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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fokus pembahasan bab ini: 

1. Menunjukkan pemahaman tentang anak usia dini dari berbagai kondisi 
 potensi. 

2. Menggambarkan pijakan perkembangan dalam melakukan asesmen. 
3. Menelaah hubungan antara praktik PAUD, kegiatan asesmen dan evaluasi. 
4. Menjelaskan hubungan antara cakupan asesmen, penilaian dan evaluasi. 

 

Dona (5 tahun) terlihat menangis histeris ketika ibunya menarik 

tangan Dona untuk masuk ke sebuah lembaga kursus 

matematika. Dona tidak mau masuk dan berusaha untuk lari, 

akan tetapi ibunya tetap memaksakan Dona untuk masuk dan 

mengikuti kursus tersebut. Hal seperti itu tidak hanya terjadi 

pada hari itu saja, akan tetapi terjadi beberapa kali. Bahkan 

banyak kegiatan lain yang Dona tidak suka dan tidak mau harus 

Dona lakukan karena perintah ibu. 

“Setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah 

(bersih atau suci)” (Al-Hadist) 
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A. Memahami Anak Usia Dini 

 

Usia dini adalah masa-masa terpenting dalam sejarah 

hidup dan sepanjang rentang kehidupan manusia. Periode ini 

berlangsung sepanjang usia lahir sampai usia 8 tahun dan 

mengandung banyak nama dan istilah yang menyertainya. 

Secara keseluruhan, para ahli menyepakati bahwa masa usia 

dini tersebut adalah periode keemasan (the golden period) 

dalam sepanjang rentang kehidupan seorang manusia. 

Periode keemasan anak usia dini ditandai pada  saat lahir 

otak bayi mengandung 100 sampai 200 milyar neuron atau sel syaraf yang siap 

melakukan sambungan antar sel. Pertumbuhan fungsi sel syaraf ini menunjukkan 

pertumbuhan kapasitas dan fungsi otak anak usia dini yang sudah mencapai 50% 

pada periode 4 tahun pertama (0-4 tahun) dan mencapai 80% pada periode 4 tahun 

kedua (5-8 tahun) dan mencapai titik kulminasi 100% ketika anak berusia 8 sampai 

18 tahun. Pertumbuhan fungsi otak (sel-sel saraf pada otak) memungkinkan anak 

usia dini mengalami perkembangan yang pesat pada berbagai aspek perkembangan.  

Pertumbuhan kapasitas dan fungsi otak tersebut menjadikan periode anak 

usia dini sebagai masa sensitif atau masa peka (the sensitive period). Masa sensitif 

ini menunjukkan telah siap dan telah matangnya berbagai fungsi psikologis dalam 

otak anak untuk memperoleh berbagai stimulasi dan kesempatan tumbuh serta 

berkembang. Pada periode ini, anak cenderung akan melakukan berbagai aktivitas 

eksploratif, baik yang dilakukannya sendiri maupun waktu diberikan kesempatan 

oleh orang dewasa. Aktivitas ekploratif dilakukan anak sepanjang rentang 

perkembangan di usia lahir sampai 8 tahun. Dominannya aktivitas eksploratif pada 

anak usia dini menjadi salah satu alasan mengapa usia dini dikategorikan masa 

eksploratif. Aktivitas bereksplorasi tersebut semakin bertambah usia semakin kuat 

dan meluas. Anak bereskplorasi dengan berbagai kondisi lingkungan, mulai dari 

menjelajah apapun yang ada didalam kamar, rumah dan pekarangan. Kadang-

kadang mereka menemukan semut, cicak, pasir, batu, daun, air dan berbagai benda 

lainnya.Sejak bayi, anak usia dini secara alamiah menggunakan gerakan dan mulut 

menjelejah (bereksplorasi) untuk mendapatkan puting serta memperoleh air susu 
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Masa yang terjadi pada Golden 
Ages: 
1. Masa Peka 
2. Masa Eksplorasi 
3. Masa Imitasi 
4. Masa Bermain 
5. Masa Trozt Alter 1 

ibunya. Jika seorang ibu mencoba menjauhkan puting susu dari mulut bayi maka 

sang bayi akan berusaha mencari dan menemukan puting susu tersebut.  

 

Dalam aktivitas ekplolaratif, anak cenderung tidak bisa diam dan melakukan 

berbagai aktivitas sepanjang waktu di setiap hari. Mereka seolah tidak lelah dan 

tidak berhenti melakukan berbagai hal sampai-sampai sebagian orang tua, bahkan 

guru menganggap (“menilai”) aktivitas anak yang berlebihan tersebut sebagai 

hiperaktif. Label ini merupakan bentuk hasil asesmen (penilaian) yang salah ketika 

menyimpulkan anak selalu aktivitas bergerak, menunjukkan banyak aktivitas dan  

cenderung tidak mau diam. Dalam pandangan ahli, ada yang memberikan 

penjelasan teoritik tentang fenomena anak seperti dengan menggunakan konsep 

atau teori kelebihan tenaga. Ketika anak memiliki banyak tenaga (energi) dalam 

tubuh dan mentalnya maka anak akan mengeluarkan tenaga tersebut dalam bentuk 

aktvitas atau melakukan kegiatan berbagai hal.  

Salah satu aktivitas yang cenderung dominan pada anak usia dini adalah 

bermain. Bermain merupakan aktvitas yang dilakukan secara suka relas dan 

menyenangkan pada anak usia dini. Selain aktivitas eksploratif, bermain menjadi 

ciri utama dalam rentang pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini, terutama 

ketika anak sudah mulai menginjak usia 2 tahun sampai diakhir usia dini 8 tahun, 

bahkan kadang berlanjut sampai usia 12 tahun. Dominannya fenomena bermain 

pada anak usia dini menjadi salah satu label 

yang disandangkan pada usia ini, yaitu masa 

bermain. Masa bermain merupakan periode 

yang cenderung berlangsung sepanjang rentang 

pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini. 

Bermain yang terjadi pada anak usia dini dapat 

berlangsung secara alamiah (natural) dan ada 

yang terstruktur atau terprogram. Bermain 

secara alamiah biasanya berkaitan dengan segala 

jenis bermain yang cenderung dilakukan secara spontan, suka rela dan 

menyenangkan. Bermain alamiah inilah yang relatif lebih dominan terjadi pada 

anak usia dini dibandingkan dengan bermain yang terstruktur. Bermain alamiah ini 
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juga dikenal dengan istilah preplay atau bermain bebas. Ketika anak sudah 

mengenal dan memasuki suatu lembaga pendidikan dan/atau bertemu orang orang 

dewasa maka anak usia dini dapat bertemu dengan bermain terstruktur. Bermain 

terstruktur adalah bermain yang dilakukan sengaja, disadari tujuan, aturan dan 

prosesnya serta menimbulkan efek senang. Bermain terstruktur ini biasa juga 

dikenal dengan istilah bermain terprogram. Dalam konteks bermain ini, orang 

dewasa biasanya dengan sadar melakukan intervensi untuk membantu proses 

tumbuh kembang anak pada berbagai potensi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

  

 

Dalam aktivitas eksploratif maupun bermain, anak usia dini cenderung 

berinteraksi dengan orang lain, baik kelompok teman sebayanya maupun orang 

dewasa. Ketika terjadi interaksi sosial, anak sesungguhnya belajar dan memberi 

pembelajaran pada anak lain tentang ucapan, nilai, sikap dan perilaku tertentu. 

Anak usia dini juga senang menirukan ucapan, sikap dan perilaku orang-orang yang 

ada di sekitar. Melalui pengamatan dan interaksi sosial dengan lingkungannya, anak 

belajar untuk menemukan dan menggunakan kosa kata, cara orang bersikap serta 

berperilaku dalam berbagai situasi dan peristiwa. Kadang-kadang anak 

menggunakan boneka, menggendong dan menina bobokan boneka bayi yang 

digendongnya. 

Mari sama-sama kita lihat anak yang lahir dari rahim ibu yang 

sama ! Mereka memiliki persamaan dari segi fisik tapi tentu 

memiliki perbedaan dari segi kemampuan, minat dan juga 

kepribadian. Apalagi anak yang terlahir dari ibu yang berbeda dan 

dibesarkan oleh keluarga yang berbeda. Tuhan menciptakan 

manusia dengan keberagaman yang luar biasa, bahkan anak 

kembar identik sekalipun belum tentu memiliki kemampuan, 

minat dan kepribadian yang sama. Oleh karena itu, kita harus 

melihat dan mengenal mereka dengan seksama secara 

komprehensif. Tidak hanya memandang mereka sekedar “anak-

anak” tetapi memandang mereka dari setiap potensi dan dari setiap 

kesempatan mereka untuk tumbuh dan berkembang secara optimal 
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                Gambar anak usia dini menggendong boneka bayi 

Pada gambar tersebut, ucapan, nyanyian, sikap dan perilaku anak 

menggendong bayi diperoleh melalui proses imitasi (meniru) dari lingkungan 

sosialnya. Interaksi sosial telah membantu anak usia dini memperkaya 

perbendaharaan kosa kata, pengetahuan, sikap dan perilaku sosial. Anak berusaha 

mengidentifikasi pola sikap dan perilaku sosial yang ada di lingkungan sekitarnya. 

Proses ini menjadi cara anak usia dini mempelajari berbagai hal dari kondisi 

lingkungan sosialnya. Berbagai aktvitas tersebut menjadikan tambahan label pada 

periode anak usia dini sebagai masa sosialisasi dan masa imitasi. 

Ada satu lagi fenomena menarik yang terjadi pada anak usia dini ketika 

berinteraksi sosial, khususnya dengan orang dewasa. Pada saat menjeng memasuki 

usia 3 tahun, anak seringkali muncul fenomena membantah atau melawan pada 

orang dewasa, terutama orang tua. Jika usia sebelum 3 tahun, anak disuruh atau 

dimintai tolong apapun maka dia akan segera melakukannya, misalnya “Na... 

tolong ambilkan bunda sendok ya....” maka anak akan menjawa “ iya bunda....., ini 

sendoknya”. Dalam kondisi ini orang tua cenderung senang dan bangga anaknya 

penurut dan mudah diperintah tetapi justru ketika memasuki usia 3 tahun justru 

fenomena membangkang itulah yang cenderung terjadi. Fenomena ini sering 

disebut juga sebagai masa trotz alter pertama atau masa membangkang tahap 

pertama. Pada masa ini, ketika anak diminta melakukan sesuatu maka dia akan 

cenderung menolaknya. Selain itu, ketika anak disuruh melakukan sesuatu justru 

dia tidak mau melakukannya, misalnya “adik.... Makan ya?”, lalu anak menjawab 

“tidak aku tidak mau makan”. Jika dikatakan sebaliknya, misalnya “adik ....ngga 

usah maka ya....” maka dia cenderung akan mengatakan “ aku mau...makaaan”. 



 

Hapidin : Asesmen PAUD 10 

Munculnya fenomena tersebut pada anak usia dini seringkali menimbulkan pola 

pengasuhan yang salah. Ketika orang tua menemukan anaknya menjadi 

pembangkang muda atau anak yang suka melawan maka orang tua seringkali 

melakukan tindak kekerasan karena khawatir anaknya menjadi pembangkang yang 

sesungguhnya. Padahal jika dipahami dari sudut perkembangan dan pendidikan 

anak usia dini, fenomena tersebut justru menandakan anak mulai menemukan cikal 

bakal jati dirinya. Anak berpandangan bahwa dirinya tidak harus selalu menurut 

atau menjadi anak penurut. Anak tidak selalu harus sama dan sejalan seperti apa 

yang dipikirkan dan dirasakan orang tua atau orang dewasa. Anak menganggap 

bahwa aku punya keinginan, sikap dan tindakan sendiri serta tidak harus sama 

dengan orang tua atau orang dewasa. Proses seperti ini menunjukkan bahwa anak 

sedang tumbuh inisiatif dan ego yang menjadi cikal bakal tumbuhnya jati diri anak. 

Dari berbagai fenomena tersebut, anak usia dini membutuhkan berbagai 

situasi pendidikan yang mendukung, baik dalam situasi pendidikan keluarga, 

masyarakat maupun sekolah. Para ahli pendidikan pun sepakat bahwa jika periode 

keemasan tersebut hanya berlangsung satu kali sepanjang rentang kehidupan 

manusia. Hal ini menunjukkan bahwa betapa meruginya suatu keluarga, masyarakat 

dan bangsa jika mengabaikan masa-masa penting yang berlangsung pada anak usia 

dini. Seperti teori tabula rasa yang dikemukakan oleh John Lock, dimana teori 

tabula rasa ini berarti bahwa anak-anak secara lahiriah seperti kertas kosong. 

Pengalaman yang dialami bersama keluarga dan masyarakatlah yang akan mengisi 

kertas kosong tersebut. 

Tentunya kita berharap setiap anak dapat tumbuh dan berkembang secara 

normal dan sehat, baik mental maupun jasmani. Tidak itu saja, kita juga berharap 

setiap anak dapat tumbuh dan berkembang seoptimal mungkin sehingga dapat 

menjadi anak yang kita harapkan di kemudian hari. Oleh karena itu, sebagai 

pendidik, orang tua dan juga masyarakat memiliki andil dalam pendidikan anak 

usia dini khususnya seperti yang telah dikemukakan di atas. Akan tetapi, kita harus 

ingat bahwa setiap anak unik. Setiap anak memiliki perbedaan, walaupun mereka 

lahir dari ibu yang sama. Keunikan setiap anak menggambarkan betapa maha besar 

Tuhan yang menciptakan ragam keunikan yang bukan hanya teletak pada fisik 

(wajah, tubuh dan bagian fisik yang khas) tetapi juga pada gaya bicara, kosa kata 
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yang dimiliki, proses dan kemampuan berpikir, suasana emosi dan proses 

mengendalikan emosi, cara berinteraksi sosial dengan lingkungan dan banyak lagi 

yang berbagai keunikan yang tidak terhingga jumlahnya. 

Atas dasar itulah kita harus paham apa yang menjadi keunikan setiap anak 

dan bagaimana keunikan itu ditemukan, dipelajari serta dimanfaatkan untuk 

membantu tumbuh kembang berbagai potensinya secara optimal. Disinilah 

pentingnya sebagai orang tua dan pendidik memotret, mendeteksi, dan menemukan 

berbagai keunikan setiap anak agar dapat memberikan ragam program, cara 

(proses) dan alat bermain yang sesuai kebutuhan dari keunikan yang mereka meliki. 

Peristiwa inilah yang menjadi pijakan mengapa asesmen itu penting dilakukan pada 

kegiatan pendidikan, pengasuhan dan pengembangan anak usia dini. 

 

B. Pijakan Perkembangan  

 

Keragaman potensi yang dimiliki oleh masing-masing anak usia dini dapat 

dikenali dan dipahami melalui suatu proses yang disebut dengan perkembangan. 

Proses perkembangan merupakan suatu peristiwa yang terjadi pada hampir setiap 

manusia, termasuk kita sendiri. Jika kita masih punya dokumen photo waktu bayi, 

umur 2 tahun, masa di TK, ketika di SD sampai dengan Sekolah lanjutan maka kita 

dapat merefleksi tentang apa dan bagaimana kita mengalami proses tumbuh dan 

berkembang. Jika kita tidak memiliki dokumen tersebut maka kita bisa 

mempergunakan dokumen photo anak kita sendiri dari suatu waktu ke waktu 

lainnya. Kita dapat menatap dan mengenali bagian mana dari kita yang mengalami 

berbagai perubahan, seperti bagian fisik (semakin tinggi dan besar), bahasa 

(semakin banyak kosa kata, semakin lancar dan kritis dalam berbicara), Moral 

(semakin mengerti aturan) dan berbagai perubahan lain terjadi pada diri kita dan 

anak kita. Proses itulah yang dimaksud dengan perkembangan. Para ahli memaknai 

perkembangan sebagai suatu proses perubahan psikofisis yang bersifat progresif 

sebagai hasil kematangan dan belajar. Perubahan fisik yang terjadi pada seorang 

individu sering dimaknai sebagai pertumbuhan. Adapun perubahan yang bersifat 

psikologis (psikis) dimaknai sebagai perkembangan. Namun demikian, makna 

perkembangan dalam konteks itu mencakup arti dari pertumbuhan. 
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Proses perubahan yang terjadi dalam perkembangan seseorang dapat 

disebabkan oleh dua faktor utama yakni karena proses kematangan yang terjadi 

dalam diri individu dan proses belajar yang dilakukan oleh individu. Perubahan 

psikofisis karena kematangan terjadi secara internal dan penyebabnya adalah faktor 

internal dalam diri individu. Selain kematangan, seorang individu mengalami 

perubahan aspek psikofisis karena individu tersebut malakukan tindakan yang 

disebut dengan peristiwa belajar. Belajar itu sendiri merupakan suatu proses 

interaksi individu dengan lingkungan yang mengakibatkan individu mengalami 

perubahan perilaku yang bersifat permanen (menetap). Peristiwa belajar pada 

seorang individu (termasuk anak usia dini) dapat terjadi secara natural (alamiah) 

dan terjadi secara terencana dan terprogram melalui proses pendidikan (dan 

pembelajaran).  

Perkembangan yang terjadi pada seorang anak bersifat individual dan 

berbeda satu anak dengan anak lainnya. Sifat seperti ini oleh para ahli dimasukan 

dalam prinsip perkembangan yang termasuk pada prinsip atau hukum tempo dan 

irama perkembangan. Sesuai dengan keunikan masing-masing, setiap anak akan 

menunjukkan tempo dan irama perkembangan yang berbeda satu dengan lainnya. 

Karena itu, setiap anak akan mengalami perubahan aspek psikofisis yang berbeda 

antara satu anak dengan anak lainnya walaupun anak tersebut dalam usia yang sama 

bahkan sekalipun anak yang kembar. Dalam konteks ini, sebagian ahli 

perkembangan menyebutnya sebagai prinsip perbedaan individual (individual 

differences). Pemahaman konsep ini akan menjadi salah satu pijakan yang sangat 

berhubungan dengan kegiatan pendidikan, kurikulum, asesmen dan evaluasi 

pendidikan. Walaupun proses perkembangan terjadi secara individual namun para 

ahli perkembangan telah berusaha menemukan kesamaan pola perubahan yang 

terjadi pada satu rentang usia yang disebut dengan usia kalender atau chronological 

ages. Pola perubahan aspek perkembangan yang sama tersebut dikelompokan para 

ahli dengan sebutan tahapan perkembangan (development stages). Pada setiap 

tahapan perkembangan menunjukkan ciri-ciri perilaku tertentu yang relatif sama 

pada suatu rentang usia. Ciri-ciri perilaku yang sama tersebut sering dimaknai 

dengan karakteristik perkembangan. Dalam konsep lain, Robert Havighust 

menyebutnya dengan tugas perkembangan atau development task. Ciri-ciri perilaku 
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sebagai karakteristik pada suatu tahapan perkembangan dalam konsep lain 

dimaknai juga sebagai usia mental atau mental ages. Dengan demikian, pada setiap 

rentang usia kalender (chronological ages) akan menunjukkan ciri-ciri perilaku 

atau karakteristik perilaku yang digambarkan sebagai usia mental (mental ages). 

Usia mental ini sesunggungnya adalah tugas perkembangan yang secara normatif 

harus dicapai atau dikuasai oleh seorang individu. Penggunaan kata normatif 

menunjukkan bahwa ciri-ciri perilaku pada setiap rentang usia dihasilkan oleh 

kesamaan pola yang muncul pada sekelompok individu atau perilaku rata-rata atau 

perilaku yang tampak pada kebanyakan individu. Jika kita menelaah perkembangan 

bahasa anak usia dini maka akan ditemukan rujukan para ahli yang mengemukakan 

perilaku berbahasa yang muncul pada setiap rentang usia kalender, misalnya berapa 

penguasaan kosa kata yang secara normatif dikuasai oleh anak 1-2 tahun, 2,1-3,0 

tahun, 3,1-4,0 tahun dan seterusnya. Pada rentang usia tersebut kita juga dapat 

mengetahui apa dan bagaimana perkembangan kognitif terjadi, perkembangan 

sosial-emosi, perkembangan fisik-motorik dan perkembangan moral dann sikap 

beragama. 

Berikut ini adalah contoh tahapan perkembangan kognitif menurut Jean Piaget yang 

menggambarkan karakteristik perilaku yang menyertai di setiap rentang usia. 

Tabel 1 

Deskripsi Perkembangan pada Rentang Usia Dini 

 

No PERIODE USIA DESKRIPSI PERKEMBANGAN 

1 Sensorimotor 0 – 2 Tahun Pengetahuan anak diperoleh melalui interaksi 

fisik, baik dengan orang tua atau lingkungan. 

Skema-skemanya baru berbentuk refleks 

sederhana seperti menggenggam atau 

menghisap 

 2 Praoperaional 2,1– 7 Tahun Anak mulai menggunakan symbol-simbol untuk 

merepresentasi lingkungan secara kognitif. 

Simbol itu dilakukan melalui kata atau bilangan. 

3 Operasional 7,1–11 tahun Anak sudah dapat melakukan operasi mental 

atas dasar pengetahuan yang dimiliki. Mereka 
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Kongkrit dapat menambah, mengurangi dan mengubah 

pola dengan menggunakan symbol-simbol. 

Operasi ini akan memungkinkan anak 

memecahkan masalah secara logis. 

4 Operasional 

Formal 

11– Dewasa Anak sudah dapat melakukan operasi pada 

tahap mental tinggi. Anak sudah dapat 

menghubungkan suatu peristiwa dengan 

peristiwa lainnya dalam hubungan yang logis 

dan berpikir secara abstrak terhadap peristiwa 

itu. 

 

Munculnya perilaku pada setiap rentang usia kalender dan tahapan tertentu 

memungkinkan pendidik anak usia dini melakukan kegiatan asesmen di satu sisi 

dan penilaian di sisi lain. Asesmen dilakukan untuk mendeskripsikan keadaaan 

yang nyata dan terjadi pada seorang anak pada suatu aspek perkembangan. Jika 

kondisi nyata perkembangan (actual development) itu dibandingkan dengan 

karakteristik perilaku padan rentang usia kalender maka pendidik sesungguhnya 

sedang melakukan apa yang disebut dengan penilaian. Pendidik membandingkan 

perkembangan nyata yang terjadi pada seorang anak dengan kriteria perkembangan 

yang berlaku secara normatif. 

 

 

C. Pendidikan Anak Usia Dini, Asesmen dan Perkembangan 

 

Pendidikan merupakan suatu aktivitas usaha yang dilakukan manusia untuk 

membantu mempersiapkan seseorang individu mewujudkan berbagai potensi 

kemanusiaan. Dalam beberapa pemikiran, pendidikan dimaknai sebagai usaha 

memanusiakan manusia. Usaha dalam pendidikan ditujukan pada pengembangan 

potensi kemanusiaan. Dalam konteks ini, pendidikan dimaknai sebaga usaha sadar 

yang dilakukan secara teratur, terencana dan berkelanjutan melalui hubungan 

interaksional antara anak didik dengan pendidik untuk membimbing dan membantu 

anak didik mengembangkan berbagai potensinya. Dari makna ini pendidikan telah 
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ditempatkan pada posisi yang strategik, baik dalam konteks pengembangan 

akademik (teoritik), praksis maupun kebijakan pada berbagai negara.  

Sebagai suatu proses yang terencana dan berkesinambungan, usaha yang 

dilakukan melalui pendidikan membutuhkan kegiatan asesmen dan penilaian 

(evaluasi) untuk mendapatkan data tentang seberapa usaha pendidikan yang telah 

dijalankan memperoleh hasil yang diharapkan, baik berupa gambaran hasil belajar, 

peta perkembangan anak dan proses belajar yang ditunjukkan anak. Hasil asesmen 

dan penilaian terhadap usaha pendidikan akan menjadi acuan untuk merencanakan 

dan mengembangkan usaha berikutnya secara lebih baik dan lebih berkualitas. Oleh 

karena itu, dimensi asesmen dan penilaian juga telah ditempatkan sebagai bagian 

dari aktivitas akademik, praksis dan kebijakan dalam pengelolaan pendidikan pada 

berbagai jenis, jenjang dan satuan pendidikan. 

Dalam konteks akademik, asesmen dan penilaian bukan hanya dikaji secara 

teoritik dalam mata kuliah di berbagai jurusan pendidikan tetapi juga menjadi 

bagian pengembangan keilmuan pada program studi di tingkat Pasca Sarjana. 

Program studi yang melakukan kajian pada bidang penilaian biasanya ada dibawah 

program studi Penelitian dan Evaluasi Pendidikan. Berbagai filosofis, model, 

pendekatan dan metode/teknik serta prosedur penilaian telah banyak dikembangkan 

oleh para ahli evaluasi pendidikan. Dalam konteks akademik, penilaian (evaluasi) 

sesungguhnya memiliki dimensi kajian yang sangat luas mencakup evaluasi 

terhadap seluruh komponen sistem pendidikan, termasuk evaluasi kurikulum, 

evaluasi pendidik, evaluasi anak didik, evaluasi program, evaluasi sarana prasarana, 

evaluasi kebijakan pendidikan, evaluasi perangkat evaluasi yang dipergunakan dan 

evaluasi komponen lainnya.  

Evaluasi pendidikan dalam kajian  ini akan memposisikan dan 

memfokuskan kajian pada asesmen dan penilaian pembelajaran sebagai bagian inti 

dari evaluasi pendidikan itu sendiri. Asesmen dan penilaian pembelajaran 

merupakan derivasi secara lebih aktual penerapan evaluasi kegiatan pendidikan 

melalui kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan terutama pada lembaga 

pendidikan formal dan non formal. Sasaran asesmen dan evaluasi pembelajaran 

juga hanya dibatasi pada konteks pendidikan anak usia dini sampai usia sekolah 
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dasar. Namun demikian, pengunaan  konsep asesmen dan penilaian akan ditujukan 

juga secara bersamaan dalam kegiatan pendidikan dan pembelajaran. 

Dalam konteks kebijakan pendidikan, penilaian merupakan salah satu 

komponen yang diatur dalam sistem pendidikan dan telah dijabarkan menjadi 

sebuah standar nasional.  Pemerintah telah mengatur dasar-dasar penilaian dalam 

PP nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, khususnya pada 

pasal 63, 64 dan 65. Secara prinsip pasal-pasal tersebut memberikan penjelasan 

bahwa penilaian dapat dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan dan pemerintah. 

Penilaian oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau 

proses, kemajuan dan perbaikan hasil (pasal 64 ayat 1). Penilaian tersebut 

dimaksudkan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik, bahan 

penyusunan laporan kemajuan belajar dan memperbaiki proses pembelajaran (pasal 

64 ayat 2). Panduan penilaian ini secara umum telah dijabarkan melalui Peraturan 

Menteri Pendidikan Nomor 20 Tahun 2007 tentang standar penilaian. Dalam 

lampiran peraturan tersebut dikemukakan bahwa penilaian pendidikan adalah 

proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil 

belajar peserta didik. Penilaian pendidikan dalam penjelasan standar tersebut telah 

direduksi secara lebih mikro menjadi evaluasi hasil belajar peserta didik. Fokus 

mikro ini menggambarkan salah satu bagian evaluasi pembelajaran yang dapat 

mencakup evaluasi input (masukan), evaluasi proses pembelajaran, evaluasi hasil 

pembelajaran, evaluasi output (keluaran) dan evaluasi outcome (lulusan). 

Paradigma pemikiran tersebut diadopsi dari konsep pemikiran Roger Kaufman 

dalam buku Evaluation Without Fear. 

Untuk melihat dan menggambarkan keberhasilan pembelajaran yang telah 

dilakukan serta terjadinya perkembangan potensi anak didik, maka perlu diadakan 

kegiatan asesmen dan penilaian. Kegiatan asesmen dan penilaian dapat dilakukan 

terhadap proses maupun hasil belajar anak didik. Asesmen proses biasanya 

diarahkan pada pemerolehan informasi tentang bagaimana belajar dan pembelajaran 

itu terjadi. Asesmen belajar dilakukan pada saat anak-anak mengikuti dan 

melakukan berbagai proses belajar yang dapat ditunjukkan dengan keseriusan, 

kedisiplinan, tanggung jawab, kerapihan, kecermatan dan keaktifan selama proses 

belajar berlangsung. Pada sisi proses pembelajaran, guru dapat menilai kesesuaian 
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tujuan dengan materi pembelajaran, sumber belajar yang dipergunakan, metode dan 

media, proses pembelajaran selama berlangsung. Adapun asesmen dan penilaian 

perkembangan anak ditujukan untuk mengetahui dan menggambarkan perubahan 

potensi yang terjadi sebagai akibat dari proses belajar yang dilakukan anak yang 

bersangkutan. 

Seluruh cakupan asesmen dan penilaian tersebut dimaksudkan untuk 

memperoleh informasi tentang penguasaan berbagai kompetensi yang diharapkan 

dicapai dan dapat dikuasai oleh anak didik serta proses belajar dan pembelajaran 

yang telah dilakukan. Informasi sebagai hasil asesmen dan penilaian ini direkam 

dan dilaporkan kepada orang tua sebagai bentuk pertanggung jawaban publik dari 

pelayanan pendidikan yang telah diberikan. Pelaporan hasil asesmen dan penilaian 

dapat dilakukan setiap satu bulan, catur wulan atau semesteran. Pelaporan asesmen 

dan penilaian juga dapat dijadikan wahana komunikasi antara sekolah dan orang tua 

anak sehingga terjadi kesinambungan proses pembelajaran yang diberikan di 

sekolah (lembaga PAUD) dengan proses pembelajaran yang terjadi di rumah. 

 

D. Proses Asesmen, Penilaian dan Evaluasi 

 

Sebelum kita membahas lebih jauh tentang asesmen dan evaluasi, perlu 

dipahami terlebih dahulu alur proses pelaksanaan asesmen dan evaluasi. Hal ini 

agar pembaca memiliki gambaran tentang alur pembahasan yang ada dalam buku 

ini. Ada baiknya kita memulai pemahaman tersebut mencoba mengakomodasi 

pemikiran dan pendapat yang menggambarkan posisi atau kedudukan asesmen dan 

penilaian (evaluasi). Sebelum membahas lebih jauh, makna penilaian secara harfiah 

merupakan proses pemberian atau penentuan  nilai (pe...nilai....an). Makna ini 

merupakan turunan dari evaluasi (evaluation) yang berarti memberi “value” atau 

nilai. Dalam perkembangan 5 tahun terakhir, evaluasi mengalami perkembangan 

permaknaan ke arah yang lebih luas yakni evaluasi sebagai proses pengendalian 

dan penjaminan mutu, khususnya layanan pendidikan yang diberikan pada setiap 

jenis, jalur dan jenjang pendidikan. Makna evaluasi telah bergeser ke arah evaluasi 

program, evaluasi lembaga dan evaluasi kebijakan. Dalam konteks ini, sasaran 

evaluasi akan lebih luas dibandingkan dengan penilaian. 
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Gambaran berikut akan memberikan ilustrasi pandangan yang menyamakan 

dan/atau membedakan antara asesmen dengan penilaian. Penjelasan khusus tentang 

evaluasi dalam makna yang lebih luas akan dibahas dalam buku tersendiri tentang 

evaluasi pada PAUD. Berikut gambaran pemahaman antara asesmen dan penilaian. 

 

                                                                                Asesmen 

                                                                                             Penilaian 

 

 

 

                  Asesmen bagian dari penilaian 

 

 

 

 

 

 Asesmen sama dengan penilaian 

 

 

 

 

 

 Asesmen berbeda dengan penilaian 

 

Gambar pertama memberikan penjelasan pendapat ahli yang menggambarkan 

bahwa asesmen merupakan bagian dari penilaian pendidikan (pembelajaran). 

Penilaian pendidikan merupakan rangkaian proses yang berkesinambungan yang 

dimulai dari penilaian seluruh input (masukan) yang menjadi bahan olahan dari 

proses dan peristiwa pendidikan serta berakhir pada penilaian pendidikan yang 

ditujukan pada lulusan (penilaian outcome). Penilaian masukan pada suatu lembaga 

pendidikan (misalnya PAUD) akan dihadapkan pada sasaran penilaian pendidik, 

kurikulum, sarana.prasarana, anak didik dan sebagainya. Penilaian masukan (input) 
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anak didik) biasanya akan menilai berbagai potensi (perilaku) awal (entering 

behavior) sebelum program pendidikan diberikan pada mereka. Sasaran aspek 

penilaian yang luas seperti itulah yang dalam perkembangannya menjadi evaluasi 

pendidikan. Penilaian masukan anak didik inilah yang sering juga disebut dengan 

asesmen awal.  

Asesmen dalam konteks ini berusaha menjajaki dan mendeskripsikan 

berbagai potensi, karakteristik, tingkatan dan proses belajar setiap anak. Sebagai 

contoh, jika suatu lembaga PAUD melakukan asesmen perkembangan anak pada 

awal tahun ajaran baru (sebelum program pendidikan diberikan) maka proses 

tersebut dimungkinkan akan memperoleh gambaran berbagai potensi awal yang 

dimiliki oleh setiap anak. Pada lembaga PAUD tersebut, pendidik berusaha ingin 

memperoleh gambaran perkembangan bahasa (misalnya kemampuan membaca) 

anak (Usia 5-6 tahun) dengan jumlah 15. Dengan menggunakan instrumen 

sederhana observasi perkembangan kemampuan membaca, pendidik memperoleh 

gambaran hasil sebagai berikut : 

Tabel 2 

 Hasil Asesmen Awal (Juli) Kemampuan Membaca Anak Usia 5-6 Tahun 

No. Tahapan Membaca 

(Butir Indikator) 

Nama Anak Jumlah 

1. Tahap Fantasi (Magical 

Stage) 

Dona, dan Andra  2 Anak 

2. Tahap Pembentukan 

Konsep Diri (Self 

Concept Stage) 

Putri, Mega, 

Fani, dan Sindi 

4 Anak 

3. Tahap Membaca Gambar 

(Bridging Reading Stage) 

Coni, Devi, 

Nabila, Dani 

Sony dan Zaky 

6 Anak 

4. Tahap Mengenal Bacaan 

(Take off Reader Stage) 

Helda dan Sepia 2 Anak 

5. Tahap Membaca Lancar 

(Independent Reader 

Stage) 

Rama 1 Anak 

 

Berdasarkan tabel tersebut, pendidik PAUD dihadapkan pada sejumlah 15 anak 

dengan kemampuan awal membaca yang berada dalam tahapan perkembangan 

yang berbeda. Keragaman potensi membaca tersebut menunjukkan salah satu 

keunikan potensi anak usia dini dan gambaran hasil asesmen tersebut tentunya akan 
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memberikan pemahaman pada pendidik PAUD bahwa pendidik tidak mungkin 

memberikan program pengembangan membaca yang sama untuk semua anak 

walaupun mereka dalam satu rombongan kelas yang sama. Pendidik yang bijaksana 

pasti akan menyiapkan dan memberikan program pembelajaran (membaca) yang 

berbeda sesuai dengan kebutuhan anak. Setelah memperoleh gambaran tersebut dan 

pendidik menyiapkan program yang sesuai maka pendidik akan menyiapkan 

program tersebut pada rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan sesuai dengan 

tema (misalnya dibuat program pembelajaran membaca untuk satu bulan pertama di 

bulan Agustus). Setelah program diberikan dalam kurun satu bulan, pendidik 

melakukan evaluasi hasil dari program yang dilaksanakan. Pendidik menggunakan 

instrumen yang sama dan melakukan kegiatan asesmen bulan agustus dengan hasil 

sebagai berikut : 

 

Tabel 3 

Hasil Asesmen Kemampuan Membaca Anak Usia 5-6 Tahun  

(Bulan September 2014) 

No. Tahapan Membaca 

(Butir Indikator) 

Nama Anak Jumlah 

1. Tahap Fantasi (Magical 

Stage) 

- - 

2. Tahap Pembentukan 

Konsep Diri (Self 

Concept Stage) 

Putri, Dona, dan 

Andra 

3 Anak 

3. Tahap Membaca Gambar 

(Bridging Reading Stage) 

Coni, Dani, 

Devi, Nabila,  

Mega, Fani, dan 

Sindi 

7 Anak 

4. Tahap Mengenal Bacaan 

(Take off Reader Stage) 

Helda Sony dan 

Zaky 

3 Anak 

5. Tahap Membaca Lancar 

(Independent Reader 

Stage) 

Rama dan Sepia 2 Anak 

 

Tabel tersebut menggambarkan hasil asesmen kemampuan membaca 15 anak usia 

5-6 tahun di suatu lembaga PAUD. Pendidik membandingkan kemampuan 

membaca setiap anak pada hasil asesmen awal dengan kemampuan membaca pada 

bulan agustus. Proses membandingkan dan memberikan status perkembangan 
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kemampuan membaca pada setiap anak yang dilakukan pendidik inilah yang 

disebut dengan penilaian. Pendidik memperoleh gambaran nilai perkembangan dari 

setiap anak. Dari gambaran tersebut cukup jelas jika ada yang memahami bahwa 

asesmen memiliki kesamaan dengan evaluasi (penilaian).  

Dalam konteks yang lebih luas dan telah disinggung dibagian awal 

pembahasan ini, asesmen dapat dipandang berbeda dengan penilaian. Asesmen 

merupakan proses penelusuran dan penggambaran berbagai kondisi anak didik, 

khususnya potensi yang aktual (kemampuan nyata) sedangkan penilaian memiliki 

makna yang lebih luas, mendalam dan komprehensif. Penilaian mencakup semua 

kegiatan asesmen dan sasaran serta komponen yang lebih luas. Penilaian dilakukan 

untuk menentukan value atau nilai (penilaian) yang diperoleh dengan cara 

membandingkan suatu hasil yang diperoleh dengan suatu hasil lain atau kriteria 

tertentu yang dijadikan rujukan. 

 

Tabel 4 

Hubungan Asesmen, Penilaian dan Evaluasi 

Cakupan Evaluasi 

Masukan 

(Input) 

Proses Hasil (Product) Keluaran 

(Output) 

Lulusan 

(Outcome) 

Pendidik 

Anak Didik 

Kurikulum 

Sarana prasarana 

 

 Asesmen Akhir   

Asesmen Awal 

(Entering 

Behavior) 

Asesmen 

(Penilaiann) 

Proses 

Penilaian   

 

Kedudukan Asesmen, Penilaian dan Evaluasi  

Tabel di atas memberikan gambaran bahwa evaluasi dapat dilakukan 

pada seluruh komponen dalam sistem pendidikan yang mencakup (1) 

evaluasi input (kurikulum, sarana/prasarana, tenaga pendidik, anak 

didik), (2) evaluasi proses yang mencakup perencanaan dan 

pelaksanaan pembelajaran, (3) evaluasi hasil, (4) evaluasi keluaran dan 

(5) evaluasi lulusan. Asesmen ditujukan pada anak usia dini sebagai 

input (masukan), ketika anak berada dalam proses pembelajaran dan 
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ketika anak menjadi hasil dari proses pembelajaran (mencakup 

pengetahuan, sikap, perilaku, kemampuan dan/atau keterampilan. 

Penilaian biasanya ditujukan pada proses dan hasil belajar anak didik. 

Dengan demikian, asesmen yang dilakukan di sepanjang proses 

pembelajaran berlangsung dapat dilanjutkan dengan proses penilaian. 

Hal ini juga dapat dilakukan untuk asesmen hasil yang dilanjutkan 

dengan penilaian. 
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BAB 2 

KONSEP DASAR ASESMEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fokus pembahasan bab ini : 

1. Menunjukan pemahaman tentang pentingnya 

asesmen dalam pembelajaran anak usia dini. 

2. Mendeskripsikan pengertian asesmen. 

3. Mendeskripsikan tujuan dilaksanakannya 

asesmen dan prinsip-prinsip pelaksanaan 

asesmen. 
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A. Mengapa Asesmen itu Penting pada Anak Usia Dini? 

 

Penjelasan Bab 1 sebenarnya telah banyak memberikan gambaran dan contoh 

betapa pentingnya asesmen dilakukan pada anak usia dini. Bagian ini akan berusaha 

memberikan beberapa tekanan untuk meyakinkan pada kita tentang pentingnya 

asesmen dipelajari dan diterapkan yang tidak hanya untuk kalangan pendidik 

profesional tetapi juga para orangtua di rumah. 

Asesmen akan memberikan pada kita sejumlah informasi, keterangan 

atau data tentang berbagai hal tentang anak, seperti informasi tentang kesehatan 

fisik dan kemampuan serta keterampilan fisik anak, keterangan kemampuan 

berbahasa, kemampuan berpikir, keterampilan sosial-emosi dan sikap/perilaku 

moral serta agama. Informasi atau keterangan tersebut dibutuhkan untuk memahami 

ada dimana kondisi anak kita dan bantuan apa yang diberikan untuk anak kita serta 

bagaimana bentuk bantuan sebaiknya diberikan. Sudut pandang ini memberikan 

tekanan pada kita betapa pentingnya asesmen dipahami dan dikuasai oleh kita 

sebagai orang dewasa, pendamping anak dan pemerhati anak agar dapat membantu 

tumbuh kembang anak-anak kita secara wajar dan optimal. 

Secara formal, asesmen dapat dipergunakan untuk membantu kalangan 

pendidik profesional memperoleh  gambaran nyata tentang kondisi awal anak didik 

yang menjadi subjek didik sebelum kurikulum dan pembelajaran diterapkan untuk 

mereka. Pendidik profesional akan secara cermat dan rinci menemukan serta 

mendeskripsikan berbagai potensi, baik berupa pengetahuan, sikap, perilaku dan 

keterampilan yang telah dimiliki setiap anak sebelum program pembelajaran 

diberikan. Keterangan awal sebagai hasil asesmen ini perlu disampaikan pada 

orangtua atau pihak keluarga anak agar mereka menyadari kondisi awal ketika anak 

mereka diserahkan untuk dididik di suatu lembaga PAUD. Data asesmen awal ini 

menjadi pintu pembuka bagi terjadinya komunikasi dan saling pengertian antara 

pihak keluarga anak usia dini dengan pihak lembaga PAUD.  

Berdasarkan data asesmen awal inilah, kalangan pendidik profesional di 

lembaga PAUD bekerja secara profesional untuk menyusun program, proses, 

lingkungan dan media/alat yang dipergunakan dalam pembelajaran pada setiap 

anak dan/atau sekelompok anak. Hasil asesmen akan memberikan kesempatan pada 

pendidik profesional untuk menyusun dan mengembangkan suatu konsep yang 
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disebut dengan kurikulum berdiferensiasi (differensial curriculum) yakni kurikulum 

yang dirancang dan dikembangkan secara berbeda sesuai dengan kebutuhan dan 

perkembangan aktual anak yang berbeda. Perancangan kurikulum yang dimaksud 

mencakup pemilihan program, proses pembelajaran, pendekatan dan metode, media 

dan alat serta penataan lingkungan belajar yang dibutuhkan. 

Gambaran pentinganya aspek tersebut dapat dilihat dari berbagai 

perspektif berikut : 

1. Tinjauan Psikologis 

Kepentingan dilaksanakannya asesmen harus dilihat dari beberapa sisi salah 

satunya yaitu dari landasan psikologis. Landasan psikologis merupakan acuan 

konseptual akademis yang berisi kajian konsep psikologi yang memberikan 

pemahaman berbagai konsep tentang perkembangan anak (psikologi perkembangan 

dan perkembangan anak), bagaimana cara anak belajar (psikologi belajar) dan 

faktor yang mempengaruhi belajar anak (psikologi pendidikan). Dimana kondisi 

anak berbeda satu sama lain dan setiap anak memiliki keunikannya masing-masing. 

Dalam konteks psikologi perkembangan dan perkembangan anak, setiap anak 

didik memiliki karakteristik dan tahapan perkembangan normatif yang relatif sama 

sesuai dengan usia kalender (cronological ages). Standar normatif perkembangan 

ini akan menjadi kerangka acuan dalam menyusun standar kompetensi 

perkembangan sesuai dengan usia kelender masing-masing murid. Walaupun secara 

normatif anak memiliki standar perkembangan yang relatif sama namun dalam 

proses pencapaiannya, setiap anak memiliki keunikan, tempo dan irama 

perkembangan masing-masing. Terdapat perbedaan kondisi psikologis (mental 

ages) yang telah dimiliki dan dicapai setiap anak didik dibandingkan dengan 

standar perkembangan yang sesuai dengan usia kalender (sesuai usia). 

Setiap anak memilki gaya/tipe yang unik dan khas dalam memperoleh 

pengetahuan dan keterampilannya. Secara umum, ada tiga tipe belajar (Learning 

style) yang dapat ditunjukkan oleh seorang anak. Masing-masing anak ada yang 

dominan pada salah satu tipe belajar, ada yang lemah ketiganya dan anak anak yang 

kuat ketiganya. Gambaran tipe belajar anak dapat disampaikan sebagai berikut: 
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A. Tipe Auditori (Auditive learning style) 

Pada tipe ini, anak akan mempelajari suatu secara baik dengan menggunakan 

kemampuan mendengarnya. Pemahaman terhadap sesuatu akan lebih cepat dan 

baik kalau anak mendengarkan sesuatu yang dipelajari. Anak-anak tipe ini 

biasanya akan belajar sesuatu dengan membaca dan mengeraskan bacaannya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Tipe Visual (Visual learning style) 

Anak tipe visual akan memiliki kekuatan belajar dengan cara melihat 

secara langsung tentang berbagai hal yang dipelajari. Pemahamannya akan 

menjadi kuat dan baik jika anak melihat, membaca atau mengamati sesuatu 

yang dipelajari secara langsung.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Tipe Kinestetik-Taktil (Kinestetic learning style) 

Tipe belajar kinestetik atau taktil akan mengadalkan sentuhan, rabaan atau 

gerak dalam mempelajari sesuatu secara baik. Anak tipe kinestetik akan 

Karakteristik umum tipe auditori adalah : 

a. Belajar dengan mengutamakan suara/kata. 

b. Senang berbicara atau mengolah kata. 

c. Menjadi tenang dengan situasi bernuansa musik.  

d. Senang membaca dengan keras. 

e. Mampu mengikuti arahan secara lisan dengan jelas 

dan tepat.  
 

Adapun karakteristik umum tipe belajar ini adalah :  

a. Tertarik pada objek yang berkaitan dengan 

pemandangan. 

b.  Mudah mengingat tanda-tanda atau simbol visual 

(gerak, warna, bentuk dan ukuran). 

c.  Menunjukkan kordinasi tangan dan mata secara 

baik. 

d.  Menunjukkan kemampuan menggambar dan 

melukis dengan baik. 
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memahami sesuatu secara baik dengan cara bergerak, menyentuh atau 

melakukan sesuatu.   

 

 

 

 

 

 

 

Selain tipe belajar tersebut, banyak aspek psikologis yang harus diketahui, 

dipahami dan dipetakan oleh pendidik melalui proses asesmen. Aspek psikologis 

yang dimaksud diantaranya adalah minat belajar, motivasi internal, perhatian, 

motorik halus/kasar, keterampilan menyimak, keterampilan menulis, keterampilan 

membaca, keterampilan berbicara, perilaku moral, sikap  beragama, perilaku sosial, 

pengendalian emosi dan sebagainnya. Berbagai aspek perkembangan tersebut perlu 

diungkap dan dipahami pendidik sebelum pendidik merencanakan dan 

melaksanakanan kegiatan pembelajaran. Jika menelaah dan menggambarkan 

keragaman kondisi berbagai aspek psikologis maka pendidik akan menemukan 

keragaman itu begitu sangat spesifik untuk masing-masing anak. Hal ini sejalan 

dengan sifat dan hukum perkembangan bahwa perkembangan bersifat individual 

(individual differences). Oleh karena itu maka pembelajaran seharusnya bersifat 

individual sesuai dengan keragaman masing-masing anak dan inilah yang menjadi 

salah satu pijakan sebagian ahli yang menghendaki pembelajaran itu bersifat 

individual (individual learning). Dengan demikian, secara ideal seharusnya 

kurikulum disusun sesuai dengan banyaknya keragaman yang ditemukan pada anak 

usia dini (differences curriculum) sehingga setiap anak mengggunakan kurikulum 

yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan aktual yang dicapaiannya. Pola 

inilah yang mendorong munculnya kurikulum individual dan pembelajaran 

individual.  

