimana perasaan anak 
tersebut pada saat itu dan membangun persepsi anak 
tentang materi yang akan dijelaskan.

3. Perkenalan sentra: anak diperkenalkan pada sentra yang 
nantinya dimasuki oleh masing-masing anak.

b. Kegiatan inti
Aspek Pengembangan dan Indikator
•	 Dapat	melakukan	permainan	kelompok.
•	 Mampu	bekerja	secara	kooperatif	bersama	teman-

temannya yang lain.
•	 Mampu	meniru	tokoh	yang	diperankannya.

Strategi Pembelajaran
Materi: “Bermain peran”

Metode:
•	 Bercakap-cakap
•	 Circle time area
•	 Praktik langsung
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Media:
•	 Bola plastik
•	 Tongkat sulap
•	 Baju sulap

Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Anak	diatur	dalam	lingkaran	dan	guru	berada	di	

dalamnya.
•	 Guru	menjelaskan	kegiatan	yang	akan	dilakukan.
•	 Guru	mempersiapkan	semua	alat	yang	dibutuhkan	

dalam bermain sosiodrama.
•	 Guru	berdiskusi	dengan	anak	untuk	menentukan	tokoh-

tokoh yang akan diperankan.
•	 Guru	menceritakan	alur	cerita	yang	akan	dimainkan	

oleh anak.
•	 Persiapan	pementasan
•	 Anak	menggunakan	kostum	pentas	sesuai	tokoh	yang	

diperankan.

Assessment Perkembangan Anak
•	 Praktik langsung

c. Penutup (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 untuk 
bertemu kembali esok hari
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4. RENCANA KEGIATAN MINGGU KEEMPAT

1.  Minggu ke-4 Hari ke-1 (M4H1)
Kelompok : B
Waktu : 2 Jam
Tema : SIRKUS
Kegiatan : Bim Salabim

Urutan kegiatan
a. Pembukaan (morning  meeting): Dalam situasi dan kondisi 

circle time (saat melingkar = duduk bersama).
1. Senyum, salam, dan sapa menyambut kedatangan anak 

yang akan bermain dalam sentra: dengan bernyanyi dan 
tepuk-tepuk.

2. Apersepsi: menanyakan bagaimana perasaan anak 
tersebut pada saat itu dan membangun persepsi anak 
tentang materi yang akan dijelaskan.

3. Perkenalan sentra: anak diperkenalkan pada sentra yang 
nantinya dimasuki oleh masing-masing anak.

b. Kegiatan inti
Aspek Pengembangan dan Indikator
•	 Menjawab	pertanyaan	yang	lebih	kompleks.
•	 Melanjutkan	sebagian	cerita/dongeng	yang	telah	
•	 Ikut	serta	dalam	suatu	kegiatan.

Strategi Pembelajaran
Materi: 
•	 Bercerita
•	 Mengulang cerita yang disampaikan

Metode:
•	 Bercakap-cakap
•	 Circle time area
•	 Praktik langsung
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Media:
•	 Kertas gambar berukuran A3 •    Karton
•	 Gunting   •    Dupleks
•	 Lem    •    Krayon

Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Anak	diatur	dalam	lingkaran	dan	guru	berada	di	

dalamnya.
•	 Guru	menjelaskan	kegiatan	yang	akan	dilakukan.
•	 Guru	menceritakan	tentang	“Pesulap	Kecil”	

menggunakan big book.
•	 Ketika	menceritakan,	guru	mengadakan	tanya	jawab	

dengan anak
•	 Anak	diminta	mengulang	cerita	yang	disampaikan	

secara sederhana.
Assessment Perkembangan Anak
•	 Lisan dan perbuatan

c. Penutup (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 untuk 
bertemu kembali esok hari
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2.  Minggu ke-4 Hari ke-2 (M4H2)
Kelompok : B
Waktu : 2 Jam
Tema : SIRKUS
Kegiatan : Kotak Sulap

Urutan kegiatan
a. Pembukaan (morning  meeting): Dalam situasi dan kondisi 

circle time (saat melingkar = duduk bersama).
1. Senyum, salam, dan sapa menyambut kedatangan anak 

yang akan bermain dalam sentra: dengan bernyanyi dan 
tepuk-tepuk.

2. Apersepsi: menanyakan bagaimana perasaan anak 
tersebut pada saat itu dan membangun persepsi anak 
tentang materi yang akan dijelaskan.

3. Perkenalan sentra: anak diperkenalkan pada sentra yang 
nantinya dimasuki oleh masing-masing anak.

b. Kegiatan inti
Aspek Pengembangan dan Indikator
•	 Mampu	mendeskripsikan	benda	yang	dilihat	

berdasarkan pengamatannya.
•	 Mampu	menyebutkan	benda	yang	disebutkan	ciri-

cirinya.
•	 Mampu	meraba	benda-benda	yang	ada	di	dalam	dan	

menyebutkan nama-nama bendanya.