 

 

 

Karakteristik umum tipe belajar kinestetik  

a. Belajar dengan mengutamakan sentuhan atau gerakan.  

b. Senang melakukan gerakan-gerakan. 

c. Cenderung cepat emosi/marah (tidak sabar). 

d. Menunjukkan keunggulan  dalam olah raga.   
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2. Tinjauan Pedagogis 

Dalam pendidikan dikenal tiga palsafah pendidikan yaitu aliran nativisme, 

empirisme dan konvergensi. Aliran nativisme yang dipelopori oleh Arthur 

Schopenhour berpendapat bahwa perkembangan individu dipengaruhi oleh potensi 

yang dibawa dari lahir. Aliran empirisme yang dipelopori oleh John Locke 

berpendapat bahwa perkembangan seseorang dipengaruhi oleh pengalaman 

empirik dari lingkungan. Dari kedua aliran tersebut, lahirlah penggabungan dari 

keduanya yang berpendapat bahwa perkembangan seseorang tidak hanya dari 

faktor internal (yang dibawa dari lahir) akan tetapi terbentuk dari faktor eksternal 

(pengalaman dari lingkungan sekitar). Aliran ini disebut aliran konvergensi yang di 

pelopori oleh William Stern. Faktor eksternal yang mempengaruhi perkembangan 

anak diantaranya yaitu lingkungan keluarga dan masyarakat.   

Keluarga sebagai pendidik pertama dan utama memberikan pengaruh 

yang besar dalam perkembangan anak. Keluarga yang dimaksud tidak hanya ibu 

dan ayah sebagai orang tua, tetapi semua anggota keluarga seperti kakak, adik dan 

semua yang berada dirumah. Semua anggota keluarga yang menjadi bagian dalam 

mendidik dan memberikan pola asuh baik secara langsung maupun tidak langsung 

akan mewarnai perkembangan setiap anak. Hal ini terjadi karena adanya interaksi 

yang intensif oleh setiap anggota keluarga.  Oleh karena itu, pola asuh dan 

perlakuan yang didapat dalam keluarga akan menjadi bekal anak untuk menjalani 

perkembangannya disetiap aspek sebagai mahluk individu, sosial dan juga mahluk 

Tuhan (religi).  

Masyarakat dalam cangkupan yang lebih kecil seperti sekolah 

merupakan salah satu komponen dari faktor eksternal yang juga mempengaruhi 

perkembangan anak. Segala sesuatu yang ada di masyarakat, dimulai dari adat 

istiadat, nilai-nilai yang berlaku di suatu tempat, bahasa, dan juga budaya. 

Perbedaan tersebut mempengaruhi kebutuhan anak akan pendidikan, temasuk di 

dalamnya tahapan perkembangan, proses dan program yang dibutuhkan anak. 
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B. Pengertian Asesmen & Evaluasi 

 

Pada bagian terdahulu telah memberikan isyarat tentang makna asesmen 

sebagai proses pemerolehan berbagai informasi atau keterangan tentang keadaan 

individu pada satu atau beberapa aspek/dimensi yang dapat dijadikan dasar untuk 

membuat pertimbangan keputusan tertentu. Dalam pandangan lain, Dominic F. 

Gullo (2005;p.23) memandang “Assessment is a procedure used to determine the 

degree to which an individual child possesses a certain attribute”. Asesmen 

merupakan suatu prosedur menentukan tingkatan penguasaan proses individu 

pada atribut tertentu. Pandangan ini menekankan asesmen sebagai suatu proses 

untuk menentukan proses penguasaan atribut tertentu, misalnya atribut 

keterampilan menulis. Istilah asesmen seperti ini oleh Gullo dapat dipergunakan 

secara bergantian dengan pengukuran, “The term assessment can be used 

interchangeably with measurement”. Konsep ini menunjukkan bahwa proses 

dalam asesmen tidak mungkin terpisahkan dengan kegiatan pengukuran yang 

merujuk pada proses mengetahui keadaan sesuatu (atribut) secara apa adanya.  

Pandangan lain diungkapkan Barbara E. Walvoord (2004; pp 2-3) bahwa 

“Assessment as the systematic collection of information about student learning, 

using the time, knowledge, expertise, and resources availlable, in order to inform 

decision about how to improve learning”. Pandangan tersebut memberikan makna 

bahwa asesmen sebagai proses pengumpulan informasi yang bersifat sistematik 

yang berkaitan dengan belajar murid, penggunakan waktu, pengetahuan, keahlian 

dan sumber daya yang bermanfaat agar dapat menggunakan informasi untuk 

memutuskan bagaimana peningkatan belajar murid. Sejalan dengan pendapat 

terseebut, Catherine menjelaskan bahwa “Assessment is the systematic collection, 

review and use of information about educational program undertaken for the 

purpose of improving student learning and development”. Pandangan ini 

mengungkapkan bahwa asesmen adalah pengumpulan, penelaahan dan 

penggunaan informasi secara sistematik tentang program pendidikan yang 

dipergunakan untuk tujuan meningkatkan perkembangan dan belajar murid.  
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Dwyer memberikan batasan “ Assessment of student learning : the proccess by 

which we ascertain through data collection if students have learned the skills, 

content, and habist of mind that will make them succesfull; if students are not 

learning, we dicide on changes in the curriculum or teaching strategy to improve 

learning”. Hal ini memberikan makna bahwa asesmen belajar murid sebagai 

proses pengumpulan data untuk menentukan keterampilan,  isi dan kebiasaan 

yang dipelajari murid yang dipergunakan untuk membuat murid berhasil dan 

melakukan pengubahan kurikulum atau  strategi untuk meningkatkan belajar 

murid.  

Dalam konteks yang lebih luas, Walter Dick, Lau Carey dan James O. 

Carey (2005:22) menggunakan istilah Need Assesment. Adapun yang dimaksud 

need assesment itu mengumpulkan informasi tentang kondisi kemampuan secara 

actual, sesuai dengan seberapa jauh kesenjangan antara kemampuan standar 

normatif dengan kemampuan aktualnya.  

Hargrove dan Potet (1984 : 1) memandang bahwa asesmen merupakan 

salah satu  dari tiga aktivitas evaluasi pendidikan. Ketiga aktivitas tersebut adalah 

(1) asesmen, (2) diagnosis dan (3) preskriptif.  Dalam pandangan ini, asesmen 

merupakan langkah awal yang dilakukan untuk menegakkan diagnosis, dan 

berdasarkan diagnosis tersebut dibuat preskripsi. Preskripsi sendiri dalam bentuk 

aktualnya adalah berupa program pendidikan yang diindividualkan 

(individualized education programs). Meskipun asesmen  pada umumnya 

dilakukan sebelum kegiatan pembelajaran, akan tetapi asesmen sesungguhnya 

berlangsung sepanjang proses pembelajaran. 

 Asesmen merupakan data yang dapat dipercaya dan otentik dalam proses 

pembelajaran dalam kelas. Berdasarkan pengertian di atas, maka data asesmen 

yang berupa informasi perkembangan anak harus dilengkapi dengan data yang 

otentik. Data/informasi ini harus diperoleh dengan berbagai teknik. Berbagai 

macam teknik diperlukan untuk mengumpulan data dari berbagai aspek yang 

bervariasi. 

Banyak yang berpikir bahwa asesmen memiliki pengertian yang sama dengan 

evaluasi. Menurut Neil Shambaugh dan Susan G. Magliaro (2006:120) asesmen 

memiliki arti yang sama dengan evaluasi ketika adanya keputusan tentang 
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kelulusan, pengakuan, ketetapan tentang kondisi (kemampuan) anak. Asesmen pada 

dasarnya bukanlah untuk mengetahui hasil belajar anak, akan tetapi untuk 

merancang menu pembelajaran yang dibutuhkan dan sesuai dengan tahapan 

perkembangan dan kebutuhannya. Ruang lingkup asesmen jauh lebih luas 

dibandingkan evaluasi. Asesmen  juga melihat tentang gaya belajar anak dan juga 

kebutuhan anak untuk perkembangannya. Berbeda dengan evaluasi yang memuat 

informasi anak tentang tingkat atau hasil belajar saja.  

Melihat beberapa pendapat di atas, asesmen dapat diartikan dengan konteks 

yang lebih spesifik yaitu proses pengumpulan informasi tentang tingkatan-

tingkatan, gaya/tipe belajar anak dan berbagai keterampilan anak yang didukung 

dengan bukti yang otentik dalam membuat keputusan tentang program dan proses 

pembelajaran yang dibutuhkan oleh mereka. Sedangkan melihat pendapat Walter 

dkk maka kebutuhan yang dimaksud yaitu adanya kesenjangan antara 

perkembangan yang seharusnya dicapai dengan pekembangan aktual yang terjadi. 

Semakin jauh kesenjangan tersebut maka akan semakin besar kebutuhan anak 

terhadap program dan proses pembelajaran. 

Oleh karena itu, proses asesmen dilakukan di awal sebelum pendidik 

memberikan program pembelajaran. Dengan demikian asesmen berbeda dengan 

evaluasi. Asesmen  dilakukan sebelum diberlakukan program pembelajaran dan 

hasil akhir dari asesmenyaitu adanya program yang didisain sesuai dengan 

perkembangan dan kebutuhan anak. Sedangkan evaluasi dilakukan setelah 

diberikan program pembelajaran dengan maksud mengukur sejauh mana 

keberhasilan program tersebut.  

 

 

C. Tujuan Asesmen 

 

Beberapa hal yang harus diperhatikan ketika akan melakukan asesmen, 

yaitu asesor harus menentukan tujuan asesmen. Dengan menentukan tujuan 

asesmen, maka akan terjawab beberapa pertanyaan berikutnya yaitu konsep/materi 

pembelajaran, metode, teknik, alat dan media. Edward Chirtenden dalam Bonnie 

Campbel (1994 : 8) menyatakan empat tujuan asesmen, yaitu untuk tetap berada 

pada jalur untuk mencapai tujuan pembelajaran (keeping track), mencari tahu 
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sampai sejauh mana kemampuan anak dan juga minat anak (finding out), 

memonitoring perkembangan anak (checking up), dan membuat 

kesimpulan/keputusan berkaitan dengan program dan pengelompokan (summing 

up). Empat tujuan itu dapat diaplikasikan dalam pembalajaran, diantaranya yaitu 

menentukan cara/metode pembelajaran, memeriksa apabila ada permasalahan 

dalam pembelajaran, mengetahui kemampuan anak, dan merekapitulasi 

kemampuan anak. Tujuan menurut Edward di atas dapat terlihat bahwa asesmen ini 

merupakan salah satu proses dalam persiapan pelaksanaan pembelajaran.  

Tercapainya tujuan pembelajaran tergantung dari bagaimana proses 

pembelajaran tersebut berlangsung. Untuk melaksanakan proses pembelajaran yang 

sesuai dengan kebutuhan anak, maka perlu adanya observasi awal untuk 

mengetahui karakteristik, kondisi dan kemampuan awal anak. Pengenalan tentang 

gaya belajar, minat, skill  dan pengetahuan anak sangat penting untuk follow up dari 

hasil asesmen. 

Berbeda dengan Edward, Joyce S. Choate dkk (1992:9) berpendapat bahwa 

tujuan asesmen diantaranya yaitu penyeleksian (screening), menggambarkan 

kemampuan (determining eligibility) dan pengajaran (instruction). Tujuan asesmen 

yang dikemukakan oleh Joyce S. Choate dkk mengarah pada implementasi 

kurikulum yang dipergunakan oleh lembaga pendidikan tersebut. Hal ini sangat 

rasional, karena hasil belajar anak yang terlihat dari kompetensi lulusan (out put) 

dapat tergambar dengan jelas dalam kurikulum. Hal ini akan akan mengarahkan 

pendidik dalam membuat program yang sesuai dengan karakteristik dan tahapan 

perkembangan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

Dalam pandangan Salvia dan Ysseldyke seperti dikutip oleh Lerner 

(1988:54), dalam kaitannya dengan upaya penanggulangan kesulitan belajar, 

asesmen dilakukan untuk 5 keperluan, yaitu (1) penyaringan (screening), (2) 

pengalihtanganan (referal), (3) klasifikasi (classification), (4) perencanaan 

pembelajaran (instructional planning), dan (5) pemantauan kemajuan belajar anak 

(monitoring pupil progress). pada penyaringan, anak-anak berkesulitan belajar di 

suatu kelas atau  sekolah diidentifikasi untuk memntukan anak-anak mana yang 

memerlukan pemeriksaan lebih komprehensif. dlam penyaringan dilakukan 

evaluasi intensif. berdasarkan hasil evaluasi sepintas, misalnya melalui observasi 
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informasi oleh guru, untuk memnentukan siapa di antara anak-anak yang 

memerlukan evaluasi intensif. berdasarkan hasil evaluasi tersebut, selanjutnya 

anak dialihtangankan (referral) ke seorang ahli, misalnya psikolog atau dokter, 

untuk memperoleh pemeriksaan lebih lanjut. berdasarkan hasil pemeriksaan 

tersebut anak diklasifikasikan untuk memntukan apakah mereka benar-benar 

memerlukan pelayanan khusus. pada tahap ini asesmen dilakukan untuk 

keperluan klasifikasi kesulitan. pada tahap perencanaan pembelajaran, asesmen 

untuk keperluan penyusunan program perencanaan individual. dalam memantau 

kemajuan belajar anak, asesmen dapat dilakukan dengan menggunakan tes 

formal. tes informal, observasi, dan prosesur asesmen 

Menurut Neil Shambaugh dan Susan G. Magliaro (2006:121) tujuan 

asesmen dalam pembelajaran diantaranya yaitu: 

a. Penempatan (placement). 

Hasil asesmen dapat menjadi rekomendasi guru dalam menempatkan anak 

dalam kelompok yang sesuai dengan tahapan perkembangan dan 

kebutuhannya. 

b. Diagnosa (diagnostic). 

Dengan asesmen, asesor atau guru dpat mengetahui permasalahan dan 

kesulitan yang dihadapi anak. 

c. Perkembangan (formative). 

Asesmen juga bertujuan untuk mengetahui perkembangan anak selama 

proses pembelajaran. 

d. Hasil akhir (summative). 

Hasil akhir (summative) setelah melakukan asesmen yaitu untuk mengukur 

pembelajaran anak.  

Melihat tujuan di atas, maka terdapat kerancuan antara asesmen dan 

evauasi. Apabila dalam asesmen terdapat tujuan berupa pengambilan keputusan 

tentang kelulusan atau hasil belajar maka akan sama dengan evaluasi. Kecuali 

proses mendapatkan informasi itu ada di awal ketika akan dimulainya 

pembelajaran, maka hasil belajar yang dimaksud bukanlah untuk menentukan 

kelulusan atau kenaikan tingkat/kelas akan tetapi untuk mengetahui asal kelompok 
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anak. Apabila anak berasal dari kelas 1 dan akan melanjutkan ke kelas 2, maka alat 

dan materi pun disesuaikan dengan kelas 1. 

Berdasarkan referensi di atas maka ada beberapa tujuan dari asesmen, 

diantaranya : 

a. Penyaringan/penyeleksian (Screening). 

 Penyaringan atau penyeleksian yang dimaksud disini bukan menyaring atau 

menyeleksi anak usia dini dalam rangka penerimaan murid baru. Penyaringan 

yang dimaksud adalah asesmen bertujuan untuk membantu anak menyeleksi 

berbagai kebutuhan dan perkembangan yang dicapai sesuai dengan jenis 

program dan aktivitas bermain yang akan dilaluinya. 

b. Menggambarkan berbagai jenis keterampilan yang terarah (Determining 

Eligibility). 

 Asesmen dapat diarahkan untuk memperoleh gambaran dan temuan berbagai 

jenis keterampilan yang telah dikuasai anak, misalnya keterampilan mengurus 

diri sendiri, keterampilan sosial, keterampilan fisik dan gerak dan jenis 

keterampilan pra-akdemik seperti menulis dan berhitung. Gambaran ini perlu 

dikenali, dipetakan dan dikelompokan agar anak memperoleh gambaran 

program serta proses pembelajaran yang sesuai dengan tingkat keterampilan 

yang telah dikuasainya. 

 

c. Penyusunan/pengembangan program pembelajaran yang tepat dan sesuai 

(Programing Planing). 

 Asesmen juga ditujukan untuk merencanakan berbagai jenis program, proses 

serta alat permainan yang dibutuhkan oleh anak dalam kegiatan pembelajaran. 

Ketepatan jenis program disesuai dengan hasil asesen pada kebutuhan, tingkat 

perkembangan serta jenis keterampilan yang telah dikuasai anak.  

  

d. Membuat keputusan tentang penempatan (Mapping). 

 Asesmen ditujukan untuk memperoleh gambaran posisi setiap anak dari 

perkembangan normatif di kelompok usianya. Posisi perkembangan setiap 

anak dapat dipetakan (mapping) dan selanjutnya guru dapat memutuskan 

program pembelajaran yang sesuai (appropriate) untuk setiap anak atau setiap 
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kelompok anak. Dengan demikian, pendidik akan menyediakan program yang 

berbeda (differensiasi program) sesuai dengan kebutuhan dan tingkat 

pencapaian perkembangan pada setiap atau kelompok anak. 

e. Memantau pekembangan anak (Monitoring). 

 Asesmen dapat ditujuakan untuk memantau (memonitor) tingkat kemajuan 

yang dicapai anak dalam menguasai berbagai aspek perkembangan.  

 

 

D. Prinsip Asesmen 

 

Dalam melaksanakan asesmen, ada beberapa hal prinsip yang harus 

diperhatikan. Beberapa prinsip tersebut yaitu: 

a.  Advokasi (Pendampingan) 

Dalam proses pemberian pelayanan pendidikan, salah satu yang harus 

diperhatikan yaitu memberikan bantuan pendampingan belajar anak didik, baik 

secara individual maupun kelompok anak yang relatif homogen. Oleh karena itu 

penting adanya pengelompokan (grouping) berdasarkan perkembangan anak 

apabila lembaga pendidikan tersebut belum dapat memberikan pelayan secara 

individual. Pengelompokan tersebut akan memudahkan pendidik/guru dalam 

memberikan pelayanan advokasi (pendampingan). Selain itu pendampingan juga 

diberikan pada anak didik dengan kebutuhan khusus untuk remedial dan pengayaan 

atau kebutuhan khusus lainnya. 

b.  Kesesuaian Pemprograman 

 Analisis kebutuhan anak (Need Asesmen Analyses) akan memberikan bantuan 

dalam penyusunan dan pengembangan program dan proses pembelajaran sesuai 

dengan kebutuhan dan kemampuan aktual yang dimiliki anak didik. Tidak hanya 

dengan kemampuan aktual anak, akan tetapi banyak hal seperti gaya /tipe belajar 

(learning style), minat dan lingkungan. Karena setiap kemampuan awal (Entering 

Behavior) anak berbeda satu dengan yang lainnya, maka program, proses dan 

media yang diberikan pun akan berbeda untuk masing-masing individu atau 

kelompok anak didik. 
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c.  Ketergantungan pada alat atau metode 

Keberhasilan guru melakukan asesmen sangat tergantung pada metode dan 

alat yang dipergunakan. Setiap kompetensi yang ada di setiap aspek perkembangan 

yang akan diasesmen tentu akan menggunakan metode dan media yang berbeda. 

Semuanya disesuaikan dengan tujuan dan prosesnya. Pemilihan media dan metode 

yang tidak sesuai tentu tidak akan menhasilkan data/informasi yang maksimal. Oleh 

karena itu penggunaan metode dan alat disesuaikan dengan karakteristik sasaran 

asesmen yang dilakukan. 

d.  Equity (Keseimbangan) 

Asesmen dilakukan terhadap sasaran subjek didik dan aspek perkembangan 

secara seimbang sehingga akan memberikan gambaran yang komprehensif. 

Pengumpulan data untuk semua aspek bidang pengembangan dengan tidak 

menitikberatkan hanya pada aspek tertentu (mis : aspek akademis saja). Seperti 

yang dikemukakan Howard Gardner bahwa manusia memiliki 8 kecerdasan yang 

kesemuanya memerlukan perhatian khusus dalam perkembangannya. Karena setiap 

individu memiliki kecerdasannya masing-masing sesuai dengan karakter dan talenta 

yang dimiliki. Untuk mengetahui potensi/kemampuan di setiap aspek, maka anak 

harus memperoleh kesempatan yang setara/seimbang satu dengan lainnya dalam 

mengikuti kegiatan asesmen.  

e.  Komprehensif 

Seperti yang telah dijelaskan pada prinsip equity, bahwa asesmen harus 

dilakukan secara seimbang untuk semua aspek perkembangan akan diperoleh 

data/informasi perkembangan anak secara menyeluruh. Gambaran aspek 

perkembangan yang komprehensif akan memudahkan guru mengidentifikasi dan 

melokalisasi aspek perkembangan yang memerlukan perhatian dan bantuan. Tidak 

hanya melihat satu atau dua aspek saja yang dianggap penting dalam kehidupannya 

akan tetapi semua aspek pengembangan. 

f.   Keahlian Administratif 

  Proses dan hasil asesmen harus dilakukan dan dikelola dengan 

menggunakan analisis administratif yang profesional. Gambaran tahapan proses 
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asesmen dari awal penyusunan kisi-kisi instrument hingga pengolahan data dan 

penyusunan program harus jelas dan dapat dipertanggung jawabkan. 

 Administatif asesmen yang baik akan memudahkan guru mendata, mencari 

dan menyimpulkan berbagai hal tentang perkembangan yang terjadi pada anak 

didik. 

 

f. Pragmatis 

  Kegiatan asesmen harus 

berguna dan dapat dimanfaatkan 

oleh dan untuk kepentingan anak 

didik, orang tua dan sekolah. 

Khusunya bagi guru, karena dari 

data asesmen akan memudahkan 

guru dalam melakukan 

pengelompokan serta penyusuan program yang akan diberikan. Begitu juga dengan 

orang tua, dengan hasil asesmen orang tua juga mendapatkan gambaran tentang 

kemampuan awal anak. Hal tersebut akan membantu orang tua melihat 

perkembangan anak selanjutnya, dan juga membantu orang tua dalam memberikan 

program yang selaras dengan pihak sekolah untuk mengoptimalkan perkembangan 

anak. Tentu saja untuk anak, dari data asesmen yang didapat anak akan 

mendapatkan program dan proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya. 

 

E. Acuan Dalam Asesmen 

 Bab ini memberikan gambaran pada pembaca tentang kajian yang 

dikembangkan oleh para ahli asesmen termasuk penulis juga tertarik dengan acuan 

yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan asesmen. Pada satu pandangan, 

acuan asesmen diarahkan pada perkembangan anak (child development assesment) 

dan pandangan lain yang diarahkan pada asesmen berbasis kurikulum (curricuum 

based assesment). Walaupun demikian, kedua arah kajian asesmen tersebut belum 

penulis temukan yang dibahas secara bersamaan dalam satu referensi. Untuk 

mengantarkan kajian pada pada kedua pijakan dalam melakukan asesmen, ada 

baiknya pembaca mempelajari gambar sebagai berikut : 
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Content of Development (CoD) 

(Bahasa, Kognitif, Sosial-emosi, fisik-motorik, moral-agama) 

 

 

 

 

Activity for Development    Content of Program (CoP) 

(Play activity)      (Subject Matter or Concept) 

     (Literasi, Seni, Sains, Matematika, dsb) 

 

Segitiga tersebut menggambarkan bahwa layanan PAUD dimanapun diberikan akan 

ditujukan pada upaya membantu anak mencapai perkembangan yang optimal pada 

berbagai aspek perkembangan seperti aspek bahasa, kognitif, fisik-motorik, sosial-

emosi dan moral-agama. Untuk mencapai optimalisasi aspek perkembangan 

dibutuhkan isi program, konsep atau subjek matter pembelajaran yang sesuai 

dengan kebutuhan dan perkembangan anak seperti bahasa (literasi), matematika, 

sains, seni dan studi sosial. Aspek perkembangan dan ragam konsep yang 

menyertainya disusun, dirancang dan dilaksanakan dalam berbagai aktivitas 

bermain yang bermakna dan menyenangkan anak. Berdasarkan pemahaman 

segitiga tersebut maka akan muncul pemahaman pendekatan asesmen anak usia dini 

sebagai berikut : 

 

Child Development Based Assessment (CDBA) 

(Bahasa, Kognitif, Sosial-emosi, motorik, moral) 

 

 

 

 

Play Based Assessment (PBA)  Curriculum Based Assesment (CBA) 

(Asesmen Berbasis Bermain)  (Asesmen Berbasis Kurikulum, Program) 

     (Bahasa, Seni, Sains, Matematika, dsb) 

 

Lay PAUD & 

Asesmen 

Asesmen 
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Dalam asesmen berbasis perkembangan, pelaksanaan asesmen diarahkan pada 

penelaahan dan pendeskripsian berbagai perubahan nyata berbagai aspek psikofisis 

yang terjadi pada anak usia dini. Sasaran asesmen yang berbasis perkembangan 

ditujukan pada isi perkembangan (content of development) pada berbagai aspek 

perkembangan. Isi perkembangan biasanya digambarkan dalam bentuk karakteristik 

perilaku yang dapat diamati. Dalam pandangan Havighust disebut sebagai tugas 

perkembangan (development task).  

Dalam pandangan lain, asesmen diarahkan pada sejumlah program yang 

terdapat dalam kurikulum (content of program). Asesmen dengan sasaran program 

biasanya akan berkaitan dengan penguasaan anak usia dini pada berbagai 

pengetahuan, pengalaman dan nilai-nilai sebagai program pembelajaran seperti 

matematika, sains, studi sosial dan seni. Asesmen ditujukan pada menelaah dan 

menggambarkan penguasaan anak usia dini pada isi program dari pelajaran.  

Selain kedua acuan asesmen tersebut, ada juga asesmen yang ditujukan pada 

aktivitas atau asesmen berbasis proses (activity for development). Dalam bentuk 

lain acuan dalam melakukan asesmen dikatakan sebagai asesmen berbasis bermain 

(play based assesment). Asesmen ini diarahkan pada proses bermain yang 

dilakukan anak usia dini. Selain ketiga sasaran asesmen tersebut, kajian ini juga 

akan mengarahkan sasaran asesmen pada bidang kecerdasan jamak yang dikenal 

dengan multiple intellegence based assessment (MIBA). Keempat sasaran dan 

pendekatan asesmen tersebut akan digali secara mendalam pada bagian tersendiri. 
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BAB III 

PENGGUNAAN PENDEKATAN, METODE DAN TEKNIK 

DALAM ASESMEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. PENDEKATAN DALAM ASESMEN 

 

Secara umum, kajian ini memberikan 

gambaran pemahaman tentang pendekatan 

yang dapat dipertimbangkan dalam 

melakukan asesmen dan evaluasi pada 

PAUD. Pendekatan berkatan dengan cara 

pandang atau cara melihat proses asesmen 

yang akan dilakukan  dan salah satu kajian 

utamanya adalah penggunaan metode/teknik 

dalam melakukan asesmen dan evaluasi. 

Dalam proses asesmen dan evaluasi terdapat 

dua pendekatan yang biasanya menjadi bahan 

pembahasan yakni pendekatan formal 

asesmen (Formal Assessment atau formal 

evaluation) yang berbasis pada penggunaan instrumen tes dan nonformal asesmen 

(Nonformal Assessment atau nonformal evaluation) yang berbasis pada penggunaan 

non tes atau asesmen otentik. Pendekatan formal berkaitan juga dengan penggunaan 

tes terstandar dan sering juga disebut dengan standardize assesment. Adapun 

asesmen nonformal berkaitan dengan penggunaan berbagai metode dan teknik 

Safa dan Irsyad adalah adik kakak yang 

memiliki  karakter sangat berbeda. Orang 

tua Safa dan Irsyad mengharapkan hal 

yang sama terhadap kedua anaknya. 

Khususnya dalam hal akademik. Tidak 

jauh berbeda dengan orang tua kebanyakan 

yang mengharapkan anak-anaknya 

mendapatkan nilai yang bagus di semua 

pelajaran. Safa memiliki ketertarikan 

dalam hal logika, seperti matematika dan 

sains, sedangkan Irsyad lebih tertarik pada 

seni. Dua individu yang berberbeda ini 

memiliki target yang sama dengan proses 

yang dipaksakan sama. 

“Didiklah anak-anakmu itu 
berlainan dengan keadaan kamu 
sekarang; kerana mereka telah 

dijadikan Tuhan untuk zaman yang 
berbeda.”  

(Umar Al-Khattab) 

Fokus pembahasan bab ini: 

1. Memaparkan pengertian pendekatan 

asesmen. 

2. Mendeskripsikan pendekatan asesmen 

formal berbasis metode tes. 

3. Mendeskripsikan pendekatan asesmen 

non formal berbasis non tes. 

4. Menggambarkan metode dan teknik 

asesmen berdasarkan pendekatan. 
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alternatif selain tes. Oleh karena itu disebut dengan pendekatan alternative 

assesment. Berikut adalah penjelasan pendekatan keduanya. 

 

A. Pendekatan Formal dalam Asesmen  

 

Pendekatan formal dalam asesmen dan evaluasi berkaitan dengan 

penggunaan tes, baik tes belum standar maupun tes yang terstandar. Tes 

terstandar atau standardized test yang dikalangan pendidik juga dikenal dengan 

istilah tes baku formal (formal standardized tests) merupakan metode yang 

dilakukan secara formal dengan menggunakan perangkat instrumen yang 

dirancang dan diujicoba terhadap sejumlah anak dalam jumlah yang besar, yang 

merupakan representasi populasinya (Wortham, 2005:26).  Tes terstandar 

biasanya dirancang untuk mengukur karakteristik individu. Hasil-hasil tes 

selanjutnya diadministrasikan secara individual atau dalam kelompoknya. Tujuan 

utama tes terstandar ini adalah untuk mengukur kemampuan, prestasi, sikap, 

minat, bakat, nilai, serta karaktersitik kepribadian.  

Pada bagian lain, Santrock (2002:57) menyatakan bahwa tes terstandar 

mensyaratkan seseorang untuk menjawab serangkaian pertanyaan tertulis atau 

lisan. Tes terstandar memiliki dua ciri yang jelas, pertama para asesor menjumlah 

semua skor individu untuk menghasilkan satu skor tunggal, atau serangkaian skor 

yang mencerminkan sesuatu tentang individu. Kedua, para asesor 

membandingkan skor individu dengan skor sejumlah besar kelompok orang yang 

sama untuk menentukan bagaimana individu menjawab dalam kaitan dengan 

orang lain. Berbagai jenis tes terstandar untuk berbagai rentang usia dan 

kebutuhan dapat disajikan pada table berikut ini (Wortham, 2005) : 

Tabel 1 

Neonatal dan Infant Test 

NAMA TINGKAT JENIS TUJUAN 

Apgal Scale Neonatal  Neonatal Status Mengukur kesehatan 

kelahiran bayi 

Brazelton 

Neonatal 

Behavioral 

Asesmen 

Scale 

Neonatal  Neonatal Status Melokalisasi disfungsi 

neurologis dan keragaman 

temperamen 

Neonatal Bulan  Mengidentifikasi 
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Behavioral 

Asesmen 

Scale 

pertama kemampuan bayi terhadap 

modulasi sistem behavioral 

dalam memberikan respon 

terhadap stimulasi 

eksternal 

Adaptive 

Behaviopr 

Asesmen 

System™ 

Infant and 

Preschool 

Infant dan 

Preschools 

Keterampilan 

adaptif 

Mengukur kekuatan dan 

kelemahan dalam 

keterampilan adaptif 

Asesmen of 

Preterm 

Infans 

Behavior 

(APIB) 

Preterm 

infant 

Perkembangan 

Preterm 

Mengidentifikasi kondisi 

saat ini dan target-target 

intervensi 

Bayley 

Scales of 

Infant 

Development 

Bayi (Infant)  Inteligensi Diagnosa keterlambatan 

perkembangan pada masa 

bayi 

Gessel 

Development

al Schedules 

Bayi (Infant) Perkembangan Mendeteksi keterlambatan 

perkembangan 

Denver II 1 bulan-6 

tahun 

Deteksi 

Perkembangan 

Mengidentifikasi 

keterlambatan 

perkembangan  

Communicati

on and 

Symbolic 

Behavior 

Scales 

(CSBS) 

Infant, 

toddiers, 

preschoolers 

Perkembangan 

bahasa 

Mengukur komunikasi dan 

perkembangan simbolis 

 

Tabel 2 

Preschool tests 

NAMA TINGKAT JENIS TUJUAN 

Stanford-

Binet 

Intelliganc

e Scale-

Fourth 

Edition 

Usia 2 th 

sampai 

dewasa 

Inteligensi 

Umum 

Mendeteksi 

keterlambatan dan 

retardasi mental 

McCarthy’

s Scales of 

Children 

Abilities 

Usia 2 ½ 

sampai 8 

tahun 

Inteligensi Mengidentifikasi dan 

mendiagnosisi 

keterlambatan aspek 

kognitif dan non 

kognitif  untuk masing-
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masing subtes 

Weschler 

Preschool 

and 

Primary 

Scale of 

Intelliganc

e  

Usia 4-6 

tahun 

Inteligensi Mengidentifikasi  tanda-

tanda perkembangan 

yang tidak biasa ; 

mendeteksi seluruh 

bentuk keterlambatan 

pada anak 

Vineland 

Adaptive 

Behavior 

Scale 

Usia 1 

sampai 25 

tahun 

Prilaku adaptif Mengukur apakah anak-

anak memiliki 

keterampilan utama 

yang diharapkan  untuk 

setiap jenjang usia  

dalam konteks prilaku 

sehari-hari 

AAMR 

adaptive 

Behavios 

Scale-

School, 

Behavior 

Edition 

Usia 3 

sampai 16 

tahun 

Prilaku adaptif Mengukur prilaku 

adaptif dalam konteks 

kemandirian dan 

perkembangan pribadi, 

yang dapat 

dibandingkan terhadap 

norma perkembangan  

anak yang normal, baik 

seluruh maupun 

beberapa retardasi. 

Preschool-

Language 

Scale-

Fourth 

Edition 

(PLS-4) 

Sejak lahir 

sampai 6 

tahun 11 

bulan 

Bahasa Mengukur bahasa 

reseptif dan ekspresif 

First 

Step™  

Screening 

Test for 

Evaluating 

Preschoole

rs 

2 tahun 9 

bulan sampai 

6 tahun 2 

bulan 

Perkembangan Mengukur 5 kawasan 

perkembangan  untuk 

mengidentifikasi  

berbagai resiko anak 

usia prasekolah 

berkenaan dengan 

keterlambatan 

perkembangan 

AGS Early 

Screening 

Profiles 

Usia 2 

sampai 6 

tahun 

Perkembangan Mengukur 

perkembangan kognitif, 

bahasa, motor, 

kemampuan sosial dan  

menolong diri sendiri, 

artikulasi, dan kesehatan 

Developme

ntal 

Indikator 

Usia 2 

sampai 5 

tahun 

Perkembangan Mengukur 

perkembangan motorik, 

bahasa, dan kognitif 
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for the 

Asesmen  

of Learning 

(DIAL III) 

 

Tes terstandar sesungguhnya bukanlah satu-satunya perangkat yang tepat 

untuk melakukan asesmen. Berbagai jenis instrumen nonformal juga dipandang 

tepat untuk mengukur perkembangan dan belajar anak. Dalam program pendidikan  

anak usia dini, penggunaan nonformal ini seringkali digunakan untuk mengetahui 

kebutuhan pembelajaran, bahkan lebih jauh, pendekatan informal ini dapat 

digunakan untuk mengetahui perkembangan bahasa atau berbagai kesulitan yang 

dihadapi anak.  

 

B. Pendekatan Non Formal dalam Asesmen  

 

Pendekatan asesmen dan evaluasi yang bersifat nonformal sering disebut 

juga dengan istilah asesmen alternatif atau evaluasi alternatif. Pendekatan ini 

menjadi pilihan alternatif dari pendekatan asesmen dan evaluasi yang bersifat 

formal. Asesmen alternatif pada dasarnya merupakan upaya memberikan alternatif 

terhadap asesmen dan evaluasi yang bersifat tradisional serta bertumpu pada 

penggunaan instrumen tes. Jika selama ini di lingkungan sekolah dan kelas, dikenal 

berbagai jenis asesmen dan evaluasi, seperti tes formatif dan sumatif, maka bentuk 

metode/teknik asesmen dan evaluasi lain sesungguhnya dapat dipertimbangkan dan 

menjadi bagian penting untuk mengetahui perkembangan anak secara lebih 

lengkap, terlebih lagi bagi pendidikan anak usia dini. 

Tujuan penilaian alternatif  (alternative asesmen) menurut Robert E. Slavin 

(2009:313) yaitu menunjukan pencapaian dalam kontek yang realistis. Oleh karena 

itu, pengetahuan yang tercermin dalam hasil belajar tersebut harus dapat dikaitkan 

dalam konteks kehidupan mereka. Pengetahuan yang hanya sebatas teoritis saja 

tidak dapat menjadikan anak-anak sebagai penerus bangsa sebagai manusia yang 

dapat survive di zamannya mereka nanti. Anak-anak harus bisa 

mengimplementasikan pengetahuan yang mereka dapatkan dalam kehidupan 

sehari-hari. Ada beberapa jenis asesmen yang termasuk asesmen alternative yaitu 

penilaian otentik (authentic assessmen), penilaian portofolio (portofolio assessment 
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), penilaian kinerja (performance assessment). Ketiga jenis asesmen nonformal 

dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Asesmen Otentik atau Penilaian otentik (Authentic Assesment atau Authentic 

Evaluation) 

Asesmen otentik (Authentic assesment) 

merupakan jenis asesmen yang dipandang 

paling sesuai untuk anak. Penilaian otentik ini 

berdasarkan analisis secara keseluruhan, 

responsif dan berpusat pada anak. Asesor dalam 

hal ini pendidik menempatkan anak sebagai 

pusat/objek.  Dalam penilaian otentik ini anak 

menunjukan pengetahuan yang didapatnya 

dengan kehidupan nyata. Menurut Ellis, Stiggin, Webber dan Wiggins dalam 

Robert E. Slavin(2009:313) penilaian otentik yaitu suatu penilaian di mana anak 

diminta untuk membuat sesuatu berdasarkan pengetahuan mereka yang 

dihubungkan dengan kehidupan nyata mereka, misalnya mengetahui bagaimana 

gunung meletus dan bahayanya. 

Pada bagian lain, Pusat Penilaian Pendidikan (2006:1-2) memandang 

Penilaian otentik (Authentic assesment) sebagai proses pengumpulan informasi oleh 

guru tentang perkembangan dan pencapaian pembelajaran yang dilakukan anak 

didik melalui berbagai teknik yang mampu mengungkapkan, membuktikan atau 

menunjukan secara tepat bahwa tujuan pembelajaran dan kemampuan (kompetisi) 

telah benar-benar dikuasai dan dicapai.   

  Penilaian otentik juga mengharapkan anak memperoleh pembelajaran yang 

menyeluruh dan tidak parsial. Oleh karena itu pembelajaran seharusnya dirancang 

secara tematik dengan mengintegrasikan berbagai wilayah pengetahuan. Bahkan 

menurut Slavin (2009:313) terkadang penilaian otentik mengharuskan siswa 

mengimplementasikan pengetahuannya secara lintas wilayah pengetahuan. Hal ini 

untuk mengetahui sejauh mana siswa dapat  mengelaborasi suatu pengetahuan 

dilihat dari berbagai wilayah, misal bagaimana anak dapat menggunakan 

matematika sebagai bahasa komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. 
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Dilihat dari prinsip-prinsipnya, penilaian otentik menurut Bahrul Hayat 

hendaknya mengikuti prinsip-prinsip sebagai berikut : 

1) Proses penilaian harus merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses 

pembelajaran, bukan bagian terpisah dari proses pembelajaran (a part of, 

not apart from, instruction). 

2) Penilaian harus mencerminkan masalah dunia nyata (real world problems) 

bukan masalah dunia sekolah (school work-kind of problems). 

3) Penilaian harus menggunakan berbagai ukuran, metode dan kriteria yang 

sesuai dengan karakteristik dan esensi pengalaman belajar. 

4) Penilaian harus bersifat holistik yang mencangkup semua  aspek dari tujuan 

pembelajaran (kognitif, afektif dan sensori-motorik) 

 

2. Portofolio 

Secara umum, portofolio dimaknai sebagai kumpulan tugas individu yang 

menggambarkan keadaan tertentu. Kumpulan tugas atau hasil pekerjaan seseorang 

(murid) dapat dianalisis dan memberikan gambaran tentang berbagai hal, misalnya 

kumpulan hasil gambar anak 5 tahun dapat menunjukkan tingkat keterampilan 

motorik halus anak, kemampuan menulis, kemampuan imajinasi dan kemampuan 

kognitif anak. Oleh karena itu, kumpulan tugas atau hasil pekerjaan anak perlu 

ditata dan diorganisasikan secara baik sehingga dapat bermakna dalam memhami 

kondisi anak. Bonnie Campbell Hill dan Cynthia A.Ruptic (1994 : 32) 

mengungkapkan bahwa portofolio dalam pembelajaran mengorganisasikan hasil 

kerja anak dan refleksi diri yang dapat menggambarkan kondisi dan potensi semua 

anak. Pendapat tersebut menekankan bahwa portofolio merupakan bukti otentik 

perkembangan anak karena hasil belajar anak dapat dilihat secara nyata dan 

dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu proses mengumpulkan, menyeleksi dan 

memberikan gambaran tentang perkembangan anak yang membuat portofolio 

bermakna. Carrey, McMillan, Rolhaiser, Bower & Stevahn mengungkapkan bahwa  

portofolio adalah pengumpulan dan pengevaluasian sampel pekerjaan siswa dalam 

kurun waktu yang panjang. Portofolio bukanlah proses pengumpulan data yang bisa 

dilakukan sehari atau dua hari. Portofolio memerlukan waktu yang cukup panjang 

agar informasi yang dibutuhkan bisa didapatkan secara akurat (Robert E. Slavin, 

2009:314) 
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Adapun Sue Clarck Wortham (1995:203) mengatakan : “Porthfolio are a 

collection of a child’s work and teacher data from informal and performance 

assesments to evaluate development and learning.”  Semua pendapat yang telah 

dipaparkan di atas tentang portofolio selalu mengatakan bahwa portofolio 

merupakan pengumpulan hasil kerja siswa. Dengan hasil kerja atau hasil belajar 

tersebut guru dapat mendapatkan informasi tentang perkembangan siswa dalam 

berbagai aspek secara factual. 

Tujuan portofolio adalah untuk mengevaluasi program. Portofolio 

pembelajaran memiliki tujuan yang lebih luas dari evaluasi dan akan mencerminkan 

philosophy dan tujuan portofolio itu sendiri. Beberapa tujuan dari portofolio 

menurut Bonnie Campbell Hill dan Cynthia A. Ruptik (1994 : 33): 

1) Mendokumentasikan pembelajaran 

2) Melihat gambaran diri 

3) Memberikan informasi kepada keluarga dan guru 

4) Memperbaiki pembelajaran 

5) Membantu untuk menentukan tujuan pembelajaran 

6) Memperlihatkan hasil belajar siswa yang terbaik 

7) Memperbaiki dan menjaga konsep positif pada diri siswa 

Menurut Robert E. Slavin (2009:315) tujuan 

portofolio yaitu untuk pelaporan kepada orang tua. Selain 

untuk orang tua, portofolio juga memiliki peranan yang 

penting untuk guru dalam membantu mengambil 

keputusan. Oleh karena itu untuk memudahkan membuat 

rekapitulasi penilaian, maka portofolio dapat 

dikumpulkan berdasarkan wilayah pengetahuan, aspek 

perkembangan, atau berdasarkan tema/pembahasan yang 

doc.imediaafrica.com    ada dalam kurikulum. 
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3. Asesmen Performan (Performence Assessment) 

Asesmen performan merupakan asesmen yang 

ditujukan pada performan atau penampilan atau unjuk 

kerja (kinerja) seseorang. Menurut Foster & Noyce, 

McMillan, Popham & Trice dalam Robert E. Slavin 

(2009:317) mengungkapkan bahwa penilaian kinerja 

(performance asesmen) yaitu ujian yang melibatkan 

peragaan pengetahuan ke dalam kehidupan nyata. Oleh 

karena itu penilaian kinerja ini membutuhkan waktu untuk mengaplikasikan 

pengetahuan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh penilaian kinerja 

ini yaitu ketika siswa mengatahui konsep-konsep dalam ilmu sosial, dimana konsep 

tersebut berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat. Untuk mengetahui 

seberapa jauh pengetahuan mereka tentang konsep tersebut dapat dilihat ketika 

mereka berada dalam lingkungan masyarakat yang sesungguhnya. Sejauh mana 

konsep yang telah mereka ketahui telah diimplementasikan dalamkehidupan 

mereka. 

Istilah penilaian kinerja ini dikemukakan secara terpisah oleh Robert E. 

Slavin, dibeberapa referensi istilah penilaian kinerja (performance asesmen) 

menjadi satu dengan portofolio. Tetapi melihat pemaparan Robert E. Slavin, 

portofolio dan penilaian kinerja terdapat perbedaan yaitu dalam portofolio 

penekanannya pada kata pengumpulan, sehingga yang dimasukan dalam kategori 

portofolio yaitu berupa dokumentasi hasil kerja anak. Penilaian kinerja lebih pada 

aplikasi pemahaman siswa tentang pengetahuan yang didapatnya dalam kehidupan 

sehari-hari. Akan tetapi Egeland dalam Robert E. Slavin (2009:317) mengatakan 

bahwa dalam waktu yang terbatas penilaian kinerja dapat dilakukan dengan 

meminta siswa melakukan eksperimen, menjawab teks yang panjang, menulis 

dalam berbagai aliran atau menyelesaikan soal yang realistis. Walau pun dalam 

bentuk tulisan tetap saja yang difokuskan yaitu bagaimana elaborasi siswa tentang 

pengetahuan yang didapat dan impelemntasinya dalam kehidupan nyata yang 

digambarkan dalam bentuk tulisan.  

Ketiga jenis alternative assesment tersebut membutuhkan pemahaman 

dimulai dari perancangan, pelaksanaan sampai pemberian nilai. Begitu luasnya area 

penilaian yang ada dalam penilaian otentik, portofolio dan penilaian kinerja 
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menyulitkan guru dalam pemberian nilai. Nilai yang diberikan disesuaikan kategori 

dan tingkat kesulitan. Akan tetapi menghindari subjetivitas dalam menilai dalam 

penilaian alternative ini memerlukan latihan. Satu hal yang perlu menjadi perhatian 

bahwa dalam memberikan nilai, siswa berhak mengatahui arti nilai dan alasan 

mengapa nilai itu diberikan. 

 

C. Metode dan Teknik Asesmen  

 

Sejalan dengan pendekatan asesmen yang dipergunakan, para asesor atau 

pendidik PAUD perlu mempelajari dan memahami serta mengambil keputusan 

yang tepat dan cerdas dalam menggunakan metode dan teknik asesmen. Beberapa 

penjelasan metode dan teknis asesmen berikut sesugguhnya dapat dipertimbangkan 

juga sebagai bagian dari metode dan teknik untuk melakukan evaluasi. Penggunaan 

metode dan teknik dalam asesmen maupun evaluasi bertujuan untuk : 

1. Mengungkapkan informasi dan data secara tepat dan akurat untuk 

menggambarkan sasaran penilaian kegiatan pembelajaran secara utuh dan 

lengkap. 

2. Memberikan kerangka atau alur penilaian yang lebih dapat 

dipertanggungjawabkan, terutama dari kesimpulan hasil akhir penilaian yang 

dilaporkan. 

3. Mengadaptasi secara tepat dan akurat aspek atau sasaran penilaian kegiatan 

serta perkembangan anak. 

4. Memberikan dan menyajikan informasi sebagai bahan penilaian secara 

sistematik dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel). 

5. Memberikan ragam variasi metode dan teknik penilaian yang menunjukkan 

kelengkapan dan ketepatan dalam memberikan keputusan nilai terhadap 

perkembangan anak dan/atau hasil belajar. 

 Sebelum memilih dan menggunakan suatu metode/teknik asesmen di lembaga 

PAUD, pendidik PAUD dapat menggunakan beberapa pertimbangan berikut agar 

mampu memilih teknik penilaian secara tepat dan cerdas. Beberapa hal yang dapat 

dipertimbangkan adalah : 
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1. Jenis Kegiatan dan Aspek Perkembangan 

Dasar pertimbangan utama dalam memilih teknik penilaian kegiatan anak pada 

lembaga PAUD adalah jenis kegiatan dan aspek perkembangan yang akan 

dinilai. Kegiatan anak pada umumnya merupakan bentuk aktivitas bermain yang 

terjadi di dalam atau di luar ruangan kelas. Potret dan catatan tentang kegiatan 

anak sepanjang melaksanakan kegiatan bermain (kegiatan pembelajaran) dapat 

didata berdasarkan metode observasi (jenis cacatan anekdot) atau data aktivitas 

anak dengan menggunakan photo atau/dan video. Penilaian pada aspek 

perkembangan, pendidik dapat mempertimbangkan standar perkembangan yang 

akan dinilai untuk memilih metode/teknik yang tepat. Aspek pengembangan dan 

standar perkembangan yang mengarah pada bidang kognitif, afektif dan 

psikomotor akan menjadi dasar utama pemilihan metode/teknik penilaian. 

2. Efektivitas dan Efisiensi 

Metode dan teknik penilaian yang tepat adalah metode/teknik yang mengarah 

pada pencapaian tujuan (khususnya pencapaian perkembangan anak dengan 

berbagai aspeknya). Disamping itu, metode dan teknik yang tepat juga 

mempunyai daya guna dari segi waktu dan kebutuhan tenaga dalam 

menggunakannya. Metode dan teknik yang tepat dan baik adalah metode yang 

menggunakan waktu yang relative singkat dan tenaga yang tidak terlalu banyak. 

3. Ketajaman Informasi Yang Diperoleh 

Metode dan teknik penilaian yang baik harus memiliki kepekaan (ketajaman) 

dalam memperoleh informasi yang tepat dan akurat untuk memperoleh 

gambaran kegiatan dan perkembangan yang sedang dinilai. Masing-masing 

metode dan teknik penilaian mempunyai karakteristik, prosedur dan sasaraan 

penilaian yang jelas. 

4. Kelengkapan Data Yang Diperoleh 

Pemilihan metode dan teknik penilaian dapat dipertimbangkan dari segi 

kelengkapan data yang diperoleh dari metode yang bersangkutan. Semakin 

metode dan teknik penilaian dapat menggumpulkan data yang lengkap dan 

komprehensif maka semakin tepat pemilihan metode tersebut. 
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Penjelasan berikut akan memberikan gambaran tentang penggunaan metode dan 

teknik asesmen formal yang berbasis pada tes dan penggunaan metode dan teknik 

asesmen nonformal yang menjadi asesmen alternatif.  

1. Metode/Teknik Tes 

 

 

Teknik tes merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh untuk melakukan 

asesmen dan evaluasi/penilaian kegiatan pembelajaran pada anak usia dini. 

Sebagian ahli PAUD menganjurkan atau merekomendasikan penggunaan metode 

dan teknik tes ini dalam menilai kegiatan pembelajaran anak usia dini, khususnya 

dalam menilai sejumlah aspek perkembangan anak. Mereka menyarankan 

penggunaannya secara benar, hati-hati, tepat sasaran dan dilaksanakan dengan 

suasanayang tidak formal sehingga metode ini tetap dapat menggali secara akurat 

(tepat) potensi yang telah dimiliki oleh anak. Suasana yang dimaksud misalnya 

hindari anak usia dini memakai tanda sebagai peserta tes, tempat duduk dibuat kaku 

atau diam pada saat tes berlangsung.  

 

Kriteria yang harus diperhatikan dalam memilih teknik aasesmen : 

1. Anak tidak mengetahui bahwa ia sedang dites, 

untuk menghindari tekanan psikologis. 

2. Tes dilaksanakan dalam situasi yang tidak formal 

(menyenangkan)     

3. Frekuensi waktu tes dilakukan secara kontinyu 

atau berkesinambungan untuk melihat kemajuan 

perkembangan anak, tidak harus secara periodik 

di tengah dan akhir semester.                                doc.elektro.uny.ac.id 

4. Tes dibuat sesuai dengan kemampuan berfikir anak, misalnya dengan 

menggunakan benda kongkrit atau gambar. 

5. Setiap butir soal atau pertanyaan dalam tes harus disusun secara sistematis dan 

didasarkan pada isi rumusan standar perkembangan anak.  

6. Dalam membuat pertanyaan gunakan kalimat yang jelas agar tidak 

membingungkan dan tidak menimbulkan penafsiran ganda. 

Bisakah dipergunakan untuk anak usia dini? 
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7. Soal atau pertanyaan hendaknya menggambarkan perilaku dan kemampuan 

anak pada aspek perkembangan tertentu yang hendak diungkap. 

8. Memberikan waktu yang cukup untuk anak menjawab pertanyaan. 

9. Memberi kebebasan pada anak untuk menjawab pertanyaan dengan tidak 

menggiring anak pada salah satu jawaban.  

10. Soal tes hendaknya bervariasi dari yang mudah, sedang hingga sukar sesuai 

dengan kemampuan anak. 

11. Pemberian skor dan bobot harus dipertimbangkan berdasarkan aspek 

perkembangan anak. 

 

 

 

 

Hampir semua bentuk tes dapat dipergunakan untuk menilai kegiatan 

pembelajaran pada anak usia dini, termasuk memberikan tes pilihan ganda 

sederhana. Penggunaan metode dan teknik tes sangat tergantung pada bagaimana 

pendidik menemukan sasaran yang tepat dan membuat rancangan tes sederhana 

yang benar pada anak usia dini. Dalam menggunakan metode/teknik tes, harus 

dipastikan bahwa pendidik paham dengan benar tentang dasar pertimbangan 

penggunaannya, cara membuat dan cara menggunakannya. Berikut ini adalah 

beberapa pilihan teknik dalam metode tes. 

1.1 Teknik Tes Tertulis 

Tes tertulis merupakan seperangkat soal/pertanyaan yang disusun secara sistematis 

yang menghendaki jawaban anak secara tertulis. Jenis tes ini dapat dipergunakan 

dalam melakukan asessmen maupun   penilaian perkembangan anak. Pemahaman 

konsep tulisan sebaiknya bagian dari teknik tes tertulis pada anak usia dini sebab 

dipandang dari perspektif perkembangan “motorik 

halus umumnya atau khususnya tahapan 

perkembangan menulis” pada anak usia dini. 

Dengan demikian, sangat mungkin tes tertulis pada 

anak usia dini berwujud coretan atau goresan saja 

Teknik Tes Yang Dapat Pipergunakan 
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tetapi anak dapat mengungkapkan dengan panjang lebar apa maksudnya dari 

coretan atau tulisan itu.               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bentuk-bentuk tes tertulis itu sendiri ada dua, yaitu tes objektif dan tes subjektif. 

Pemaparan tentang tes objektif dan tes subjektif akan kita bahas bersama-sama. 

A. Objektif 

Tes objektif merupakan salah satu jenis tes tertulis yang memberikan pertanyaan 

atau soal serta menyediakan alternatif jawabannya pada anak. Tes ini memberikan 

kemungkinan diperolehnya keseragaman informasi tentang tingkat kesalahan atau 

kebenaran anak dalam memberikan jawaban. Keseragaman informasi akan 

membawa konsekuensi pada keseragaman analisis dan penafsiran terhadap data 

tersebut. Tes objektif ini terdiri atas: 

1. Tes Isian 

Tes ini terdiri atas sejumlah soal atau pertanyaan yang harus dijawab secara 

singkat dan tepat oleh peserta tes. Bentuk tes ini sangat sesuai jika guru ingin 

mengetahui kemampuan hafalan (ingatan), terutama yang berkaitan dengan bidang 

matematika, penguasaan kosa kata dalam bahasa asing, fakta-fakta spesifik serta 

Sebagai contoh pendidik PAUD dapat memberi perintah pada anak 

(misalnya usia 2-4 tahun): 

“Coba anak-anak siapa yang hari ini ingin menulis atau 

mengambar sesuatu?” 

Sebagai bentuk pemahaman anak terhadap “soal atau perintah” yang 

disampaikan pendidik terdapat beberapa kemungkinan respon atau 

jawaban anak: 

a. Anak tidak merespon 

b. Anak memegang alat tulis dengan cara yang belum tepat. 

c. Anak sudah memegang alat tulis dengan tepat dan benar. 

d. Anak sudah mulai mencoret-coret kertas dengan pegangan alat 

tulis yang benar. 

e. Anak sudah membuat tulisan linear secara berulang-ulang. 

f. Dan seterusnya. 

 

Doc.catatan-harian-fathan.blogs 
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nama-nama tokoh dan tempat kejadian sesuatu. Untuk menyusun bentuk tes isian 

singkat sebaiknya diperhatikan petunjuk berikut: 

1. Soal sebaiknya menggunakan kalimat tanya daripada kalimat berita. 

2. Pertanyaan disusun sedemikian rupa sehingga jawaban yang akan muncul 

dapat disampaikan sesingkat mungkin atau hanya satu kata saja. 

3. Jika lembar jawaban akan dijadikan satu dengan lembar soal sebaiknya 

disediakan kolom jawaban terpisah dengan soalnya. 

4. Hindarkan penggunaan susunan kalimat dalam soal yang persis sama dalam 

buku teks (rujukan). 

5. Penyusunan soal harus memberikan kemungkinan hanya satu jawaban yang 

benar. 

Contoh bentuk soal tes ini adalah: 

1. Bagian manakah dari tubuh kita yang berguna untuk melihat ? 

(Bukan : bagian tubuh untuk melihat adalah ……………….) 

2. Apakah yang akan dilakukan kamu untuk menghindari sakit gigi? 

(Bukan : Yang dilakukan agar tidak sakit gigi adalah …………..) 

2. Tes Melengkapi (Completion Tes) 

Tes ini terdiri dari seperangkat soal yang disusun dalam bentuk 

kalimat/cerita/gambar yang tidak lengkap dan bagian penting pada 

kalimat/cerita/gambar yang sengaja dikosongkan. Untuk meng-gunakan bentuk 

teknik tes objektif ini, pendidik PAUD harus telah memperoleh pemahaman pada 

masing-masing anak berkaitan dengan tahapan kemampuan “membaca” (dari mulai 

1) Magical Stage, 2) Self Concept Stage, 3) Briging Reading Stage, 4) Take-Off 

Reader Stage dan 5) Independent Reader Stage).Kepastian tentang posisi masing-

masing anak akan mempengaruhi tingkatan, kedalaman dan keluasan soal tes 

melengkapi yang akan diberikan. Pada tahap 1 sampai 3, pendidikan dapat 

memberikan soal atau perintah dengan menggunakan suatu gambar yang tidak 

lengkap. Berdasarkan gambar yang tidak lengkap tersebut, anak dapat mengisi 

bentuk atau coretan untuk melengkapi gambar tersebut. 
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Contoh: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk anak yang berada pada tahap take off reader stage dan independent reader 

stage, pendidik PAUD dapat memberikan soal atau perintah melengkapi dengan 

tulisan yang sederhana. 

 

 

 

 

 

 

Peserta tes memberikan jawaban dengan melengkapi bagian-bagian kosong dari 

kalimat yang dijadikan soal. Beberapa petunjuk dalam menyusun tes jenis ini 

adalah: 

Soal :  

Perhatikan gambar ini. 

Coba tunjukkan dan lengkapilah gambar tersebut 

supaya lengkap! 

 

 

 

Soal: Lengkapilah olehmu tulisan berikut: 

Anggota tubuh kita yang paling atas adalah ………...(1). Kepala 

mempunyai……….…(2) telinga. Pada kepala juga terdapat 

……….(3) yang berguna untuk melihat. 
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1) Hindarkan pernyataan dalam kalimat yang tidak jelas (sulit dimengerti). 

2) Jangan menghilangkan kata-kata kunci terlalu banyak. 

3) Hilangkan kata-kata yang mengandung makna penting saja. 

4) Hindarkan munculnya indikator jawaban yang dapat diterka (dijawab) 

berdasarkan pernyataan yang ada dalam teks soal. 

5) Usahakan agar jawaban terdiri dari satu kata atau satu kalimat pendek saja. 

6) Jangan membuang (mengosongkan) kata terdepan dalam suatu kalimat. 

7) Besarnya kolom yang dikosongkan untuk diisi hendaknya sama besar. 

8) Agar memudahkan skoring, hendaklah disediakan kolom jawaban yang 

diletakkan di sebelah kanan soal. 

9) Sediakan kunci tentang setiap kemungkinan jawaban yang dapat dipandang 

benar. 

 

3. Tes Benar Salah 

Tes benar salah merupakan seperangkat soal atau pernyataan yang disusun 

dengan suatu pertimbangan benar salah tentang konteks sesuatu. Peserta tes diminta 

untuk memberikan pertimbangan terhadap pernyataan tersebut dalam bentuk 

menjawab benar atau menjawab salah. Bentuk tes ini akan cocok jika digunakan 

untuk mengetahui sensitifitas anak didik dalam aspek afektif (sikap) dan 

psikomotor (tindakan). Pemberian jenis tes seperti ini harus memperhatikan 

tingkatan perkembangan membaca pada anak usia dini seperti dalam menggunakan 

jenis tes di atas. Pada anak usia dini yang berada di tahapan 1 sampai 3, pendidik 

PAUD dapat membantu membacakan soal atau pada anak diberikan soal dengan 

ilustrasi gambar kongkrit karena anak usia dini secara umum berada dalam tahapan 

pra-operasional kongkrit (2-6 tahun).  

Jenis tes relatif mudah dalam penyusunannya serta dapat mencakup materi 

yang luas, sedangkan kelemahan yang sering muncul adalah terkaan peserta. Untuk 

menghindari terkaan, maka pendidik dapat memberikan skoring negatif terhadap 

jawaban yang salah, skor nol untuk tidak menjawab dan skor positif untuk 

menjawab benar. Kesukaran dalam menyusun jenis tes ini adalah pembuatan 

pernyataan benar yang ditampilkan seolah-olah salah atau pernyataan salah seolah-

olah tampak benar. Dalam kehidupan sehari-hari membungkus sikap dan perilaku 
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seringkali terjadi sehingga tampak sulit bagi kita untuk menentukan apakah itu 

benar atau salah. 

Contoh: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk menyusun soal tes benar salah pada anak usia dini perlu diperhatikan 

beberapa hal sebagai berikut: 

• Guru memberi pertanyaan lisan dan pilihan jawaban berupa gambar. 

• Anak memilih jawaban dengan simbol yang mudah, misalnya memberi 

tanda contreng, mewarnai gambaryang dipilih. 

• Hindari penggunaan kalimat atau gambar yang memungkinkan atau 

menggiring anakuntuk menebak jawaban. 

• Pemberian soal dilakukan secara bertahap, mulai dari tingkat yang mudah 

sampai ke tingkat yang lebih sulit. 

• Pergunakan kalimat singkat dan jelas padat serta tidak memiliki makna 

ganda. 

• Hindarkan penggunaan contoh atau ilustrasi yang tidak/sulit dikenal oleh 

anak. 

• Usahakan jumlah jawaban benar dan salah seimbang. 

• Penyusunan pernyataan benar dan salah hendaklah dilakukan secara acak. 

 

4. Tes Pilihan Ganda Sederhana 

B 

Gambar Anak mendorong teman 

untuk cepat mendapat giliran 

segera meluncur. 

 

 

 

 

A 

Gambar anak antri bermain papan 

luncur. 

 

 

1. Gambar manakah yang menunjukkan perbuatan anak yang tidak 

terpuji? 
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Tes pilihan ganda sederhana dan telah diadaptasi dapat menjadi salah satu 

alternatif dalam penilaian kegiatan dan perkembangan anak di lembaga PAUD 

(khususnya di kelompok bermain). Tes pilihan ganda merupakan jenis tes objektif 

yang disusun dengan menggunakan beberapa pertanyaan atau pernyataan serta 

mem-berikan lebih dari dua kemungkinan alternatif jawaban dan hanya satu 

jawaban yang tepat atau dianggap paling tepat. Tes pilihan ganda sederhana dapat 

dipergunakan pada anak usia dini, baik pada tahapan 1 sampai 3 (membaca 

gambar) serta tahapan 4 dan 5 (membaca lancar). Adaptasi soal pilihan ganda untuk 

anak usia dini dapat diilustrasikan sebagai berikut: 

 

 

Kelompok Usia  : 3-4 Tahun 

Hari/Tanggal : Senin, 8 September 2008 

Bulan/Semester : September/1 (satu) 

Tema/Sub Tema : Panca Indra (My Sense) 

 

 

 

 

 

Untuk menyusun bentuk tes pilihan ganda, secara umum perlu diperhatikan hal-hal 

sebagai berikut: 

• Guru membacakan pertanyaan dan pilihan jawaban berupa gambar. 

• Anak memilih jawaban dengan simbol yang mudah, misalnya memberi 

tanda contreng, mewarnai gambar yang dipilih. 

• Pemberian soal dilakukan secara bertahap, mulai dari tingkat yang mudah 

sampai ke tingkat yang lebih sulit. 

• Isi soal dan jawaban harus sesuai. 

• Susunan kalimatdisusun secara singkat dan jelas. 

• Usahakan agar rumusan isi soal tidak menggunakan pernyataan negatif. 

• Rumusan isi soal pada setiap butir hendaknya berdiri sendiri antara satu soal 

dengan soal lainnya (tidak berkaitan dengan soal sebelumnya). 

1. Anggota 

tubuh yang 
berguna 

untuk 

melihat 
adalah: 

A 

Mulut 

 

 

B 

Hidung 

 

 

C 

Mata 
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• Rumusan isi soal hendaknya sesuai dengan tema dan standar perkembangan 

yang dinilai. 

• Setiap rumusan soal hendaknya hanya mengandung satu permasalahan.  

• Alternatif jawaban dan pengecoh hendaknya disusun sesuaidengan rumusan 

isi soal. 

• Alternatif jawaban hendaknya disusun secara sejenis, khususnya dalam isi 

dan bentuknya. 

 

 

 

 

 

 

 

b. Subjektif 

 Tes subjektif adalah seperangkat soal atau pertanyaan yang disusun secara 

sistematis dan memberikan kebebasan pada peserta tes untuk menjawab dan 

mendorong anak berpikiran terbuka. Jawaban yang diberikan tidak mutlak bersifat 

benar atau salah, lebih cenderung kepada kebebasan pengungkapan pendapat anak 

disertai dengan alasan yang masuk akal. Jenis tes ini secara umum terbagi dua, 

yaitu tes uraian bebas dan tes uraian terbatas. Pada jenis pertama, peserta diberikan 

kebebasan dalam memberikan pola jawabannya sesuai dengan soal yang ditanyakan 

sedangkan jenis kedua peserta diberikan batasan tertentu dalam memberikan pola 

jawabannya.  

 

 

 

 

 

 

Kriteria Bobot Nilai Tes Objektif : 

• Bila jawaban benar sesuai acuan kunci jawaban diberi nilai 1 
• Bila jawaban salah sesuai acuan kunci jawaban diberi nilai 0 

 

Contoh : 

Kelompok Usia  : 3-4 Tahun 

Hari/Tanggal  : Senin, 8 September 2008 

Bulan/Semester : September/I (satu) 

Tema/Sub Tema : Panca Indra (My Sense) 

 

1. Mengapa telinga harus dibersihkan? 

2. Apakah yang bisa menyebabkan gigi kita sakit? 
3. Benda-benda apakah yang dapat dipakai membersihkan 

rambut? 
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Agar dapat menyusun jenis tes uraian yang baik maka perlu diperhatikan hal-hal 

sebagai berikut: 

1) Rumusan setiap butir soal yang dibuat harus sesuai tujuan pembelajaran dan 

tahapan perkembangan.  

2) Dalam menyusun soal yang memiliki taraf kesukaran yang tinggi hendak 

diberikan gambaran singkat yang memberikan arah atau maksud dari soal 

tersebut. 

3) Hindarkan penggunaan isi soal dengan kalimat negatif yang dapat 

memudahkan atau menggiring anak pada jawaban tertentu. 

4) Pembuat soal harus memiliki acuan kunci jawaban. 

5) Taraf kesukaran yang dimiliki setiap soal hendaknya dipertimbangkan 

pembobotannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Teknik Tes Lisan 

Tes lisan adalah seperangkat soal/pertanyaan atau perintah yang disusun 

secara sistematis yang menghendaki jawaban anak secara lisan. Secara umum jenis 

tes ini terbagi dua, yaitu tes lisan bebas dan tes lisan berpedoman. Jenis tes lisan 

bebas dilaksanakan tanpa menggunakan rambu-rambu atau kisi-kisi yang akan 

ditanyakan, sedangkan tes lisan berpedoman merupakan jenis tes lisan yang 

dilaksanakan dengan menggunakan pedoman atau kisi-kisi tertentu. Pada anak usia 

dini, tes lisan jauh lebih sederhana dan relatif mudah dikembangkan sepanjang kisi-

 

Kriteria Bobot Penilaian Tes Subjektif : 

 

- Tepat: Bila jawaban yang diberikan tepat sesuai dengan acuan kunci jawaban. 
Jawaban anak diberi nilai 3. 

- Kurang tepat: Bila jawaban yang diberikan mendekati tepat atau kurang lengkap 
dengan acuan kunci jawaban. Jawaban anak diberi nilai 2. 

- Tidak tepat: Bila jawaban yang diberikan tidak sesuai dengan acuan kunci 
jawaban. Jawaban anak diberi nilai 1. 
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kisi soal disusun berdasarkan standar perkembangan anak. Contoh bentuk tes lisan 

untuk anak usia dini adalah: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agar dapat membuat tes lisan yang baik hendaknya diperhatikan hal-hal: 

1) Rumusan isi soal yang diajukan pada anak hendaknya disusun dalam suatu 

kisi-kisi tertentu sehingga anak didik memiliki kesiapan untuk memberikan 

jawaban. 

2) Isi soal hendaknya dipertimbangkan berdasarkan ranah dan taraf kesukaran 

yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak. 

3) Setiap butir soal yang akan ditanyakan hendaknya dipersiapkan pedoman 

atau kunci jawabannya yang disusun oleh penilai sehingga dapat 

memberikan skoring yang tepat pada anak. 

4) Untuk menghindarkan anak tidak memberikan jawaban sama sekali 

terhadap suatu soal maka soal yang diajukan dapat diberikan ilustrasi 

tertentu. 

 

1.3 Teknik Tes Perbuatan 

Tes perbuatan adalah salah satu jenis tes yang menghendaki jawaban 

peserta dalam bentuk perbuatan atau tingkah laku tertentu. Tes ini biasanya 

dipergunakan untuk menilai kemampuan psikomotor peserta, terutama yang 

berkaitan dengan kemampuan mengaplikasi atau memeragakan tentang sesuatu. 

Tema   : Binatang  

Bidang Pengembangan  : Bahasa dan intelektual 

Tujuan  : Anak mampu menjawab pertanyaan apa, mengapa,   

bagaimana, dimana, berapa secara sederhana. Berbicara  lancar 

dengan kalimat sederha.  

Setting                             : Pada saat inti I dan Pembukaan. Guru menggunakan metode tanya 

jawab yang sebelumnya diawali sedikit cerita.  

Pertanyaan :  

Sebutkan binatang yang berkaki empat! 

Sebutkan binatang berkaki dua! 

Sebutkan macam-macam binatang yang hidup di darat! 

Sebutkan macam-macam binatang yang hidup di laut! 

Sebutkan macam-macam biantang yang hidup di udara! 
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Susunan tes dapat berbentuk perintah atau petunjuk tertentu, baik lisan maupun 

tulisan atau situasi tertentu yang dengan sengaja diciptakan oleh penilai. 

Secara umum tes bentuk ini terbagi atas tes perbuatan bebas dan tes 

perbuatan berpedoman. Tes perbuatan bentuk bebas diberikan pada peserta 

tanpa suatu pedoman tertentu sehingga isi soal hanya ada pada ‘benak’ pembuat 

soal. Jenis pertama ini biasanya dilakukan oleh seorang ahli pada bidang 

tertentu. Tes perbuatan bentuk berpedoman diberikan pada peserta dengan 

menggunakan pedoman khusus tentang tingkah laku yang harus ditunjukkan 

oleh peserta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelompok Usia  : 3-4 Tahun 

Hari/Tanggal  :  

Bulan/Semester : 

Tema/Sub Tema : Panca Indra (My Sense) 

1. Coba peragakan cara orang menggosok gigi? 
2. Gerakkan bola mata ke atas dan ke bawah tiga kali! 
3. Tunjukkan wajah orang yang sedih! 

Contoh tes Perbuatan  

Bidang Pengembangan :  Fisik-Motorik  

Tujuan   : Melihat kesiapan siswa dalam menulis permulaan  

Komponen Penilaian  :  

NO INDIKATOR 
PENILAIAN 

BS B C K 

1 Menjumput biji-bijian.     

2 Memindahkan biji-bijian dari wadah satu ke 

wadah lain tanpa salah. 
    

3 Mengambil biji-bijian dan penjepit 

makanan. 
    

4 Memindahkan biji-bijian dari wadah satu ke 

wadah lain dengan menggunakan penjepit 

makanan tanpa jatuh.  

    

 

Kriteria Penilaian: 

K (Kurang) = 1 

C (Cukup)  = 2 

B (Baik)     = 3 

BS     = 4 

 

Bahan yang dipergunakan :  

- Wadah yang kosong  

- Jagung dan kacang-kacangan 

- Penjepit makanan  

 

Perintah Guru: 

Guru meminta siswa untuk memindahkan jagung/kacang-kacangan dari satu wadah ke wadah 

lain dengan jari tangan dan dengan penjepit makanan. 
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Agar dapat menyusun jenis tes ini sebaiknya diperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

1) Rumusan isi soal hendaknya dipertimbangkan berdasarkan ranah dan taraf 

kesukaran yang telah ditetapkan dalam tujuan pembelajaran. 

2) Rumusan soal hendaknya disusun dalam bentuk perintah yang jelas 

sehingga peserta memahami apa maksud soal yang diinginkan. 

3) Setiap rumusan soal yang menghendaki jawaban dalam bentuk urutan 

tindakan yang harus dilakukan peserta hendak dipersiapkan pedoman 

penilaian dan skoringnya. 

4) Agar menghidarkan peserta tidak mampu menjawab sama sekali maka 

rumusan soal dibuat dalam bentuk kisi-kisi sebagai pedomannya. 

 

2. Metode/Teknik Asesmen Alternatif 

Metode/teknik asesmen dan evaluasi alternatif sering dinamakan sebagai 

metode dan teknik non tes (padanan atau lawan dari formal atau tes). Metode/teknik 

non tes merupakan metode asesmen/penilaian yang paling lazim dipergunakan 

dalam kelembagaan pendidikan anak usia dini untuk memantau kegiatan dan 

perkembangan anak. Metode ini bersifat non formal karena penyusunan maupun 

pelaksanaannya tidak terlalu membutuhkan disain instrumen yang ketat dan 

berstruktur seperti halnya metode tes. Namun demikian, metode dan teknik non tes 

juga harus dirancang secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Metode 

dan teknik non tes terdiri dari 2 (dua) teknik utama yakni (1) teknik Observasi atau 

pengamatan dan (2) teknik asesmen otentik. Pada kajian referensi lain sering 

dimasukan metode wawancara, angket (kuesioner) dan analisis dokumen. Pada 

bagian penjelasan berikut hanya difokuskan pada dua metode saja. 

2.1 Teknik Observasi 

Observasi (pengamatan) adalah suatu cara  pengumpulan data penilaian 

yang pengisiannya berdasarkan atas pengamatan langsung terhadap sikap dan 

perilaku anak.Observasi (pengamatan) sebagai alat evaluasi harus memiliki 
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sifat-sifat sebagai berikut: (1) Dilakukan sesuai dengan tujuan pengajaran, (2) 

Direncanakan secara sistematis, (3) Dicatat dan dipilih sesuai dengan tujuan 

pengajaran, (4) Harus valid, realibel dan teliti, dan (5) Harus dapat 

dikuantifikasikan. Teknik observasi/pengamatan terdiri dari tiga jenis, yaitu: (1) 

Teknik pengamatan naratif, (2) Teknik pengamatan terstruktur, dan (3) Teknik 

pengamatan elektronik. 

1. Teknik Observasi Naratif 

Teknik pengamatan naratif adalah pengamatan yang dilakukan oleh pendidik 

yang dituangkan dalam bentuk cerita/narasi. Teknik pengamatan naratif 

dapat dilakukan dalam dua cara, yaitu: 

a. Running Record 

Dalam running record, pendidik mencatat semua apa yang dikatakan dan 

dilakukan oleh seorang anak. Running record dilakukan pada saat pendidik 

belajar pertama kali mengamati anak. Pendidik mencatat sambil mengamati. 

RUNNING RECORD  

NNaammaa  ::  IIzzzzii  NNaammiirraa  

HHaarrii//TTaannggggaall  ::  SSeenniinn,,  55  JJuunnii  22001166  

PPeennggaammaatt  ::  YYuullii  PPuujjii  

WWaakkttuu//SSeettttiinngg PPeennggaammaattaann   KKoommeennttaarr 

0099..3300 

PPllaayyddoouugghh  tteerrttaattaa  ddii  aattaass  mmeejjaa..  

TTiiaapp  kkuurrssii  mmeemmiilliikkii  ttaalleennaann  

ppllaassttiikk,,  sseegguummppaall  ppllaayyddoouugghh,,  

cceelleemmeekk  tteerrggaannttuunngg  ddii  bbeellaakkaanngg  

kkuurrssii..  TTuuttoorr  tteellaahh  mmeemmbbeerrii  ttaahhuu  

WWBB  bbaahhwwaa  tteellaahh  tteerrsseeddiiaa  

ppllaayyddoouugghh    

 

1100..4400  

…………………… 

1100..4455  

…………………… 

DDeewwii  bbeerrllaarrii  kkee  mmeejjaa  &&  dduudduukk  

ttaannppaa  mmeemmaassaanngg  cceelleemmeekk..  

MMuullaaii  mmeemmbbaaggii  22  ppllaayyddoouugghh..  

TTuuttoorr  bbeerrkkaattaa””HHeeii  DDeewwii,,  ssaayyaa  

ppiikkiirr  kkaammuu  mmeelluuppaakkaann  

sseessuuaattuu..””  DDeewwii  tteerrsseennyyuumm,,  ““OOhh  

iiyyaa..””  IIaa  bbeerrddiirrii  &&  mmeennggaammbbiill  

cceelleemmeekk  ppllaassttiikk  kkuunniinngg  &&  

mmeemmaassuukkkkaann  kkee  kkeeppaallaannyyaa  

mmeemmaassaanngg  tteerrbbaalliikk  ((bbaaggiiaann  

ppaannjjaanngg  ddii  bbeellaakkaanngg))..  TTuuttoorr  ttaakk  

mmeemmbbeerrii  kkoommeennttaarr..  DDeewwii  

dduudduukk  kkeemmbbaallii  &&  mmeennggaammbbiill  

ppllaayyddoouugghh   

DDeewwii  mmeennggaammbbiill  ppllaayyddoouugghh  

sseeuukkuurraann  sseennddookk  tteehh  &&  

mmeenngggguulluunnggnnyyaa  mmeennjjaaddii  bboollaa..  

MMaattaannyyaa  tteerrttuujjuu  ppaaddaa  

ppaallyyddoouugghh  ddaann  ttaannggaannnnyyaa  ssaaaatt  

iiaa  mmeenngggguulluunngg..IIaa  mmeenngggguulluunngg  

SSeettuujjuu//mmeennggaallaahh  ddeennggaann  

ppeerrmmiinnttaaaann  yyaanngg  llaayyaakk   
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ppllaayyddoouugghh  ddgg  ttggnn  kkaannaannnnyyaa  ddii  

aattaass  ttaalleennaann..IIaa  

mmeenngggguulluunngg&&mmeenngggguulluunngg  

ppllaayyddoouugghh  hhiinnggggaa  mmeennddeekkaattii  

bbeennttuukk  bboollaa  yyaanngg  sseemmppuurrnnaa..DDgg  

sseennyyuumm  kkeecciill,,  iiaa  

mmeennggaammbbiillnnyyaa&&mmeelleettaakkkkaannnnyy

aa  ddii  ssuudduutt  ttaalleennaann&&mmeennggeerrlliinngg  

kkee  aannaakk--aannaakk  llaaiinnnnyyaa   

 

b. Anecdotal Record (Catatan Anekdot) 

1) Pengertian Catatan anekdot 

 Anecdotal Record atau catatan anekdot merupakan salah satu cara 

pencatatan yang sering digunakan pada saat mengadakan pengamatan secara 

informal atau Informal assessment. Catatan anekdot merupakan sebuah catatan 

sebagai alat perekam pengamatan (observasi) secara berkala terhadap suatu 

peristiwa atau kejadian penting, yang melukiskan perilaku dan kepribadian 

sesorang dalam bentuk pernyataan singkat dan obyektif.  Beberapa orang ahli 

mendefinisikan catatan anekdot sebagai berikut:  

(a) Merupakan catatan yang bersifat komulatif dari beberapa tingkah laku 

individu yang luar biasa (Bimo Walgito, 1987),  

(b) Merupakan catatan yang dibuat oleh pengamat mengenai kelakuan-kelakuan 

yang luar biasa (Sutrisno Hadi, 1985),  

(c) Merupakan hasil pencatatan secara tertulis dari perilaku siswa pada suatu 

waktu tertentu (Mortensen & Schumuller, 1964),  

(d) Merupakan sebuah catatan yang mendeskripsikan tentang perilaku anak 

yang terjadi pada suatu tempat dan waktu tertentu Wortham (2005 ; 97).  

(e) Merupakan catatan naratif singkat yang menjelaskan terjadi perilaku anak 

yang penting bagi pengamat (Janice, 2013 ; 27). 

 

2) Tujuan Catatan Anekdot 

Secara umum, catatan anekdot bertujuan membuat deskripsi peristiwa atau 

kejadian yang terjadi secara insidental atau sewaktu-waktu. Wortham (2005 ; 

97) mengatakan, catatan tersebut bertujuan untuk memahami beberapa perilaku 

atau untuk mengetahui perkembangan anak, serta untuk menggamati perilaku 

yang tidak biasa.  Dalam melakukan pencatatan, pengamat memberikan narasi 
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atau uraian mengenai apa yang telah terjadi.  Disamping itu pengamat perlu 

juga untuk menambahkan komentar untuk menjelaskan tetang apa yang telah 

terjadi.  Pada pencatatan laporan peristiwa penting, harus dibedakan antara 

berita atau fakta dan pendapat atau opini dari pengamat (observer). Jenice (2013 

; 27) menambahkan bahwa anekdot menjabarkan apa yang terjadi secara faktual 

dan obyektif, dan menjelaskan bagaimana, kapan, dimana terjadinya dan apa 

yang dikatakan dan dilakukan. Terkadang disertakan pula alasan bagi perilaku 

anak, tetapi “mengapa”nya disampaikan di bagian komentar. 

McFarland (2008) dalam Janice (2013 ; 27), mengatakan catatan anekdot 

merupakan dokumentasi yang cermat tentang apa yang terjadi pada setiap anak 

di ruang kelas, sehingga guru dapat memperoleh informasi penting tentang 

perkembangan dan kebutuhan anak.  Catatan anekdot telah lama dibuat oleh 

guru, psikolog, pekerja sosial, dan bahkan orang tua yang mencatat 

perkembangan bayinya saat pertama kali berjalan dan bicara. 

 

3) Karekteristik Catatan Anekdot 

 Karakteristik utama catatan anekdot adalah menggambarkan perilaku yang 

sewaktu-waktu terjadi pada seorang anak. Menurut Wortharm, (2005; 97),  terdapat 

lima karakteristik dalam pencatatan anekdot yaitu:  

a. Merupakan hasil pengamatan langsung,  

b. Memberikan hasil yang cepat, akurat dan meruapakan kejadian yang 

spesifik,  

c. Berisikan catatan perilaku,  

d. Apabila terjadi suatu peristiwa khusus (an accident) akan dicatat secara 

terpisah, 

e. Mencatat tidak hanya perilaku yang baik atau yang biasa tetapi juga 

mencatat perilaku yang tidak biasa.  

 

Ciri-ciri catatan anekdot yang baik ialah  

a. Menerangkan tanggal, tempat dan waktu berlangsungnya kejadian 

tertentu dan siapa yang menjadi observer, 

b. Melukiskan peristiwa yang faktuil dan obyektif,  
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c. Segera dibuat setelah peristiwa itu terjadi, untuk menghindari 

kelupaan, 

d. Harus dibuat oleh beberapa penyelidik,  

e. Harus bersifat selektif, dipilih peristiwa yang penuh arti dan yang 

ada hubungannya dengan perkembangan individu,  

f. Laporan harus faktuall, dipisahkan dari data dan interpretasi. 

 

4) Manfaat catatan anekdot bagi pemahaman diri individu diantaranya 

ialah : 

a. Untuk memperoleh diskripsi perilaku individu yang lebih tepat, 

b. Memperoleh gambaran sebab-akibat perilaku khusus individu,  

c. Sebagai acuan dalam mengembangnkan cara-cara penyesuaian diri 

dengan masalah-masalah dan kebutuhan individu secara mendalam.   

Selain itu catatan anekdot juga untuk pemahaman individu seperti tersebut 

di atas, berguna juga  bagi: (1)  guru atau pendidik baru dalam rangka penyesuaian 

diri dengan siswa atau peserta didik, (2) guru atau pendidik yang berminat untuk 

memahami problem-problem siswa atau peserta didik, (3) bagi guru atau konselor 

untuk memberikan layanan konseling bahkan untuk mengadakan pertemuan tentang 

suatu kasus. 

 

5) Penggunaan Catatan Anekdot 

Catatan anekdot digunakan melihat perkembangan anak antara lain: 

a. Perpisahan dan Penyesuaian  (Kedatangan/pulang) 

b.  Kemampuan Pribadi  

c.  Perkembangan Fisik  

d.  Perkembangan Sosial  

e.  Perkembangan Emosi  

f.  Bahasa dan berbicara  

g. Waktu perhatian dan ketertarikan  

h.  Perkembangan kognitif  

i.  Literacy  

j.  Kreativitas  
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k.  Bermain 

Adapun Barbarra Ann Nilsen dalam buku Week by Week mengungkapkan 

bahwa catatan anekdot menunjukkan sebuah peristiwa perkembangan anak 

pada area spesifik. Catatan anekdot juga merekam kejadian lucu untuk 

berbagi dengan keluarga dan menunjukkan rician peristiwa untuk refleksi 

kemudian. Rincian catatan merupakan proses yang tepat untuk 

penggungkapan kejadian lain pada anak dan menunjukkan perilaku khas 

anak sehingga rincian catatan menunjukkan peristiwa yang benar-benar 

berkenaan perilaku khas anak  

 

6) Teknologi yang digunakan dalam catatan  anekdot 

1) Dokumentasi Visual/ Ausio Recording 

Berguna untuk mengambil gambar anak saat sedang bereaksi, berfungsi 

sebagai pengingat bagi guru tentang masa lalu. Mendorong citra diri anak, 

bisa digunakan dalam wawancara penilaian, bisa digunakan dalam 

pertemuan orangtua, bisa digunakan dalam pembuatan buku anak, perangkat 

pengatur giliran, bisa menampilkan produk anak, bisa digunakan dalam 

portofolio, panel dokumentasi, menafsirkan perkembangan anak, perilaku 

anak dan merencanakan kegiatan untuk anak. 

2) Rekaman Video 

Kamera rekaman berguna untuk melakukan pengamatan dan diskusi dengan 

anggota staf lainnya atau orangtua. Rekaman juga dipergunakan untuk 

mengetahui wilayah perkembangan mana saja yang didokumentasikan. 

Rekaman itu bisa dicatat dan ditambahkan ke data pengamatan untuk 

membuat rencana individual atau untuk mendokumentasikan penilaian. 

3) Rekaman suara 

Rekaman suara dapat dipergunakan untuk meningkatkan pemahaman 

perilaku anak ke dalaman pengamatan tertulis dengan merekam tuturan atau 

interaksi lisan anak dengan anak-anak lainnya. Dengan menggunakan ini 

data rekaman ini, catatan anekdot lebih mudah dibaca kemudian ditulis 

tangan. 
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7) Kelebihan dan kekurangan Anekdotal Record 

Janice (2013 ; 27) mengungkapkan beberapa kelebihan catatan anekdot 

 sebagai berikut : 

a) Pengamat tidak perlu pelatihan khusus untuk mencatat, 

b) Pengamatan bersifat terbuka.  Pencatat menulis apa saja dan segala yang 

ia saksikan dan tidak trbatas pada satu jenis perilaku aau pencatatan, 

c) Pengamat dapat mengingat kejadian yang tidak terduga kapan saja 

terjadinya, karena itu biasanya dicatat di waktu nanti. 

d) Pengamat dapat memperhatikan dan mencatat perilaku yang signifikansi 

dan mengabaikan lainnya. 

Adapun kelemahan pencatatan Anekdot menurut Janice (2013;28) 

 diantaranya ialah: 

a) Tidak memberikan gambaran yang lengkap karena mencatat hanya 

kejadian yang menarik pengamat, 

b) Terlalu bergantung pada ingatan pengamat karena dicatat setelah 

kejadian, 

c) Kejadian mungkin dipahami di luar konteks dan karenanya ditafsirkan 

keliru atau digunakan dnegan cara yang bias, 

d) Sulit mengkodekan atau menganalisis catatan naratif, jadi metode ini 

mungkin tidak terbukti bermanfaat secara ilmiah. 

 

8) Jenis-Jenis (Bentuk)  Format Anekdotal Record  

Bentuk format catatan anekdot dapat digambarkan sebagai berikut : 

a. Bentuk I   : Hanya sampai data 

Contoh: 

Name :………………..……….. Tanggal: ………..…………… 

Nama Pengamat      :…….…….……………………………….. 

Tempat Pengamatan:…………………………………………… 

Komentar &  Saran   :…………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 
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b. Bentuk II  : Sudah ada interpretasi 

c. Bentuk III : Terdapat data, interpretasi dan rekomendasi 

 Catatan anekdot dapat dibuat oleh tenaga-tenaga kependidikan, baik guru 

maupun non guru, yang sempat mengobservasi tingkah laku siswa dalam 

berbagai situasi sekolah.  Interpretasi atau rekomendasi dan komentar 

hendaknya ditulis di ruang tersendiri yang terpisah dari ruang untuk membuat 

deskripsi. 

 

9) Contoh Catatan Anekdot 

Contoh: 1 

Child Name   : Robbie, Mary, Janie 
Old                : 4 years 
Location        : Sunnyside Preschool 
Observer       : Sue 
Type of Development Observed : Social/Emotional 

Incident Social/Emotional 
Notes or Comments 

Marry dan Janie berada di area rumah tangga 
(house keeping area).  Seolah-olah mereka 
sedang menyiapkan sebuah makanan.  Robby 
melihat mereka dan menghampirinya serta 
berkata bahwa dia ingin makan.  Seketika 
melihat Robby, Janie berkata,”Kamu tidak 
boleh bermain disini, kami sedang sibuk”.  
Robby tetap berdiri disitu sambil 
memperhatikan mereka memindahkan 
kemasan buah-buahan. Kemudian Robby 
berkata, “Saya bisa menjadi ayah dan 
mencuci piring”.  Marry berpikir sejenak lalu 
menoleh kea rah Janie dan 
menjawab,”Oh…..Baiklah, kamu boleh 
bermain bersama kami”.  

Anak-anak perempuan sering bermain 
bersama dan cenderung mencegah orang 
lain untuk memasuki (menyusul) permainan 
mereka.  Robby telah belajar bagaiman 
untuk bisa masuk ke dalam sebuah 
kelompok yang sedang bermain. Ia berhati-
hati untuk tidak mengganggu.  Mereka 
menyerah ketika Robby menawarkan untuk 
membantu mereka.  Robby sudah terbiasa 
dapat masuk dan diterima ke dalam sebuah 
kegiatan bermain. 

 
Catatan diambil dari buku “Assessment in Early Childhood Education”, oleh Sue C.Wortham, 2005. 
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Contoh-2: 

CATATAN ANEKDOT 

Nama Anak: Stevie Usia      : 4 Thn Tanggal: 23/2 

Pengamat  : Anne Tempat : HS Waktu   : 09.00-10.00 

KEJADIAN: 
Stevie pergi ke area balok dan bertanya kedua bocah, Ron dan Tanner, apakah ia bisa 
membantu mereka membangun.  Mereka bilang boleh.  Saat mereka sedang membangun ia 
tak sengaja menjatuhkan beberapa balok.  “Aku bisa kembali meletakkannya ke atas”, 
katanya, dan menyerahkan balok ke Ron.  Untuk sesaat ia mengamati Ron membangun dan 
lalu berkata,”Aku temukan cerobong asap, Ron”, dan memberikan memberikan balok silinder.  
Ron memberitahunya dimana harus menaruhnya, dan Stevie mulai menurunkan balok silinder 
dan menyerahkannya ke Ron dan Tanner untuk dipasang. Akhirnya ia mulai menaruh balok 
silindernya di sekeliling bangunan.  Guru bertanya apa ia ingin melukis jari tetapi ia 
menjawab,”Aku tidak mau melukis jari kecuali Ron yang melukis jari”. 
 

KOMENTAR: 
Stevie sering terlibat dalam permainan drama dengan beberapa bocah lainnya.  Ia terutama 
senang dekat atau bermain dengan Ron.  Ia sepertinya mengintil padanya.  Apa saja pertauran 
Ron dalam permainan, Stevie ikuti.  Begitu terlibat di permainan, ia terus bermain dan 
biasanya tidak mau membolehkan anak lain atau bahkan guru, mengganggunya. 
 

Sumber: Janice J.Beaty,”Observasi Perkembangan Anak Usia Dini”, (2013; hal 28). 

 

Contoh 3: 

Nama anak  : Dody  

Pengamat  : Luky  

Usia anak  : 4 Tahun  

Lokasi   : TK Bintang  

Hari/Tanggal  : Selasa, 11/11/2015 

Waktu   : 09.30  

Tipe Pengamatan : Perkembangan Sosial 

 

Kejadian  Komentar  



 

Hapidin : Asesmen PAUD 72 

Anak-anak berbaris didepan wastafel, kemudian 

satu persatu cuci tangan, dan mengelap tangannya 

dengan lap yang dipegang oleh guru. Ketika Erman 

mendorong Ani dari belakang, Ani mengatakan: 

“Eh Erman kamu harus antri dulu donk, sabar, 

jangan dorong aku”, sambil memukul bahu Erman. 

Lalu Erman mundur kebelakang sedikit dan diam 

saja. Lalu guru melerai, menyuruh Erman meminta 

maaf, Erman menjulurkan tangannya kea rah Ani 

dan mengatakan “maaf ya”, lalu Ani juga 

menjulurkannya. Lalu giliran Ani maju ke dekat 

wastafel untuk cuci tangan. 

Erman terlihat tidak sabar sehingga 

mendorong Ani dari belakang, tetapi Erman 

kemudian mau meminta maaf setelah 

gurunya menyuruh meminta maaf.  