Strategi Pembelajaran
Materi: “Mendeskripsikan ciri-ciri benda”

Metode:
•	 Bercakap-cakap
•	 Circle time area
•	 Praktik langsung
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Media:
•	 Kardus   •      Lakban
•	 Kertas kado  •      Kertas origami
•	 Gunting  

Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Anak	diatur	dalam	lingkaran	dan	guru	berada	di	

dalamnya.
•				 Guru	menjelaskan	kegiatan	yang	akan	dilakukan.
•	 Guru	menyiapkan	kardus	yang	sudah	dilapisi	kertas	kado.
•	 Anak	diminta	untuk	menghias	kotak	kado.
•	 Guru	memasukkan	benda-benda	yang	tidak	diketahui	anak.
•	 Guru	menyebutkan	ciri-ciri	benda	yang	ada	di	dalam	

kotak.
•	 Anak	diminta	menebak	nama	benda	tersebut.

Assessment Perkembangan Anak
•	 Lisan dan perbuatan

c. Penutup (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 untuk bertemu 
kembali esok hari
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3.  Minggu ke-4 Hari ke-3 (M4H3)
Kelompok : B
Waktu : 2 Jam
Tema : SIRKUS
Kegiatan : Menghias Alat Musik Perkusi

Urutan kegiatan
a. Pembukaan (morning  meeting): Dalam situasi dan kondisi 

circle time (saat melingkar = duduk bersama).
1. Senyum, salam, dan sapa menyambut kedatangan anak 

yang akan bermain dalam sentra: dengan bernyanyi dan 
tepuk-tepuk.

2. Apersepsi: menanyakan bagaimana perasaan anak 
tersebut pada saat itu dan membangun persepsi anak 
tentang materi yang akan dijelaskan.

3. Perkenalan sentra: anak diperkenalkan pada sentra yang 
nantinya dimasuki oleh masing-masing anak.

b. Kegiatan inti
Aspek Pengembangan dan Indikator
•	 Dapat	menghias	barang	bekas.
•	 Dapat	mengeksplorasi	benda-benda	sekitar	untuk	

menjadi alat musik perkusi.
•	 Mampu	mengkoordinasikan	tangan	dan	mata	dengan	

baik pada saat menghias.

Strategi Pembelajaran
Materi: “Menggunting dan Menempel”

Metode:
•	 Bercakap-cakap
•	 Circle time area
•	 Praktik langsung
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Media:
•	 Pita, kertas krep, lem, double tape, gunting, botol air 

mineral, isolasi, kaleng susu dan sendok  

Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Anak	diatur	dalam	lingkaran	dan	guru	berada	di	

dalamnya.
•				 Guru	menjelaskan	kegiatan	yang	akan	dilakukan.
•	 Guru	mengatur	posisi	duduk	anak
•	 Guru	menyediakan	barang-barang	bekas	layak	pakai	

untuk anak. 
•	 Guru	membagikan	perlengkapan	untuk	menghias	

barang-barang bekas layak pakai pada masing-masing 
anak.

•	 Anak	bebas	menghias	barang-barang	bekas	layak	pakai	
dengan pengawasan guru.

Assessment Perkembangan Anak
•	 Lisan dan perbuatan

c. Penutup (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 untuk 
bertemu kembali esok hari
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4.  Minggu ke-4 Hari ke-4 (M4H4)
Kelompok : B
Waktu : 2 Jam
Tema : SIRKUS
Kegiatan : Bunyikan dan Bergoyang

Urutan kegiatan
a. Pembukaan (morning  meeting): Dalam situasi dan kondisi 

circle time (saat melingkar = duduk bersama).
1. Senyum, salam, dan sapa menyambut kedatangan anak 

yang akan bermain dalam sentra: dengan bernyanyi dan 
tepuk-tepuk.

2. Apersepsi: menanyakan bagaimana perasaan anak 
tersebut pada saat itu dan membangun persepsi anak 
tentang materi yang akan dijelaskan.

3. Perkenalan sentra: anak diperkenalkan pada sentra yang 
nantinya dimasuki oleh masing-masing anak.

2. Kegiatan inti:
Aspek Pengembangan dan Indikator
•	 Anak	mampu	memainkan	alat	musik	perkusi.
•	 Anak	mampu	membuat	irama	dari	barang	bekas	baik	

dengan cara memukul atau menggesek.
•	 Dapat	menunjukan	ekspresi	bahagia	dalam	memainkan	

musik.