Contoh 4 :: 

Catatan anekdot dilakukan oleh pendidik disaat anak mengucapkan dan melakukan 

kegiatan yang diluar kebiasaan anak pada situasi tertentu. Waktu pencatatan dapat 

dilakukan setelah peristiwa terjadi. 

Selain sebagai alat penilaian, catatan anekdot ini sangat berguna untuk studi 

kasus dan penelaahan tentang perkembangan individu anak. Apabila catatan 

anekdot ini dikumpulkan dan disusun berdasarkan urutan kejadian dan 

dihubungkan dengan arah perkembangan anak yang sudah ditelaah 

perkembangannya, akan terdapatlah kecenderungan perkembangan anak tersebut, 

terutama kepribadiannya. Dengan menggunakan catatan anekdot, seorang guru 

dapat: 

◼ memperoleh pemahaman yang lebih tepat tentang murid sebagai individu. 

◼ memperoleh pemahaman tentang sebab-sebab dari suatu tingkah laku murid 

yang bersangkutan. 

◼ memperkembangkan cara-cara untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan 

kesulitan yang dihadapi murid dalam kegiatan belajarnya. 

Menurut bentuk catatan yang dibuat, catatan anekdot itu dapat dibedakan dalam 

beberapa bentuk, yaitu: 

1.  Catatan anekdot bentuk evaluatif berisi pernyataan yang menerangkan 

penilaian guru berdasarkan ukuran baik-buruk, yang diinginkan-yang tidak 

diinginkan, yang dapat diterima yang tidak dapat diterima. Misalnya: 

 “ Pada hari ketiga ini, Hanif memperlihatkan sikap yang lebih 

baik terhadap teman sepermainannya. Ia mulai memberikan 

pertolongan kepada teman-temannya.”    

Ruang bermain, 15 Des 2015 

     Pukul 08.45 WIB 
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2.  Catatan anekdot bentuk interpretif, dimaksudkan untuk menjelaskan kegiatan, 

tingkah laku atau situasi yang telah diamati oleh guru dengan didukung oleh 

faktor yang diamatinya itu. Misalnya: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Catatan anekdot bentuk deskripsi umum adalah catatan tentang kegiatan, tingkah 

laku atau situasi dalam bentuk pernyataan umum. Misalnya: 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ Pada minggu terakhir ini, Aisyah tampak sangat gelisah. Ia 

tumbuh begitu cepat. Tentulah perubahan yang terjadi dalam 

dirinya yang menyebabkan kegelisahan itu. 

  Ruang Kelas, 26 Maret 2015 

    Pukul 09.45 WIB 

 

“ Amir mulai tidak tenang kerjanya di kelas.Banyak 

pekerjaannya tidak selesai pada waktunya. Dia mulai 

menghindarkan diri dari pertemuan dan percakapan dengan 

teman-temannya. 

  Ruang kelas, 08 April 2015 
    Pukul 09.00 WIB 
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4.  Catatan anekdot bentuk deskripsi khusus merupakan catatan yang berisikan 

uraian tentang kegiatan, tingkah laku murid dan situasi khusus dan teliti. Apabila 

mungkin dikutipkan kalimat-kalimat langsung. Misalnya : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pencatatan Anekdot 

Nama Anak  : Dona Donati 

Kelompok Usia : 3-4 tahun 

Semester  : I (satu) 

Tahun Pembinaan : 2015 

 

PPeerrkkeemmbbaannggaann  FFiissiikk 

OObbsseerrvveerr//TTggll::  

  

KKoommeennttaarr::    

 

PPeerrkkeemmbbaannggaann  SSoossiiaall 

OObbsseerrvveerr//TTggll::    

 

KKoommeennttaarr:: 

PPeerrkkeemmbbaannggaann  EEmmoossii 

OObbsseerrvveerr//TTggll::  BBuu  DDiinnaa//1122  MMeeii  22001155 

SSaaaatt  bbeerrssiihh--bbeerrssiihh,,  DDoonnaa  ((44  tthh))  

mmeelleemmppaarr  sseemmuuaa  bboonneekkaa  kkee  aattaass  llaannttaaii  

ddii  ssuudduutt  mmaaiinn  ppeerraann..  SSaaaatt  ddiimmiinnttaa  uunnttuukk  

mmeemmuunngguutt  bboonneekkaa--bboonneekkaa  iittuu  iiaa  

KKrreeaattiivviittaass 

OObbsseerrvveerr//TTggll::  

  

  

“ Pagi itu udara sangat dingin disertai hujan rintik-rintik, sehingga pada waktu 

kegiatan bermain bebas, anak-anak tidak turun ke lapangan bermain. Mereka 

bermain di ruang serbaguna. Fatimah dan Annisa memilih permainan  “buyung-

buyungan” beserta beberapa orang temannya. Mereka masing-masing menjadi 

“kepala” dari kedua regu. Annisa berteriak dan menyatakan bahwa teman-

temannya yang lain harus memilih ingin masuk regu yang mana. Tiba-tiba 

terdengar Annisa berteriak dan menyatakan bahwa teman-temannya yang lain 

tidak mau memilih regu yang dipimpinnya dan semuanya ingin memilih 

Fatimah. Dan kemudian Fatimah menjawab dengan tenang: “ Habis mereka 

maunya begitu dan saya tidak dapat mencegahnya.” 
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mmeennoollaakk  &&  ppeerrggii..  TTuuttoorr  mmeennggaammbbiill  

ttaannggaann  VVeebbii  &&  mmeemmbbiimmbbiinnggnnyyaa  

kkeemmbbaallii  kkee  sseennttrraa  mmaaiinn  ppeerraann  &&  

bbeerrkkaattaa,,  ““SSaayyaa  aakkaann  mmeemmbbaannttuummuu  

mmeemmbbeerreesskkaann..””  VVeebbii  bbeerrhheennttii  &&  

mmeennaannggiiss  ssaammbbiill  bbeerrtteerriiaakk,,  ““SSaayyaa  bbeennccii  

kkaammuu,,  ssaayyaa  ttiiddaakk  ssuukkaa  wwaajjaahhmmuu..  KKaammuu  

ttiiddaakk  bboolleehh  ddaattaanngg  kkee  ppeessttaa  uullaanngg  ttaahhuunn  

kkuu!!”” 

KKoommeennttaarr:: 

VVeebbii  sseellaammaa  iinnii  sseellaalluu  kkooooppeerraattiiff..  

PPeerriillaakkuu  yyaanngg  ttiiddaakk  bbiiaassaannyyaa::  

mmaarraahh//ttiiddaakk  sseennaanngg  &&  mmaarraahh    

  

  

 

KKoommeennttaarr:: 

PPeerrkkeemmbbaannggaann  BBaahhaassaa 

OObbsseerrvveerr//TTggll::  

 

KKoommeennttaarr:: 

PPeerrkkeemmbbaannggaann  KKooggnniittiiff 

OObbsseerrvveerr//TTggll:: 

  

KKoommeennttaarr::  

 

 

 

Catatan anekdot yang baik harus memenuhi dua syarat utama yakni objektif dan 

deskriptif. Sifat objektif dapat dilakukan dengan: 

(1) Catatan dibuat sendiri oleh guru yang mengadakan penyusunan. 

(2) Pencatatan dilakukan segera setelah salah satu peristiwa ingin dicatat itu 

terjadi. 

(3) Deskripsi dari suatu peristiwa dipisahkan dari tafsiran guru sendiri. 

Adapun sifat deskriptif dapat dilakukan dengan cara : 

(1) Catatan tentang peristiwa itu hendaknya lengkap. 

(2) Sertakan latar belakang percakapan. 

(3) Nyatakan secara langsung. 

(4) Kejadian-kejadian dicatat tersusun sesuai dengan urutan kejadiannya. 
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2. Metode Observasi Terstruktur 

Teknik pengamatan terstruktur adalah pengamatan yang dilakukan oleh 

pendidik dimana sebelumnya pendidik telah mengatur suatu struktur yang berisikan 

aspek-aspek tertentu yang hendak diamati. Teknik pengamatan terstruktur dapat 

dilakukan dalam empat cara, yaitu: 

a. Time Samples (Contoh Waktu) 

b. Event Samples (Contoh Peristiwa) 

c. Ceklis Dan Skala Rating 

Ketiga teknik tersebut dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut : 

 

 

a. Time Samples (Sampel Waktu) 

Teknik Time Sampling dikembangkan oleh Willard Olson pada 

pertengahan 1920-an.  Metode ini mengarahkan observer untuk mempersempit 

perhatian dengan merekam aspek tertentu dari perilaku sebagaimana terjadinya 

dalam interval waktu tertentu (Irwin & Bushnell, 1980). Metode time sampling 

mempunyai karakteristik : observer melihat dan mencatat perilaku tertentu dalam 

kurun waktu yang sama dan menentukan interval secara teratur atau secara acak / 

random. Perilaku dan peristiwa yang terjadi di luar periode tersebut tidak dicatat. 

Panjang interval dan distribusi periode observasi dan pencatatan dapat bervariasi 

tergantung pada tujuan observasi. 

Variasi pada prosedur time sampling sangat banyak. Variasi dapat terjadi 

tidak hanya pada panjang waktu dan distribusi menual waktu, tetapi juga teknik 

pencatatan yang digunakan. Meskipun time sampling seringkali menggunakan 

skema koding untuk mencatat perilaku, istilah “pencatatan” dan ekspansi pencatatan 

mengindikasikan bentuk pencatatan naratif dapat digunakan. Ciri yang utama dari 

time sampling adalah interval waktu yang tepat dan seragam dan bukan pada 

teknik pencatatan spesifik yang digunakan. Dengan demikian, time sampling dapat 

dikatakan sebagai metode terbuka bila memuat data-data kasar. 

Derajat Selektivitas metode time sampling sangat efektif, karena hanya 

mengobservasi perilaku target yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan dari 
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sisi derajat Inferensi, time sampling memerlukan inferensi awal atau interpretasi. 

Hal ini dikarenakan observer yang menggunakan metode ini perlu membuat 

keputusan dengan segera berkaitan dengan perilaku yang akan dicatat. Keputusan 

ini didasarkan pada apakah perilaku yang terlihat termasuk dalam kategori 

diskriptif tertentu atau lainnya. 

Time sampling tidak memperlakukan perilaku sebagaimana kejadian 

alamiahnya. Time sampling dapat dikatakan hanya mengobservasi fragmen 

tindakan karena tidak secara akurat menampilkan apa yang terjadi dalam urutan-

urutan perilaku yang lebih luas. Menurut Irwin Bishnell (1980) penggunaan 

kategori yang telah ditentukan dapat membuat bias apa yang dilihat oleh observer 

karena observer lebih terfokus pada upaya mencari perilaku yang sesuai dengan 

kategori daripada mendeskripsikan apa saja yang terjadi sehingga mengabaikan 

perilaku yang penting untuk memahami perilaku atau pola yang dikaji.Pendidik 

menggunakan time samples ketika ia bermaksud untuk merekam perilaku khusus 

anak yang muncul pada rentang waktu tertentu dan berulang-ulang. Pencatatan 

dilakukan oleh pendidik pada saat pengamatan sedang berlangsung. 

Adapun tujuan dari Time sampling adalah untuk merekam frekuensi 

perilaku untuk jangka waktu yang telah ditetapkan. Pengamat harus memutuskan 

dulu perilaku apa yang akan diamati, interval waktu yang akan digunakan, dan 

bagaimana perilaku yang akan direkam. Pengamat mengamati berbagai perilaku 

anak dan merekam berapa lama waktu yang dibutuhkan, dalam periode waktu yang 

sama. Perilaku lain yang terjadi selama di luar pengamatan diabaikan. Setelah 

beberapa sampling telah selesai, data dipelajari untuk menentukan kapan dan 

mengapa perilaku ini terjadi. Pengamat dapat menggunakan informasi tersebut 

untuk membantu anak jika terjadi perubahan perilaku yang diinginkan. 

Langkah-langkah dalam menggunakan teknik ini yaitu, observer terlebih 

dahulu menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu seperti jam digital sebagai 

pedoman waktu, kertas kosong sebagai lembar kerja, peralatan menulis (pensil atau 

bolpoint), serta peralatan dokumentasi seperti photo digital atau Handphone. 

Observer kemudian menentukan interval waktu yang diinginkan dan jam berapa 

akan memulai observasi. Setelah semua disiapkan, observer bisa memulai kegiatan 

observasi. Observer harus mampu fokus pada tiga hal yakni perilaku objek 
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observasi, pencatatan hasil observasi, serta pedoman waktu yang mengatur lamanya 

interval observasi. 

Penggunaan time sampling dapat digambarkan melalui penjelasan sebagai 

berikut:  

a.    Time sampling hanya cocok untuk perilaku yang terjadi cukup sering; sekali 

setiap lima belas menit rata-rata. Jika ada keraguan, pengamat harus 

meluangkan waktu untuk melihat apakah perilaku pada peristiwa terjadi cukup 

sering atau tidak, dan juga untuk mengidentifikasi faktor pribadi atau 

situasional yang mungkin mempengaruhi terjadinya perilaku. 

b.    Time sampling harus digunakan hanya untuk perilaku yang mudah observasi; 

Tidak sesuai untuk perilaku yang tersembunyi(hidden), baik perilaku yang 

dianggap rahasia (perilaku mental atau perilaku pribadi). 

c.    Penting untuk mengingat definisi pengamat operasional mereka sehingga 

semua item yang dimengerti oleh orang lain. Dalam studi penelitian ini 

memiliki arti tambahan, yaitu apa yang harus dilakukan peneliti untuk 

mengukur perilaku atau event sampling. 

d.    Penting untuk menyatakan tujuan dari pengamatan sehingga dapat menentukan 

dengan tepat bagaimana sebuah studi time sampling terstruktur. Tujuan dari 

time sampling akan membantu menentukan: 

-    Jumlah subjek yang diperlukan dalam pengamatan, 

-    Apakah pengamatan akan fokus pada hasil individu atau kelompok, 

-    Seberapa seringpengamatperlu mengamatiuntuk memberikansampel yang 

representatif. 

 

Penjelasan berikut dapat dipertimbangkan untuk mengembangkan lembar catatan 

dan pengkodean dalam pengambilan sampel waktu. 

1.    Menentukan jenis informasi yang pengamat butuhkan untuk merekam. 

Menurut Mitzel (1963) perilaku yang perlu dicatat oleh checkmarks, yang 

mengatakan apakah iya atau tidak perilaku tertentu terjadi, atau dengan tanda 

penghitungan, yang memberitahu seberapa sering perilaku terjadi selama masa 

observasi. 
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2.    Begitu pengamat telah menentukan apa jenis informasi untuk merekam 

(presencelabsence, frekuensi atau durasi), pengamat akan memutuskan apa 

jenis interval waktu yang digunakan. Keputusan panjang, spasi, dan jumlah 

interval waktu yang digunakanakan tergantung pada kebutuhan dan tujuan dari 

pengamat sehingga harus berhati-hati mengamati pada fase awal. Oleh karena 

itu perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

a.  Faktor waktu yang dipilih adalah hasil dari durasi perilaku dan 

kemudahan atau kompleksitas pencatatan yang dibutuhkan, ditambah 

kelelahan pengamat. 

b.    Jarak interval waktu akan tergantung pada beberapa lama interval waktu 

yang dipilih, jumlah individu yang dibutuhkan untuk mengamati dalam 

interval waktu, dan jumlah detail yang dibutuhkan untuk merekam. 

c.    Jumlah interval waktu yang diperlukan untuk setiap subyek akan 

tergantung pada berapa lama pengamat perlu mengamati untuk 

mendapatkan sampel yang representatif dari perilaku yang pengamat 

pelajari. 

 

3. Penyusunan Lembar Observasi 

Setelah menentukan jenis informasi penting untuk merekam, panjang, 

jumlah, dan ruang interval waktu, langkah berikutnya adalah untuk merencanakan 

penyusunan lembar observasi itu sendiri. Panduan pertama  yang digunakan dalam 

menyusun lembar catatan adalah untuk tetap sederhana.  Hal ini harus terlihat 

serapi mungkin sehingga pengamat dengan  mudah dapat merekam informasi apa 

pun yang diperlukan (checkmarks, penghitungan, durasi waktu). Banyak waktu 

pengambilan sampel pengamatan akan membutuhkan pengamat untuk 

menggunakan beberapa jenis sistem pengkodean dalam pencatatan data. Jika 

pengamat ingin mempelajari tawa anak-anak, pengamat mungkin mengembangkan 

sistem tanda dengan komponen-komponen berikut: 

• Cepat senyum, menghilang 

• Lambat, cekikikan 

• Hangat, tertawa 

• Singkattawa, tenang 



 

Hapidin : Asesmen PAUD 80 

• Asli tawa, hangat 

• Tertawa heboh dengan teriakan gembira 

Lembar catatan jarang akan memiliki ruang untuk definisi operasional dan kata 

deskripsi dari sistem kategori atau tanda yang digunakan. Ini berarti bahwa 

pengamat perlu mengembangkan semacam kode untuk mengidentifikasi perilaku 

yang berbeda. Empat pasang mahasiswa dilatih untuk menggunakan kode 

pengamatan khusus mengembangkan untuk merekam anak-anak prasekolah 

bermain selama sepuluh detik waktu bermain. Kode itu sendiri merupakan 

modifikasi dari kategori Partenini: 

• S=perilaku soliter 

• PS=bermain paralel, jenis kelamin yang sama 

• PObermain=paralel, lawan jenis 

• CS=koperasibermain, beberapa jenis kelamin 

• CO=bermainkooperatif, lawan jenis 

Akan sangat membantu untuk memberikan ruang untuk mencatat apa yang 

tampaknya menjadi gangguan yang tidak relevan namun penting atau gangguan 

yang terjadi selama unit pengamatan. Ini bisa memberikan petunjuk yang berharga 

untuk analisis nanti. 

 

Kelebihan dari time sampling adalah tidak ada batasan jenis perilaku yang 

dapat diobservasi dengan metode ini. Metode ini juga ekonomis dalam waktu dan 

energy. Efisiensi ini terjadi karena metode time sampling mengatur isi observasi 

dengan tepat dan jumlah waktu yang digunakan oleh observer. Efisiensi juga 

dicapai karena penggunaan skema koding mengurangi varibilitas judgment dan 

inferensi antar observer, yang pada gilirannya dapat meningkatkan reliabilitas inter-

rater. Time sampling juga menyediakan data yang representatif dan reliable, jika 

ingin mengumpulkan data dalam jumlah besar seperti misalnya dalam penelitian. 

Selain itu, metode time sampling juga dapat dikombinasikan dengan beberapa 

teknik pencatatan yang berbeda, misalnya koding dan naratif deskriptif. Dengan 

demikian dapat diperoleh data perilaku target dan sekaligus detail konteks dan 

perilaku. 
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Kekurangan penggunaan skema koding dalam metode time sampling 

yakni tidak dapat menangkap detil dari konteks, seperti apa perilaku yang terjadi, 

bagaimana sequencenya, bagaimana perubahan perilaku dari waktu ke waktu, atau 

bagaimana keterkaitan perilaku tersebut dengan perilaku yang lain. Brandt 

mengungkapkan kelemahan time sampling dengan menyatakan kurang akan 

kontinuitas, kelengkapan kontekstual, dan kenaturalan sampel peristiwa. Frekuensi 

kejadian dari perilaku tertentu juga menjadi faktor keterbatasan. Berkaitan dengan 

hal ini, Irwin dan Bushnell (1980) menyatakan bahwa time sampling menjadi 

metode yang efektif jka perilaku terjadi rata-rata paling tidak sekali setiap 15 menit. 

Contoh Time Sampling 

Child Name (s): Joanie 

Age: 5 

Location: Rosewood School Kindergarten 

Date and Time: May 17, 10:45-11:00 

Observer: Sussana 

Type of Development Observed: Joanie Has Difficulty Completing Tasks 

Event Time Notes or Comments 

Art Center—leaves coloring 

activity on table unfinished. 

 

 

Library—looks at book, 

returns it to shelf. 

 

Manipulative Center— gets 

frustrated with puzzle, piles 

pieces in center—leaves in 

table. Pulls out Lego blocks, 

starts to play. When teacher 

signals to put toys away. 

Joanie leaves Lego blocks on 

table and joins other children. 

10:45 

 

 

 

10:50 

 

 

10:55 

 

 

Some of Joanie’s behaviors seem 

to be resulting from failure to 

follow procedures for uses of 

materials. 

Behavior with the puzzles may 

come from frustration. 

 

Joanie may need help in putting 

away with verbal rewards for 

fishing a task and putting 

materials away. 

 

Encourage Joanie to get help with 

materials that are too hard. 

 

Contoh 1: 

 

  

NNaammaa::  AAddiiaann,,  DDiiaann,,  NNaaddiiaa  

  

TTaarrggeett::    VV  ==  iinntteerraakkssii  ppoossiittiiff                                            xx  ==  IInntteerraakkssii  nneeggaattiiff   

TIME SAMPLES (Contoh Waktu) 



 

Hapidin : Asesmen PAUD 82 

                            00  ==  TTaakk  aaddaa  iinntteerraakkssii                                ss        ##  ==  MMeemmuullaaii  iinntteerraakkssii    

 

TTaannggggaall::  ………………………… 

 

1155  mmeenniitt AAddiiaann DDiiaann NNaaddiiaa 

00--33  mmeenniitt VV    ##    VV 00    VV VV 

33--66  mmeenniitt  VV    xx    VV  VV  VV    VV 

66--99  mmeenniitt  xx    ##    VV    VV    ##  xx    VV    ##  00    VV    ## 

99--1122  mmeenniitt VV    ##    xx 00 xx    ##    VV 

1122--1155  mmeenniitt  VV    VV    ##    xx  xx    ##    VV  xx  VV    VV    ##  

 

 Contoh 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Event Samples (Contoh peristiwa) 

NNaammaa                ::    DDoonnii 

PPeerriillaakkuu          ::    mmeennggggaanngggguu  tteemmaann  ((VV)) 

TTaannggggaall          ::    …………………………………….... 

1155  mmeenniitt                                                                                                                                            

00--33  mmeenniitt                                                                            VV    VV    VV                                                           

33--66  mmeenniitt                                                                            VV    VV  VV                                                       

66--99  mmeenniitt                                                                            VV    VV    VV    VV    VV                                   

99--1122  mmeenniitt                                                                        VV    VV      VV                                                         

1122--1155  mmeenniitt                                                                    VV    VV                                                             
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Pendidik mencatat perilaku dan interaksi tertentu pada anak dengan 

mempertimbangkan latar belakang terjadinya sebuah peristiwa, pada saat 

peristiwa, dan setelah peristiwa terjadi. Pencatatan dilakukan pada saat peristiwa 

sedang berlangsung atau segera setelah peristiwa terjadi. 

     Contoh: 

 

Nama: Meri   

Umur: 4,5   

Tgl: Januari-Februari 2016  

TTggll//WWaakkttuu   KKeejjaaddiiaann  AAwwaall TTiinnggkkaahh  LLaakkuu KKoonnsseekkuueennssii 

2244..99//88::4488 MMeerrii  mmeemmaassuukkii  

sseennttrraa  bbaallookk  &&  

mmeennggaammbbiill  ttrruukk  

ddaarrii  rraakk  &&  

mmeelleettaakkkkaannnnyyaa  

ddii  aattaass  

kkoonnssttrruukkssii  yyaanngg  

ddiibbaanngguunn  oolleehh  

PPuuaann  &&  JJeennii..  

PPuuaann  bbeerrkkaattaa,,  

““KKaammuu  ttiiddaakk  

bboolleehh  mmaaiinn”” 

MMeerrii  bbeerrllaarrii  kkeelluuaarr  

ddaarrii  sseennttrraa  bbaallookk  

mmeelleewwaattii  sseennttrraa  

sseennii  kkeelluuaarr  lleewwaatt  

ppiinnttuu  bbeellaakkaanngg..  

KKeettiikkaa  iiaa  mmeelleewwaattii  

mmeejjaa  ddeennggaann  aaiirr  

bbeerrwwaarrnnaa  ddii  

aattaassnnyyaa  iiaa  

mmeemmbbeennttaannggkkaann  

lleennggaannnnyyaa  lleebbaarr--

lleebbaarr  &&  

mmeennuummppaahhkkaann  

sseeggeellaass  aaiirr..   

GGiinnaa  yyaanngg  mmeelliihhaatt  

kkeejjaaddiiaann  ddii  sseennttrraa  

bbaallookk,,  mmeennggiikkuuttiinnyyaa  

kkeelluuaarr..  IIaa  mmeemmeeggaanngg  

ttaannggaann  MMeerrii  &&  

bbeerrkkaattaa,,””SSaayyaa  yyaakkiinn  

kkaammuu  jjaaddii  mmaarraahh  ssaaaatt  

PPuuaann  bbiillaanngg  kkaammuu  

ttiiddaakk  bboolleehh  mmaaiinn  

bbaallookk  ddeennggaa  mmeerreekkaa..”” 

1100..1100//88::1155 MMeerrii  sseeddaanngg  

bbeerrmmaaiinn  

ddeennggaann  bbaallookk..  

JJeennii  iikkuutt  

bbeerrggaabbuunngg  &&  

ttiibbaa--ttiibbaa  iiaa  

mmeennyyeennttuuhh  

bbaanngguunnaann  MMeerrii  

sseehhiinnggggaa  

MMeerrii  bbeerrtteerriiaakk  &&  

bbeerrkkaattaa  ppaaddaa  JJeennii  

iiaa  bbooddoohh..  DDeennggaann  

ssaattuu  ttaannggaann  iiaa  

mmeerraauupp  &&  

mmeerroobboohhkkaann  

bbaanngguunnaann  

bbaallookknnyyaa  &&  

mmeennjjaattuuhhkkaann  

GGiinnaa  ddeennggaann  ssaabbaarrnnyyaa  

mmeenngguussaapp  ppuunngggguunngg  

MMeerrii  hhiinnggggaa  iiaa  tteennaanngg  

kkeemmbbaallii   

EVENT SAMPLES 
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bbeebbeerraappaa  

ppoottoonngg  bbaallookk  

tteerrjjaattuuhh   

ddiirriinnyyaa  ddii  aattaass  

llaannttaaii   

 

c. Ceklis Dan Skala Rating 

Pendidik menggunakan ceklis untuk membuat catatan dengan cepat tentang apa 

yang sebenarnya anak lakukan di dalam kelas. Informasi ini berguna untuk 

menentukan anak mana yang tertarik pada kegiatan apa atau anak mana yang 

menyelesaikan tugas yang diberikan. Skala rating mirip dengan ceklis kecuali 

bahwa perilaku ditandai dalam istilah frekuensi (selalu, kadang-kadang, tak pernah) 

atau kualitas (di atas rata-rata, rata-rata, atau di bawah rata-rata). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama     : ………………………   Usia  : ………… 

Pengamat  : ………………………   Tanggal  : ………… 

 

1. Kemampuan mengenali anggota tubuh 

Apakah anak mampu mengenali/menyebutkan anggota tubuhnya? 

 

  Kepala    Tangan 

  Badan    Telinga 

  dll 

 

2. Kemampuan mengetahui identitas diri dan keluarga 

Apakah anak mengetahui: 

Namanya sendiri  Saudara-saudara 

Siapa ayahnya   Siapa ibunya 

dll 

 

3. Kondisi dan perilaku anak 

Adakah hal-hal yang menyolok yang tampak pada anak tersebut? 

Kidal     Banyak omong 

Sulit menangkap instruksi Berani 

Mengisap jempol   dll 

CHECKLIST 



 

Hapidin : Asesmen PAUD 85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengamat : ………………………………………… 

Nama Anak : ………………………………………… 

Tanggal : ………………………………………… 

Kemampuan 

Keterangan 

Sering 
Kadang-

kadang 

Tak 

pernah 

Menggunakan bahasa secara 

efektif 
v   

Menghitung sampai sepuluh  v  

Berpartisipasi dalam tanya 

jawab 
  v 

Dst    

 

d. Wawancara 

• Percakapan informal dengan anak. 

Contoh: Menanyakan pada anak tentang bangunan balok atau 

lukisan/gambar (dapat didokumentasikan dalam catatan anekdot). 

• Wawancara formal dengan anak. 

RATING SCALE 

 

Nama Anak:     Usia:   

Pengamat:      Tgl:     

Makan tanpa tumpah: 

 

mudah  agak mudah  sulit  tak bisa  

Melukis dengan seluruh lengan bergerak: 

 

mudah  agak mudah  sulit  tak bisa 

 

Memegang krayon dengan jempol & jari: 

 

mudah  agak mudah  sulit  tak bisa 

 

Mewarnai tanpa keluar dari batas: 

 

mudah  agak mudah  sulit  tak bisa 

 

Memotong dengan gunting: 

 

mudah  agak mudah  sulit  tak bisa 

 

Memegang gelas dengan satu tangan: 
 

mudah  agak mudah  sulit  tak bisa 

 

 

RATING SCALE 
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• Pilihlah sebuah fokus (konsep matematika, perkembangan bahasa, perasaan 

tentang teman-teman lainnya) dan rencanakan serangkaian pertanyaan dan 

tanyakan pada semua anak. 

 

3. Teknik Observasi Elektronik 

Alat elektronik dapat digunakan untuk merekam kegiatan dan hasil kerja 

anak. Yang termasuk teknik observasi elektronik adalah: 

 

a. Photo 

Foto kegiatan anak dapat menjadi sumber data. Diharapkan pendidik 

dapat mengabadikan kegiatan-kegiatan anak selama mengikuti 

pembelajaran di lembaga PAUD. 

 

b. Rekaman video dan suara 

Melalui rekaman video dan suara, pendidik dapat mengambil data 

tentang suatu kejadian atau tentang rekaman kemampuan anak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UUnnttuukk   TTeekknniikk 

Catatan: 

 

Observasi elektronik dilakukan bila memungkinkan, 

namun tidak menjadi keharusan. 

 

Memilih Teknik Observasi 
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MMeemmbbuuaatt  ccaattaattaann  yyaanngg  jjeellaass  

tteennttaanngg  kkeeggiiaattaann  aannaakk 
RRuunnnniinngg  RReeccoorrdd,,  vviiddeeoo 

MMeennccaattaatt  ttiinnggkkaahh  llaakkuu  aattaauu  

iinntteerraakkssii  aattaauu  ppeennccaappaaiiaann  

ttaahhaapp  ppeerrkkeemmbbaannggaann   

CCaattaattaann  aanneekkddoott,,  ffoottoo  ddgg  

ccaattaattaann 

MMeemmaassttiikkaann  bbeerraappaa  sseerriinngg  

ttiinnggkkaahh  llaakkuu  tteerrtteennttuu  mmuunnccuull   
TTiimmee  SSaammppllee 

MMeennggeerrttii  mmeennggaappaa  &&  kkaappaann  

ttiinnggkkaahh  llaakkuu  tteerrtteennttuu  mmuunnccuull   
EEvveenntt  SSaammppllee 

MMeennddaappaattkkaann  iinnffoorrmmaassii  ttttgg  

kkeecceennddeerruunnggaann  mmaaiinn  aannaakk,,  

kkeemmaajjuuaann  iinnddiivviidduuaall,,  

bbaaggaaiimmaannaa  mmaatteerriiaall  &&  

ppeerraallaattaann  ((AAPPEE))  ddiigguunnaakkaann   

CChheecckklliisstt 

MMeennggeevvaalluuaassii  ttiinnggkkaattaann  

ttaahhaappaann  ppeerrkkeemmbbaannggaann  

tteerrtteennttuu  yygg  ddiiccaappaaii  aannaakk   

RRaattiinngg  ssccaallee 

MMeemmbbaannddiinnggkkaann  sseebbeerraappaa  

bbaannyyaakk  ppeerrbbeeddaaaann  yygg  ddiimmiilliikkii  

aannaakk  ddllmm  mmeennggeerrttii  kkoonnsseepp  

tteerrtteennttuu   

IInntteerrvviieeww 

SSeeccaarraa  cceeppaatt  &&  aakkuurraatt  

mmeennddookkuummeennttaassiikkaann  sseessuuaattuu  

yygg  ssuulliitt  ddiiggaammbbaarrkkaann   

FFoottoo  ddgg  ccaattaattaann,,  vviiddeeoo 

MMeennddookkuummeennttaassiikkaann  ggeerraakkaann,,  

bbaahhaassaa,,  iinntteerraakkssii  ((aattaauu  

kkeemmaammppuuaann  yygg  tteerrkkaaiitt  sspptt  

kkeemmaammppuuaann  mmuussiikk)) 

RRuunnnniinngg  rreeccoorrdd,,  vviiddeeoo  aattaauu  

rreekkaammaann  ssuuaarraa   

 

3. Metode Asesmen Portofolio  

a.    Pengertian 

Portofolio adalah proses pengumpulan data-data (hasil karya anak: 

laporan) tentang pekerjaan anak yang dilakukan oleh guru (Wortham, 1995 : 

p.186). Data ini diperoleh dari tugas-tugas keseharian. Portofolio digunakan 

untuk mengevaluasi perkembangan dan pembelajaran anak. Portofolio dapat 

disimpan dan diberikan kepada anak atau orang tua pada waktu tertentu, 

misalnya: saat pengambilan raport, di dalamnya memuat laporan observasi, 

ceklis, contoh pekerjaan. 
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b.    Jenis Portofolio 

Beberapa jenis portofolio berikut merupakan contoh dalam memantau 

kegiatan dan perkembangan anak. 

a) Kegiatan Art (perkembangan motorik halus) 

• Guru mencatat dan mendeskripsikan kejadian yang berkaitan dengan 

kegiatan anak dan terdapat kolom komentar orangtua.  

• Guru mendokumentasikan foto bangunan atau contoh lukisan yang 

dibuat oleh anak dan memberi label dan tanggal. 

 

b) Gerak (perkembangan motorik kasar) 

• Aktifitas anak didokumentasikan melalui kamera, video tape dan 

dilakukan pencatatan oleh guru.  

• Catatan wawancara guru dengan anak tentang kegiatan yang disukainya.  

c)    Matematika dan aktifitas sains (perkembangan konsep) 

• Foto anak ketika sedang mengukur atau menghitung bahan-bahan 

kegiatan masak 

• Diagram/grafik anak yang melaporkan tentang per-kembangan  tanaman, 

perawatan jadwal pemberian air. 

 

d) Kegiatan pengembangan bahasa (aspek perkembangan bahasa) 

• Contohcatatan harian anak berisi kegiatan yang telah dan akan dilakukan, 

atau apa yang dirasakan anak. 

• Guru memberi pilihan beberapa buku pada anak untuk memilih buku 

kesukaannya. (anak bisa membaca gambar, atau dibacakan oleh orangtua 

dan guru) 

 

e)    Perkembangan sosial emosional anak 

- Catatan guru dan laporan-laporan anekdot yang menunjukan interaksi antara 

anak-anak dan teman-temannya. Interaksi tersebut dapat menunjukan 

kemampuan anak membuat pilihan memecahkan masalah dan bekerja 

sama dengan yang lainnya. 
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c.     Contoh Portofolio 

Hal-hal yang penting dilakukan oleh guru adalah memahami prinsip-prinsip 

dan karakteristik perkembangan anak dalam menentukan laporan kemajuan 

perkembangan anak. Sebagai contoh, tahapan menulis dan membaca yang muncul 

pada anak dapat ditulis dalam check list (v) atau bentuk-bentuk lain untuk 

menentukan kemajuan anak sesuai dengan literature yang muncul (Farr 

1993;Sulzby,1993).  

Lihat bagan 1 contoh bentuk portofolio. Bentuk yang sama dapat 

dikembangkan dan digunakan untuk perkembangan cara berfikir, seperti halnya 

kemampuan mengobservasi dalam proses kegiatan sains (Carin 1993: Cliatt & 

Shaw 1992). Untuk menentukan bagaimana mengatur bentuk portofolio, maka 

harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

 Guru menentukan tujuan yang bersifat objektif dalam proses belajar 

mengajar. 

 Menetapkan jenis kegiatan apa yang akan dilakukan dan dikumpulkan 

dalam portofolio.  
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3. Metode Wawancara 

a. Pengertian Wawacara 

b. Tujuan Wawancara 

Catatan Guru tentang Kemampuan Menggambar Anak 

  Bentuk gambar yang dibuat anak : 

 

Tanggal Menggambar : 

 

 

Judul : 

   Bentuk gambar yang disukai anak : 

 

 

Tanggal Menggambar : 

 

Judul : 

  Observasi Lainnya : 

 

Contoh Penggunaan Portofolio 

Nama    :………………………………    

Tanggal :………………………. 

Guru  :………………………………   
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c. Jenis Wawancara 

d. Prosedur Wawancara 

e. Penggunaan Wawacara dalam Asesmen 

 

4. Metode Analisis Dokumen & Parent 

Report 

a. Pengertian Analisis Dokumen & Parent 

Report 

b. Tujuan Analisis dokumen 

c. Jenis Analisis dokumen 

d. Prosedur Analisis dokumen 

e. Penggunaan Analisis dokumen dan 

Parent Report 

dalam Asesmen 

 

f. Pengertian Analisis dokumen 

 

 

 

 

b. Tujuan  

 

 

 

 

 

 

BAB 4 

PROSEDUR PENGEMBANGAN 

INSTRUMEN ASESMEN 

 

 

Sekilas Ari seperti anak-anak lainnya. 

Ari anak 6 tahun yang saat ini belum 

mendapatkan layanan pendidikan anak 

usia dini. Secara fisik tidak ada yang 

berbeda, tetapi setelah berkomunikasi 

dengannya kita kan tahu bahwa Ari 

“special”. Ari mengalami keterlambatan 

bicara. Tidak ada masalah dengan 

organ bicaranya dan Ari mengerti 

ucapan kita, hanya saja Ari kesulitan 

menjawab atau mengeskpresikan dalam 

bentuk verbal. Pertanyaan orang tua 

kepada Guru Ari sangatlah sederhana, 

“Apa yang akan diberikan guru kepada 

anak kami dan kami harus bagaiman?”. 

“ sementara kita berusaha 
mengajari anak-anak kita pelajaran 

tentang hidup Anak-anak kita 
mengajari kita apa kehidupan itu.” 

Fokus pembahasan bab ini : 

1. Mendeskripsikan proses pengembangan 

instrumen asesmen. 

2. Mendeskripsikan prosedur dan tahapan 
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A. Mengembangkan Instrumen Asesmen 

 

  Instrumen asesmen merupakan suatu istilah (termilogi) yang biasa dan 

paling banyak dipergunakan dalam pendekatan asesmen formal dan hanya sedikit 

saja yang dimanfaatkan pada pendekatan asesmen nonformal. Instrumen 

merupakan alat yang dirancang untuk mengukur suatu objek atau variabel yang 

akan diasesmen pada anak usia dini. Instrumen dapat berisi butir pertanyaan atau 

pernyataan yang menggambarkan perilaku tertentu yang akan diukur. 

Pengembangan instrumen ini perlu memperhatikan kualitas isi instrumen agar 

menghasilkan data yang sahih dan akurat. Dalam mengembangkan instrumen 

asesmen perlu diperhatikan langkah-langkah berikut : 

1. Menentukan fokus sasaran asesmen 

Langkah awal dalam mengembangkan instrumen asesmen adalah menentukan 

gambaran konsep dan batasan dari sasaran yang akan diasesmen. Langkah awal ini 
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penting mengingat acuan konsep dan cara pandang ahli terhadap konsep yang 

menjadi sasaran asesmen menunjukkan variasi yang berbeda. Oleh kerena itu, 

asesor atau pengembang instrumen harus memperoleh pemahaman yang jelas dan 

akurat tentang konsep yang menjadi sasaran asesmen. 

2. Menyusun landasan konsep atau teori dari fokus sasaran asesmen 

Sebagai langkah kedua, asesor atau pengembang instrumen perlu melakukan kajian 

konsep atau teori yang memberikan penjelasan tentang konsep sasaran asesmen.  

Kajian konsep atau acuan teori ini akan bermuara pada proses terbentuknya 

konstruk (bangunan) konsep yang menjadi sasaran asesmen (misalnya sasaran 

asesmen : keterampilan berpikir kritis). Sebagai contoh, pengembang instrumen 

akan membuat sintesis teori tentang “berpikir kritis” dari berbagai sudut pandang 

ahli menjadi konstruk yang disusun dan dikembangkan sendiri oleh asesor. Sintesis 

teori dapat digambarkan sebagai berikut : 

Acuan Teori Keterampilan Berpikir Kritis 

Teori A Teori B Teori C Teori D Teori E 

Berpikir kritis 

adalah.... 

Berpikir kritis 

adalah.... 

Berpikir kritis 

adalah.... 

Berpikir kritis 

adalah.... 

Berpikir kritis 

adalah.... 

Berpikir kritis  

terdiri (1) ..., 

(2)....dan (3).. 

Berpikir kritis  

terdiri (1) ..., 

(2)....dan (3).. 

Berpikir kritis  

terdiri (1) ..., 

(2)....dan (3).. 

Berpikir kritis  

terdiri (1) ..., 

(2)....dan (3).. 

Berpikir kritis  

terdiri (1) ..., 

(2)....dan (3).. 

Sintesis Makna 

Berpikir kritis adalah ............ 

 

Sintesis Cakupan 

Berpikir kritis mencakup (1) ...., 

(2) ........dan (3) ......... 

  

3. Membuat batasan konsep dan operasional fokus sasaran asesmen 
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Berdasarkan konstruk yang sudah dikembangkan pada langkah kedua, pengembang 

dapat menyusun batasan konsep dan batasan operasional dari sasaran asesmen. 

Batasan konsep dimaksudkan untuk memberikan gambaran batasan makna dan 

cakupan dari konsep atau variabel yang akan diukur, misalnya apa makna “berpikir 

kritis” dan apa saja cakupan berpikir kritis dari instrumen yang dikembangka. 

Adapun definisi operasional dibutuhkan untuk menerjemahkan secara operasional 

konsep yang telah didefinisikan. Definisikan operasional harus memenuhi dua 

persyaratan utama, yakni batasan konsep harus observeble (dapat diamati) dan 

measureble (dapat diukur). Selain itu, dalam definisi operasional juga perlu 

mencakup jenis metode dan teknik instrumen apa yang dipergunakan serta cakupan 

yang akan diukur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Menyusun kisi-kisi instrumen 

Berdasarkan langkah ketiga, pengembang dapat memulai menyusun dan 

mengembangkan kisi-kisi instrumen. Kisi-kisi instrumen akan memuat segala 

cakupan yang telah ditetapkan dalam konstruk konsep, definisi konseptual dan 

definisi operasional. Dengan demikian, kisi-kisi instrumen akan mencakup identitas 

variabel, komponen atau karakteristik, indikator dan rencana sebaran item. 

Kelengkapan kisi-kisi instrumen inilah yang akan menjamin validitas isi (content 

validity) atau validitas bangun (contruct validity). Dengan demikian, setiap butir 

Contoh penyusunan definisi konseptual dan definisi operasional 

Secara koseptual, kemampuan membaca merupakan kesanggupan 

seseorang untuk menggunakan buku, memberikan makna pada 

gambar, memahami huruf, memahami kata dan membaca kata 

Secara operasionnal, kemampuan membaca merupakan skor yang 

diperoleh oleh anak melalui hasil pengamatan terhadap perilaku 

anak dengan indikator yang telah ditetapkan. Indikatonya meliputi 

anak mampu menggunakan buku, melibatkan diri dalam kegiatan 

membaca, memberi makna pada hambar, pemahaman huruf, 

pemahaman kata, dan dapat membaca kata. 
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soal atau pernyataan dalam intrumen dapat dilacak keabsahannya dalam kisi-kisi 

instrumen. 

Contoh Kisi-kisi instrumen... 

 

 

5. Mengembangkan butir dan instrumen lengkap 

Berdasarkan kisi-kisi instrumen, pengembang dapat mulai membuat butir 

pertanyaan atau pernyataan yang menggambarkan perilaku yang akan diukur. 

Instrumen lengkap sebaiknya memuat bagian kata pengantar, identitas individu 

yang menjadi sasaran asesmen, petunjuk pengisian instrumen dan instrumen 

lengkap. Jika instrumen sudah lengkap, pengembang dapat saja melakukan validasi 

pakar untuk menelaah validitas konten (content validity) atau validitas bangun 

(construct validity). Para pakar bidang keilmuan yang relevan dapat memberikan 

pandangan dan kritik terhadap konstruk dan isi kisi-kisi instrumen dan instrumen 

lengkap yang telah disusun pengembang. Validitas pakar dapat dilakukan dengan 

analisis struktur isi dan pijakan instrumen dengan cara memberikan komentar atau 

analisisnya. Hal ini berarti data validasi pakar berisi data atau informasi kualitatif. 

Selain komentar atau analisis bersifat kualitatif, pakar juga dapat diminta tanggapan 

atau komentar secara kuntitatif dengan memberikan pertimbangan atau judge 

tentang ketepatan dan/atau kesesuaian rumusan butir dengan indikator yang akan 

diukur. Kriteria ketepatan dan/atau kesesuaian dapat dirumuskan sebagai berikut 

No. Karakteristik membaca Indikator No. butir 

Instrumen 

1. Tahap Fantasi Menggunakan buku 1,2 

2. Tahap Pembentukan Konsep 

Diri 

Melibatkan diri dalam kegiatan membaca 3 

3. Tahap Membaca Gambar Memberikan makna pada gambar 12 

4. Tahap Pengenalan Bacaan 1. Pengenalan huruf abjad 

2. Menggabungkan huruf menjadi suku kata 

4,5,6 

7 

5. Tahap Membaca Lancar 1. Mengenal kata yang memiliki huruf yang 

sama 

2. Membaca kata 

8,9,10,11 

 

13 

Jumlah 13 
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Skor 1 (tidak tepat/tidak sesuai), Skor 2 (cukup tepat/cukup sesuai) dan skor 3 

(sudah tepat/sudah sesuai). Jika kita meminta tiga pakar untuk menimbang setiap 

butir instrumen maka akan ada tiga pandangan pakar untuk setiap butir. Ketiga 

tanggapan atau pertimbangan skor untuk setiap pakar pada setiap butir instrumen 

dapat dihitung indeks validitas setiap butir. Analisis antar pakar tersebut dapat diuji 

dengan analisis inter rater. Beberapa teknik korelasi dapat dipergunakan untuk 

menguji hal tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

6. Melakukan uji empirik 

Setelah instrumen lengkap (termasuk rubrik skoring), pengembang dapat 

melakukan uji coba empirik untuk memastikan indeks validitas butir soal atau 

pernyataan dan juga reliabilitas instrumen. Uji coba dapat dilakukan pada sejumlah 

anak dengan sasaran usia yang sama. Dalam uji coba sebaiknya menggunakan 2 

orang penguji untuk menggunakan instrumen yang sama dan sejumlah anak yang 

sama. Proses ini dapat dijadikan dasar untuk menelaah kemungkinan adanya 

penafsiran yang berbeda dari 2 penguji coba terhadap pemahaman butir instrumen 

dan rubriknya. 

7. Menyimpulkan hasil uji empirik 

 

B.Tahapan Pelaksanaan Asesmen 

Prosedur 

1. Ajaklah anak berbicara, bermain atau bernyanyi yang dikenal. 

2. Tunjukkan pada anak gambar yang menggunakan kata. 

3. Mintalah anak untuk menunjukkan kata dan gambar tersebut 
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 Dalam melakukan asesmen ada beberapa tahap yang harus dilakukan, yaitu : 

1.   Menentukan sasaran (objek) asesmen. 

Hal pertama yang harus diperhatikan adalah menentukan objek asesmen. 

Setiap karakter sasaran/objek asesmen dalam hal ini anak didik berbeda satu 

dengan yang lain. Beda objek maka akan berbeda juga perlakuan, proses dan 

alat yang akan dipakai untuk pengumpulan data/informasi (asesmen). 

2.   Menyusun kerangka acuan konsep objek asesmen. 

Setelah menentukan objek asesmen, maka tentukan juga area yang akan 

diases. Apakah asesmen secara menyeluruh atau hanya sebagian saja. 

Lakukan analisa tentang kajian konsep area asesmen tersebut. Dengan 

demikian, asesor (guru) dan pihak lain yang membaca instrument asesmen 

mengerti ruang lingkup area asesmen, dasar serta landasan konsep area 

asesmen tersebut. 

3.   Memilih metode atau teknik asesmen. 

 Dalam mempersiapkan proses asesmen, guru sebagai asesor harus memilih 

dan menentukan metode dan teknik yang akan digunakan dalam proses 

asesmen. Metode dan teknik yang akan dipilih harus memperhatikan sasaran 

asesmen dan tujuan yang akan dicapai. Setiap metode perbandingan guru dan 

muid atau teknik yang digunakan harus dapat memberikan data/informasi 

secara optimal mengenai kompetensi yang akan diasesmen. 

4. Menyusun kisi-kisi instrumen asesmen untuk teknik tertentu (kuantitatif & 

skoring). 

Setelah itu, guru dapat menyusun dan mendisain instrumen dengan menyusun 

kisi-kisi instrumen terlebih dahulu. Dalam kisi-kisi tersebut terdapat 

komponen kompetensi, indikator, teknik dan bentuk sebaran soal. Sehingga 

dapat tergambar proses (media/alat dan teknik) yang akan dilakukan dalam 

asesmen.  Dari bentuk kisi-kisi tersebut, dapat diperjelas kembali dengan 

bentuk instrumen yang sudah memuat kriteria penilaian. Dalam penilaian 

tersebut biasanya menggunakan rating scale. 

5.    Menentukan skoring dan kriteria 
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Ada dua prosedur pengumpulan data asesmen yaitu dengan test dan non test.  

 

Prosedur Pengumpulan Data Asesmen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Observasi  

  Observasi merupakan proses pengamatan yang dilakukan guru terhadap 

sikap/perilaku anak. Observasi dilakukan dengan menggunakan instrumen 

(alat ukur) sikap/perilaku. Guru biasanya mem buat catatan atau penandaan 

terhadap keadaan sikap/perilaku anak pada berbagai aspek perkembangan. 

Untuk mendapatkan informasi yang optimal observasi dilakukan dalam 

situasi natural yang kondusif. 

b. Kuesioner 

  Kuesioner ( Angket ) merupakan daftar lampiran yang diisi oleh responden, 

dimana bentuk daftar lampiran tersebut berupa pertanyaan terbuka atau pun 

tertutup. 

c. Wawancara 

1. Tes Prestasi 
Belajar 

2. Tes Psikologis 

1. Observasi  

2. Kuesioner 

3. Wawancara  

4. Rating Scale 

5. Studi Kasus 

6. Riwayat Hidup 



 

Hapidin : Asesmen PAUD 99 

  Wawancara adalah pengumpulan data melalui kegiatan tanya jawab secara 

verbal. Wawancara digunakan juga sebagai media pengamatan dari berbagai 

sumber, tidak hanya dari objek asesmen tapi dari berbagai sumber seperti 

orang – orang yang berada disekitarnya. Hasil wawancara sebaiknya 

diperkuat dengan hasil pengamatan dan cara-cara yang lain. Dalam 

pelaksanaan wawancara, sebaiknya ada lembar pedoman (Guide Line). Hal 

tersebut membantu asesor dalam mendapatkan informasi secara terstruktur 

dan tepat pada sasaran. 

d. Rating scale 

  Rating scales biasanya dipergunakan sebagai teknik (instrumen) dalam 

melakukan kegiatan observasi. Dalam rating scale terdapat beberapa kriteria 

dengan perhitungan scala yang sudah ditentukan berdasarkan banyaknya 

objek dan subjek yang diasesmen. Beberapa kriteria tersebut dapat 

digambarkan dalam berupa simbol yang memilki arti/makna tersendiri. 

6.    Mengolah data hasil asesmen 

Hasil data mentah yang didapat dari uji coba instrumen dilapangan, 

kemudian diolah sehingga dari data tersebut dapat terlihat gambaran/peta 

(maping) kemampuan masing-masing anak.  

7. Pemetaan Kemampuan (Maping Competence) 

Hasil pengolahan data tersebut kemudian dikelompokan menjadi 3 

kelompok yaitu di bawah rata-rata, standar dan di atas rata-rata. 

Pengelompkan itu untuk setiap aspek pengembangan, seperti bahasa, 

kognitif, motorik, moral dan agama dan sosial. Karena semua anak akan 

memiliki perkembangan yang berbeda dalam setiap aspek perkembangan, 

sehingga pemetaan kemampuan anak tidak bisa dilihat secara general. Hal 

tersebut akan memudahkan pendidik atau guru dalam memonitor 

perkembangan anak begitu juga dengan penyusunan program. Karena jika 

setiap anak diberikan program secara individual maka akan sulit 

dilaksanakan apabila melihat kondisi perbandingan guru dan murid saat ini. 

8.   Penyusunan program (Programing) 
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Proses selanjutnya setelah maping yaitu penyusunan program. Program 

yang didisain tersebut sesuai dengan kondisi kemampuan anak dilihat dari 

berbagai aspek. 

9. Mengkomunikasikan hasil-hasil asesmen 

Aktifitas yang tidak kalah penting dari kegiatan asesmen ini adalah 

mengkomunikasikan hasil-hasil asesmen kepada orang tua atau orang 

dewasa yang menjadi pengasuh anak. Dalam mengkomunikasikan hasil-

hasil asesmen ini, pendidik hendaknya menggunakan bahasa yang relevan 

dan dapat dipahami oleh orang tua atau pengasuhnya. Hasil akhir yang 

diharapkan dicapai dalam mengkomunikasikan hasil asesmen ini adalah 

terbangunnya komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan dan 

pengasuhan bagi anak usia dini. 

10. Mendokumentasikan hasil-hasil asesmen 

Pada akhir kegiatan, pendokumentasian hasil-hasil kegaitan asesmen 

merupakan langkah penting yang harus dilakukan. Pendokumentasian hasil 

kegiatan ini dapat dilakukan secara manual dengan sistem arsiparis maupun 

menggunakan teknologi komputer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB 5 

ASESMEN BERBASIS PERKEMBANGAN 

(CHILD DEVELOPMEN BASED ASSESSMENT) 
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B. Perkembangan sebagai Sasaran Asesmen 

 

Perkembangan berbagai potensi anak usia 

Seorang ibu dengan bangganya 

memeluk si adik setiap kali 

mengantarkan sekolah. Seakan tidak 

rela melepaskan si adik untuk sekolah 

dan dengan senyuman yang sangat 

bangga dan puas akhirnya meleoaskan 

si adik untuk memasuki gerbang 

sekolah. Di saat yang bersamaan si 

kakak melihat dengan tatapan penuh 

Tanya, “kapan ya ibu da ayah 

memberikan senyuman seperti itu 

kepadaku?”. Si kakak berpikir 

seandainya nilai raportku sebagus adik 

dan seandainya aku sering menang 

lomba seperti adik, pasti ayah dan ibu 

akan memelukku seperti mereka 

memeluk adik. Dengan kepala 

tertunduk si kakak memasuki gerbang 

sekolah. 

“Anak-anak tidak mengingat anda 
pada materi yang telah anda 
berikan tetapi pada perasaan 

menghargai mereka” (Richard L. 
Evans) 

 

Focus pembahasan bab ini : 

1. Menunjukan pemahaman perkembangan 

sebagai sasaran asesmen. 

2. Mendeskripsikan Area perkembangan yang 

menjadi sasaran asesmen. 

3. Menyebutkan aspek-aspek yang ada dalam 

area perkembangan. 
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dini menjadi tujuan utama (the ultimate goal) pendidikan anak usia dini. 

Pandangan ini sangat mungkin tidak begitu menjadi perdebatan di kalangan ahli 

pendidikan. Oleh karena itu, tidak heran jika dalam kegiatan asesmen atau 

penilaian pada pelaksanaan layanan PAUD, perkembangan anak menjadi sasaran 

utama. Perkembangan berbagai potensi anak usia dini yang muncul (actual 

development) diyakini menjadi dampak langsung yang dapat dilihat, dikumpulkan, 

diolah dan dilaporkan pada orang tua sebagai pengguna jasa pendidikan. Hasil 

asesmen ini sekaligus sebagai pertanggung jawaban penyelenggara lembaga 

pendidikan dalam menyelenggarakan layanan pendidikan pada anak usia dini. 

 

B. Area Perkembangan  

 

Perkembagan merupakan suatu proses perubahan psikofisis yang bersifat 

progresif pada seorang individu sebagai hasil kematangan dan belajar. Perubahan 

psikofisis mencakup area dan dimensi yang sangat luas dalam aspek psikologis dan 

fisik. Secara umum, area utama perkembangan dikaji oleh berbagai ahli berkaitan 

dengan aspek perkembangan bahasa, sosial dan emosi, kognitif, moral, spiritual dan 

perkembangan fisik-motorik (motorik kasar dan motorik halus, gross motor skill 

dan fine motor skill). Selain aspek perkembangan utama tersebut beberapa sasaran 

lain dalam area perkembangan sering dibahas tentang aspek kepercayaan diri, 

konsep diri, minat, motivasi diri, kontrol diri, dan kepekaan emosi. Pada penjelasan 

berikut disampaikan beberapa area asesmen pada aspek perkembangan.  

1. Area Perkembangan Bahasa 

Makna dan Petunjuk Bahasa 

Bahasa merupakan salah satu aspek perkembangan yang paling unik terjadi 

pada manusia. Bahasa dikonstruksi dan disepakati oleh sekelompok manusia 

sebagai proses komunikasi atau proses penyampaian informasi, pengetahuan, 

perasaan dan keinginan. Bahasa ditandai oleh kesepakatan berbagai simbol dan 

makna dari simbol itu. Sebagai contoh, simbol huruf untuk menuturkan atau 

mengungkapkan sesuatu yang berbeda pada setiap manusia atau kelompok 

manusia. Simbol huruf dapat berbeda dalam bentuk tulisan dan penuturan 

(pembicaraan atau pembacaan), misalnya tulisan A sebagai suatu simbol dapat 
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dituturkan dengan bahasa lisan/ucapan A atau dituturkan dengan pengucapan e 

(dalam konteks bahasa Inggris). Perkembangan bahasa biasanya dimulai dan 

ditandai oleh kosa kata sebagai konsep yang mewakili suatu benda, keadaan 

atau peristiwa tertentu.  

Secara umum, area perkembangan bahasa mencakup kemampuan 

menyimak (mendengar), berbicara, membaca dan menulis. Area bahasa anak 

mengalami perkembangan sesuai dengan bertambahnya usia anak dan luasnya 

interaksi sosial yang dilakukan. Perkembangan bahasa seseorang sangat 

dipengaruhi oleh konteks sosial dimana individu melakukan interaksi sosial. 

Dalam melakukan asesmen area perkembangan bahasa perlu menjadi bahan 

pertimbangan bagi para pendidik untuk memperhatikan bagaimana anak usia 

dini belajar dan memperoleh bahasa (language aquisition), baik bahasa ibu 

(motheresse) atau bahasa kedua (second language). Berdasarkan kajian para 

ahli telah disusun formulasi teori pemerolehan bahasa, tahapan dan 

karakteristik perkembangan bahasa pada anak usia dini. Pemahaman bagian ini 

menjadi penting untuk memperoleh gambaran normatif  berbagai sub aspek 

perkembangan bahasa. Gambaran normatif ini berdasarkan ukuran norma 

sosial tentang kemampuan mental (mental ages) pada rentang usia tertentu 

(chronological ages). Gambaran ini oleh Robert Havighust disebut dengan 

tugas perkembangan atau Development Task  yang menggambarkan tentang 

tuntutan sosial (norma sosial) yang harus dicapai atau dikuasai individu pada 

suatu rentang usia perkembangan. Ukuran normatif ini biasanya dipergunakan 

untuk memaknai hasil asesmen pada seorang anak dibandingkan dengan 

ukuran normatif pada usianya.  

Area asesmen bahasa sebaiknya diarahkan pada proses kebahasaan dan hasil 

bahasa yang dapat diamati secara langsung pada anak usia dini. Proses 

kebahasaan dapat ditunjukkan melalui proses menyimak/mendengar dan proses 

berbicara sedangkan aspek bahasa yang tampak ditunjukkan oleh kemampuan 

menulis dan membaca. Area perkembangan bahasa mencakup berbagai elemen 

konsep kebahasaaan yang kompleks dan luas. 

 

Awal perkembangan bahasa 
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 Bahasa merupakan salah satu aspek yang muncul di awal perkembangan anak 

usia dini. Bahasa menjadi awal komunikasi dan pengenalan lingkungan bayi 

dengan orang terdekatnya. Suara tangisan menjadi awal proses kebahasaan terjadi 

pada anak usia dini. Tangisan menjadi indikator (petunjuk) yang dipergunakan 

untuk mendeteksi tanda-tanda kehidupan terjadi pada seorang bayi. Tangisan 

merupakan bahasa bayi untuk mengkomunikasikan berbagai hal yang terkait 

dengan pemenuhan berbagai kebutuhan seperti lapar, haus, atau kasih sayang. 

Tangisan ini pula yang dijadikan fokus awal perkembangan bahasa, bahkan tanda-

tanda awal kehidupan pada seorang anak (bayi).  

      

             Ekspresi bayi menangis 

Proses Pemerolehan Bahasa 

  Sejak awal perkembangan di tahun pertama, anak banyak menerima bahasa 

dari berbagai interaksi sosial dengan lingkungan, khususnya pola pengasuhan yang 

diterima anak dari orang dewasa di sekitarnya seperti ayah ibu, nenek kakek, 

pengasuh dan orang dewasa lainnya. Proses bahasa diperoleh anak ketika anak 

melakukan interaksi sosial dengan lingkungan. Komunikasi verbal dan non verbal 

(khususnya bahasa isyarat) yang ditunjukkan lingkungan sosial menjadi sumber 

belajar bahasa yang sangat kaya. Dalam proses bahasa awal, anak akan menerima 

dan mengumpulkan sebanyak mungkin informasi, keterangan, percakapan, 

sentuhan dan berbagai isyarat lain sehingga anak memperoleh rujukan untuk 

berbahasa. Proses penerimaan bahasa pada seorang anak dapat mencakup bahasa 

lisan, bahasa isyarat dan bahasa tulisan (simbol). Bahasa lisan yang menjadi bahasa 

penuturan pada saat berkomunikasi memiliki kosa kata dan berbagai proses 

ekspresi yang memungkinkan anak memiliki persepsi awal tentang kosa kata lisan 

dan ekspresi yang menyertainya. Penyampaian bahasa lisan memungkinkan anak 

memperoleh kosa kata yang didengar dan diorganisasikan dalam otak yang dapat 
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memberikan respon (tanggapan balik) sebagai bentuk pemahaman anak pada 

bahasa lisan yang dimaksud. 

 

Kemampuan Mendengar/Menyimak 

  Proses pemerolehan bahasa yang diterima anak usia dini adalah proses 

mendengar atau menyimak. Proses ini dilakukan anak dengan menggunakan 

modalitas pendengaran (auditif) yang menjadi pintu gerbang untuk masuknya 

berbagai informasi bahasa kedalam struktur otak untuk disimpan, diolah dan 

diproduksi dalam berbagai aktivitas kebahasaan. Dari sudut psikologis, mendengar 

atau menyimak merupakan proses mental psikologis yang dilakukan individu untuk 

mengenal, mengidentifikasi dan membedakan bunyi dari berbagai sumber. Proses 

mendengar atau menyimak berbagai informasi yang ditemukan anak akan menjadi 

bekal untuk aktivitas kebahasaan lainnya seperti berbicara, membaca dan menulis. 

  Proses mental dalam mendengar/menyimak melibatkan kemampuan otak 

dalam menggunakan modalitas panca indra dalam menerima informasi, 

pengetahuan dan pengalaman yang akan dikiramkan oleh saraf sensorik ke otak 

untuk selanjutnya disimpan (atau mungkin dieliminasi/dibuang jika tidak penting), 

diorganisasikan, dan/atau diproduksi ulang dalam berbagai bentuk kebahasaan, 

diantaranya adalah mendengar pemahaman (listening comphrehension). Bentuk 

perilaku anak sebagai pertanda memiliki kemampuan mendengar pemahaman 

adalah (1) mengulang penuturan atau percakapan yang disampaikan orang lain, (2) 

merespon jawaban yang sesuai dari pertanyaan/percakapan, (3) menyimpulkan isi 

cerita yang diperdengarkan. Kemampuan mendengar/menyimak anak usia dini ada 

yang mencapai taraf menyimak kritis yang biasanya ditandai dengan anak 

memberikan komentar kritis terhadap perilaku, sikap, penuturan maupun isi cerita 

yang didengar atau dilihatnya. Sebagai contoh, pada saat nonton film Angry Bird, 

Izzu (usia 5,8 tahun) memberikan komentar “emangnya burung yang mati bisa 

hidup lagi”. Ketika diceritakan tentang “si Tomat dan si Kentang, anak 

berkomentar bahwa tomat dan kentang kan gak bisa bicara tapi bisa dimakan”.  

 Pemerolehan pengetahuan kosa kata dan pengalaman interaksional dengan 

berbagai lingkungan sosial akan membantu anak memiliki perbendaharaan kosa 

kata yang luas dan pengalaman kebahasaan yang kaya sehingga dapat 



 

Hapidin : Asesmen PAUD 106 

dipergunakannya menjadi sumber untuk menyimak kritis. Kemampuan yang 

terasah atau terdidik (terlatih) oleh pengetahuan dan pengalaman menjadi sebuah 

katerampilan kebahasaan, khususnya keterampilan menyimak. Pembahasan 

keterampilan mendengar pemahaman (listening comphrehension) secara khusus 

akan digambarkan pada bagian asesmen berbasis kurikulum. 

 

Kemampuan dan Keterampilan Berbicara 

Berbicara merupakan suatu proses mental psikologis yang dilakukan 

individu untuk menemukan, memahami, menyeleksi, menggunakan, dan 

memenyampaikan informasi atau pengetahuan yang diwakili dengan kosa 

kata/kalimat atau alur peristiwa tertentu. Berbagai informasi atau pengetahuan 

tentang benda, peristiwa dan berbagai keadaan yang diketahui atau yang 

diperkirakan manusia biasanya diwakili oleh sebuah kata atau gabungannya. 

Sebagai contoh, anak usia 1,5 tahun menyampaikan kata “Maem atau mamam” 

yang memiliki makna “saya mau makan”. Kemampuan berbicara sangat tergantung 

pada keluasan penguasaan kosa kata yang dimiliki anak usia dini. Kemampuan ini 

menjadi bagian asesmen perkembangan anak usia dini yang sangat penting 

mengingat bahwa kemampuan berbicara dapat menggambarkan ungkapan 

pengetahuan yang dimiliki, mengekspresikan perhatian, minat, keinginan, perasaan 

dan proses berpikir anak. Seorang anak yang menyampaikan “aku gak mau main 

dorong-dorongan ah .... nanti celaka, berbahaya”. Dalam konteks komunikasi 

tersebut, anak tersebut sudah menunjukkan kemampuan berpikir yang berkaitan 

dengan hubungan sebab akibat.  

Kemampuan berbicara juga dapat menggambarkan kesanggupan anak 

memberikan keterangan atau informasi tentang sesuatu serta memberikan jawaban 

atau penjelesan yang diminta orang lain. Jika seorang anak ditanya “jika ada 

temanmu mengajak berantem, apa yang akan kamu lakukan?”, mungkin seorang 

anak akan menjawab “aku gak mau, aku gak ladeni karena nanti jadi bahaya atau 

aku jadi celaka”. Pada jawaban seperti itu, proses asesmen akan menangkap makna 

bahwa anak sudah mengerti maksud pertanyaan yang disampaikan. Anak dapat 

menjawab pertanyaan dan memiliki argumentasi yang jelas. 
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Minat dan Kemampuan Membaca 

Pada usia 2 tahun awal perkembangan anak usia dini, kemampuan membaca 

belum tampak sebagai sebuah perilaku yang nyata, terutama yang berkaitan dengan 

pemahaman pada simbol tulisan. Membaca pada masa tersebut lebih ditunjukkan 

oleh anak pada keinginan membaca, pura-pura membaca atau menirukan orang 

membaca. Tahapan ini oleh Cochrane Eifel disebut dengan tahap fantasi membaca 

(magical stage). Kedekatan anak dengan bacaan dan buku sangat dipengaruhi oleh 

konteks sosial dan budaya yang dibangun di sekitar anak dan/atau ketika anak 

berinteraksi sosial dengan teman-teman di lingkungan sekitar. Keluarga yang 

terbiasa menggunakan buku, memanfaatkan buku untuk mengetahui sesuatu atau 

melakukan kegiatan membacakan cerita pada anak akan menjadi pendorong 

(motivasi) dan sekaligus sebagai model (contoh) tentang bagaimana orang 

berinteraksi dengan buku dan memaknai buku yang dibaca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Anak mulai tertarik dengan gambar/symbol 

 

 

 

 

Aktivitas ini akan mendorong anak untuk memiliki preferensi tingkah laku 

pada buku dan bacaan. Semakin intens anak menemukan preferensi sikap dan 

perilaku membaca maka semakin terbentuk konsep diri anak yang positif terhadap 

buku, bacaan dan membaca. Cochrane menggambarkan tahapan ini sebagai 
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tumbuhnya konsep diri anak sebagai pembaca (self concept stages). Anak mulai 

menyadari bahwa buku dan bacaan itu penting. Orang yang bisa membaca adalah 

orang yang hebat, bisa tahu apa saja dan bisa menemukan apa saja. Kesadaran awal 

ini mendorong anak lebih intens dengan buku dan bacaan, bahkan anak akan 

cenderung merasa dan menganggap dirinya sudah bisa membaca. Ia kadang 

membawa buku kemana-mana, menggumpulkan temannya atau menceritakan buku 

itu pada orang lain. Kesadaran awal ini akan berlanjut pada ketertarikan anak 

dengan gambar dan simbol tulisan. Anak semakin tahu bahwa gambar dan simbol 

itu memiliki makna atau bisa menceritakan suatu keadaan atau peristiwa tertentu. 

Peningkatan kesadaran dan pemahaman awal pada gambar dan simbol tulisan ini 

dimasukan dalam kategori tahap membaca gambar (bridging reading stages). Pada 

tahap ini anak sudah mulai dapat memaknai gambar dan simbol dengan tepat, 

misalnya simbol Ϻ untuk Mc Donald, membaca simbol dari pasta gigi pepsoden, 

teh botol, minuman aqua dan sebagainya. Pemahaman gambar dan simbol tersebut 

akan menjadi modal bagi anak untuk secara khusus mengenal berbagai bentuk 

tulisan dan huruf. Pada perkembangan selanjutnya, anak sudah mulai dapat 

membaca namanya sendiri dan berbagai kosa kata yang dekat dengan dirinya. 

 Tahap ini merupakan awal kemampuan membaca sesungguhnya dimana 

anak mulai menyadari dengan simbol tulisan, makna dan cara membacanya. Tahap 

ini diketegorikan pada tahap pengenalan bacaan (take off reader stages). Tahap ini 

ditunjukkan oleh kemampuan anak dalam mengenal berbagai simbol tulisan, 

memaknai gambar dengan tulisan dan membaca secara terbatas pada berbagai kata 

yang ada di sekitarnya atau yang sering dipergunakannya. Proses perkembangan 

kemampuan membaca tersebut jika semakin intens maka akan lebih 

mengembangkan kemampuan membaca anak pada tahap membaca lancar 

(independent reader stage). Pada tahap ini, anak sudah mulai dapat membaca kata, 

kalimat bahkan membaca cerita sederhana. 

 

Minat dan Kemampuan Menulis 

Kemampuan menulis merupakan proses mental kebahasaan yang beriringan dengan 

kemampuan membaca. Kesadaran awal terhadap tulisan biasanya sejalan dengan 
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tumbuhnya keinginan anak untuk menulis dengan membuat berbagai tulisan acak 

dan hanya anak yang dapat memaknai tulisannya. Perhatikan tulisan acak berikut : 

 

Anak memaknai gambar tersebut sebagai belalang sedang terbang 

Jika kita menganalisis dokumen photo tersebut, kebanyakan pendidik (yang 

melakukan asesmen) terjebak dengan ungkapan deskriptif bahwa “anak sudah dapat 

membuat tulisan berbentuk bidang geometris...........dst”. Dalam konteks 

sesungguhnya anak 2 tahun tersebut membuat coretan di atas tulisan berbentuk 

bidang geometris yang ditulis kakaknya. Awal menulis biasanya dilakukan anak 

secara terus menerus dan berulang di tempat manapun dan di waktu kapanpun. 

Proses menulis tersebut akan menunjukkan secara bersamaan dengan kemampuan 

motorik halus yang berkaitan dengan kelenturan penggunaan jari tangan (kordinasi 

gerakan tangan dan mata), terutama ketika anak menggunakan alat tulis dengan 

cara menggenggam dan berubah ke arah menjepit. Kordinasi penggunaan jari dan 

kelenturannya membuat tulisan anak yang tadinya bentuk tulisan acak akan 

mengarah pada berbagai bentuk geometris yang tidak beraturan. Berbagai bentuk 

geometeris tersebut dalam pandangan anak tetap mewakili dari sebuah benda atau 

peristiwa tertentu. 
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Berbagai bentuk tulisan geometrik akan semakin terdiferensiasi ke arah bentuk 

yang lebih spesifik dalam bentuk garis-garis linear yang dibuat secara berulang. 

Garis linear akan menjadi awal anak untk membuat berbagai bentuk tulisan dan 

gambar. Garus linear memberikan gambaran tentang benda atau keadaan sesuatu 

yang diilustrasikan anak. 

 

 

Pada tahap selanjutnya, kegiatan menulis akan terus berlanjut dan mengarah pada 

berbagai tulisan yang mirip simbol huruf atau angka. Anak mulai meniru tulisan 

simbol huruf dan angka yang diperoleh dari berbagai  tulisan. 
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Pola bentuk geometris yang mulai menyerupai huruf 

 

Berbagai bentuk geometris tersebut akan menjadi awal pada pembuatan berbagai 

bentuk simbol tulisan yang seungguhnya. Anak akan mulai mencoba meniru dan 

menyalin huruf atau kata yang disukai dan berada di lingkungan sekitarnya, 

misalnya dia menyalin kata boneka, dinosaurus atau robot. Pada tahap ini juga 

biasanya anak sudah dapat menyalin tulisan dari namanya sendiri. 

 

Dinosaurus lagi makan dino jahat 

 

Bahasa, Proses Kognitif dan Kecerdasan 

Pada bagian terdahulu telah digambarkan bahwa proses bahasa merupakan 

bagian dari proses kognitif yang juga merupakan proses mental psikologis. Dalam 

proses ini, peran otak menjadi sangat penting dalam proses menerima, menyimpan, 

mengolah dan menggunakan berbagai simbol dalam bahasa. Proses tersebut terjadi 
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dalam struktur otak seseorang yang dilakukan dengan beberapa modalitas panca 

indra, khususnya indra penglihatan dan pendengaran. Keseluruhan proses tersebut 

menggambarkan sebagai proses kognitif yakni proses mental yang terjadi dalam 

otak manusia. Proses kognitif dalam aspek bahasa akan berbeda pada setiap orang 

(anak) dan sangat tergantung pada cara kerja otak yang dilakukan dan dimiliki 

orang tersebut. Derajat kemampuan menggunakan dan memberdayakan kerja otak 

tersebut berkaitan dengan konsep kecerdasan. Secara umum, kecerdasan dimaknai 

sebagai kemampuan seseorang menggunakan proses berpikir dalam memecahkan 

berbagai permasalahan serta beradaptasi pada berbagai situasi. Bahasa dan berbagai 

perangkat simbolnya menjadi objek dari kecerdasan. Bahasa juga menjadi cermin 

kecerdasan orang yang menggunakan dan masyarakat yang menghadirkan dan 

menyepakati penggunaan bahasa tersebut. 

 

Kecerdasan Berbahasa 

Sebagai sasaran proses kerja otak, informasi (pengetahuan) dan pengalaman 

bahasa dapat diterima, disimpan, diolah dan dipergunakan seseorang dengan 

menggunakan struktur kerja otaknya. Sebagai proses kognitif yang terjadi dalam 

struktur otak seseorang maka tidak heran jika Gardner menggambarkan aspek 

bahasa dalam bentuk kecerdasan bahasa (linguistic intellegence). Kecerdasan 

bahasa itu sendiri berkaitan dengan proses mental yang dilakukan seseorang untuk 

menerima, mengolah, menyeleksi, mengkritisi, mengkreasi dan menggunakan 

berbagai simbol kebahasaan menjadi sesuatu yang bermakna bagi dirinya sendiri 

maupun orang lain. Kecerdasan berbahasa seseorang ditandai oleh (1) memiliki 

kekayaan kosa kata, (2) bercerita dan menulis dengan runtut, (3) membaca dengan 

intonasi yang tepat, (4) menceritakan kembali informasi atau peristiwa dengan baik, 

(5) berkomunikasi multiarah, (6) senang membaca, (7) senang menulis, (8) senang 

bercerita, (9) senang dan mampu bertanya dengan menggunakan  berbagai variasi, 

(10) menciptakan kreasi bacaan dan tulisan. 

Orang yang cerdas dalam berbahasa akan ditemukan pada berbagai perilaku yang 

tampak. Anak yang cerdas dalam berbahasa biasanya ditandai oleh banyaknya kosa 

kata yang dimiliki. Penguasaan kosa kata itu ditunjukkan dengan aktivitas bertanya 

dengan menggunakan berbagai kalimat yang bervariasi. Selain itu, tampak pada 
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anak bisa menceritakan, mendeskripsikan, menjelaskan, dan menggambarkan suatu 

benda atau peristiwa secara tepat, jelas, mudah dimengerti dan kreatif. Anak yang 

cerdas dalam bahasa biasanya dapat memberikan argumentasi secara tepat, jelas 

dan benar yang kadang-kadang berada di atas usianya. Anak yang cerdas berbahasa 

biasanya mampu menggunakan dan merangkai penguasaan kosa katanya menjadi 

cerita, puisi atau membacakan puisi dengan intonasi yang tepat, jelas dan variatif. 

 

Ekspresi Bahasa 

Dalam proses kognitif, proses kebahasan mencakup bahasa reseptif dan 

bahasa ekspresif. Aktivitas mendengar dan menyimak merupakan proses bahasa 

reseptif yakni proses bagaimana otak menerima berbagai simbol bahasa. Proses 

penerimaan bahasa dilanjutkan oleh proses kerja otak dengan cara disimpan pada 

memori kerja (working memory) atau disebut juga memori jangka pendek (short 

term memory). Proses penyimpanan dalam memori kerja ini dapat dilanjutkan atau 

tidak dilanjutkan ke memori jangka panjang (longterm memory). Kedua proses 

kerja otak tersebut dapat mengolah dan menggunakan berbagai aspek kebahasaan 

menjadi bahasa ekspresif dalam bentuk berbicara, membaca dan menulis.  

 

Bahasa dan Budaya 

Bahasa merupakan produk kreatif dari budaya manusia. Kemampuan 

manusia dalam menciptakan bahasa menjadi salah satu ciri utama pembeda 

manusia dengan makhluk hidup lainnya. Bahasa beserta perangkat simboliknya 

adalah hasil cipta, karsa dan karya manusia sebagai kebutuhan untuk berinteraksi 

dan berkomunikasi dengan manusia lainnya, baik dalam satu unit budaya maupun 

antar budaya. Simbol bahasa menjadi kesepakatan komunitas manusia dalam suatu 

kelompok budaya maupun antar kelompok budaya. Sebagai contoh, budaya dan 

masyarakat sunda menghasilkan bahasa sunda, budaya dan masyarakat jawa juga 

menghasilkan bahasa sunda, demikian pula dengan bahasa minang, bahasa 

makasar, bahasa bugis. Interaksi antara budaya dan masyarakat di Nusantara telah 

menyepakati bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara, bahasa komunikasi dan 

bahasa persatuan. Dengan demikian, bahasa merupakan produk utama dari 

kebudayaan manusia yang menunjukkan kecerdasan dalam berpikir. 
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Intonasi dan kesantunan berbahasa 

Sebagai produk budaya, bahasa memiliki nilai estetika dalam berbagai 

bentuk percakapan (berbicara) dan tulisan. Estetika penggunaan bahasa dapat 

diamati pada intonasi dan kesantunan ketika berbahasa itu dipergunakan dalam 

konteks pergaulan antar manusia. Nilai estetika ini cenderung subjektif dan sangat 

tergantung pada budaya dan masyarakat yang menggunakannya. Walaupun 

demikian, dalam tata krama pergaulan terdapat berbagai kesepakatan yang tidak 

tertulis tetapi diakui dan dipatuhi pada kalangan pengguna bahasa. Intonasi bahasa 

yang lembut, jelas dan tegas menjadi salah satu bagian dari tata krama penggunaan 

bahasa dalam pergaulan. Demikian juga dengan pengggunaan bahasa yang santun 

disertai ekspresi yang wajar menjadi bagian tata krama dalam berbahasa. 

 

Bahasa dan Interaksi Sosial 

  Perkembangan bahasa seorang anak sangat dipengaruhi oleh interaksi sosial 

anak dengan teman sebaya maupun pergaulan dengan orang dewasa. Ketika anak 

melakukan proses interaksi sosial, anak membutuhkan modal bahasa yang cukup 

sehingga dapat diterima dan berperan aktif dalam pergaulan sosial. Berbagai modal 

bahasa akan berinteraksi satu sama lainnya dan akan semakin memperkaya 

perbendaharaan bahasa anak. Melalui interaksi sosial inilah anak juga akan 

meyakinkan dirinya dan orang lain tentang kekayaan serta kemampuan berbahasa 

yang dimilikinya. Penguasaan berbahasa dan kecerdasan berbahasa akan 

memungkinkan anak diterima serta berperan aktif dalam berbagai bentuk 

pergaulan. 

 

Gangguan Perkembangan Bahasa 

Secara normatif, kadar bahasa seseorang dapat digambarkan berdasarkan 

rentang usianya (chronological ages). Hal ini memberikan makna bahwa 

perkembangan bahasa seseorang pada suatu rentang usia dapat diperkirakan 

tingkatan dan cakupan pemerolehan yang harus dikuasainya. Ukuran normatif 

perkembangan ini sering dipergunakan sebagai patokan untuk menentukan berbagai 

bentuk terjadinya gangguan bahasa. Secara umum, ganggung bahasa biasanya 
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dimulai dari kegagalan dalam menerima, menyimpan dan menggunakan bahasa 

(khususnya kosa kata). Kegagalan dalam menerima bahasa disebabkan oleh banyak 

faktor seperti gangguan pendengaran, gangguan pita suara (laring) dan ganggung 

proses kerja otak dalam menerima serta mengolah bahasa. Selain itu, hambatan 

perkembangan bahasa juga dapat terjadi karena faktor psikologis seperti 

kepercayaan diri, persepsi sosial, dukungan sosial, gangguan emosi. Banyak orang 

yang sulit berbicara lancar, runtut dan benar dihadapan orang lain karena katidak 

percayaan diri. Ketika kepercayaan diri menjadi penyumbat proses pemanggilan 

kosa kata dalam struktur otak maka penggunaan bahasa menjadi sulit bahkan 

menjadi kehilangan kosa kata (hal sebenarnya adalah pemanggilan kosa kata yang 

sulit). 

 

Area Perkembangan Bahasa dalam Standar PAUD 

Standar PAUD telah memberikan gambaran area perkembangan bahasa dalam 

bentuk standar tingkat pencapaian perkembangan bidang/aspek bahasa. Standar ini 

dapat dijadikan rujukan atau bahan untuk menemukan dan menggambarkan 

indikator yang dapat mengukur atau menggambarkan perkembangan bahasa. 

Cakupan standar yang dimaksud adalah : 

Lingkup Perkembangan 
Tingkat Pencapaian Perkembangan 

12 – < 18 bulan 18 – < 24 bulan 

 

A. Menerima Bahasa. 

 

1. Menunjuk bagian tubuh 

yang ditanyakan. 

2. Memahami tema cerita 

pendek. 

 

1. Menaruh perhatian pada 

gambar-gambar dalam 

buku. 

2. Menggunakan kata-kata 

sederhana untuk 

menyatakan 

keingintahuan. 

B. Mengungkapkan Bahasa. 

 

1. Merespons pertanyaan 

dengan jawaban “Ya atau 

Tidak”  

2. Mengucapkan kalimat yang 

terdiri atas dua kata 

1.  Menjawab pertanyaan 

dengan   kalimat pendek. 

2.  Menyanyikan lagu 

sederhana. 

 

Lingkup Perkembangan 
Tingkat Pencapaian Perkembangan 

2  –   <3 tahun 3  –  <4 tahun 
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Lingkup Perkembangan 
Tingkat Pencapaian Perkembangan 

2  –   <3 tahun 3  –  <4 tahun 

 

A. Menerima Bahasa 

 

 

 

1. Hafal beberapa lagu anak 

sederhana. 

2. Memahami cerita/dongeng 

sederhana. 

3. Memahami perintah 

sederhana seperti letakkan 

mainan di atas meja, ambil 

mainan dari dalam kotak. 

 

 

1. Pura-pura membaca 

cerita bergambar dalam 

buku dengan kata-kata 

sendiri. 

2. Mulai memahami dua 

perintah yang diberikan 

bersamaan contoh: ambil 

mainan di atas meja lalu 

berikan kepada ibu 

pengasuh atau pendidik. 

B. Mengungkapkan Bahasa. 1. Menggunakan kata tanya 

dengan tepat (apa, siapa, 

bagaimana, mengapa, 

dimana). 

1. Mulai menyatakan 

keinginan dengan 

mengucapkan kalimat 

sederhana (saya ingin 

main bola) 

2. Mulai menceritakan 

pengalaman yang dialami 

dengan cerita sederhana. 

 

Lingkup Perkembangan 
Tingkat Pencapaian Perkembangan 

Usia 4   -  <5 tahun Usia 5  -   ≤6 tahun 

 

A. Menerima bahasa 

 

1. Menyimak perkataan orang lain 

(bahasa ibu atau bahasa 

lainnya). 

2. Mengerti dua perintah yang 

diberikan bersamaan. 

3. Memahami cerita yang 

dibacakan  

4. Mengenal perbendaharaan kata 

mengenai kata sifat (nakal, 

pelit, baik hati, berani, baik, 

jelek, dsb.). 

1. Mengerti beberapa 

perintah secara 

bersamaan. 

2. Mengulang kalimat 

yang lebih kompleks. 

3. Memahami aturan 

dalam suatu permainan. 

B. Mengungkapkan Bahasa 

 

1. Mengulang kalimat sederhana. 

2. Menjawab pertanyaan 

sederhana. 

3. Mengungkapkan perasaan 

dengan kata sifat (baik, senang, 

nakal, pelit, baik hati, berani, 

baik, jelek, dsb.). 

4. Menyebutkan kata-kata yang 

dikenal.   

5. Mengutarakan pendapat kepada 

orang lain. 

6. Menyatakan alasan terhadap 

sesuatu yang diinginkan atau 

ketidaksetujuan. 

7. Menceritakan kembali 

cerita/dongeng yang pernah 

didengar. 

1. Menjawab pertanyaan 

yang lebih kompleks. 

2. Menyebutkan 

kelompok gambar yang 

memiliki bunyi yang 

sama. 

3. Berkomunikasi secara 

lisan,  memiliki 

perbendaharaan kata, 

serta mengenal simbol-

simbol untuk persiapan 

membaca, menulis dan 

berhitung. 

4. Menyusun kalimat 

sederhana dalam 

struktur lengkap (pokok 

kalimat-predikat-

keterangan). 

5. Memiliki lebih banyak 

kata-kata untuk  

mengekpresikan ide 
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Lingkup Perkembangan 
Tingkat Pencapaian Perkembangan 

Usia 4   -  <5 tahun Usia 5  -   ≤6 tahun 

pada orang lain. 

6. Melanjutkan sebagian 

cerita/dongeng yang 

telah diperdengarkan. 

C. Keaksaraan 

 

1. Mengenal simbol-simbol. 

2. Mengenal suara–suara 

hewan/benda yang ada di 

sekitarnya. 

3. Membuat coretan yang 

bermakna.  

4. Meniru huruf. 

 

1. Menyebutkan simbol-

simbol huruf yang 

dikenal. 

2. Mengenal suara huruf  

awal dari nama benda-

benda yang ada di 

sekitarnya. 

3. Menyebutkan 

kelompok gambar 

yang memiliki 

bunyi/huruf awal yang 

sama. 

4. Memahami hubungan 

antara bunyi dan 

bentuk huruf. 

5. Membaca nama 

sendiri. 

6. Menuliskan nama 

sendiri. 

 

 

 

Strategi Asesmen Perkembangan Bahasa 

Untuk memperoleh gambaran asesmen bahasa yang akurat dan natural, pendidik 

perlu menemukan strategi yang tepat. Pemilihan dan penggunaan strategi asesmen 

sebaiknya dipertimbangkan berdasarkan aktivitas yang dapat dilakukan dan 

menyenangkan. Strategi seperti ini bukan sekedar membantu anak memenuhi 

kebutuhan akan aktivitas bermain yang menyenangkan saja tetapi bagaimana 

melalui aktivitas seperti itu dapat memunculkan berbagai aspek perkembangan. 

Selain penciptaan aktivitas bermain anak, pengembangan strategi asesmen yang 

berkaitan dengan pemilihan pendekatan, metode dan teknik. Berikut digambarkan 

strategi asesmen yang dapat dipertimbangkan : 
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Tabel 1 

Pengembangan Strategi Asesmen Perkembangan Bahasa 

  

Bentuk strategi Deskripsi Metode/Teknik Sasaran 

Dialog atau 

Percakapan 

Mengajak anak berbicara 

secara interaktif (bertanya 

jawab) dan natural 

(alamiah) 

Wawancara atau tanya 

jawab 

Laporan orang tua 

(Parent Report) 

Penguasaan kosa kata 

Kelancaran berbahasa 

 

Menyampaikan 

Cerita (story 

telling) 

Pendidik menyampaikan 

cerita dengan/atau tanpa 

alat/media 

Wawancara atau tanya 

jawab 

Kemampuan menyimak 

Kemampuan Berbicara 

Membacakan 

Cerita (story 

reading) 

Pendidik membaca cerita 

dengan menggunakan 

buku bergambar atau buku 

besar (big books) 

Wawancara atau tanya 

jawab 

Kemampuan menyimak 

Kemampuan Berbicara 

Menulis jurnal 

(Journal writing) 

Pendidik meminta anak 

menyampaikan 

pengetahuan, pengalaman 

dan ide anak kedalam 

suatu kertas. 

Wawancara atau tanya 

jawab 

Kemampuan Berbicara 

Kemampuan menulis 

Motorik halus 

Kemampuan Membaca 

Bermain Peran 

 

Pendidik meminta anak 

memainkan peran tokoh 

tertentu 

Wawancara atau tanya 

jawab 

Performansi asesmen 

 

Kemampuan menyimak 

Kemampuan Berbicara 

    

 

Agar menghasilkan gambaran sasaran asesmen secara objektif dan otentik pada 

aspek perkembangan bahasa, para asesor sebaiknya memperhatikan dan memahami 

aspek dan sasaran asesmen serta fenomena yang biasa muncul atau tampak pada 

anak usia dini. Berikut disampaikan gambarannya sebagai berikut : 

Tabel  2 

Sasaran Asesmen dan fenomena yang Tampak 

Aspek Perkembangan Sasaran Asesmen Fenomena Yang Tampak 

Mendengar/menyimak Mendengar pemahaman Merespon bunyi atau percakapan 

yang disampaikan 

Mengulang kata, kalimat atau cerita 

yang didengar 

Menyimak kritis Memberikan tanggapan terhadap 

cerita, sikap, perilaku atau pendapat 

orang. 

Memberikan penilaian pada cerita 

atau pendapat yang disampaikan 

orang lain. 

Membaca Membaca Fantasi Anak mulai belajar menggunakan 

buku, mulai berfikir bahwa buku 

itu penting, melihat atau 
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membolak-balikkan buku dan 

kadang-kadang anak membawa 

buku kesukaannya 

Konsep diri sebagai 

pembaca 

Anak memandang dirinya sebagai 

pembaca, dan mulai melibatkan 

diri dalam kegiatan membaca, 

pura-pura membaca buku, memberi 

makna pada gambar atau 

pengalaman sebelumnya dengan 

buku, menggunakan bahasa buku 

meskipun tidak cocok dengan 

tulisan  

Membaca Gambar Pada tahap ini anak menjadi sadar 

pada cetakan yang tampak serta 

dapat menemukan kata yang sudah 

dikenal, dapat mengungkapkan 

kata-kata yang memiliki makna 

dengan dirinya, dapat mengulang 

kembali cerita yang tertulis, dapat 

mengenal cetakan kata dari puisi 

atau lagu yang dikenalnya serta 

sudah mengenal abjad  

Membaca huruf, Kata atau 

nama sesuatu 

Anak tertarik pada bacaan, mulai 

mengingat kembali cetakan pada 

konteksnya, berusaha mengenal 

tanda-tanda pada lingkungan serta 

membaca berbagai tanda seperti 

kotak susu,pasta gigi atau papan 

iklan  

Membaca Lancat Pada tahap ini anak dapat 

membaca berbagai jenis buku yang 

berbeda secara bebas, menyusun 

pengertian dari tanda, pengalaman 

dan isyarat yang dikenalnya, dapat 

membuat perkiraan bahan-bahan 

bacaan.  

Bahan-bahan yang berhubungan 

secara langsung dengan 

pengalaman anak semakin mudah 

dibaca. 

Menulis a. Scribble stage (tahap 

mencoret atau 

membuat goresan) 

Pada tahap ini anak mulai 

membuat tanda-tanda dengan 

menggunakan alat-alat tulisan. 

Anak mulai belajar bahasa 

tulisan. Biasanya dilakukan di 

dinding, kertas atau apa saja 

yang dianggapnya dapat ditulis.  

b. Linear repetitive 

stage (Tahap 

pengulangan secara 

linear) 

Tahap selanjutnya dalam 

perkembangan menulis adalah 

tahap pengulangan secara linear. 

Pada tahap ini, anak menelusuri 
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bentuk tulisan yang horizontal. 

Tulisan yang dihasilkan anak 

seperti membuat gambar rumput. 

Orangtua dan guru memberi 

kegiatan yang berkaitan dengan 

tulisan, misalnya bermain peran di 

restoran, dimana seorang pramusaji 

menuliskan menu yang akan 

dipesan oleh pelanggan, atau 

seorang dokter yang akan menulis 

resep obat. Kegiatan tersebut akan 

membantu anak untuk menyenangi 

menulis. Biasanya anak akan ingat 

kata apa saja yang ditulis walaupun 

bentuk tulisannya seperti rumput. 

c. Random letter stage 

(Tahap Menulis 

secara random) 

Pada tahap ini, anak belajar tentang 

berbagai bentuk yang dapat 

diterima sebagai suatu tulisan 

walaupun huruf yang muncul 

masih acak.  Pada tahap ini 

orangtua dan guru dapat memberi 

kegiatan menceritakan gambar 

yang dibuat oleh anak. Kegiatan ini 

membantu anak untuk menuangkan 

ide pada gambar menjadi tulisan 

walaupun kata yang muncul tidak 

utuh (hurufnya acak), contoh : 

anak ingin menulis kata ” aku pergi 

ke taman safari” tetapi yang 

muncul ”aku pgi k tmn sfri”. 

d. Letter Name writing 

or phonetic 

writingStage (tahap 

menulis tulisan 

nama) 

Pada tahap ini, anak mulai 

menyusun hubungan antara tulisan 

dan bunyi. Permulaan tahap ini 

sering digambarkan sebagai 

menulis tulisan nama karena anak-

anak menulis tulisan nama dan 

bunyi secara bersamaan. Sebagai 

contoh, anak menulis kata “dua” 

dengan “duwa”, “pergi” dengan 

“pegi”, “sekolah” dengan “skola”. 