Strategi Pembelajaran
Materi: “Memainkan alat musik"

Metode:
•	 Bercakap-cakap
•	 Circle time area
•	 Praktik langsung
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Media:
•	 Botol, beras, biji-bijian, kaleng, sendok dan stik
• 
Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Anak	 diatur	 dalam	 lingkaran	 dan	 guru	 berada	 di	

dalamnya.
•	 Guru	menjelaskan	kegiatan	yang	akan	dilakukan.
•	 Guru	 menyediakan	 alat-alat	 musik	 perkusi	 untuk	

dimainkan oleh anak.
•	 Guru	membunyikan	semua	alat-alat	musik	perkusi	untuk	

diikuti oleh anak.
•	 Anak	mencoba	membunyikan	alat-alat	musik	tersebut.	
•	 Guru	dan	anak	mencoba	bersama	dalam	membuat	irama	

musik.

Assessment Perkembangan Anak
•	 Praktik langsung

c. Penutup (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 untuk bertemu 
kembali esok hari
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5.  Minggu ke-4 Hari ke-5 (M4H5)
Kelompok : B
Waktu : 2 Jam 
Tema : SIRKUS
Kegiatan : Peulap Kecil dan Atraksi Sirkus

Urutan kegiatan
a. Pembukaan (morning  meeting): Dalam situasi dan kondisi 

circle time (saat melingkar = duduk bersama).
1. Senyum, salam, dan sapa menyambut kedatangan anak 

yang akan bermain dalam sentra: dengan bernyanyi dan 
tepuk-tepuk.

2. Apersepsi: menanyakan bagaimana perasaan anak 
tersebut pada saat itu dan membangun persepsi anak 
tentang materi yang akan dijelaskan.

3. Perkenalan sentra: anak diperkenalkan pada sentra yang 
nantinya dimasuki oleh masing-masing anak.

b. Kegiatan inti
Aspek Pengembangan dan Indikator
•	 Anak	mampu	memainkan	alat	musik	perkusi.
•	 Dapat	melakukan	permainan	kelompok.
•	 Mampu	bekerja	secara	kooperatif	bersama	teman-

temannya yang lain.
•	 Mampu	meniru	tokoh	yang	diperankannya.

Strategi Pembelajaran
Materi:
•	 Memerankan tokoh
•	 Bermain alat musik



Sentra Musik dan Gerak 69

Metode:
•	 Bercakap-cakap
•	 Circle time area
•	 Praktik langsung

Media:
•	 Kostum pesulap
•	 Macam-macam alat musik perkusi

Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Anak	diatur	dalam	lingkaran	dan	guru	berada	di	

dalamnya.
•	 Guru	menjelaskan	kegiatan	yang	akan	dilakukan	yaitu	

bermain peran tentang pesulap.
•	 Guru	menjelaskan	aturan	mainnya.
•	 Anak	dibagi	menjadi	beberapa	kelompok	(ada	yang	

bermain alat musik dan ada yang memerankan tokoh 
pesulap).

•	 Guru	bersama	anak	bermain	berdasarkan	tokoh	yang	
telah ditentukan.

Assessment Perkembangan Anak
•	 Praktik langsung

c. Penutup (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 untuk 
bertemu kembali esok hari
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5. PUNCAK TEMA

Kelompok : B
Waktu : 2 Jam
Tema : SIRKUS
Subtema : Pentas Sirkus Badut Pesulap

Urutan kegiatan
a. Pembukaan (morning  meeting): Dalam situasi dan kondisi 

circle time (saat melingkar = duduk bersama).
1. Senyum, salam, dan sapa menyambut kedatangan anak 

yang akan bermain dalam sentra: dengan bernyanyi dan 
tepuk-tepuk.

2. Apersepsi: menanyakan bagaimana perasaan anak 
tersebut pada saat itu dan membangun persepsi anak 
tentang materi yang akan dijelaskan.

3. Perkenalan sentra: anak diperkenalkan pada sentra yang 
nantinya dimasuki oleh masing-masing anak.

b. Kegiatan Inti
Aspek Pengembangan dan Indikator
•	 Dapat	menyebutkan		hal-hal	yang	berhubungan	

dengan pentas sirkus.
•	 Dapat	menebak	isi	kotak	ajaib	dengan	kisi-kisi	yang	

disebutkan oleh guru.

Strategi Pembelajaran
Materi: “Pentas sirkus badut, pesulap”

Metode:
•	 Bercakap-cakap
•	 Circle time area
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Media:
•	 Wayang sirkus dan panggungnya.
•	 Kotak ajaib, tongkat, topi, hidung badut

Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Anak	diatur	dalam	lingkaran	dan	guru	berada	

didalamnya.
•	 Mendengarkan	guru	bercerita	menggunakan	wayang	

yang bergambar sirkus dan hal yang berhubungan 
dengannya, selanjutnya diadakan percakapan/tanya 
jawab tentang pengetahuan anak mengenai cerita 
tersebut. 

Assessment Perkembangan Anak
•	 Praktik langsung

c. Penutup (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 untuk bertemu 
kembali esok hari
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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 mempraktikkannya, 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 praktik langsung di 
masing-masing gelaran sentra bermain, kami siap membantu.