Pada tahap ini anak menulis sesuai 

dengan apa yang ia dengar. 

 

2. Area Perkembangan Kognitif 

Memahami Perkembangan Kognitif 

Perkembangan kognitif merupakan salah satu area yang luas dan cukup sulit untuk 

menemukan fenomena yang menjadi sasaran asesmen. Para ahli perkembangan 

belum banyak mengungkap fenomena area perkembangan ini secara lengkap dan 

terperinci. Oleh karena itu, perlu kehati-hatian melakukan asesmen pada area 
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perkembangan kognitif. Kognitif merupakan proses mental dari bekerjanya otak 

manusia. Proses mental ini berkaitan dengan proses penginderaan, kesadaran dan 

pemahaman/pemaknaan. 

 

Kognitif dan Berpikir 

Salah satu proses kognitif yang kompleks adalah proses berpikir. Berpikir 

merupakan proses mental yang terjadi pada seseorang dalam menerima, mengenali, 

mengolah dan menyimpulkan suatu objek. Berpikir juga dimaknai sebagai proses 

kerja otak dalam berbagai aktivitas seperti menanggapi, memahami, 

menggambarkan, menelaah, mengklasifikasi, menghubungkan, menguraikan, 

menggabungkan, menyimpulkan, mengkreasi dan mengkritisi. Dari proses dan 

aktivitas berpikir ini kita dapat mengenali konsep berpikir kritis, berpikir kreatif, 

berpikir kontemplatif, berpikir refletif, berpikir analitik dan berpikir sintetik. 

  

Kognitif dan Kecerdasan 

Selain proses berpikir, proses kognitif sangat erat kaitannya dengan kecerdasan. 

Jika orang memaknai kecerdasan sebagai kemampuan seseorang memecahkan 

masalah dan beradaptasi pada berbagai situasi maka makna tersebut mencakup 

proses kognitif dan secara khusus terkait dengan proses berpikir. Kecerdasan 

merupakan proses kognitif yang memungkinkan seseorang menujukkan 

kemampuannya beradaptasi dengan berbagai situasi lingkungan dan memecahkan 

masalah yang muncul. 

 

Proses Kognitif dan Pertandanya 

Proses kognitif merupakan proses mental yang kompleks dan ditandai oleh berbagai 

perilaku. Seorang anak diberikan pertanyaan tentang suatu benda, misalnya “benda 

apa yang biasa dipergunakan untuk makan?”, dan anak menjawab “piring dan 

sendok”. Perilaku menjawab tersebut menggambarkan suatu proses kognitif dengan 

menjawab pengetahuan faktual (factual knowledge). Proses kognitif ini 

dikategorikan sebagai proses kognitif tingkat paling rendah yang disebut dengan 

mengingat atau remembering. Selain pengetahuan faktual, kemampuan mengingat 

dapat dilakukan pada jenis pengetahuan lain yakni pengetahuan konseptual, 



 

Hapidin : Asesmen PAUD 122 

pengetahuan prosedural dan pengetahuan  metakognitif (Anderson, 2007). Keempat 

jenis pengetahuan tersebut tersusun dari pengetahuan yang sederhana sampai 

pengetahuan yang kompleks (meta kognitif). Kemampuan mengingat biasanya 

ditandai dengan pertanda atau indikator perilaku seperti menyebutkan, 

mengidentifikasi, menemukan, mendefinisikan dan menggambarkan. 

Pada tingkatan kognitif berikutnya adalah kemampuan memahami 

(understanding) suatu objek dalam bentuk benda atau peristiwa tertentu. 

Kemampuan memahami merupakan proses kognitif yang terjadi pada seseorang 

untuk menangkap makna atau arti sesuatu. Kemampuan memahami juga berkaitan 

dengan kemampuan mengkonstruk makna atau pengertian berdasarkan 

pengetahuan awal yang dimiliki, atau mengintegrasikan pengetahuan yang baru ke 

dalam skema yang telah ada dalam pemikiran siswa. Kategori memahami 

mencakup tujuh proses kognitif yakni (1) menafsirkan (interpreting), (2) 

memberikan contoh (exemplifying), (3) mengklasifikasikan (classifying), (4) 

meringkas (summarizing), (5) menarik inferensi (inferring), (6) membandingkan 

(comparing), dan (7) menjelaskan (explaining).  

Pada tingkatan kognitif ketiga berkaitan dengan kemampuan menerapkan 

(Applying) berbagai jenis pengetahuan (faktual, konseptual, prosedural dan meta 

kognitif). Kemampuan ini merupakan proses kognitif yang ditunjukkan oleh 

kemampuan mencakup penggunaan suatu prosedur guna menyelesaikan masalah 

atau mengerjakan tugas. Oleh karena itu mengaplikasikan berkaitan erat dengan 

pengetahuan prosedural. Namun tidak berarti bahwa kategori ini hanya sesuai untuk 

pengetahuan prosedural saja. Kategori ini mencakup dua macam proses kognitif 

yakni kemampuan menjalankan (executing) dan kemampuan mengimplementasikan 

(implementing).  

Pada tahap keempat proses kognitif memasuki tingkatan kemampuan 

menguraikan atau menganalisis (analyzing). Kemampuan ini berkaitan dengan 

kemampuan memisahkan suatu kesatuan menjadi unsur-unsur, mengklasifikasi 

prinsip, meramalkan sifat-sifat khusus tertentu, meramalkan kualitas/kondisi, 

mengetengahkan pola hubungan sebab akibat. 

Pada tingkatan kelima dari proses kognitif adalah kemampuan menilai 

(evaluating). Kemampuan ini berkaitan dengan membuat suatu pertimbangan 
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berdasarkan kriteria dan standar yang ada. Ada dua macam proses kognitif yang 

tercakup dalam kategori ini: memeriksa (checking) dan mengritik (critiquing). 

Kemampuan memeriksa (Checking) mencakup kemampuan menguji konsistensi 

atau kekurangan suatu karya berdasarkan kriteria internal (kriteria yang melekat 

dengan sifat produk tersebut). Contoh: Memeriksa apakah kesimpulan yang ditarik 

telah sesuai dengan data yang ada.  Kemampuan mengritik (Critiquing) yakni 

kemampuan menilai suatu karya baik kelebihan maupun kekurangannya, 

berdasarkan kriteria eksternal. Contoh: menilai apakah rumusan hipotesis sesuai 

atau tidak (sesuai atau tidaknya rumusan hipotesis dipengaruhi oleh pengetahuan 

dan cara pandang penilai).  

Kemampuan kogntif tingkat tertinggi (keenam) adalah kemampuan mencipta 

(creating). Proses kognitif ini berkaitan dengan kemampuan menggabungkan 

beberapa unsur menjadi suatu bentuk kesatuan. Ada tiga macam proses kognitif 

yang tergolong dalam kategori ini, yaitu: membuat (generating), merencanakan 

(planning), dan memproduksi (producing). Kemampuan membuat (generating) 

berkaitan dengan kemampuan menguraikan suatu masalah sehingga dapat 

dirumuskan berbagai kemungkinan hipotesis yang mengarah pada pemecahan 

masalah tersebut. Contoh: merumuskan hipotesis untuk memecahkan permasalahan 

yang terjadi berdasarkan pengamatan di lapangan. Kemampuan merencanakan 

mencakup kemampuan merancang suatu metode atau strategi untuk memecahkan 

masalah. Contoh: merancang serangkaian percobaan untuk menguji hipotesis yang 

telah dirumuskan. Kemampuan memproduksi (producing) mencakup kemampuan 

membuat suatu rancangan atau menjalankan suatu rencana untuk memecahkan 

masalah. Contoh: mendesain (atau juga membuat) suatu alat yang akan digunakan 

untuk melakukan percobaan.  

Kognitif dan Proses Kerja Otak 

Kognitif merupakan proses mental yang mencerminkan cara berfungsinya otak 

manusia. Melalui modalitas pancaindra, informasi diterima dan dikirimkan melalui 

sel syaraf menuju pusat kerja otak di bagian awal pada memori kerja atau working 

memory. Informasi selanjutnya disimpan atau diabaikan pada memori jangka 

panjang atau disebut longterm memory. Hanya informasi yang bermakna, 

fungsional, berkaitan dan dibutuhkan individu yang sampai pada memori jangka 
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panjang. Dalam memori jangka panjang, informasi disimpan, diolah, dipanggil 

ulang atau dipergunakan dalam berbagai situasi, waktu dan kesempatan.  

 

Kognisi Sosial 

Manusia dapat mengenali dunia lingkungan sekitarnya diawali melalui proses 

penginderaan yang selanjutnya dikonsultasikan dengan informasi yang ada dalam 

memori (istilah Piaget Skemata). Jika informasi itu dapat dikenali atau dipahami 

maka muncul kesadaran tentang informasi tersebut. Seorang bayi menangis ketika 

ibunya berangkat kerja karena ia menyadari bahwa ibunya tidak akan didekatnya, 

memeluknya dan menyusu. Kesadaran awal tentang arti penting kehadiran orang 

lain dalam dunia seseorang menjadi pertanda tentang munculnya kesadaran sosial 

(social awareness). Demikian halnya pada anak usia dini yang menangis manakala 

ditinggal pulang bermain oleh temannya atau dipisahkan karena ada kebutuhan lain 

(misalnya makan, minum dan mandi). Perilaku anak tersebut memberikan pertanda 

bahwa anak mulai membutuhkan adanya kehadiran orang lain dalam pergaulan dan 

interaksi sosialnya. Ia mulai menyadari bahwa bermain dengan orang lain lebih 

penting dan menyenangkan jika bermain sendirian. 

 

Kognitif dan Perkembangan Emosi 

Sebagaimana halnya kognitif, emosi merupakan proses mental  yang dilakukan 

individu dalam melakukan penghayatan perasaan pada diri sendiri, orang lain dan 

berbagai objek atau suatu peristiwa. Seseorang menghayati perasaan pada dasarnya 

merupakan proses kognitif dimana orang mengenali objek emosi, memahami dan 

memaknai serta mengolah objek tersebut menjadi respon yang emosi yang tepat 

dan sesuai. Seseorang menggunakan proses kognisi untuk mengenali dan 

memahami gejolak perasaan yang ada dalam dirinya. Seseorang dalam 

merenungkan dan mengenali berbagai perasaan yang ada dalam dirinya, misalnya 

mengapa aku harus bersedih ketika ibu pergi bekerja. Perasaan sedih tersebut 

menjadi hilang suatu saat ketika mulai mengetahui dan memahami bahwa ibunya 

bekerja untuk membantu mencari nafkah keluarga. 
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Kognitif dan Pengetahuan umum 

Pemerolehan berbagai pengetahuan, pengalaman serta nilai-nilai pada seseorang 

akan memperkaya proses perkembangan kognitif. Pengetahuan (umum) 

memberikan sejumlah informasi dan menjadi makanan utama dari proses kognitif. 

Informasi yang bermakna, berkesan dan menyenangkan pada anak akan tersimpan 

dalam memori jangka panjang sebagai bagian dari proses kognitif. Pengetahuan 

umum dapat diperoleh anak melalui proses interaksi sosial, membaca dan 

mendengarkan orang lain berbicara atau membaca sesuatu. Kadang-kadang guru 

(pendidik) melalui berbagai lagu memberikan pengetahuan umum pada anak, 

misalnya “siapa tahu apa rasa gula? Manis....manis..... manis rasanya, siapa tahu 

apa rasa garam? Asin.....asin....asin rasanya, dst 

 

Kognitif dan Pemahaman fenomena Alam 

Banyak fenomena alam yang menyimpan kekayaan pengetahuan disertai dengan 

misteri yang menyertainya. Fenomena alam biasanya telah disusun dalam bentuk 

ilmu pengetahuan alam yang dikenal juga dengan natural science. Pemahaman 

tentang pengetahuan yang berkaitan dengan berbagai fenomena alam 

memungkinkan anak usia dini dapat mengembangkan keterampilan menyelidiki 

secara ilmiah (scientific inquiry). Keterampilan ini mencakup proses kognitif yang 

berkaitan dengan kemampuan (1) mengamati, (2) menggolongkan atau 

mengklasifikasi, (3) membandingkan, (4) menyimpulkan, (5) mengkomunikasikan, 

dan  (6)  memprediksi atau meramalkan.  

 

Kognitif dan Logika Matematika 

Logika matematika sesungguhnya merupakan proses kognitif yang berkaitan 

dengan kemampuan seseorang menarik berbagai kesimpulan dengan menggunakan 

suatu cara tertentu. Fenomena matematika banyak terjadi dan ada dalam kehidupan 

sehari-hari anak, sebagai contoh kegiatan membilang, menjumlah, mengurangi, 

mengenal angka, membandingkan jumlah serta menyimpulkan berdasarkan data. 

Dalam interaksi sosial dan lingkungan sekitar anak akan bermain dengan temannya 

berdua, bertiga atau berlima. Anak diminta menghitung jumlah teman dalam 

kelompoknya dan berbagai aktivitas matematika lainnya. Fenomena tersebut 
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menggambarkan bahwa anak harus menggunakan proses kognitif untuk merespon 

atau berperan pada aktivitas seperti itu. Selain itu, dalam kehidupan sehari-hari,  

anak juga dihadapkan dengan fenomena adanya masalah yang menantangnya untuk 

dipecahkan dengan menggunakan kemampuan kognitif.  

 

Perkembangan Kognitif dalam Standar PAUD 

Dalam standar PAUD versi Indonesia telah disusun sasaran aspek perkembangan 

kognitif dalam bentuk standar tingkat pencapaian perkembangan. Standar ini juga 

dapat dijadikan sasaran asesmen yang berbasis pada perkembangan. Gambaran 

perkembangan kognitif disusun dalam bentuk tabel sebagai berikut : 

 

Aspek Perkembangan 
Tingkat Pencapaian Perkembangan 

2  –   <3 tahun 3  –  <4 tahun 

B. Mengenal pengetahuan 

umum. 

 

1. Menyebut bagian-bagian suatu 

gambar seperti gambar wajah 

orang, mobil, binatang, dsb. 

2. Mengenal bagian-bagian tubuh 

(lima bagian). 

 

1. Menemukan/mengenali bagian 

yang hilang dari suatu pola 

gambar seperti pada gambar 

wajah orang, mobil, dsb. 

2. Menyebutkan berbagai nama 

makanan dan rasanya (garam, 

gula atau cabai). 

3. Memahami perbedaan antara dua 

hal dari jenis yang sama seperti 

membedakan antara buah 

rambutan dan pisang; perbedaan 

antara ayam dan kucing. 

C. Mengenal konsep ukuran, 

bentuk, dan pola 

1. Memahami konsep ukuran 

(besar-kecil, panjang-pendek). 

2. Mengenal tiga macam bentuk 

(     ,       ,   ). 

3. Mulai mengenal pola. 

2. Menempatkan benda dalam 

urutan ukuran (paling kecil-paling 

besar). 

3. Mulai mengikuti pola tepuk 

tangan. 

4. Mengenal konsep banyak dan 

sedikit 

 

Lingkup Perkembangan 
Tingkat Pencapaian Perkembangan 

Usia 4   -  <5 tahun Usia 5  -   ≤6 tahun 

II. Kognitif 

A. Pengetahuan umum dan 

sains 

A.  

 

1. Mengenal benda berdasarkan 

fungsi (pisau untuk memotong, 

pensil untuk menulis). 

2. Menggunakan benda-benda 

sebagai permainan simbolik 

(kursi sebagai mobil). 

3. Mengenal gejala sebab-akibat 

yang terkait dengan dirinya. 

4. Mengenal konsep sederhana 

dalam kehidupan sehari-hari 

(gerimis, hujan, gelap, terang, 

 

1. Mengklasifikasi benda 

berdasarkan fungsi. 

2. Menunjukkan aktivitas yang 

bersifat eksploratif dan menyelidik 

(seperti: apa yang terjadi ketika air 

ditumpahkan). 

3. Menyusun perencanaan kegiatan 

yang akan dilakukan. 

4. Mengenal sebab-akibat tentang  

lingkungannya (angin bertiup 

menyebabkan daun bergerak, air 
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Lingkup Perkembangan 
Tingkat Pencapaian Perkembangan 

Usia 4   -  <5 tahun Usia 5  -   ≤6 tahun 

temaram, dsb). 

5. Mengkreasikan sesuatu sesuai 

dengan idenya sendiri. 

dapat menyebabkan sesuatu 

menjadi basah.) 

5. Menunjukkan inisiatif dalam 

memilih tema  permainan (seperti: 

”ayo  kita bermain  pura-pura 

seperti burung”). 

6. Memecahkan masalah sederhana 

dalam kehidupan sehari-hari. 

 

B. Konsep  bentuk, warna, 

ukuran dan pola 

C.  

1. Mengklasifikasikan benda 

berdasarkan bentuk atau warna 

atau ukuran. 

2. Mengklasiifikasikan benda ke 

dalam kelompok yang sama 

atau kelompok yang sejenis 

atau kelompok yang 

berpasangan dengan 2 variasi.  

3. Mengenal pola AB-AB dan 

ABC-ABC. 

4. Mengurutkan benda 

berdasarkan 5 seriasi ukuran 

atau warna. 

1. Mengenal perbedaan berdasarkan 

ukuran: “lebih dari”; “kurang 

dari”; dan “paling/ter”. 

2. Mengklasifikasikan benda 

berdasarkan warna, bentuk, dan 

ukuran (3 variasi) 

3. Mengklasifikasikan benda yang 

lebih banyak ke dalam kelompok 

yang sama atau kelompok yang 

sejenis, atau kelompok 

berpasangan yang lebih dari 2 

variasi. 

4. Mengenal pola ABCD-ABCD. 

5. Mengurutkan benda berdasarkan 

ukuran dari paling kecil ke paling 

besar atau sebaliknya. 

D. Konsep bilangan, 

lambang bilangan dan 

huruf  

 

1. Mengetahui konsep banyak dan 

sedikit.  

2. Membilang banyak benda satu 

sampai sepuluh. 

3. Mengenal konsep bilangan.  

4. Mengenal lambang bilangan.  

5. Mengenal lambang huruf. 

2. Menyebutkan lambang bilangan 1-

10. 

3. Mencocokkan bilangan dengan 

lambang bilangan. 

4. Mengenal berbagai macam 

lambang huruf vokal dan 

konsonan. 

 

 

 

 

Selain indikator di atas, perkembangan kognitif juga telah disampaikan oleh Jean 

Piaget. Piaget mendeskripsikan gambaran perkembangan kognitif sebagai berikut : 

Aspek/Tahap 

Perkembangan 

Sasaran Asesmen Fenomena Yang Tampak 

Sensori-Motor Refleks-refleks  

(0 – 1 bulan) 

Bayi melakukan gerakan 

sederhana dan refleks refleks 

spontan , contoh : refleks hisap  

 Reaksi-reaksi sirkular primer  

(1 – 4 bulan) 

Bayi melakukan reaksi yang 

berulang-ulang dengan bagian 

tubuh mereka. Contoh: mengepak-

ngepakan  tangan, memegang-

megang rambut dan sebagainya 

Pada sub tahap ini bayi belum 

paham sebab akibat.. 
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 Reaksi-reaksi sirkular 

sekunder 

(4 – 8 bulan) 

Bayi melakukan  reaksi berulang 

yang melibatkan objek lain di luar 

dirinya. Contoh:  menggoyang-

goyangkan  mainannya yang 

berbunyi gemerutuk, Pada sub 

tahap ini, bayi masih belum 

mengerti sebab-akibat.  

 Koordinasi reaksi-reaksi 

sirkular sekunder 

(8 – 12 bulan) 

 

Bayi  melakukan berbagai macam 

gerakan yang telah dilakukan pada 

tahap sebelumnya. Contoh:  

menggoyangkan mainan, 

membanting, dan  menggigit 

mainannya.  

 Reaksi-reaksi sirkular tertier 

(12 – 18 bulan) 

Bayi mencoba berbagai cara  baru,  

yang belum pernah dicoba 

sebelumnya, untuk memecahkan 

masalah. Contoh: menarik kursi 

untuk mengambil sesuatu yang 

tinggi, mengetuk-ngetuk meja 

yang agak tinggi dengan 

mainannya, agar benda di atas 

meja jatuh  dan bisa diperolehnya. 

Praoperasional Kombinasi-kombinasi Menta 

(l18 – 24 bulan) 

Bayi dapat memecahkan beberapa 

masalah dengan menggunakan 

mental image. Mereka melakukan 

suatu tindakan dengan berpikir, 

sekalipun tidak selalu pernah 

dilakukan. Mereka  dapat belajar  

meniru perilaku orang lain.  

 Berpikir berdasarkan 

persepsi (Perception-based 

thinking) 

Seorang anak melihat dua buah 

mangkuk yang masing-masing 

berisi 10 biji salak. Pada salah 

satu mangkuk,  biji-biji itu 

letaknya tersebar. Anak 

tersebut berpendapat bahwa di 

dalam mangkuk itu terdapat 

biji salak yang lebih banyak. 

 Berpikir Unidimensi  

(Unidimensional thinking) 

Seorang bapak sedang membuat 

kolam ikan dan meminta anaknya 

untuk mencari batu besar 

berbentuk persegi. Anak itu 

berusaha mencari batu yang 

diinginkan, dan datang ke 

bapaknya dengan membawa batu 

kecil  berbentuk persegi.  

Bapaknya mengatakan bahwa batu 

yang diberikan anaknya terlalu 

kecil, dan menyuruhnya mencari 

yang besar. Tak lama kemudian 

sang anak kembali membawa batu 

yang besar tapi dengan bentuk 

yang bundar.  

 Irreversibilitas (Irreversibility) Seorang anak TK membongkar  

proyek sains milik kakaknya. Sang 

ayah marah padanya dan 

memintanya untuk memasang 

kembali potongan-potongan yang 

telah dia bongkar. Namun anak 
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tersebut tidak tahu  cara 

mengembalikan dan menempatkan 

potongan-potongan itu seperti 

semula.  

 Penalaran transduktif 

(Transductive reasoning) 

Seorang anak mendorong adiknya 

kemudian mengambil boneka 

beruang yang sedang dimainkan  

adiknya. Sang anak mencium 

boneka beruang tersebut dan 

kemudian bersin-bersin. Tak lama 

ibunya datang dan marah padanya, 

lalu mengambil boneka beruang 

tersebut dari pelukan sang anak, 

dan mengembalikannya pada 

adiknya. Anak tersebut 

menyangka bahwa dia  dihukum 

ibunya karena telah bersin.  

 Egosentrisme Seorang anak yang memakai 

sepatu  baru berpapasan dengan 

teman sebayanya yang memakai 

sepatu dengan model dan warna 

yang sama. Anak tersebut sangat 

marah dan meminta temannya 

untuk memberikan sepatu yang 

dipakainya kepadanya. Anak 

tersebut berpendapat  bahwa 

sepatu yang dikenakan temannya 

adalah sepatu miliknya juga, 

sekalipun anak itu  tahu bahwa 

dirinya sedang mengenakan sepatu  

tersebut. 

 

3. Area Perkembangan Sosial 

Makna dan Pertanda Perkembangan Sosial 

Perkembangan sosial merupakan salah sasaran area asesmen perkembangan yang 

sangat penting. Perkembangan sosial secara umum berkaitan dengan kemampuan 

anak melakukan interaksi dengan lingkungan sosialnya. Lingkungan sosial yang 

dimaksud mencakup wilayah subjek yang luas seperti interkasi dengan teman 

sebaya, interaksi dengan orang tua, interaksi dengan pengasuh, interaksi dengan 

nenek-kakek, interaksi dengan pendidik, interaksi dengan orang dewasa lainnya. 

Munculnya perkembangan sosial pada seorang anak biasanya ditandai oleh 

kesadaran dan kebutuhan adanya orang lain. Sebagai contoh, seorang bayi 

menangis keras karena buang air kecil. Bayi menjadi diam ketika ibunya 

membersihkan dan mengganti celana.  
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Konsep dan Aspek Perkembangan Sosial 

Aspek perkembangan sosial mencakup aspek dan fenomena yang luas dan meliputi 

berbagai peristiwa serta pengalaman sosial. Cakupan konsep yang dimaksud dapat 

diidentifikasi dan digambarkan sebagai berikut : 

Pengetahuan sosial (Social Knowledge) 

Pengetahuan sosial merupakan informasi atau sekumpulan informasi yang 

memberikan gambaran dan penjelasan tentang suatu fenomena sosial. Pengetahuan 

sosial meliputi banyak fenomena sosial seperti (1) kewarganegaraan, (2) 

kepemimpinan, kewenangan dan kekuasaan (3) budaya, (4) kehidupan ekonomi 

(produksi, distribusi dan konsumsi), (5) waktu, keberlangsung dan perubahan 

sosial, (6) individu, kelompok dan lembaga, (7) koneksi global. 

 

Nilai Sosial (Social Value) 

Nilai sosial merupakan suatu aturan yang disepakati oleh sekelompok orang atau 

masyarakat dalam mengatur suatu hubungan interaksional. Nilai sosial biasanya 

ada, hidup dan menjadi kesepakatan pada kelompok individu yang menggunakan 

nilai tersebut. Nilai sosial menjadi rujukan bagi suatu kelompok masyarakat untuk 

mengatur dan mengontrol tata perilaku dan sikap para anggotanya. Anggota yang 

melakukan pelanggaran pada nilai sosial yang disepakati biasanya akan 

memperoleh sangsi dari lingkungan sosialnya yang disebut juga dengan sangsi 

sosial. 

 

Kesadaran Sosial (Social Awareness) 

Kesadaran sosial merupakan proses kognitif dalam otak seseorang yang menyadari 

adanya kehadiran orang lain dan merasakan kebutuhan akan hadirnya orang lain. 

Kesadaran sosial juga berhubungan dengan keadaan seseorang yang mengetahui 

bahwa selain dirinya ada orang lain dan antara dirinya dan orang lain dapat 

melakukan hubungan satu sama lain. Pengetahuan hubungan tersebut terjadi antara 

orang lain dengan orang lain. Kesadaran awal tentang hadirnya orang lain pada 

anak usia dini sudah dirasakan sejak anak usia awal 0-6 bulan. Bayi mulai 

merasakan dan mengetahui keberadaan atau kehadiran ibunya ketika ia 

membutuhkan air susu ibu. Bayi menangis untuk minta tolong pada ibu atau orang 
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lain didekatnya ketika dia buang air kecil, buang air besar atau mungkin digigit 

nyamuk. Kesadaran sosial terus berkembangan sejalan dengan bertambah intensif 

dan luasnya interaksi anak sampai pada kesadaran yang dimunculkan dengan 

hubungan aku dan kamu, aku, kamu dan mereka serta saya, kita dan mereka. 

Ketika anak usia 4-6 tahun tahun (mungkin juga dibawah usia tersebut), anak usia 

dini sudah mulai menggunakan kata-kata kita dan mereka walaupun belum terlalu 

intensif ketika bermain dengan kelompoknya (peer group). Dalam suatu 

percakapan muncul interaksi “eh ... teman-teman kita pasti menang kalau main 

bola sama mereka, kita kan lebih banyak”. Penggunaan kosa kata kita 

menunjukkan bahwa anak mulai menyadari tentang kehadiran teman-teman dalam 

kehidupannya dan kehadiran kelompok teman yang lain (“mereka”). 

 

                                     

                               Anak sudah mulai bermain berkelompok. 

 

Perilaku Sosial (Social Behavior) 

Perilaku sosial merupakan dimensi perkembangan sosial yang paling tampak, 

nyata dan dapat diamati secara langsung. Kebanyakan bentuk perkembangan sosial 

dapat diamati secara langsung dari perilaku sosial yakni tindakan dalam melakukan 

hubungan (interaksi) dengan orang lain. Perilaku sosial dapat diamati dalam 

berbagai bentuk yang sangat luas, banyak dan kompleks. Perilaku sosial dapat 

berbentuk perilaku sosial positif (positive social behavior) seperti bekerja sama, 

saling berbagi, membantu teman, melindungi atau mendukung teman, empati dan 

simpati. Adapun perilaku sosial negatif (negative social behavior) mencakup 

perilaku saling serang, egois, tidak peduli (acuh pada orang lain), agresif,   
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Perilaku Prososial (Prosocial Behavior) 

Perilaku prososial merupakan bentuk lain dari perilaku sosial positif yakni bentuk 

perilaku yang cenderung mendukung dan melakukan berbagai bentuk perilaku 

sosial positif. Jika bentuknya baru sebatas kecenderungan perilaku yang 

mendukung pada perilaku sosial positif maka masuk kedalam wilayah sikap sosial 

(social attitude) tetapi jika sudah bentuk perilaku yang teramati dan kongkrit 

(nyata) maka tindakan itu merupakan perilaku sosial positif. Dengan demikian 

dapat dibedakan antara perilaku prososial dengan sikap prososial (prosocial 

attitude).  

 

Perilaku Anti Sosial (Antisocial Behavior) 

Perilaku antisosial merupakan bentuk lain dari perilaku sosial nagatif yakni bentuk 

perilaku yang cenderung mendukung dan/atau melakukan berbagai bentuk perilaku 

sosial negatif. Perilaku antisosal menggambarkan setiap bentuk perilaku yang 

dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Perilaku antisosial juga 

diperlihatkan oleh bentuk perilaku yang memiliki dampak (pengaruh) negatif pada 

orang lain. Bentuk perilaku antisosial yang mungkin muncul pada anak usia dini 

adalah agresif, permusuhan, kebencian, ketidaksabaran, egois (mementingkan diri 

sendiri), mau menang sendiri, melanggar aturan yang disepakati. 

 

Keterampilan Sosial (Social Skill) 

Keterampilan sosial merupakan bentuk perilaku hubungan individu dengan orang 

lain yang sudah terbentuk melalui berbagai pengalaman interaksi sosial. 

Pengalaman interaksi sosial yang dapat membentuk keterampilan sosial biasanya 

dilakukan melalui latihan, belajar secara khusus, permainan sosial, modeling dan 

sebagainya. Keterampilan sosial dapat berwujud berbagai bentuk perilaku nyata 

tentang bagaimana seseorang menunjukkan perilaku yang relatif permanen 

(menetap) ketika melakukan hubungan sosial dengan orang lain. Dalam 

pengalaman interaksi sosial anak usia dini sering ditemukan anak yang terampil 

menjadi pemimpin yang biasanya ditunjukkan dengan perilaku mengatur teman-

temannya, mampu mengajak teman untuk setuju atau tidak setuju pada sesuatu, 
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mengerahkan teman, membuat dan mengawasi aturan dalam kelompoknya. Bentuk 

lain yang sering tampak adalah keterampilan beradaptasi, keterampilan berempati, 

keterampilan untuk peduli dan cepat tanggap (respek), keterampilan 

berargumentasi, keterampilan membangun kerja sama (collaborative skill). 

 

Kemampuan Sosial (Social Ability) 

Setiap orang telah dianugarahkan berbagai jenis kemampuan dan salah satunya 

adalah kemampuan untuk melakukan hubungan timbal balik dengan orang lain 

yang disebut dengan kemampuan sosial. Kemampuan merupakan kesanggupan 

seseorang untuk melakukan atau menunjukkan sesuatu. Kemampuan biasanya 

berkaitan dengan konsep potensi atau potensial. Kemampuan ada yang bersifat 

potensial (potencial ability) dan kemampuan yang sudah terwujud (actual ability). 

Kemampuan yang masih potensial merupakan kemampuan yang masih 

tersembunyi dalam diri seseorang atau dapat disebut dengan hidden potency. 

Potensi yang tersembunyi dalam diri seseorang berada dalam struktur otak dan 

menjadi proses kognitif. Kemampuan yang bersifat potensial dapat diketahui 

melalui proses pengukuran maupun proses observasional yang naturalistik. 

Seseorang ada yang memiliki kemampuan menerbangkan pesawat dan ada juga 

yang tidak mampu. Demikian juga ada orang yang mampu menggiring bola dan 

ada juga yang tidak mampu menggiring bola. Orang yang mampu menerbangkan 

pesawat belum tentu terampil menerbangkan pesawat dengan tuntutan yang lebih 

khusus seperti menerbangkan dengan adegan menukik, salto di udara atau 

menerbangkan dengan zig zag. Demikian juga dengan orang yang mampu 

menggiring bola belum tentu trampil menggiring bola dengan pola yang khusus 

dan bervariasi. Untuk menunjukkan suatu kemampuan biasanya ada standar khusus 

atau standar normatif. Untuk sampai pada tingkat kemampuan menerbangkan 

pesawat seseorang harus memahami standar khusus kemampuan menerbangkan 

pesawat. Adapun orang yang memiliki keterampilan menerbangkan pesawat maka 

dia harus mampu menerbangkan pesawat dan juga memiliki kemampuan khusus 

untuk menerbangkan dengan berbagai variasi. Dari penjelasan dan contoh tersebut 

maka dapat dipahami jika ada yang memberikan batasan bahwa keterampilan 

diartikan sebagai kemampuan yang bersifat khusus (specific ability).  
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Kompetensi Sosial (Social Competence) 

Kompetensi merupakan suatu 

perangkat pengetahuan dan 

keterampilan yang sudah menetap 

(ajeg) dalam pikiran dan diwujudkan 

dalam perilaku (tindakan). Kompetensi 

sosial menggambarkan suatu perangkat 

pengetahuan dan keterampilan 

menetap dalam diri seseorang untuk 

melakukan hubungan timbal balik 

dengan orang lain. Anak yang 

kompeten dalam melakukan hubungan 

sosial akan terlihat dalam beberapa 

indikator (petunjuk) seperti 

menunjukkan pemahaman perlunya teman dalam bermain, mulai menunjukkan 

persahabatan (pertemanan secara akrab), trampil bekerja sama, dapat mengatur dan 

mempengaruhi teman. 

 

Kecerdasan Sosial (Social Intellegence) 

Kecerdasan merupakan suatu kemampuan yang secara konsisten melekat dan dapat 

ditunjukkan oleh seseorang. Kecerdasan juga merupakan proses kognitif yang 

berkaitan dengan kinerja otak seseorang. Orang yang cerdas secara sosial 

cenderung memiliki kemampuan yang relatif menetap atau melekat dalam dirinya 

yang ditandai oleh terampil dalam mempengaruhi orang lain, mampu menunjukkan 

kemampuan menggerakan orang, berinteraksi secara fleksibel dan dinamis, 

menjadi inspirasi dan spirit untuk orang lain, memberikan perubahan pada orang 

lain, membangun kerja sama yang saling mendukung, komitmen pada kelompok 

orang yang berguna. 
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Interaksi sosial (Social Interaction) 

Interaksi sosial merupakan bentuk nyata dan teramati dari perilaku berhubungan 

timbal balik antara individu satu dengan individu lain dan/atau kelompok. Interaksi 

sosial menjukkan proses dimana sesorang melakukan berbagai bentuk hubungan 

sosial yang disertai dengan terealisasikannya perilaku sosial. Interaksi sosial terjadi 

manakala dua atau lebih individu saling berhubungan satu dengan lainnya. 

Interaksi sosial dapat terjadi secara langsung atau menggunakan berbagai bentuk 

media sosial seperti telepon, internet, telekonferen dan lain-lain.  

 

Perkembangan Sosial dan Perkembangan Emosi 

Dalam interaksi sosial antara anak usia dini dengan teman-temannya maupun orang 

dewasa lainnya selalu melibatkan berbagai aspek perkembangan lainnya seperti 

bahasa, kognitif dan emosi. Emosi gembira/senang, sedih, takut, kecewa dan 

sebagainya merupakan berbagai bentuk emosi yang muncul ketika anak usia dini 

berinteraksi sosial. Oleh karena itu, pada berbagai kajian seringkali perkembangan 

sosial selalu dikaitkan dengan kajian perkembangan emosi. Walaupun demikian, 

suasana emosional pada sebagian anak dapat terjadi tanpa suasana interaksi. Ketika 

anak sendirian, anak bisa menunjukkan ekspresi sedih karena tidak diberikan 

mainan atau tidak diajak teman bermain. Dalam konteks ini, suasana emosi 

sendirian tetap terkaitan dengan kondisi interaksional dengan orang lain walaupun 

menjadi dampak dari hubungan interaksional. Demikian juga dengan anak yang 

gembira ketika dibelikan mainan atau diajak main oleh temannya. Suasana emosi 

gembira yang ditunjukkan sendirian oleh seorang anak bisa menjadi dampak dari 

hubungan interaksional dengan teman bermainnya. 

 

Perkembangan Sosial dalam Standar PAUD 

Perkembangan sosial dalam standar PAUD digabungkan langsung dengan 

perkembangan emosi sehingga sasaran perkembangannya menjadi perkembangan 

sosial emosi. Gambaran standar perkembangan tersebut dapat dipahami dalam tabel 

berikut : 
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Lingkup 

Perkembangan 

Tingkat Pencapaian Perkembangan 

< 3 bulan 3 – < 6 bulan 6 – < 9 bulan 9 –  <12 bulan 

 Sosial-mosional 

Menunjukkan 

respons emosi 

 

1. Menatap dan 

tersenyum. 

2. Menangis untuk 

mengekspresi kan 

ketidak nyamanan. 

1. Merespons 

dengan gerakan 

tangan dan kaki. 

2. Menangis apabila 

tidak mendapat-

kan yang diingin-

kan. 

1. Mengulurkan 

tangan atau 

menolak untuk 

diangkat 

(digendong). 

2. Menunjuk 

sesuatu yang 

diinginkan. 

1. Menempelkan 

kepala bila 

merasa nyaman 

dalam pelukan 

(gen-dongan) atau 

meronta kalau 

merasa tidak 

nyaman. 

2. Menyatakan 

keinginan dengan 

berbagai gerakan 

tubuh dan ung-

kapan kata-kata 

sederhana. 

3. Meniru cara 

menyatakan pera-

saan sayang 

dengan memeluk. 

 

 

 

 

 

 

Lingkup Perkembangan 
Tingkat Pencapaian Perkembangan 

12 – < 18 bulan 19 – < 24 bulan 

Menunjukkan  respon 

emosi. 

 

1. Menunjukkan reaksi 

marah apabila merasa 

terganggu, seperti 

permainannya diambil. 

2. Menunjukkan reaksi 

yang berbeda terhadap 

orang yang baru 

dikenal. 

3. Bermain bersama 

teman tetapi sibuk 

dengan mainannya 

sendiri. 

4. Memperhatikan/menga

mati teman-temannya 

yang beraktivitas. 

1. Mengekspresikan berbagai 

reaksi emosi  (senang, marah, 

takut,  kecewa). 

2. Menunjukkan reaksi menerima 

atau menolak kehadiran orang 

lain. 

3. Bermain bersama teman 

dengan mainan yang sama. 

4. Berekspresi dalam bermain 

peran (pura-pura). 

 

 

 

Lingkup Perkembangan Tingkat Pencapaian Perkembangan 
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2  –   <3 tahun 3  –  <4 tahun 

Sosial-Emosional 

Mampu mengendalikan 

emosi 

 

1. Mulai bisa mengungkapkan 

ketika ingin  buang air kecil 

dan buang air besar. 

2. Mulai memahami hak orang 

lain (harus antri, menunggu 

giliran). 

3. Mulai menunjukkan sikap 

berbagi, membantu, bekerja 

bersama. 

4. Menyatakan perasaan 

terhadap anak lain (suka 

dengan teman karena baik 

hati, tidak suka karena nakal, 

dsb.). 

5. Berbagi peran dalam suatu 

permainan (menjadi dokter, 

perawat, pasien penjaga toko 

atau pembeli). 

1. Mulai bisa melakukan buang 

air kecil tanpa bantuan. 

2. Bersabar menunggu giliran. 

3. Mulai menunjukkan sikap 

toleran sehingga dapat 

bekerja dalam kelompok. 

4. Mulai menghargai orang 

lain. 

5. Bereaksi terhadap hal-hal 

yang dianggap tidak benar 

(marah apabila diganggu atau 

diperlakukan berbeda). 

6. Mulai menunjukkan ekspresi 

me-nyesal ketika melakukan 

kesalahan. 

 

 

 

 

 

 

 

Lingkup Perkembangan 
Tingkat Pencapaian Perkembangan 

Usia 4   -  <5 tahun Usia 5  -   ≤6 tahun 

Sosial emosional  1. Menunjukkan sikap mandiri  

dalam memilih kegiatan. 

2. Mau berbagi, menolong, dan 

membantu teman. 

3. Menunjukan antusiasme dalam 

melakukan permainan 

kompetitif secara positif. 

4. Mengendalikan perasaan.  

5. Menaati aturan yang berlaku 

dalam suatu permainan. 

6. Menunjukkan rasa percaya diri. 

7. Menjaga diri sendiri dari 

lingkungannya.  

8. Menghargai orang lain. 

 

 

1. Bersikap kooperatif dengan 

teman. 

2. Menunjukkan sikap toleran. 

3. Mengekspresikan emosi yang 

sesuai dengan kondisi yang 

ada (senang-sedih-antusias 

dsb.) 

4. Mengenal tata krama dan 

sopan santun sesuai dengan 

nilai sosial budaya setempat. 

5. Memahami peraturan dan 

disiplin. 

6. Menunjukkan rasa empati. 

7. Memiliki sikap gigih (tidak 

mudah menyerah). 

8. Bangga terhadap hasil karya 

sendiri. 

9. Menghargai keunggulan 

orang lain. 
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Adapun penjabaran sasaran asesmen perkembangan sosial dari berbagai penjelasan 

di atas dapat digambarkan dengan tabel berikut : 

 

Aspek/Tahap Perkembangan Indikator Perilaku 

Pengetahuan Sosial (Social 

Knowledge) 

 Menunjukkan pemahaman pentingnya kehadiran orang 

lain (teman) 

Mengembangkan gambaran diri yang baik  

Mengenal aturan dalam bergaul 

Mengenal diri dan orang lain 

Mengetahui cara untuk diterima kelompok 

Perilaku Sosial (Social 

Behavior) 

berperilaku yang dapat diterima secara sosial, 

Menyadari peran jenis kelamin 

become aware of their gender, 

memainkan peran sosial yang dapat diterima dan 

Berinteraksi dengan teman sebaya 

Memperoleh perilaku prososial 

Sikap Sosial (Social Attitude)  Menunjukkan kepekaan dan memahami multibudaya 

multicultural understanding and sensitivities 

Belajar kerjasama dan berbagi 

(learn cooperating, sharing) 

Masuk kedalam pertemanan 

enter into friendships 

Membentuk kepekaan pada moral dan nilai 

form a sense of morals and values, and 

Peduli pada orang lain. 

Keterampilan Sosial (Social 

Skill) 

Keterampilan menolong diri (self helping skills) 

Membuat keputusan-keputusan yang bertanggung 

jawab. 

Keterampilan bergaul secara tepat dan cepat 

Senang dan mudah mempengaruhi orang lain 

Menunjukkan keterampilan dalam memimpin 

(leadership skill). 

Kemampuan Sosial (Sicial 

Ability) 

Menujukkan kerjasama dengan orang lain 

Menerima dan diterima orang lain 

Berbagi dengan orang lain 

Menunjukkan empati 

Kecerdasan sosial Menunjukkan kemampuan adaptasi yang fleksibel 

Mudah bergaul dan diterima orang lain 

Memiliki kemauan dan kemampuan membangun kerja 

sama dengan orang lain 

Memberikan pengaruh dalam orang lain 

Cenderung menjadi pemimpin dalam kelompoknya. 

Senang melibatkan diri dalam usaha atau kegiatan sosial 

(misal menolong orang lain/masyarakat) 

Menunjukkan respek pada kondisi sosial 

Mampu memetakan keadaan sosial dalam segala 

konteks 
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4.Area Perkembangan Emosi 

Pengertian dan Tanda Emosi 

Emosi merupakan suatu kondisi psikologis yang menggambarkan keadaan 

perasaan dan suasana hati. Dalam konteks ini, emosi sering dipandang sebagai 

gejolak perasaan atau perasaan yang bergejolak. Emosi juga berkaitan dengan 

suasana hati atau keadaan hati dimana seseorang merasakan sesuatu keadaan 

atau peristiwa tertentu. 

Gambaran emosi biasanya ditandai oleh berbagai keadaan fisik dan 

kecenderungan perilaku. Anak menunjukkan emosi marah biasanya ditandai 

dengan kondisi fisik seperti meronta, mengepalkan tangan, menendang 

sesuatu, menggigit jari atau bibir, mata melotot. Pada keadaan emosi senang, 

anak biasanya ditunjukkan dengan tanda senyum, raut wajah cerah, 

berjingkrak, bertepuk tangan dan bergerak seperti menari.  

 

 

 

  Berbagai macam ekspresi emosi anak 

Emosi dan Kelekatan 

Emosi merupakan keadaan perasaan yang dipelajari oleh individu ketika 

melakukan interaksi sosial. Emosi anak usia dini biasanya terbangun oleh 

kelekatan anak dengan lingkungan sosialnya, khususnya orang-orang yang 

menjadi model yang ditiru oleh anak. Berbagai bentuk emosi yang ditunjukkan 

anak usia dini secara dominan dibangun oleh konteks sosial keluarganya 

(khususnya ayah dan ibu) dan pengasuhnya. Kedekatan anak dengan figur 

tertentu yang dominan dapat memberikan dampak pada bentuk emosi 

dominan yang ditunjukkan anak. Bentuk emosi pada anak usia dini belum 

dikatakan sebagai bentuk emosi yang permanen karena masih ada waktu 

untuk melakukan pembaharuan. 
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Ekspresi Emosi dan Berbagai Bentuknya 

Sebagai proses psikologis, keadaan emosi ditunjukkan oleh berbagai perwujudan 

(ekspresi). Ekspresi emosi menunjukan ungkapan perasaan bergejolak yang 

diperlihatkan seseorang ketika memberikan reaksi pada suatu objek (benda, orang 

atau peristiwa). Ekspresi emosi diungkapkan oleh berbagai bentuk seperti senang-

sedih, berani-takut, galau, cinta-benci, marah, heran, dsb 

  

Emosi, Kognitif  dan Kontrol Diri 

Sebagai bentuk perasaan bergejolak, emosi berhubungan dengan proses 

kognitif dalam diri seseorang. Proses kognitif melakukan pengolahan terhadap 

sumber emosi untuk direspon dalam bentuk berpikir rasional atau merasakan 

secara mendalam objek emosi. Proses  berpikir rasional seringkali dikalahkan 

oleh kondisi emosi yang terjadi pada seseorang. Ketika proses kognitif 

seseorang dikendalikan oleh suasana emosional yang sedang terjadi maka 

orang yang dimaksud tidak dapat menggunakan proses kognitifnya dengan 

berpikir rasional. Sebagai contoh, orang yang sedang dilanda emosi cinta yang 

mendalam seringkali menunjukkan tindakan yang tidak rasional. Contoh 

seperti itu menunjukkan bahwa kondisi emosi berhubungan erat dengan 

pengendalian diri (self control) yang terjadi pada seseorang. 

 

Emosi dan Bahasa 

Ekpresi emosi yang terjadi pada seorang individu dapat diungkapkan dengan 

menggunakan bahasa dalam bentuk lisan (berbicara) dan tulisan. Bahasa lisan 

(berbicara) termasuk konsep bahasa yang sering dipergunakan dalam 

mengungkapkan keadaan emosi seseorang. Sebagai contoh, orang yang sedang 

dilanda emosi cinta sering mengungkapkan (berbicara) dengan bahasa lisan 

seperti “dirimu indah bagai bunga mekar nan harum”, “kasihku, aku tak 

mungkin hidup tanpamu”. Demikian juga dengan contoh emosi benci, 

seseorang mungkin akan menggunakan bahasa dan mengatakan seperti “aku 

tak ingin lagi melihat walau sekedar mukamu”. “aku sedang lelah mencintaimu 

dan aku akan pergi darimu”.  
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Pada anak usia dini, ekspresi emosi cinta biasanya diungkapkan dengan “kamu 

mau makanan aku engga”, “aku sayang banget sama bunda” atau emosi benci 

yang diungkapkan dengan “aku gak mau maen lagi sama kamu, aku gak suka”, 

“aku sebel sama bunda, bunda gak sayang sama aku”. 

 

Kecerdasan Emosi 

Kecerdasan emosi merupakan wujud dari proses kognitif yang terjadi dalam 

diri seseorang dalam menerima, menyimpan dan mengolah berbagai informasi 

atau pengetahuan yang berkaitan dengan keadaan objek emosi. Kecerdasan 

emosi berkaitan dengan kemampuan seseorang menggunakan pikiran rasional 

untuk memaknai berbagai kondisi emosi secara benar dan tepat. Oleh karena 

itu, kecerdasan emosi memiliki salah satu komponen utama yakni kemampuan 

mengendalikan diri (self control). Orang yang cerdas secara emosional 

memiliki pertanda utama dalam kemampuan mengontrol diri secara baik dan 

tepat. Ia dapat memahami, mengarahkan dan mengendalikan suasana emosi 

yang ada dalam dirinya sehingga tidak menguasai pikiran rasional. Anak yang 

cerdas secara emosi biasanya ditunjukkan dengan kemampuan 

mengendalikan diri dalam bentuk tidak cepat marah ketika diejek temannya, 

tidak menangis ketika ditinggalkan ibu bekerja, menahan diri (sabar) metika 

menunggu giliran,  

 

Asesmen Perkembangan Emosi 

Dalam melakukan asesmen perkembangan emosi perlu dipahami terlebih 

dahulu konsep emosi, bentuk dan pertanda atau indikatornya. Pemahaman ini 

akan membantu para asesor untuk menemukan dan mengungkapkan keadaan 

perkembangan emosi secara objektif, tepat dan benar. Asesmen 

perkembangan emosi perlu menemukan aspek dan indikator (pertanda) 

sebagai perwujudan keadaan emosi. Perlu kehati-hatian dalam mengungkap 

keadaan emosi pada anak usia dini mengingat anak belum memiliki 

kecernderung emosi yang stabil. Berikut disampaikan contoh tabel analisis 

bentuk strategi, deskripsi, metode dan sasaran asesmen emosi anak. 

Tabel 4 
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Analisis Strategi dan Sasaran Asesmen Perkembangan Emosi 

Bentuk strategi Deskripsi Metode/Teknik Sasaran 

Dialog atau 

Percakapan 

Mengajak anak 

berbicara secara 

interaktif (bertanya 

jawab) secara natural 

(alamiah) 

Wawancara atau 

tanya jawab 

Observasi 

Ekspresi emosi 

Perilaku emosi 

Menyampaikan 

Cerita (story 

telling) 

Pendidik 

menyampaikan cerita 

dengan/atau tanpa 

alat/media 

Wawancara atau 

tanya jawab 

Ekspresi emosi 

Perilaku emosi 

Membacakan 

Cerita (story 

reading) 

Pendidik membaca 

cerita dengan 

menggunakan buku 

bergambar atau buku 

besar (big books) 

Anak membacakan 

cerita dengan atau 

tanpa gambar 

Wawancara atau 

tanya jawab 

Ekspresi emosi 

Perilaku emosi 

Menulis jurnal 

(Journal 

writing) 

Pendidik meminta 

anak menyampaikan 

pengetahuan, 

pengalaman dan ide 

anak kedalam suatu 

kertas. 

Wawancara atau 

tanya jawab 

Ekspresi emosi 

Perilaku emosi 

Bermain Peran 

 

Pendidik meminta 

anak memainkan 

peran tokoh tertentu 

Wawancara atau 

tanya jawab 

Performansi 

asesmen 

 

Ekspresi emosi 

Perilaku emosi 

Pengendalian emosi 

 

5.Area Perkembangan Moral 

Makna dan Pertanda Moral 

Kata moral berasal dari bahasa latin “mores” yang bermakna tata cara, kebiasaan 

atau adat. Moral sesengguhnya berkaitan aturan, etika dan nilai/norma yang 

disepakati oleh sekelompok manusia. Kesepakatan tentang aturan hidup disusun 

manusia sebagai bentuk tata laku hubungan antar manusia dan hubungan manusia 

dengan alam. Aturan ini sebenarnya telah disusun oleh sang Pencipta manusia 

yaitu Tuhan dalam bentuk kitab suci yang tidak hanya mengatur kedua hal tersebut 

tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan. Bentuk kesepakatan aturan yang 

dibuat manusia ada yang dinamakan dengan etika yakni aturan tentang kebiasaan 

berperilaku baik. Etika mengatur pergaulan hidup antar manusia dan mengandung 
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tata nilai serta norma baik dan buruk dalam berperilaku. Kesepatakan aturan dalam 

konsep moral mencakup pengetahuan moral (moral knowledge) dan nilai moral 

(moral value).  

 

Perkembangan Moral dan Cakupannya 

Perkembangan moral merupakan suatu proses perubahan psikofisis yang berkaitan 

dengan bagaimana pengetahuan, sikap dan kemampuan manusia memahami dan 

mengunakan aturan serta prinsip yang mengatur tata hubungan antar manusia dan 

manusia dengan lingkungan alam. Perkembangan moral bukan membahas tentang 

isi moral itu sendiri tetapi berkaitan dengan perubahan seseorang dalam 

mengetahui dan menggunakan aturan serta nilai moral. 

 

Pengetahuan Moral (Moral Knowledge) 

Setiap manusia memiliki kemampuan mengetahui segala seluk belum tentang 

moral. Seorang anak ketika bermain bersama temannya dan tiba-tiba ia ditolak 

oleh kelompoknya karena tidak mau mengikuti aturan yang disepakati maka dalam 

konteks tersebut anak tersebut belum tahu tentang aturan kelompok. Situasi itu 

sekaligus menggambarkan periode awal anak mengenal aturan yang disepakati 

kelompok. Dalam konteks lain, seorang ibu/ayah melarang anaknya untuk 

menonton film yang berbau porno atau adegan kekerasan. Larangan orang tua 

tersebut sesungguhnya sedang memberikan pengetahuan tentang nilai moral yang 

mengatur perilaku anak. Dengan demikian, pengetahuan moral pada seorang anak 

akan berkembang seiring dengan proses interaksional anak dengan orang lain 

dalam mengetahui aturan, kebiasaan, nilai dan norma yang disepakati oleh 

sekelompok atau manusia pada umumnya. Pengetahuan moral dapat mencakup 

pemahaman tentang perilaku baik/buruk, aturan yang disepakati, cara bergaul antar 

manusia, cara bertindak terhadap lingkungan alam (seperti kebersihan, binatang, 

tanaman, air dan udara). 
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Nilai Moral (Moral Value) 

Konsep nilai moral merupakan sekumpulan aturan dan kebiasaan yang telah 

disepakati dan menjadi rujukan (kriteria) untuk menata perilaku manusia dalam 

hubungan dengan sesamanya dan hubungan dengan lingkungan alam. Nilai moral 

mencakup aturan (dalam konteks lain etika) yang mengatur manusia dalam 

bertutur kata, bersikap dan bertindak. Nilai moral pada masing-masing kelompok 

masyarakat (termasuk keluarga) dapat berbeda-beda, sebagai contoh bertutur kata 

yang lembut dan santun menjadi etika yang harus ditunjukkan anak namun dalam 

kelompok masyarakat tertentu tutur kata tidak menjadi aturan. Nilai moral juga 

mengatur manusia dalam bersikap dan berperilaku seperti sikap duduk ketika 

berhadapan dengan orang tua, sikap pada orang asing, sikap pada binatang, 

perilaku hidup sehat, membuang sampah, perilaku buang angin atau air seni, 

bermain dengan binatang tertentu (misalnya kucing atau anjing). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Sikap menyayangi tanaman 

 

Perilaku Moral (Moral Behavior) 

Perilaku moral merupakan suatu tindakan yang dilakukan seseorang merujuk pada 

nilai moral yang mengaturnya. Tindakan seseorang dapat diukur atau dinilai 

berdasarkan rujukan nilai moral. Dengan demikian, perilaku moral memberikan 

gambaran tentang kesesuaian berbagai tindakan yang dilakukan seseorang 

berdasarkan nilai-nilai moral yang berlaku (baik nilai moral umum maupun 

khusus). Sebagai contoh, seorang anak dimarahi orang tua ketika ia berkata kotor 
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atau jorok maka anak tersebut dikatakan tidak tahu etika tetapi jarang dikatakan 

tidak bermoral. Perilaku yang sesuai dengan ajaran, aturan dan nilai moral disebut 

juga dengan moralitas. Moralitas membutuhkan kesadaran tentang moral atau 

moral awareness. Kesadaran moral seseorang berkaitan dengan proses kognitif 

yang diolah dalam otak manusia.  

 

Sikap Moral (Moral Attitude) 

Sikap moral merupakan kecenderungan tindakan yang dilakukan seseorang 

berdasarkan rujukan nilai/norma moral. Sikap moral mencakup pengetahuan 

(kognisi), keyakinan dan pertimbangan perasaaan (efeksi) dan dorongan untuk 

bertindak (konatif). Sikap moral terbangun oleh pengetahuan dan pengalaman 

seseorang berkaitan dengan aturan atau nilai moral. Semakin seorang memperoleh 

banyak pengetahuan dan pengalaman moral maka semakin positif sikap moral 

yang dimilikinya. Sikap moral juga terbangun oleh keyakinan atau kepercayaan 

dan pertimbangan perasaaan terhadap aturan dan nilai moral. Pengalaman 

interkasional seseorang akan memberikan keyakinan tentang nilai moral tertentu 

dan akan membangun sikap moral yang positif.  Demikian halnya juga dengan 

dorongan untuk bertindak yang dipertimbangkan pada rujukan kata hati dan nilai 

moral akan membangun sikap moral yang positif. 

 

Kemampuan Moral (Moral Ability) 

Kemampuan moral merupakan suatu kesanggupan seseorang dalam melakukan 

berbagai tindakan yang sesuai dengan rujukan nilai atau aturan moral. Kemampuan 

moral secara sederhana sering dimaknai dengan tindakan moral sebagaimana 

perilaku moral yang telah dijelaskan di atas. Kemampuan moral mencakup 

kemampuan memahami nilai moral dan kemampuan bertindak sesuai dengan 

aturan moral. Masing-masing kemampuan tersebut memiliki objek moral yang 

berkaitan dengan aturan moral yang mengatur diri sendiri, tata pergaulan dengan 

orang lain dan aturan berperilaku terhadap lingkungan alam. 
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Moral dan Kognitif 

Konsep moral sebagaimana dijelaskan diatas sangat berkatan dengan proses 

kognitif yang terjadi dalam diri seseorang, khususnya proses seseorang menerima, 

menyimpan, mengolah dan memproduksi tanggapan berkaitan dengan aturan atau 

nilai moral. Proses kognitif yang paling fundamental yang berkaitan dengan moral 

adalah kesadaran moral (moral awareness). Kesadaran moral merupakan awal 

seseorang mengenal dan mulai memahami tentang aturan umum dan khususnya 

aturan moral. Kesadaran moral akan berkembangan sejalan dengan perkembangan 

kogntif yang terjadi pada seseorang dari satu tahapan usia ke tahapan berikutnya. 

Perkembangan kesadaran moral juga sangat dipengaruhi oleh pemerolehan 

pengatahuan moral dan pengalaman interaksional seseorang dengan aturan moral 

dalam kehidupannya. 

 

Kecerdasan Moral (Moral Intellegence) 

Kecerdasan moral merupakan proses kognitif yang terjadi pada seseorang dalam 

mengolah, mengatur dan menunjukkan kemampuan berperilaku yang sesuai 

dengan aturan, nilai dan kaidah moral. Kecerdasan moral menunjukkan kemahiran 

kemampuan berperilaku serta respek terhadap aturan, nilai dan kaidah moral. 

Sebagai bentuk kemahiran sudah tentu masing-masing orang (termasuk anak usia 

dini) akan menunjukkan derajat atau tingkatan yang berbeda-beda. Orang yang 

memiliki kecerdasan moral akan ditandai oleh (1) kesadaran yang tinggi pada 

aturan atau nilai moral, (2) menunjukkan respek pada nilai dan perilaku moral, (3) 

terbiasa hidup dan berperilaku sesuai dengan aturan dan nilai moral, (3) mencintai 

dan senang bergaul dengan orang secara positif, (4) bertindak baik terhadap 

lingkungan alam, (5) senang mendorong orang lain untuk berbuat sesuai dengan 

nilai moral, (6) menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dan (7) 

menunjukkan semangat juang yang tinggi dalam mempertahan dan membela 

aturan/nilai moral. 

 

Moral dan Akhlak 

Sejalan dengan penjelasan di atas, moral merujuk pada konsep aturan atau 

kebiasaan yang dibuat dan disepakati oleh manusia. Akhlak merujuk pada konsep 
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aturan, prinsip/kaidah dan tata perilaku serta kebiasaa n yang dibuat dan bersumber 

pada kitab suci (berasal dari Tuhan Allah SWT.,). Adapun sumber rujukan contoh 

akhlak ditampilkan oleh sejumlah perilaku yang dicontohkan langsung oleh para 

Nabi/Rosul, Sahabat dan orang-orang sholeh/sholeha. Akhlak memiliki dimensi 

vertikal yang mengatur tata perilaku manusia dalam konteks hubungan dengan 

Tuhan dan dimensi horizontal yang mengatur tata perilaku manusia yang 

berhubungan dengan sesama makhluk (manusia itu sendiri, alam, binatang, 

tanaman dan lain-lain). 

 

Kecerdasan Moral 

Kecerdasan moral merujuk pada kemampuan mental (kognitif) seseorang dalam 

mengenal, memahami dan menunjukkan pengetahuan, nilai dan perilaku yang 

berkaitan dengan aturan atau kebiasaan. Anak (individu) yang memiliki kecerdasan 

moral secara umum akan (1) menunjukkan pengetahuan yang banyak dan 

mendalam tentang moral, (2) memiliki pemahaman yang luas tentang nilai moral 

yang menjadi rujukan orang untuk berperilaku dan (3) menunjukkan perilaku yang 

sesuai dengan tuntutan aturan, nilai dan kebiasaan. Berbagai gambaran tentang 

kecerdasan moral telah dibangun kerangka konsep dan indikatornya. Beberapa hal 

yang berkaitan dengan ciri kecerdasan moral lain adalah (1) Respek pada aturan 

atau kebiasaan, (2) mampu membandingkan dan menyimpulkan tentang standar 

moral yang menjadi rujukan orang berperilaku, (3) Peka pada nilai-nilai sosial dan 

budaya, (4) senang dan terlibat dalam usaha atau kegiatan peningkatan moral, (5) 

menunjukkan kecewa pada berbagai bentuk kerusakan moral, (6) mampu 

memberikan solusi atau terobosan moral ketika memberikan solusi dan (7) sedang 

dan terlibat dalam menciptakan aturan atau kebiasaan yang berlandaskan moral. 

 

Perkembangan Moral dalam Standar PAUD 

Perkembangan moral dalam standar PAUD digambarkan secara beriringan dengan 

nilai keagamaan. Jika ditelaah secara seksama dan teliti maka aspek perkembangan 

yang dimunculkan dalam standar PAUD adalah nilai-nilai agama dan moral. Hal 

ini memberikan makna bahwa cakupan yang dibahas berkaitan dengan value atau 

nilai tetapi dalam penjelasan kolom tingkat pencapaian perkembangan 
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menunjukkan perilaku agama (religion behavior) dan perilaku moral (moral 

behavior). Kedua gambaran tersebut dapat dijelaskan dalam tabel berikut : 

Lingkup Perkembangan 
Tingkat Pencapaian Perkembangan 

2  –   <3 tahun 3  –  <4 tahun 

Nilai-nilai Agama dan Moral 

Merespons hal-hal yang 

terkait dengan nilai agama 

dan moral. 

1. Mulai meniru gerakan 

berdoa/sembahyang 

sesuai dengan 

agamanya. 

2. Mulai meniru doa 

pendek sesuai dengan 

agamanya. 

3. Mulai memahami kapan 

mengucapkan salam, 

terima kasih, maaf, dsb. 

1. Mulai memahami pengertian 

perilaku yang berlawanan 

meskipun belum selalu 

dilakukan seperti 

pemahaman perilaku baik-

buruk, benar-salah, sopan-

tidak sopan. 

2. Mulai memahami arti 

kasihan dan sayang kepada 

ciptaan Tuhan. 

 

Lingkup Perkembangan 
Tingkat Pencapaian Perkembangan 

Usia 4   -  <5 tahun Usia 5  -   ≤6 tahun 

III. Nilai-nilai Agama dan 

Moral 

1. Mengenal Tuhan 

melalui agama yang 

dianutnya. 

2. Meniru gerakan 

beribadah. 

3. Mengucapkan doa 

sebelum dan/atau 

sesudah melakukan 

sesuatu. 

4. Mengenal perilaku 

baik/sopan dan buruk. 

5. Membiasakan diri 

berperilaku baik. 

6. Mengucapkan salam 

dan membalas salam. 

1. Mengenal agama yang 

dianut. 

2. Membiasakan diri beribadah. 

3. Memahami perilaku mulia 

(jujur, penolong, sopan, 

hormat, dsb). 

4. Membedakan perilaku baik 

dan buruk. 

5. Mengenal ritual dan hari 

besar agama.  

6. Menghormati agama orang 

lain. 

 

 

Proses penelaahan berbagai sub aspek perkembangan moral dapat dipertimbangkan 

dengan memperhatikan analisis pada tabel berikut : 

Aspek/Tahap 

Perkembangan 
Sasaran Asesmen Fenomena Yang Tampak 

Pengetahuan moral   

Nilai Moral   

Perilaku Moral   

Sikap Moral   

Keterampilan Moral   

Kecerdasan Moral   
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6. Area Perkembangan Spiritual dan Keberagamaan 

Spiritual dan Keberagamaan 

Kosa kata agama dan keberagamaan merupakan salah satu kosa yang cukup 

sulit untuk menemukan padanan katanya dalam bahasa asing, khususnya Inggris. 

Kosa kata agama jika  diterjemahkan kedalam makna Indonesia maka akan 

memiliki makna a itu artinya tidak dan gama itu artinya kacau. Jadi agama diartikan 

sebagai tidak kacau dengan makna yang lebih lengkap adalah suatu aturan atau 

panduan yang menjadikan orang menjadi tidak kacau atau taat terhadap urusan 

yang berkaitan dengan Tuhan. Hal ini dapat dijadikan dasar untuk memahami 

tentang keberagamaan yaitu kemampuan seseorang untuk menjalankan perintah 

dalam agama sehingga menjadi orang yang taat. Kosa kata agama jika dipadankan 

dalam bahasa Inggris maka akan merujuk pada religion, yang secara harfiah 

bermakna keyakinan atau kepercayaan dan dalam bahasa Arab yang memiliki 

padanan kata “Ad-Dien” yang diartikan secara harfiah adalah suatu panduan, 

petunjuk atau agama.  

Dalam beberapa referensi, beragama sering dihubungkan dengan spiritual 

padahal akar kata dan makna konsepnya berbeda. Spritual berkaitan dengan konsep 

spirit yang berarti semangat, dorongan, dukungan atau makna yang akan dituju. 

Spirit tumbuh dari dalam diri seseorang karena berbagai proses sedang 

keberagamaan tumbuh dengan merujuk pada sumber ilahi (Tuhan dan kitab 

sucinya). Adapun konsep spirit merujuk konsep yang berhubungan dengan atau 

bersifat kejiwaan (batin). Sifat kejiwaan yang dimaksud berkaitan dengan kata 

suasana batin dan semangat kejiwaan. Dalam makna yang lebih luas, banyak 

kalangan yang memaknai spiritual sebagai kemampuan memberikan makna 

terhadap kehidupan. Kemampuan spritual adalah kesanggupan seseorang 

memberikan makna terhadap hidup dan kehidupan. Ketika seseorang mengamati 

secara seksama burung yang terbang, ia sanggup memberikan arti atau menangkap 

makna tentang apa, mengapa dan bagaimana burung itu terbang. Kemampuan ini 

sesungguhnya merupakan bagian dari keberagamaan seseorang walaupun tidak 

semua orang sepakat bahwa spiritual berhubungan dengan keberagamaan. Dalam 

konteks agama, seseorang disuruh untuk mengamati (tadabur) dan merenungkan 

(tafakur) tentang bagaimana bumi diciptakan, langit ditinggikan, burung-burung 
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terbang di udara, bahtera berlayar di lautan dan sebagainya. Proses mengamati dan 

merenungkan untuk menemukan makna (hikmah) dari berbagai peristiwa 

kehidupan adalah dimensi keberagamaan seseorang. 

 

Konsep Perkembangan Spiritual 

Dalam perspektif pendidikan (tarbiyah), spiritual merujuk pada kemampuan, sikap 

dan kebiasaan seseorang untuk mengamati, merenungkan dan menemukan suatu 

makna dari berbagai peristiwa atau keadaan. Spritual dalam konteks tersebut 

berkaitan dengan kemampuan otak dan hati dalam merenungkan (berpikir untuk 

menemukan pemahaman). Hal ini berarti perkembangan spiritual seseorang sangat 

berkaitan dengan proses mengamati, menyadari (kesadaran), memahami dan 

memberikan makna. Kesemuannya merupakan kerja otak dan hati untuk berpikir 

serta merenungkan. Perkembangan spiritual pada seseorang akan berproses sejalan 

dengan perkembangan kognitif (khususnya kemampuan berpikirnya). 

Perkembangan kemampuan spitual setidaknya melibatkan proses mengamati, 

proses memikirkan (menyimpan dan mengolah) serta kemampuan menemukan 

makna (discovering of the mean). 

 

Kecerdasan Spritual 

Sebagai proses kognitif, spiritual berhubungan dimensi kecerdasan manusia yakni 

kemampuan manusia dalam memberikan makna pada berbagai peristiwa dan 

konteks kehidupan, baik diri sendiri maupun hubungan diri dengan Tuhan, manusia 

dan alam. Seorang (anak) yang cerdas secara spiritual akan menemukan makna 

(arti) dan/atau memaknai keseluruhan dimensi hubungan tersebut. Kecerdasan 

spiritual seseorang ditandai secara lebih rinci dalam hal (1) kemampuan, 

keterampilan dan perilaku yang diperlukan untuk mempertahankan dan 

mengembangkan hubungan dengan sumber utama (Tuhan), (2) keberhasilan 

menemukan makna hidup, (3) menemukan cara moral dan etika dalam 

membimbing untuk menemukan makna hidup dan (4) mengeksternalisasikan 

perasaan kita akan makna dan nilai-nilai dalam kehidupan pribadi dan hubungan 

interpesonal dengan orang lain. 
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Perkembangan Keberagamaan 

Keberagamaan secara harfiah adalah kemampuan beragama yakni kemampuan 

seseorang dalam menjalankan pemahaman tentang pengetahuan, nilai dan perilaku 

beragama yang diyakininnya. Perkembangan keberagamaan berarti suatu proses 

perubahan progresif seseorang yang berkaitan dengan kemampuan mengetahui, 

memahami dan mengaktualisasikan pengetahuan, nilai-nilai serta perilaku dalam 

berbagai dimensi hubungan yang diatur dalam agama. Sebagai proses kognitif dan 

perilaku, keberagamaan mencakup dimensi yang kompleks, luas dan menyeluruh 

ke berbagai aspek kehidupan (baik dunia maupun akhirat). Dari sifat cakupannya 

tersebut, secara umum dapat dibagi dalam tiga konteks hubungan yakni (1) 

keberagamaan seseorang dalam hubungan dengan Tuhan, (2) keberagamaan 

seseorang dalam hubungan dengan sesama manusia dan (3) keberagamaan 

seseorang dalam konteks hubungan dengan alam (benda, binatang, tanaman dsb). 

 

Pengetahuan Agama 

Pengetahuan agama merujuk pada sejumlah informasi, keterangan dan pengalaman 

seseorang yang berkaitan dengan agama. Sejalan dengan konsep keberagamaan, 

pengetahuan agama akan mencakup dimensi pengetahuan tentang (1) Tuhan terkait 

dengan mengenal siapa Tuhan (nama dan sifat-sifatnya),  mengapa dan bagaimana 

manusia berhubungan dengan Tuhan (ibadah) dan sebagainya, (2) Manusia, terkait 

dengan mengenal siapa dan dari mana manusia diciptakan, untuk apa manusia 

hidup, kenapa manusia mati dan hidup kembali, bagaimana cara menjadi manusia 

yang baik dalam pandangan agama dsb., dan (3) Alam, terkait dengan pengetahuan 

bagaimana alam diciptakan dengan beragam jenis dan manfaat, bagaimana cara 

merawat dan menjaga alam, mengapa alam dititipkan pada manusia dst. 

 

Nilai Agama 

Nilai agama merujuk pada aturan dan atau kebiasaan yang ditetapkan dalam agama 

dengan bersumber pada perintah Tuhan dalam kitab suci. Nilai agama menjadi 

kerangka rujukan untuk mengatur, mengukur dan menilai setiap pemikiran, sikap 

dan perilaku seseorang dalam konteks tiga bentuk hubungan sebagaimana 
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dijelaskan di atas. Nilai agama yang bersumber dari kitab suci maupun contoh yang 

ditunjukkan para nabi/rosul memiliki kebenaran yang mutlak namun pemahaman 

orang terhadap kebenaran tersebut bisa sama, berbeda sedikit sampai berbeda jauh 

dan bertentangan.  

 

Perilaku Beragama 

Berbeda dengan pengetahuan dan nilai agama, perilaku beragama bukan merujuk 

pada kosa kata perilaku agama. Perilaku beragama adalah perwujudan pengetahuan 

dan pemahaman nilai agama seseorang dalam bentuk tindakan yang nyata. Perilaku 

beragama berkaitan dengan tindakan yang dilakukan seseorang yang didasari dan 

bersumber dari pengetahuan dan nilai agama. Berdasarkan jenis sumber 

pengetahuan dan nilai agama, perilaku beragama seseorang dapat diklasifikasi 

dalam bentuk perilaku yang berhubungan Tuhan, perilaku yang berhubungan 

manusia dan pergaulan dengan sesamanya serta perilaku yang berhubungan dengan 

alam. Perilaku yang berhubungan dengan Tuhan biasanya ditunjukkan oleh perilaku 

taat dalam menjalankan sesuatu yang diperintahkan dan menghindari perilaku yang 

dilarang. Perilaku yang berhubungan dengan pergaulan dengan sesama manusia 

mencakup perilaku bergaul secara baik dengan orang lain (orang tua, tetangga dan 

teman), menghargai keyakinan dan pendapat orang lain, berusaha menegakan 

kebenaran, dan menjaga suatu yang buruk atau murkar. Adapun contoh perilaku 

hubungan dengan alam diantaranya perilaku melindungi dan menjaga alam (tidak 

merusak alam karena “telah terjadi kerusakan didaratan dan di lautan karena ulah 

tangan manusia”), menghargai keberadaan makhluk hidup dan memanfaatkan alam 

untuk kemaslahatan manusia. 

 

Sikap Beragama 

Sikap beragama adalah suatu kecenderungan bertindak yang didasari oleh 

pengetahuan dan nilai agama. Dalam konteks agama, dijelaskan tentang 2 kutub 

utama yang dapat disikapi seseorang, misalnya sikap beriman atau kafir, sikap 

penduduk syurga dan sikap penduduk neraka, sikap orang yang bersyukur atau 

sikap kufur. Garis dua kutub sikap tersebut suatu kecenderungan perilaku seseorang 

dapat mengarah pada salah satu kutub. 



 

Hapidin : Asesmen PAUD 153 

 

Kutub Negatif    Sikap    Kutub Positif 

Kafir         Beriman 

Kufur         Bersyukur 

Neraka         Surga 

Jika seseorang cenderung mengingkari bahwa Tuhan (Allah SWT.,) itu ada dan 

seluruh alam diciptakanNya maka sikap orang tersebut bergerak ke arah kutub 

negatif sebagai seorang kafir. Sebaliknya jika seseorang cenderung selalu meyakini 

bahwa Tuhan itu ada dan seluruh alam ini diciptakanNya maka orang tersebut 

cenderung menunjukkan sikap orang beriman. Demikian juga, orang yang terbiasa 

menerima, menggunakan (memanfaatkan) dan menghargai setiap pemberian yang 

diberikan Tuhan maka ia tergolong orang bersyukur. Sebaliknya jika seseorang 

selalu mengeluh, tidak menerima (mencela) dan membiarkan suatu pemberian 

Tuhan maka orang tersebut cenderung bersikap kufur (tidak bersyukur). 

 

Kecerdasan Beragama 

Kecerdasan Beragama (spiritual) merupakan salah satu potensi kemanusiaan 

tertinggi dan terhormat yang diberikan Allah SWT., dan tidak diberikan pada 

makhluk hidup lainnya. Kecerdasan ini menggambarkan tingkat kesadaran tertinggi 

manusia yang memahami bahwa segala kehidupan ini bersumber pada Tuhan 

Semesta Alam yang mengatur dan memberi aturan untuk melakukan hubungan 

dengan Tuhan itu sendiri, sesama manusia dan makhluk hidup lainnya. Kecerdasan 

beragama dibekalkan pada manusia agar dapat menata, mengatur, mengelola dan 

memberdayakan seluruh isi alam yang diamanatkan Allah SWT., sehingga 

memiliki kemanfaatan yang besar bagi manusia itu sendiri.  

Kecerdasan beragama manusia telah dianugerahkan Tuhan (Allah SWT.,) 

sejak manusia belum terbentuk sebagai suatu janin dan terlahir ke alam dunia. 

Kecerdasan beragama mulai ditanamkan Allah SWT., sebagai Sang Pencipta ketika 

manusia masih berada di alam ruh, sebuah alam yang paling dirahasiakan Tuhan. 

Informasi yang bersifaf rahasia ini diperoleh dari Allah SWT., sebagai pencipta 

manusia dan seluruh alam seperti dinukilkan dalam surat Al-A’raf : 172 yang 

berbunyi “apakah engkau bersaksi bahwa Aku ini Tuhanmu. Ya aku bersaksi 



 

Hapidin : Asesmen PAUD 154 

bahwa Engkau adalah Tuhanku”.  Kesaksian ruh manusia ini nenunjukkan 

kemurnian atau keaslian manusia yang memiliki potensi dasar untuk mengakui dan 

tunduk akan ke-Maha Kuasaan Allah SWT., Selain potensi dasar tersebut, Allah 

telah memberikan dua kecenderungan yang bersifat potensial ketika ruh itu 

dihembuskan pada setiap janin (bayi : “menurut sebagian ahli di usia janin 4 bulan), 

yakni kecenderungan beragama yang semakin mendekatkan diri dengan Allah 

SWT., (Taqwaha) dan kecederungan beragama yang menjauhi Allah SWT., 

(Fujuroha). Dua kecenderungan ini digambarkan Allah SWT., dalam surat Asy-

Syam ayat 7-8 (“Dan demi jiwa yang dalam proses penyempurnaan. Maka kami 

ilhamkan (hembuskan) kecenderungan berbuat fujur dan taqwa”). 

Berbagai keterangan atau informasi dasar tersebut memberikan gambaran 

bahwa potensi kecerdasan beragama telah ditanamkan Allah SWT., sejak manusia 

belum terbentuk sebagai sebuah janin dan setelah menjadi janin Allah SWT., 

membenamkan dua kecenderungan beragama manusia sebagaimana telah 

disebutkan di atas. Perkembangan potensi kecerdasan beragama seorang manusia 

(termasuk anak) sangat tergantung pada manusia itu sendiri ketika berinteraksi 

dengan lingkungannya. Kemurnian awal potensi kecerdasan beragama dapat lebih 

tampak ke arah fujuroha (menjauh dari tata aturan Allah SWT., ) atau lebih tampak 

ke arah taqwaha (semakin mendekat dengan tata aturan Allah SWT.,) akan 

diwarnai oleh bagaimana lingkungan dan diri manusia itu sendiri mengisi dan 

memberikan arah dari kedua potensi yang dimaksud. Hal ini telah disampaikan 

dalam Sabda Rosulullah Muhammad SAW., yang mengatakan bahwa “setiap 

manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maka kedua orang tuanyalah yang dapat 

mengarahkan atau menjadikannya sebagai seorang Yahudi, Nasrani atau Majusi” 

(HR Bukhori). 

Orang tua yang dimaksud dalam konteks hadist tersebut dapat diperluas 

penafsirannya kepada setiap orang dewasa yang memiliki tanggung jawab terhadap 

seorang anak. Orang tua yang dimaksud dapat berwujud orang tua kandung, orang 

tua angkat, nenek atau kakek, paman-bibi, gurunya dan orang dewasa lainnya. 

Isyarat hadist tersebut sangat jelas bahwa potensi kecerdasan beragama akan 

berkembang jika lingkungan sosial (Sosial Context seperti yang dilansir Vygotsky) 
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akan memberikan dampak yang sangat kuat dan besar. Atas dasar pemikiran 

tersebut, perlu penelusuran konsep dan penerapan cara-cara pengembangan potensi 

kecerdasan beragama pada anak sejak usia dini. Dengan keterbatasan dari segi 

referensi pendukung, konsep ini diharapkan sebagai upaya memulai proses 

perumusan ulang konsep pengembangan kecerdasan beragama pada anak sejak usia 

dini. 

Perkembangan Keberagamaan  

Secara psikologis, kecerdasan beragama seorang anak akan mengalami 

perkembangan sesuai dengan usia dan perkembangan fungsi mental lainnya. Pada 

usia 0-2 tahun, kecerdasan beragama anak secara umum berada dalam tahap 

reseptif (menerima) segala bentuk pengetahuan, pengalaman dan berbagai nilai-

nilai keagamaan. Sejalan dengan berkembangnya fungsi panca indra (An-Nahl: 78), 

bahasa dan fungsi kognitif anak, pada tahap ini anak dapat menerima dan 

memberikan respon sederhana terhadap pengetahuan, pengalaman dan nilai-nilai 

keagamaan yang diberikan lingkungan sosialnya. Suasana sosial yang 

menghadirkan berbagai pengetahuan keagamaan (misalnya “Subhanallah anak ibu 

sudah merangkak”, “Alhamdulillah makannya banyak”), pengalaman keagamaan 

(misalnya mengajak anak berdo’a sebelum/sesudah makan, berdo’a ketika ada 

hujan atau petir, mengajak atau memperlihatkan kegiatan berwudhu dan sholat pada 

anak) dan nilai-nilai keagamaan (seperti “Makannya harus dihabiskan nanti 

mubazir”, “Ya kita bersyukur ayah mendapatkan oleh-oleh buah-buahan”). Dalam 

beberapa peristiwa, anak akan meniru (imitasi) dan mengidentifikasi pengetahuan, 

pengalaman dan nilai-nilai keagamaan yang telah diterimanya, terutama ketika 

berinteraksi dengan teman-temannya atau lingkungan sosial lainnya. Suasana 

keagamaan yang dihadirkan oleh lingkungan sosial akan sangat berpengaruh 

terhadap proses imitasi dan identifikasi anak dalam menunjukkan berbagai 

kebiasaan berbicara, bersikap dan berperilaku. Seluruh suasana keagamaan yang 

dihadirkan tersebut akan menjadi dasar yang dipergunakan anak untuk melakukan 

interaksi keberagamaan, baik untuk dirinya sendiri maupun ketika berinteraksi 

dengan lingkungan sosial lainnya. Hal ini sekaligus menjadi dasar bagi anak untuk 

mengembangkan kecerdasan beragamanya. 
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Pada usia 2-4 tahun, kecerdasan beragama anak mulai mengalami 

perkembangan sejalan dengan luasnya interaksi sosial, perkembangan bahasa dan 

kognitifnya. Pada usia ini, anak sudah mulai meyakini akan adanya hal-hal yang 

ghaib (seperti hantu, pocong atau vampire). Keyakinan seperti ini dalam kebanyak 

anak berpengaruh terhadap sebagian sikap dan perilakunya, misalnya ketika 

beberapa anak usia 2 tahun, 3 tahun dan 4 tahun bermain bersama kemudian sampai 

pada suatu rumah kosong, tiba-tiba mereka semua berlari terbirit-birit sambil 

berkata “ada hantu di rumah itu”. Kejadian seperti ini merupakan pertanda bahwa 

anak pada usia 2-4 tahun sudah menampakan kecerdasan beragama dalam bentuk 

imitative-imajinatif. Seluruh pengetahuan, pengalaman dan nilai-nilai keagamaan 

akan ditiru (imitasi) dan direfleksikan dalam berbagai khayalan (imajinatif). Proses 

imitasi dan imajinasi keagamaan akan sangat tergantung pada bagaimana 

lingkungan sosialnya memberikan pengetahuan, pengalaman dan nilai-nilai 

keagamaan pada anak-anak. Jika lingkungan sosial terbiasa menyajikan 

pengetahuan dan pengalaman keagamaan yang berbau mistik dan kurafat maka 

anak akan menerima serta mengolah pengetahuan dan pengalaman seperti itu 

sebagai bagian dari proses keberagamaan anak. 

Pada usia 4-6 tahun, kecerdasan beragama anak juga mulai tampak dengan 

bertanya tentang Tuhan itu siapa atau siapa Allah SWT itu? dimana tempat 

tinggalnya Allah SWT? Allah SWT itu suka makan atau tidak? Berbagai 

pertanyaan seperti ini 

menunjukkan kuatnya 

perkembangan kognitif anak 

pada tahap berpikir kongkrit. 

Berbagai khayalan tentang 

Tuhan, malaikat, syaitan dan 

hal-hal ghaib lainnya akan 

diimajinasikan sesuai dengan 

kadar pengetahuan dan 

pengalaman keagamaan yang diterima anak. Ketika anak-anak (usia 2-4 tahun) 

mulai meyakini adanya hal-hal yang ghaib dan mempengaruhi pola sikap serta 

perilakunya (misalnya berlari, merinding, menangis) maka pada tahap ini konsep 
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ghaib tentang malaikat dan Allah SWT., dapat dihadirkan dengan benar. Proses 

perkembangan kecerdasan beragama seperti ini sekaligus merupakan awal 

perkembangan munculnya “ikhsan”, suatu konsep keberagamaan yang meyakini 

bahwa Allah SWT., selalu berada dihadapan kita dan/atau senantiasa dapat melihat 

setiap ucapan, sikap dan tingkah laku seseorang. Kecerdasan beragama dalam 

bentuk dan konsep ikhsan akan tumbuh serta berkembangan pada usia 2-4 tahun 

jika lingkungan sosial dapat memberikan nuansa ihksan dalam menjalankan 

keberagamaan sepanjang hidupnya. Beberapa anak pada usia ini sudah mulai 

berdo’a dengan tertib, tenang (khusus) bahkan ada yang sampai menangis ketika 

memohon ampun atau meminta sesuatu pada Allah SWT., Sebagian diantara 

mereka sudah merasakan kehadiran adanya Allah SWT., dihadapan mereka sejalan 

dengan mereka meyakini hal-hal ghaib lainnya yang juga diyakini seperti hantu dan 

genderwo. 

Pada tahap usia 6-8 tahun, anak akan mengalami perkembangan yang lebih 

baik lagi dalam kecerdasan beragama sejalan dengan pengetahuan, pengalaman dan 

nilai-nilai keagamaan yang dialami pada tahap sebelumnya. Walaupun dominasi 

masa-masa imitasi, identifikasi dan imajinasi keagamaan masih berlangsung pada 

usia ini namun pergerakan yang menunjukkan adanya perkembangan kecerdasan 

beragama secara lebih kompleks sudah mulai tampak. Anak-anak sudah mulai 

memperdebatkan tentang kehebatan Tuhan, malaikat, keindahan syurga dan 

buruknya neraka walaupun masih dikuasai oleh berbagai kekuatan khayalan dan 

imajinasinya. Perdebatan yang sifatnya imajinatif tentang berbagai proses 

keagamaan akan semakin memperkuat kecerdasan beragama anak jika suasana 

lingkungan keagaan dan proses interaksi keberagamaan diberikan secara benar oleh 

berbagai konteks lingkungan sosial anak.  

 

 

 

 

Andi berkata pada temannya “kata mamahku semua agama itu benar 

dan baik, Tuhan yang disembahnya juga sama”.Dicky menimpali Andi 

“Tapi kata mamahku dan bu Guru, agama Islam yang paling baik dan benar. 

Tuhan Allah itu berbeda dengan Tuhannya agama lain”. 
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Dialog perdebatan seperti itu menunjukkan betapa rujukan sosial (sosial 

references) sangat memberikan warna berpikir, berbicara dan bersikap seorang 

anak. Preperensi anak dalam beragama akan diwarnai oleh siapa (lingkungan 

sosial) yang telah memberikan dan mengisi pengetahuan, pengalaman dan nilai-

nilai keagamaan pada seorang anak. Proses ini sekaligus menjadi penjelas bahwa 

fitrah (kecenderungan yang bersifat potensial) pada seorang anak akan diwarnai 

oleh orang tua atau orang dewasa yang akan mempengaruhi anak. Proses seperti ini 

dapat dikategorikan sebagai bentuk refleksi keberagamaan. Refleksi keberagamaan 

dilakukan anak dengan cara mengolah dan menunjukkan keyakinan tertentu sesuai 

dengan pengetahuan, pengalaman dan nilai-nilai keberagamaan yang pernah 

diterima dan dialami secara langsung. Dalam beberapa hal dan peristiwa, refleksi 

keberagamaan anak menunjukkan reflesi secara langsung dari konteks sosial yang 

telah membina dan mengisi pengatahun serta pengalaman keberagamannya. 

Berbagai proses keberagamaan seperti khusu dan tertib dalam berdoa, berwudhu, 

sholat serta kebiasaan bertutur kata dan berakhlak yang baik akan ditunjukkan oleh 

anak sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh dari lingkungan 

sosial, terutama orang dewasa yang memiliki peran dan pengaruh dalam pendidikan 

agama pada anak. 

 

7. Area Perkembangan Fisik-Motorik 

Makna Perkembangan Fisik & Motorik 

Perkembangan fisik merupakan proses perubahan yang berkaitan dengan kondisi 

fisik seperti berat badan, tinggi badan, kesehatan panca indra, kecukupan gizi dan 

gangguan kesehatan. Adapun perkembangan motorik berkaitan dengan perubahan 

kondisi motorik yang mencakup motorik kasar (gross motor skill) dan motorik 

halus (fine motor skill). Konsep motorik atau “motor” berkaitan dengan 

mekanisme biologis dan psikologis yang menyebabkan munculnya suatu aktivitas 

gerak. Motorik kasar memiliki makna suatu mekanisme bilogis dan psikologis 

yang berkaitan dengan aktivitas gerakan seluruh anggota tubuh seperti kaki, badan, 

tangan (bukan jari tangan), dan kepala. Jenis gerakan yang berkaitan dengan 

motorik kasar misalnya adalah berjalan, berlari, melompat, meloncat, manari, 

memanjat, gerakan memutar tangan, gerakan memutarkan kepala.  
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Adapun motorik halus merupakan mekanisme biologis dan psikologis yang 

berkaitan dengan penggunaan otot kecil yang terdapat dalam jari tangan (dalam 

beberapa hal mencakup otot jari kaki) serta kordinasi mata. Gerakan yang 

berkaitan dengan kordinasi mata dan jari tangan (kaki) menggambarkan 

mekanisme biologis dan psikologis yang dapat dilakukan oleh seseorang. Gerakan 

motorik halus ini dapat berbentuk aktivitas melipat, menggunting, menempel, 

mengisi pola dan menggambar atau mewarnai.  

 

 

 

 

 

Berbagai aktivitas motorik halus 

 

Cakupan Perkembangan Motorik 

Perkembangan motorik kasar yang berkaitan dengan penggunaan otot besar 

mencakup tiga kelompok yakni gerak lokomotor, gerak non lokomotor dan gerak 

manipulatif. Gerak lokomotor biasanya berkaitan dengan gerakan yang berkatan 

dengan aktivitas penggunaan otot besar individu dari satu posisi ke posisi lain, 

sebagai contoh berjalan merupakan aktvitas motorik kasar yang dilakukan dengan 

melakukan perpindahan tubuh yang bertumpu pada otot kaki dari suatu posisi ke 

posisi lain. Pada saat gerak dilakukan gerak kaki (kiri dan kanan) saling menopang 

secara bergantian menjadi penumpu (tumpuan) dan pengayun (ayunan). Adapun 

gerak non-lokomotor berkaitan aktivitas penggunaan otot besar untuk 

menghasilkan berbagai gerakan dalam kondisi tubuh diam atau berada dalam satu 

posisi. Gerakan non-lokomotor biasanya mencakup aktivitas meluruskan atau 

mengangkat kaki-tangan secara bergantian, memutarkan atau menggerakan bagian 
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tubuh ke kanan-kiri, depan-belakang, melakukan gerakan memutarkan kepala atau 

menggerakan kepala ke kiri-kanan atau depan-belakang. 

Gerak manipulatif merupakan aktivitas penggunaan otot besar yang berkaitan 

gerakan menerima atau merespon suatu objek atau benda. Gerakan ini mencakup 

aktivitas gerak reseptif (receptive skill) dan gerak merespon (propulsive skill). 

Gerak reseptif merupakan keterampilan menunjukkan gerakan yang berkaitan 

dengan menerima suatu objek atau benda seperti  menangkap bola atau benda 

tertentu, Adapun gerakan merespon objek merupakan keterampilan menunjukkan 

gerakan yang berkaitan dengan menggunakan atau memainkan objek (benda) 

seperti melempar bola, menggelindikan bola atau memutarkan bola. 

 

Motorik dan Kognitif 

Gerakan motorik secara keseluruhan merupakan gerakan yang diproses secara 

kognitif dalam otak, kecuali gerakan refleks. Gerakan refleks adalah gerakan yang 

sifat otomatis yang menjadi mekanisme biologis yang terjadi pada seorang 

individu di berbagai tahapan perkembangan. Proses kognitif berkaitan dengan 

proses kerja otak dalam menerima kesan, menyimpan, dan mengolahkannya 

menjadi berbagai jenis aktivitas gerak. Gerakan berjalan dapat menjadi gerak 

refleks atau gerak yang diperintahkan oleh kerja otak. Ketika orang berdiri dan 

berjalan mengambil suatu makanan dapat merupakan gerak refleks tetapi ketika 

orang berdiri dan menunjukkan aktivitas berjalan maju-mundur atau berjalan ke 

samping yang dilakukan secara bergantian untuk tujuan kecepatan, ketangkasan  

atau keseimbangan maka olah gerak tersebut dapat menjadi gerakan yang 

dihasilkan oleh perintah otak.  

 

Kemampuan dan Keterampilan Motorik 

Setiap orang memiliki kemampuan motorik dalam setiap tahapannya. Sebagai 

contoh, hampir setiap orang dapat menunjukkan kemampuan menendang bola 

tetapi belum tentu menunjukkan keterampilan menendang bola dengan presisi 

ketepatan atau akurasi yang baik. Agar sampai pada pemerolehan keterampilan 

motorik, seseorang membutuhkan beragam latihan dan mungkin juga bentuk 

pembiasaaan. Latihan dan kesiapan fisik yang dilakukan secara berulang dan terus 
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menerus sangat memungkinkan orang memiliki sejumlah keterampilan walaupun 

tidak serta merta atau otomatis. Berbagai faktor psikologis dapat menjadi 

penghambat seseorang memperoleh suatu keterampilan, misalnya tidak percaya 

diri, konsep diri negatif, tidak semangat, mudah menyerah atau mungkin kesiapan 

fisik yang belum terjadi. 

 

Kecerdasan Kinestetik 

Proses kognitif dalam dalam menerima, mengolah dan menghasilkan objek 

menjadi berbagai aktivitas gerakan dapat menjadi suatu bentuk kecerdasan 

kinestetik. Kecerdasan kinestetik merupakan kemampuan seseorang dalam 

menerima, mengolah dan memproduksi berbagai bentuk gerakan tubuh atau 

sederhana sering disebut sebagai kecerdasan gerak. Orang yang cerdas secara 

kinestetik biasanya ditunjukkan dengan ciri-ciri : 

1. Peka pada rangsangan gerak. 

2. Memiliki gerakan yang efektif. 

3. Menunjukkan presisi gerakan tepat dan cepat. 

4. Memiliki gerakan yang lincah dan variatif. 

5. Mengendalikan gerakan anggota tubuh secara benar 

6. Menunjukkan gerakan dengan sikap sempurna. 

7. Senang menggerakan anggota tubuh bagian bawah. 

8. Senang bermain permainan sederhana 

9. Senang mencium benda-benda di sekitar 

10. Senang aktivitas kelenturan tubuh 

11. Mampu menirukan gerakan-gerakan baik sederhana maupun kompleks 

 

Perkembangan Fisik/Motorik dalam Standar PAUD 

Standar PAUD telah memberikan gambaran yang cukup lengkap tentang 

perkembangan fisik motorik  pada setiap rentang usia. Perkembangan fisik/motorik 

mencakup aspek motorik halus, motorik kasar dan kesehatan fisik. Gambaran 

perkembangan fisik/motorik dapat digambarkan sesuai tabel berikut : 

 

Lingkup Perkembangan 
Tingkat Pencapaian Perkembangan 

12 – < 18 bulan 20 – < 24 bulan 
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Lingkup Perkembangan 
Tingkat Pencapaian Perkembangan 

12 – < 18 bulan 20 – < 24 bulan 

A.  Motorik Kasar. 1. Berjalan sendiri. 

2. Naik tangga atau  tempat  

yang lebih tinggi dengan 

merangkak. 

3. Menendang bola ke arah 

depan. 

4. Berdiri dengan satu kaki 

selama satu detik. 

1. Melompat di tempat. 

2. Naik tangga atau tempat 

yang lebih tinggi dengan 

berpegangan. 

3. Berjalan mundur beberapa 

langkah. 

4. Menarik benda yang tidak 

terlalu berat (kursi kecil). 

B.  Motorik Halus. 1. Memegang alat tulis. 

2. Membuat coretan bebas. 

3. Menyusun menara 

dengan tiga balok. 

4. Memegang gelas dengan 

dua tangan. 

5. Menumpahkan benda-

benda dari wadah dan 

memasukkannya 

kembali. 

1. Meniru garis vertikal atau 

horisontal. 

2. Memasukkan benda ke 

dalam wadah yang sesuai. 

3. Membalik halaman buku 

walaupun belum sempurna. 

4. Menyobek kertas. 

 

 

Lingkup Perkembangan 

Tingkat Pencapaian Perkembangan 

2  –   <3 tahun 3  –  <4 tahun 

A. Motorik Kasar 1. Berjalan sambil berjinjit. 

2. Melompat ke depan dan 

ke belakang dengan dua 

kaki. 

3. Melempar dan 

menangkap bola. 

4. Menari mengikuti irama. 

5. Naik-turun tangga atau 

tempat yang lebih 

tinggi/rendah dengan 

berpegangan. 

1. Berlari sambil membawa sesuatu 

yang ringan (bola). 

2. Naik-turun tangga atau tempat 

yang lebih tinggi dengan kaki 

bergantian. 

3. Meniti di atas papan yang cukup 

lebar. 

4. Melompat turun dari ketinggian 

kurang lebih 20 cm (di bawah 

tinggi lutut anak). 

5. Meniru gerakan senam sederhana 

seperti menirukan gerakan 

pohon, kelinci melompat). 

B. Motorik Halus 1. Meremas kertas atau kain 

dengan menggerakkan 

lima jari. 

2. Melipat kertas meskipun 

belum rapi/lurus. 

3. Menggunting kertas tanpa 

pola. 

4. Koordinasi jari tangan 

cukup baik untuk 

memegang benda pipih 

seperti sikat gigi, sendok. 

2. Menuang air, pasir, atau biji-

bijian ke dalam tempat 

penampung (mangkuk, ember). 

3. Memasukkan benda kecil ke 

dalam botol (potongan lidi, 

kerikil, biji-bijian). 

4. Meronce manik-manik yang 

tidak terlalu kecil dengan benang 

yang agak kaku. 

5. Menggunting kertas mengikuti 

pola garis lurus. 

 

Lingkup Perkembangan 
Tingkat Pencapaian Perkembangan 

Usia 4   -  <5 tahun Usia 5  -   ≤6 tahun 
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Lingkup Perkembangan 
Tingkat Pencapaian Perkembangan 

Usia 4   -  <5 tahun Usia 5  -   ≤6 tahun 

IV. Fisik 

A. Motorik Kasar  

 

 

1. Menirukan gerakan binatang, 

pohon tertiup angin, pesawat  

terbang, dsb. 

2. Melakukan gerakan 

menggantung (bergelayut). 

3. Melakukan gerakan melompat, 

meloncat, dan berlari secara 

terkoordinasi 

4. Melempar sesuatu secara terarah 

5. Menangkap sesuatu secara tepat 

6. Melakukan gerakan antisipasi 

7. Menendang sesuatu secara 

terarah 

8. Memanfaatkan alat permainan di 

luar kelas. 

 

1. Melakukan gerakan tubuh 

secara terkoordinasi untuk 

melatih kelenturan, 

keseimbangan, dan kelincahan. 

2. Melakukan koordinasi gerakan 

kaki-tangan-kepala dalam 

menirukan tarian atau senam. 

3. Melakukan permainan fisik 

dengan aturan. 

4. Terampil menggunakan tangan 

kanan dan kiri. 

5. Melakukan kegiatan 

kebersihan diri.  

B. Motorik Halus 

 

1. Membuat garis vertikal, 

horizontal, lengkung kiri/kanan, 

miring kiri/kanan, dan lingkaran. 

2. Menjiplak bentuk. 

3. Mengkoordinasikan mata dan 

tangan untuk melakukan gerakan 

yang rumit. 

4. Melakukan gerakan manipulatif 

untuk menghasilkan suatu bentuk 

dengan menggunakan berbagai 

media.  

5. Mengekspresikan diri dengan 

berkarya seni menggunakan 

berbagai media. 

1. Menggambar sesuai 

gagasannya. 

2. Meniru bentuk. 

3. Melakukan eksplorasi dengan 

berbagai media dan kegiatan. 

4. Menggunakan alat tulis 

dengan benar. 

5. Menggunting sesuai dengan 

pola. 

6. Menempel gambar dengan 

tepat. 

7. Mengekspresikan diri melalui 

gerakan menggambar secara 

detail.  

C. Kesehatan Fisik 

 

1. Memiliki kesesuaian antara usia 

dengan berat badan. 

2. Memiliki kesesuaian antara usia 

dengan tinggi badan. 

3. Memiliki kesesuaian antara 

tinggi dengan berat badan. 

1. Memiliki kesesuaian antara 

usia dengan berat badan. 

2. Memiliki kesesuaian antara 

usia dengan tinggi badan. 

3. Memiliki kesesuaian antara 

tinggi dengan berat badan. 

 

 

D. Prosedur Asesmen Perkembangan 

 

Pengumpulan data/informasi tentang perkembangan awal anak (entering 

behavior)  tidaklah hanya sebatas satu atau dua aspek bidang pengembangan saja. 

Walau pun hal tersebut bisa saja dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Tidak adanya 

batasan harus berapa bidang/area, asesmen dapat dilakukan untuk seluruh bidang 

aspek pengembangan/area atau hanya sebagian saja. Akan tetapi apabila untuk 

asesmen di awal proses pembelajaran, guru/pendidik harus mengetahui semua 

informasi/data perkembangan anak disemua bidang aspek perkembangan. Untuk itu 
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ada beberapa tahapan yang harus diperhatikan oleh asesor dalam melakukan 

asemen. Ada pun beberapa tahapan tersebut yaitu : 

 

1. Menetapkan sasaran asesmen. 

Sasaran asesmen dalam hal ini dapat berupa area perkembangan. Area 

perkembangan yang akan di asesmen dapat dilihat dari kepentingan asesor. Dalam 

pendidikan anak usia dini, pendidik sebahai asesor dapat menetapkan satu atau 

beberapa area perkembangan. Umumnya pendidik melakukan asesmen bukan 

hanya sekedar mengetahui kemampuan awal anak saja tetapi untuk menyusun 

program pembelajaran yang akan diberikan sesuai dengan kebutuhan anak. Oleh 

karena itu semua area perkembangan menjadi sasaran asesmen. 

 

2. Menelaah lingkup konsep dari perkembangan 

Area perkembangan yang telah ditetapkan menjadi sasaran asesmen harus ditelaah 

lebih lanjut berkaitan dengan konsep dari masing-masing area perkembangan. Hal 

ini penting agar pendidik yang menjadi asesor mengerti ruang lingkup area 

perkembangan, perkembangan yang muncul di setiap tahapan usia dan 

indikatornya. Sehingga ketika menyusun instrument asesmen sesuai dengan area 

perkembangan dan tahapannya. 

 

3. Menatapkan metode/teknik asesmen yang cocok 

Dalam mempersiapkan proses asesmen, guru sebagai asesor harus memilih dan 

menentukan metode dan teknik yang akan digunakan dalam proses asesmen. 

Metode dan teknik yang akan dipilih harus memperhatikan sasaran asesmen dan 

tujuan yang akan dicapai. Setiap metode atau teknik yang digunakan harus dapat 

memberikan data/informasi secara optimal mengenai kompetensi yang akan 

diasesmen. 

4. Melakukan pendekatan otentik dalam asesmen (individu atau kelompok). 

Pendekatan otentik merupakan pendekatan yang memberikan bukti secara nyata 

yang mendukung hasil asesmen. Dalam proses asesmen terdapat beberapa 

pendekatan otentik yang dapat dipilih salah satunya yaitu dengan performance 

assessment dan portofolio. Performance assessment merupakan pengumpulan data 
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anak dengan cara memberikan kesempatan kepada anak untuk menampilkan 

pemahaman mereka akan sebuah konsep atau keterampilan mereka. Jenis evaluasi 

ini termasuk jenis ‘wawancara langsung dengan guru’ yang mana di dalam 

dialognya dengan anak, guru akan menemukan cara berpikir dan pemahaman anak. 

Sedangkan portofolio  merupakan salah satu bentuk laporan perkembangan yang 

ditunjukkan dengan hasil karya siswa berupa produk. 

 

5. Menyusun dan menggambarkan hasil 

Hasil asesmen yang diperoleh asesor harus diolah sehingga terlihat peta 

kemampuan anak (maping). Dari pemetaan tersebut maka akan terlihat 

pengelompokan anak yang belum mencapai kompetensi yang diharapkan, yang 

sudah mencapai kompetensi yang diharapkan dan yang telah melebihi kompetensi 

yang diaharapkan. Pemetaan kemampuan dilakukan untuk setiap area 

perkembangan yang  manjadi sasaran asesmen. Pemetaan ini akan menjadi acuan 

guru dalam menyusun program selanjutnya di setiap area perkembangan. 

 

E. Laporan Asesmen Perkembangan 

 

Hasil asesmen yang telah diperoleh guru harus dilaporkan kepada pihak yang 

membutuhkan, dalam hal ini adalah orang tua murid. Dalam mengkomunikasikan 

hasil-hasil asesmen ini, pendidik hendaknya menggunakan bahasa yang relevan dan 

dapat dipahami oleh orang tua. Hasil asesmen itu juga dilampirkan  dokumentasi 

kegiatan asesmen. Lampiran hasil kerja anak yang telah tersusun dinamakan 

portofolio. Hasil akhir yang diharapkan dicapai dalam mengkomunikasikan hasil 

asesmen ini adalah terbangunnya komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan 

dan pengasuhan bagi anak usia dini. Sehingga orang tua memahami kompetensi 

awal anak yang berbeda-beda dan membutuhkan program yang berbeda. Selain itu, 

pemaparan program yang akan diberikan kepada anak  

 

 

 

 

Keterampilan membaca anak sudah mulai tampak yang 

ditandai oleh ketertarikan pada tulisan, mulai menyadari 

makna pada kata dst.... 
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A. Perspektif Kurikulum PAUD 

 

Pendidikan Anak Usia Dini merupakan salah satu 

disiplin ilmu yang menjadi inti dalam ilmu pendidikan yang 

dikenal dengan pedagogik. Pedagogik berasal dari bahasa 

yunani yang memiliki turunan kata paedos yang berarti anak 

Ara merupakan salah satu murid 

SD yang tidak menonjol dalam 

sisi akademik. Angka-angka yang 

ada di raportnya, tidak jauh 

berbeda dengan jumlah rata-rata 

kelasnya. Tetapi Ara senang 

sekali bicara. Ketika bercerita 

dan menjawab pertanyaan Ara 

dapat melakukan dengan baik dan 

ekspresif. Sayangnya semua 

bidang studi melakukan tes secara 

tertulis bukan tes lisan. Dan Ara 

tidak senang menulis. 

 

“ Satu kesempatan yang kita 

berikan untuk anak-anak kita akan 

membawa sejuta harapan” (W. 

Nadar). 

“
 
S
a
t
u
 
k
e
s
e
m
p
a
t
a
n
 
y
a

Fokus pembahasan bab ini : 

1. Mendeskripsikan pemahaman perspektif 

kurikulum PAUD. 

2. Medeksripsikan Kurikulum 

 sebagai sasaran asesmen. 

3. Memaparkan Pengertian  

asesmen berbasis kurikulum 

4. Mendeskripsikan beberapa 

model kurikulum. 

5. Cakupan asesmen berbasis kurikulum. 
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dan agogos yang berarti ilmu mendidik. Sebagai ilmu, pendidikan anak usia dini 

memiliki sejumlah konsep teoritik yang menjelaskan berbagai gejala atau fenomena 

terjadinya perbuatan mendidik. Konsep teori dalam pendidikan anak usia dini 

menjadi acuan atau panduan bagi pendidik dalam melakukan perbuatan mendidik 

dalam berbagai lingkungan dan situasi pendidikan. Dengan kata lain, acuan teori 

dalam ilmu pendidikan anak usia dini akan menjadi pemandu atau pengarah bagi 

pendidikan dalam menyelenggarakan praktik pendidikan pada anak usia dini. 

Salah satu konsep teoritik yang memberikan gambaran dan penjelasan 

tentang perbuatan mendidik pada anak usia dini adalah teori kurikulum. Kurikulum 

merupakan suatu konsep yang mengatur, menjelaskan dan menggambarkan tentang 

bagaimana perbuatan mendidik dilakukan pada anak usia dini. Kurikulum dalam 

konteks ini biasanya hanya ditujukan pada kegiatan pendidikan anak usia dini di 

berbagai unit kelembagaan atau satuan pendidikan seperti Taman Pengasuhan Anak 

(Day Care Centre), Kelompok Bermain (Play Group), Taman Kanak-kanak 

(Kindergarten) dan juga pada Sekolah Dasar (Primary School). Walaupun 

demikian, pada kondisi saat ini telah mulai muncul gerakan pendidikan anak usia 

dini dalam keluarga yang kemudian mendorong munculnya isu tentang pre-

parenting education atau gerakan pemberian pendidikan anak usia dini sebelum 

menjadi orang tua. Gerakan ini menunjukkan betapa pentingnya para calon orang 

tua mengenal dan memahami berbagai konsep pendidikan anak usia dini yang harus 

dijalankan dalam suasana lingkungan keluarga. Gerakan ini didasari oleh sebuah 

kesadaran tentang banyaknya para orang tua yang belum atau kurang dipersiapkan 

untuk menjadi orang tua yang memahami proses pendidikan anak dalam keluarga. 

Selama ini, para orang tua telah secara alami menjadi orang tua tanpa bekal secara 

baik untuk memahami dan melaksanakan praktik pendidikan anak dalam keluarga 

yang menjadi tanggung jawabnya. 

Penggunaan istilah kurikulum dalam lembaga pendidikan anak usia dini 

telah menjadi perdebatan panjang pada kalangan praktisi dan pembuat kebijakan 

pendidikan di Indonesia. Pada evaluasi kurikulum 1984 pendidikan anak usia dini 

(pada saat itu lembaga Taman Kanak-kanak) dan menjelang perubahan kurikulum 

TK 1994 telah diperoleh suatu kesimpulan bahwa TK tidak perlu menggunakan 

istilah kurikulum. Hal tersebut didasarkan pada hasil evaluasi bahwa penggunaan 
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istilah kurikulum dalam dunia TK telah menjebak guru menjadikan lembaga TK 

sebagai penyekolahan dini (early schooling). Kesimpulan yaang cukup 

menyesatkan ini telah dijadikan pijakan kebijakan perubahan penggunaan istilah 

kurikulum dalam TK menjadi istilah program kegiatan belajar yang pada saat itu 

dikenal istilah PKB TK 1994 (Program Kegiatan Belajar TK tahun 1994). 

Kesimpulan evaluasi tersebut dianggap menyesatkan karena kurang 

mempertimbangkan berbagai kajian akademik dalam bidang kajian ilmu pendidikan 

anak usia dini. Hal itu dapat dimaklumi karena gerakan pendidikan anak usia dini 

yang berbasis pada kajian akademik pada saat itu belum berkembang di Indonesia. 

Gerakan kajian akademik bidang ilmu pendidikan anak usia dini baru dimulai pada 

tahun 1998 dengan dibukanya program studi pendidikan anak usia dini di IKIP 

Jakarta yang sekarang Universitas Negeri Jakarta. Sebelum era 1998, sebenarnya 

telah dirintis program studi Pendidikan Anak Prasekolah dan Dasar sejak 1978 dan 

diberhentikan operasional program studinya pada tahun 1994. 

Sejak muncul gerakan akademik yang pertama kali dalam bidang ilmu 

pendidikan anak usia dini di Indonesia telah mengalami perkembangan yang sangat 

pesat dalam kurun waktu 10 tahun pertama dengan dibukanya kajian akademik 

program studi PAUD di berbagai Universitas Negeri yang berbasis pada perubahan 

IKIP Negeri. Berdasarkan gerakan kajian akademik tersebut telah memperoleh 

pemahaman yang kuat dan benar bahwa istilah kurikulum pada pendidikan anak 

usia dini bukanlah sesuatu yang harus ditakutkan, dihindari bahkan harus dibuang. 

Kurikulum sebagai acuan konsep dalam menyelenggarakan praktik pendidikan 

pada anak usia dini seharusnya menjadi keniscayaan dan menjadi wujud tindakan 

profesional para pendidik PAUD dalam menjalankan tugas profesinya mendidik 

anak sejak usia dini. Jika kita membandingkan dengan seorang pekerja semisal 

tukang jahit (tailor) yang bekerja dengan mesin jahit “Singer” untuk memberikan 

jasa menjahit. Tukang jahit (penjahit) mungkin saja dapat menggunakan atau 

mengoperasikan mesin jahit tersebut dengan mencoba-coba (triar and error). 

Perbuatan penjahit tersebut sangat memungkinkan terjadinya kerusakan pada mesin 

jahit dan jika sudah rusak maka mesin jahit tersebut dapat diperbaiki pada tukang 

service mesin. Tindakan gegabah penjahit yang mengoperasikan mesin jahit tanpa 

membaca manual (baca : kurikulum) dari mesin “Singer” telah mengakibatkan 
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kerusakan mesin dan sudah tentu kerugian waktu dan biaya untuk memperbaiki. 

Perbuatan penjahit yang bekerja dengan mesin saja harus membaca, mempelajari 

dan memahami manual maka bagaimana dengan kondisi pendidik PAUD 

profesional yang bekerja dengan anak usia dini??? Apa yang terjadi pada anak usia 

dini jika pendidik PAUD melalui praktik PAUD yang triar and error ???  

Perbandingan situasi dua pekerjaan tersebut memang mungkin kurang tepat 

namun setidaknya diharapkan memberikan proses penyadaran betapa pentingnya 

pemahaman manual book atau kurikulum untuk dijadikan panduan atau acuan bagi 

para pendidik PAUD menjalankan tugas profesinya. Kurikulum akan memberikan 

berbagai pijakan bagi kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan dan pengguna jasa 

layanan PAUD tentang apa, kemana arah dan bagaimana proses pendidikan 

dijalankan pada anak usia dini. Kurikulum seharus menjadi ciri khas dan pembeda 

antara layanan PAUD dari suatu lembaga dengan lembaga lainnya. Kurikulum 

disusun, dibuat dan disepakati oleh para pendidik yang akan menjalankan tugas 

profesinya memberikan jasa layanan pendidikan pada anak usia dini. Konsep 

kurikulum seperti inilah yang kemudian dijadikan sebagai kebijakan pemerintah 

Indonesia dengan nama Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). KTSP 

adalam kurikulum operasional yang disusun dan disepakati oleh satuan pendidikan. 

Dalam konteks inilah, pemerintah sudah menunjukkan posisi yang tepat dan benar 

menyerahkan urusan kurikulum menjadi tanggung jawab profesi guru. Pemerintah 

telah mengambil posisi sebagai penyusun Standar Nasional Pendidikan (SNP) 

melalui Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) sebagai rujukan para praktisi 

profesional dalam menyusun dokumen kurikulum di tingkat satuan pendidikan 

masing-masing. Bagaimana dengan dokumen kurikulum 2013? Dokumen 

kurikulum 2013 berasal dari turunan Standar Nasional Pendidikan yang telah 

diperbaharui. Memang jauh dipandang lebih konsisten jika pemerintah hanya 

menyediakan dokumen SNP sebagai referensi penyusunan kurikulum (curriculum 

reference). 

Pendidikan sebagai sebuah ilmu telah memberikan berbagai pemahaman 

konsep tentang kurikulum. Kurikulum dapat dimaknai sebagai pengalaman belajar 

yang akan dilalui peserta didik. Makna kurikulum seperti ini didasarkan pada 

pemikiran bahwa proses pendidikan merupakan kegiatan pembelajaran dimana 
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pendidik menciptakan situasi (diantaranya berwujud pengalaman) belajar yang akan 

dilalui anak didik. Dalam konteks PAUD, makna seperti itu dapat diterjemahkan 

menjadi pengalaman bermain sehingga kurikulum dapat dimaknai  sebagai 

pengalaman bermain yang akan dilalui anak usia dini. Pandangan ini sekaligus 

menjadi pijakan mengapa para ahli PAUD memberikan konsep teoritik tentang  

kurikulum berbasis bermain (play based curriculum). Bagi anak usia dini, bermain 

adalah cara, strategi dan usaha untuk menemukan berbagai pengetahuan, nilai-nilai 

serta meningkatkan keterampilan dan kemampuan. Bermain menjadi cara 

termudah, terhebat dan terefektif anak usia dini belajar. Dengan demikian, tidak 

mengherankan jika usia dini disebut sebagai usia bermain. Pembahasan tentang 

konteks kurikulum, bermain dan perkembangan anak usia dini akan menjadi salah 

satu sorotan dan kajian utama dalam buku ini dan akan dibahas pada bagian 

selanjutnya. 

Selain makna di atas, kurikulum dapat dimaknai sebagai program 

pembelajaran yang akan diberikan pada anak didik. Makna kurikulum seperti ini 

memberikan makna yang sempit karena menganggap kurikulum hanya sebagai 

suatu program pembelajaran yang akan diberikan pada anak. Dalam konteks ini, 

kurikulum sering dipandang hanya sebagai sekumpulan mata pelajaran yang akan 

dipelajari anak didik. Banyak orang awam yang memandang kurikulum dari makna 

seperti itu. Jika orang berbicara tentang kurikulum maka hal yang menjadi pusat 

perhatian adalah isi mata pelajaran seperti bahasa, matematika, sains, seni dan 

sebagainya. Memaknai kurikulum seperti itu tidak sepenuhnya keliru karena bagian 

hal yang diatur dan disusun dalam kurikulum adalah isi program pembelajaran yang 

akan dilalui oleh anak didik. 

Selain kedua pengertian di atas, dalam makna yang lebih luas kurikulum 

diartikan sebagai seperangkat pengaturan tentang isi dan proses kegiatan belajar 

mengajar yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Dalam pengertian ini sudah 

mengangkat konsep makna tentang pengaturan yang menunjukkan bahwa 

kurikulum mengatur, mengarahkan dan menggambarkan peristiwa pendidikan yang 

seharusnya berlangsung. Selain itu, makna seperangkat menunjukkan bahwa dalam 

kurikulum banyak hal yang harus diatur agar peristiwa pendidikan berlangsung 

sebagaimana yang diinginkan dalam konsepnya. Dua hal yang perlu diatur 
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kurikulum dalam pengertian tersebut adalah isi pendidikan (isi pelajaran) dan 

proses belajar mengajar (proses pembelajaran). Kedua aspek tersebut memang 

menjadi jantung dari makna kurikulum. Kurikulum selalu memuat aturan tentang 

isi program pendidikan yang akan dijalankan pada sebuah lembaga pendidikan dan 

juga mengatur tentang proses kegiatan belajar mengajar (proses pembelajaran) yang 

akan dilaksanakan. 

Makna penutup yang akan dipaparkan dalam kajian  ini adalah kurikulum 

merupakan seperangkat konsep yang mengatur tentang berbagai komponen dalam 

sistem pendidikan yang akan dijalankan pada suatu lembaga pendidikan. Makna 

luas ini menempatkan kurikulum menjadi jantungnya konsep dan praktik 

pendidikan. Kurikulum bisa mengatur, mengarahkan dan menggambarkan berbagai 

konsep dari komponen sistem pendidikan yang akan dijalankan pada suatu lembaga 

pendidikan. Kurikulum dapat mengaturan konsep tentang standar lulusan, isi 

program pendidikan yang akan dijalankan, proses pendidikan,  sarana prasarana, 

pengelolaan, pembiayaan, pendidik dan tenaga kependidikan, pengelolaan dan 

penilaian. Pengaturan tentang berbagai komponen tersebut telah disusun oleh 

pemerintah (kementerian pendidikan dan kebudayaan) dalam bentuk Standar 

PAUD yang ditetapkan melalui permendiknas no.58 Tahun 2009 dan revisi 

perubahannya dengan permendikbud nomor 137 tahun 2014 dan implementasinya 

melalui permendikbud 146 tahun 2014 tentang K-13 PAUD. Standar PAUD 

tersebut ditetapkan sebagai acuan baku minimal dalam memberikan layanan 

pendidikan anak usia dini pada satuan dan jenis PAUD. Selain itu, standar PAUD 

menjadi acuan rujukan bagi pengelola, pimpinan dan pendidik di lembaga PAUD 

untuk menyusun dokumen kurikulum yang ditetapkan, disepakati dan disyahkan 

oleh pimpinan lembaga PAUD yang bersangkutan. 

 

B. Kurikulum sebagai Sasaran Asesmen 

  

Praktik pendidikan pada berbagai jenis dan tingkat sesungguhnya merupakan 

implementasi dari kurikulum yang disepakati (curriculum agreement). Kurikulum 

menggambarkan berbagai komponen dan situasi pendidikan yang diharapkan 

terjadi serta hasil belajar yang mungkin dicapai oleh setiap anak didik. Berbagai 
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komponen dan situasi pendidikan yang didisain dalam kurikulum seharusnya 

menjadi sasaran asesmen. Hal ini memberikan makna bahwa asesmen harus 

mencakup area yang luas dan komprehensiif yang memungkinkan pendidik dan 

sekolah memperoleh gambaran yang lengkap tentang keberhasilan atau kegagalan 

yang dicapai setiap anak dan berbagai komponen lain yang menjadi pendukung 

atau penghambat. Sasaran asesmen pada berbagai komponen kurikulum dapat 

memberikan keuntungan bagi pihak sekolah tentang kondisi faktual yang menjadi 

pendukung dan penghambat keberhasilan layanan pendidikan yang diberikan. 

Secara spesifik, sasaran asesmen berbasis kurikulum lebih diarahkan pada 

konten program yang terdapat dalam kurikulum yang menjadi pengalaman belajar 

yang akan dilalui dan dikuasai oleh anak usia dini. Konten program dalam 

kurikulum dan pembelajaran anak usia dini diberbagai referensi biasanya memuat 

(1) Literasi atau keaksaraan, (2) Matematika, (3) Sains, (4)  Studi sosial dan (5) 

Seni. Dalam beberapa kajian dimasukan juga konten ke-6 yakni teknologi. Pada 

setiap konten pembelajaran anak usia dini, biasanya meliputi berbagai sasaran yang 

terkait dengan konsep pengetahuan, nilai, perilaku, kemampuan dan keterampilan. 

Sebagai contoh, dalam konten sains akan memuat sasaran pengetahuan anak yang 

berkaitan ciri-ciri lingkungan kotor dan lingkungan bersih, binatang peliharaan dan 

binatang buas/berbahaya. Dalam hal perilaku, misalnya terdapat konten perilaku 

yang berkaitan mengamati proses terjadinya pencampuran warna, peristiwa 

terapung dan tenggelam, mengelompokan jenis binatang sesuai dengan tempat 

hidupnya.  

 

 

C. Pengertian Asesmen Berbasis Kurikulum (ABK) 

 

Secara sederhana, asesmen berbasis kurikulum dapat dimaknai sebagai 

asesmen yang didasarkan pada acuan konsep dan implementasi kurikulum. Deno 

(1987, p.41) mengungkapkan bahwa “curriculum based assesment (CBA) means 

simply measurement that uses direct observation and recording of a student’s 

performance in the local curriculum as a basis for gathering information to make 

instructional decisions”. Asesmen berbasis kurikulum dimaknai sebagai 
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pengukuran yang menggunakan pengamatan secara langsung dan merekam 

performansi murid dalam kurikulum lokal sebagai dasar mengumpulkan informasi 

untuk membuat keputusan pembelajaran. 

McLane memberikan batasan “curriculum based assesment (CBA) is a method 

teachers use to find out how are students are progressing in basic academic areas 

such as math, reading, writing and spelling”. Asesmen berbasis kurikulum adalah 

metode yang dipergunakan guru untuk menemukan kemajuan murid pada area 

akademik seperti matematika, membaca, menulis dan mengeja. 

Adapun Jim Write mengungkapkan bahwa “curriculum based measurement 

(CBM) is a method of monitoring student educational progress throught direct 

assesment of academic skills.CBM can be used measure basic skill in reading, 

mathematic, spelling and written expresion”. (Jim Wright, Curriculum based 

Measurement : A Manual for Teachers). Pengukuran berbasis kurikulum 

merupakan metode untuk memantau perkembangan pendidikan murid melalui 

asesmen langsung yang berkaitan dengan keterampilan akademik. CBM dapat 

dipergunakan untuk mengukur keterampilan dasar dalam membaca, matematika, 

mengeja dan menulis. 

Hakikat dari CBA (Curriculum Based Assesment)  yaitu proses penetapan area dan 

kompetensi berdasarkan yang  ada dalam  kurikulum. Oleh karena itu dalam 

penyusunan program  untuk memenuhi kebutuhan anak pun disesuaikan dengan 

tujuan yang ada dalam kurikulum.  

Beberapa alasan mengapa dalam pelaksanaan asesmen berdasarkan kurikulum : 

A. CBA membantu guru dalam memberikan bahan ajar. 

 Penentuan tema dan materi yang ada di setiap lembaga pendidikan tidak 

digeneralisasikan lagi saat ini. Sehingga setiap lembaga pendidikan mempunyai hak 

otonomi untuk menentukan materi apa saja yang akan diberikan sesuai dengan 

tujuan kurikulum setempat.. Dengan demikian kurikulum menjadi pedoman semua 

proses pembelajaran dan pelayanan lainnya.Berdasarkan kebutuhan program atau 

kurikulum yang lembaga setempat maka akan disusun dan dikembangkan bahan 

ajar yang sesuai dengan kebutuhan serta kondisi yang ada. 

b.    Efisiensi 
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 Hasil asesmen berdasarkan kurikulum akan menghasilkan data yang lebih 

efisien dari segi tenaga dan pikiran karena sesuai dengan apa yang dilaksanakan di 

tempat tersebut. Selain itu juga efisiensi dalam hal biaya. Akan lebih hemat karena 

fasilitas sudah ada dan sudah tersedia di tempat tersebut. 

c.    Efektif. 

 Selain efisfien, CBA akan lebih efektif karena program yang akan disusun 

sejalan dengan tujuan kurikulum. CBA akan memberikan arah pada penguasaan 

keterampilan pra-akademik yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik serta 

tahapan perkembangan anak. 

d.    Valid dan Nyata 

 CBA dapat menghasilkan data/informasi yang lebih nyata karena sesuai 

dengan yang dilaksanakan di tempat tersebut dan dapat  dipertanggungjawabkan 

kebenarannya.Oleh karena itu, CBA akan memberikan hasil yang tepat (valid) dan 

nyata bagi guru terutama tingkatan pencapaian akademik anak-anak. 

e.   Menambah penghargaan terhadap anak 

 Penilaian CBA yang dilakukan terhadap anak sesuai dengan apa yang telah 

diberikan akan lebih bermakna. 

 

 

D. Model Kurikulum 

 

Model kurikulum memberikan pemahaman pada kita tentang berbagai hal. 

Penggunaan model kurikulum oleh suatu lembaga pendidikan akan membantu kita 

menelusuri pijakan filosofis, arah dan bagaimana proses pendidikan dijalankan 

oleh suatu lembaga pendidikan. Acuan model kurikulum yang dipergunakan akan 

tercermin pada  naskah konsep kurikulum dan implementasi kurikulum dalam 

praktik pendidikan yang nyata. Acuan model kurikulum yang ditetapkan oleh suatu 

lembaga pendidikan (khususnya lembaga PAUD) dapat dikelompokan pada tiga 

pijakan filosofis yakni (1) maturisional model, (2) behavioristic model dan (3) 

interactionist model. Model pertama meyakini bahwa pengembangan kurikulum 

harus didasarkan pada pengenalan dan pemahaman potensi bawaan yang dimiliki 

anak. Kurikulum didisain untuk membantu anak mematangkan berbagai potensi 
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bawaan tersebut. Model kedua meyakini bahwa hal terpenting dalam pendidikan 

adalah faktor lingkungan yang dapat memberikan berbagai stimulus untuk 

membentuk berbagai perilaku anak. Oleh karena itu, kurikulum harus disusun dan 

berisi berbagai sasaran perilaku yang jelas dan terukur serta cara untuk membantu 

anak mencapai penguasaan perilaku tersebut. Model ketiga memberikan 

pemahaman bahwa pengembangan kurikulum harus merupakan perpaduan antara 

penelaahan potensi bawaan anak dan bagaimana lingkungan memfasilitasi 

berkembanganya berbagai potensi bawaan tersebut. Kurikulum harus merupakan 

keterpaduan antara pemahaman potensi bawaan anak dan strategi lingkungan 

untuk mengembangkannya. Selain ketiga model tersebut, berbagai referensi 

mengungkap kajian tentang pendekatan yang juga menjadi rujukan dalam 

pengembangan kurikulum. Beberapa pendekatan yang dimaksud adalah (1) 

pengajaran barang sesungguhnya dari Jan Lithghart, (2) Learning by doing dari 

John Dewey, (3) Pengajaran proyek dari Decroly dan Lilyan Katz, (4) Kurikulum 

Montessori, (5) Pendekatan Sentra dari Helen Parkhust, (6) Kurikulum Reggio 

Emilia , (6) Pendekatan HighScope, (7) kurikulum multikecerdasan, (8) kurikulum 

bermain kreatif dan (9) Vygotskyan Kurikulum.  Selain model dan pendekatan 

tersebut, di masing-masing negara (termasuk Indonesia) telah menyusun rujukan 

untuk penyusunan dan pengembangan kurikulum di tingkat satuan pendidikan 

yang ditetapkan dalam bentuk standar nasional pendidikan (untuk SD, SMP dan 

SMA/SMK) dan standar PAUD untuk lembaga pendidikan anak usia dini. 

Model, pendekatan dan standar pendidikan tersebut dapat menjadi rujukan bagi 

penyelenggaraan pendidikan untuk menyusun dokumen kurikulum.  

 

 

E. Cakupan Asesmen Kurikulum 

 

Pembahasan tentang cakupan kurikulum dalam banyak hal akan berkaitan dengan 

komponen yang biasanya menjadi bahan pertimbangan dalam pengadaan, 

penyusunan dan pengembangan kurikulum. Diskusi tentang bagian ini sudah tentu 

akan menjadi perdebatan yang cukup rumit, terutama berkaitan dengan komponen 

apa saja yang menjadi bagian dalam suatu kurikulum. Bagian pembahasan ini tidak 
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akan memperdebatkannya tetapi lebih mencoba menempatkan posisi telaah pada 

komponen pokok yang biasa menjadi cakupan dalam penyusunan kurikulum.  

Komponen pokok kurikulum biasanya mencakup bagian (1) program 

pembelajaran, (2) proses pembelajaran, (3) Hasil belajar. Ketiga komponen ini 

dijelaskan pada bagian berikut : 

(1) Program Pembelajaran 

Program pembelajaran berkaitan dengan bidang pelajaran yang ditetapkan dalam 

kurikulum. Bidang pembelajaran mencakup sejumlah isi pengetahuan atau konsep 

yang berkaitan dengan bidang seperti bidang Bahasa, Matematika, Sains Seni, 

Studi sosial, dan Agama.  

Asesmen berbasis kurikulum perlu mempertimbangkan konten dari keterampilan 

akademik yang menjadi target/goal atau harapan (Academic Skill 

Expectation=ASE) sebagai pijakan untuk menggambarkan keterampilan akademik 

yang harus dicapai para murid. Berdasarkan ASE, pendidik dapat melakukan 

asesmen awal untuk menggambarkan jarak masing-masing anak (murid) yang 

merupakan perwujudan kebutuhan (need) untuk memperoleh program. Berbagai 

kebutuhan setiap atau kelompok murid (anak) dapat diakomodasi dengan 

penyediaan program yang sesuai (appropriate program). Penetapan program yang 

sesuai ini akan menjad dasar bagi pendidik untuk merencanakan dan melaksanakan 

kegiatan pembelajaran yang sesuai (appropriate instructional) dengan kebutuhan 

murid. Keberhasilan pelaksanaan pembelajaran dapat digambarkan melalui 

asesmen pencapaian hasil. Pendidik selanjutnya dapat membentangkan dan 

membandingkan perolehan keterampilan akademik setiap murid dari asesmen awal 

sampai pada asesmen pencapaian hasil. Proses asesmen berbasis kurikulum 

tersebut dapat menjadi sebuah siklus yang digambarkan sebagai berikut :  

 

 

 

ASE 

 

 

 

 
 

⚫ Asesmen Hasil 
 
 

⚫ Proses Pembelajaran 
 

⚫ Kesesuaian Program 
 

⚫ Asesmen awal 
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Keterampilan akademik yang menjadi harapan telah digambarkan dalam berbagai 

pendapat dan referensi, bahkan Indonesia telah menyusun hal tersebut dalam suatu 

standar yang disebut dengan standar PAUD (untuk usia 0-6 tahun) dan standar isi 

mata pelajaran untuk SD. Dalam konteks tersebut, Wayne County (2007) 

mendeskripsikan asesmen area kurikulum pada pemerolehan keterampilan 

akademik pada berbagai bidang seperti (1) Ekspresi bahasa oral (oral expresion), 

(2) Mendengarkan Pemahaman (listening comprehension), (3) Ekspresi Menulis 

(Written Expresion), (4) Keterampilan Membaca Dasar (Basic Reading Skill), (5) 

Keterampilan Membaca Lancar (Reading Fluency skill), (6) Perhitungan 

matematika (mathematics Calculation)dan (7) Pemecahan Masalah Matematika 

(Mathematic problem solving).  

 

Asesmen Konten Bahasa 

Ekspresi Oral (Ekspresi Berbicara) 

Perkembangan bahasa oral (lisan) merupakan hal yang fundamental dalam 

perkembangan literasi (keaksaraan). Keterampilan ekspresi oral dipandang sebagai 

keterampilan yang diajarkan dalam kelas. Ekspresi oral merupakan salah satu 

pemerolehan pada setiap waktu melalui berbagai variasi pengalaman (peristiwa). 

Murid belajar melalui pembelajaran yang nyata untuk  dapat berbicara secara 

meyakinkan (percaya diri) dan bersesuaian dengan konteks situasi sosial serta 

akademik. Para murid memperoleh beragam keterampilan yang dapat 

dipergunakan untuk memberikan kontribusi yang relevan pada suatu diskusi, 

mengekspresikan perasaan, pandangan yang efektif dan mendemontrasikan 

pengetahuan melalui presentasi resmi. Pemerolehan keterampilan ekspresi bahasa 

oral dapat digambarkan untuk setiap tingkatan sebagai berikut : 

Level Skill Expectation 

Taman Kanak-kanak Mengeksplorasi dan menggunakan bahasa untuk 

berkomunikasi dengan berbagai jenis kalangan dan 

tujuan yang berbeda yang mencakup pemecahan 
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masalah, menjelaskan, memperhatika solusi, 

membangun hubungan dan mengeskpresikan 

kesantunan (kesopana). 

Kelas 1 Mengeksplorasi dan menggunakan bahasa untuk 

berkomunikasi dengan berbagai jenis kalangan dan 

tujuan yang berbeda yang mencakup menyampaikan 

permintaan, pemecahan masalah, memperhatika solusi, 

membangun hubungan dan mengeskpresikan 

kesantunan (kesopana). 

Kelas 2 Mengeksplorasi dan menggunakan bahasa untuk 

berkomunikasi dengan berbagai jenis kalangan dan 

tujuan yang berbeda yang mencakup tanya jawab dalam 

diskusi dan interaksi sosial. 

Kelas 3 Mengeksplorasi dan menggunakan bahasa untuk 

berkomunikasi dengan berbagai jenis kalangan dan 

tujuan yang berbeda yang mencakup pengumpulan 

informasi, menyampaikan permintaan, diskusi, 

presentasi dalam kelas dan interaksi di halaman sekolah 

 

Salah satu alat yang dipergunakan untuk mengasesmen ekspresi oral adalah The 

Michigan Literacy Progress Profile (MLPP). Alat ini mencakup prosedur standar 

dan anjuran untuk melakukan pengukuran bahasa oral. Tanggapan anak diskor 

dengan menggunakan rubrik. Adapun pilihan alat asesmen dapat digambarkan 

sebagai berikut : 

 

Pilihan Asesmen 

Alat Sasaran Asesmen Sasaran Penggunaan 

Contoh Bahasa Oral  

(Free Recall or Picture Prompt) 

Kemampuan mendemonstrasikan kalimat 

sintaksis dan kompleks, kosa kata dan 

mengidentifikasi serta mengelaborasi 

gagasan 

Preschool-Grade 1 

 

 

Oral Language Rubric Kemampuan menggunakan bahasa 

ekspresif yang mengkomunikasikan 

gagasan, pengorganisasian dan 

struktur, kosa kata, gaya dan suara, 

Grade 1-3 
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dan elemen komunikasi non-verbal 

dalam berbagai cara yang berkaitan 

dengan pengetahuan tentang 

penggunaan teks dalam membaca 

dan menulis. 

 

Mendengarkan Pemahaman (Listening Understanding) 

Mendengarkan dan membayangkan (viewing)  merupakan bagian yang secara 

bersama-sama ada dalam target tingkatan isi sebagai proses menerima dan 

merespon yang memiliki banyak keterampilan serta strategi. Keterampilan 

mendengarkan pemahaman difokuskan pada pemahaman dan analisis. 

Mendengarkan untuk memahami sesuatu atau mengarahkan informasi merupakan 

hal yang esensial agar murid berhasil. Keterampilan ini dimulai dengan 

mendengarkan instruksi yang sederhana di Taman Kanak-kanak dan menyimak 

konteks (paraphrase) tentang apa yang dibicarakan dan jawaban yang relevan serta 

ketepatan dan tujuan presentasi.  

Pemerolehan keterampilan ekspresi bahasa oral dapat digambarkan untuk setiap 

tingkatan sebagai berikut : 

Level Skill Expectation 

Taman Kanak-kanak Mengeksplorasi dan menggunakan bahasa untuk 

berkomunikasi dengan berbagai jenis kalangan dan 

tujuan yang berbeda yang mencakup pemecahan 

masalah, menjelaskan, memperhatika solusi, 

membangun hubungan dan mengeskpresikan 

kesantunan (kesopana). 

Kelas 1 Mengeksplorasi dan menggunakan bahasa untuk 

berkomunikasi dengan berbagai jenis kalangan dan 

tujuan yang berbeda yang mencakup menyampaikan 

permintaan, pemecahan masalah, memperhatika solusi, 

membangun hubungan dan mengeskpresikan 

kesantunan (kesopana). 

Kelas 2 Mengeksplorasi dan menggunakan bahasa untuk 

berkomunikasi dengan berbagai jenis kalangan dan 

tujuan yang berbeda yang mencakup tanya jawab dalam 
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diskusi dan interaksi sosial. 

Kelas 3 Mengeksplorasi dan menggunakan bahasa untuk 

berkomunikasi dengan berbagai jenis kalangan dan 

tujuan yang berbeda yang mencakup pengumpulan 

informasi, menyampaikan permintaan, diskusi, 

presentasi dalam kelas dan interaksi di halaman sekolah 

 

Keterampilan mendengarkan pemahaman pada setiap tingkatan perkembangan 

dapat digambarkan sebagai berikut : 

Level Skill Expectation 

Taman Kanak-kanak Mendengarkan dan membayangkan pengetahuan yang 

diperoleh/dimiliki dan berdiskusi dengan berbagai jenis 

genre. 

Kelas 1 Mendengarkan dan membayangkan pengetahuan yang 

diperoleh/dimiliki dan berdiskusi dengan berbagai jenis 

genre. 

Kelas 2 Mendengarkan dan membayangkan pengetahuan yang 

diperoleh/dimiliki dan berdiskusi dengan berbagai jenis 

genre. 

Kelas 3 Mendengarkan dan membayangkan pengetahuan yang 

diperoleh/dimiliki dan berdiskusi dengan berbagai jenis 

genre serta membandingkan berbagai tanggapan mereka. 

  

Ekspresi Menulis (Written Expresion) 

Ekspresi menulis mencakup delapan kategori yang meliputi (1) Menulis genre, (2) 

proses menulis, (3) mengeja (4) Sikap Menulis, (5) Tata bahasa dan 

penggunaannya, (6) gaya individu, (7) menulis dengan tangan. Keterampilan 

menulis ekspresi sebagai kemampuan komunikasi, literasi dan berpikir diajarkan 

secara bertahap pada pembelajaran menulis.  

 

Membaca Lancar (Reading Fluency) 

Membaca lancar secara umum merupakan indikator yang baik untuk melihat 

kemampuan membaca seorang anak. Membaca merupakan suatu proses memaknai 

dan mengucapkan berbagai simbol tulisan (huruf/angka, kata atau kalimat). 



 

Hapidin : Asesmen PAUD 181 

Sebagai suatu keterampilan, membaca lancar berkaitan dengan pemahaman anak 

tentang berbagai nama dan bunyi (name and sound) bahasa dari unsur yang paling 

kecil yakni huruf). Perbeduan satu lebih nama dan bunyi huruf dapat membentuk 

kata, frase dan kalimat yang bermakna. Membaca lancar dilakukan anak dengan 

mengamati berbagai huruf dan kata serta melafalkan dengan nama dan bunyi yang 

benar.  

Keterampilan membaca lancar pada setiap tingkatan dapat digambarkan sebagai 

berikut : 

Level Skill Expectation 

Taman Kanak-kanak Mengulang kembali secara otomatis sejumlah kecil (sekitar 

18) dari frekuensi encountered. Memaknai secara personal 

kata dalam tulisan. 

Kelas 1 Mengulang kembali secara otomatis frekuensi encountered 

didalam dan di luar konteks dengan jumlah kata yang dapat 

dibaca secara lancar. 

Kelas 2 Mengulang kembali secara otomatis frekuensi encountered 

didalam cetakan yang berkaitan dengan teks atau 

mengisolasi sejumlah kata yang dapat dibaca secara lancar. 

Kelas 3 Mengulang kembali secara otomatis frekuensi encountered 

didalam cetakan yang berkaitan dengan teks atau 

mengisolasi sejumlah kata yang dapat dibaca secara lancar. 

  

Keterampilan Membaca Dasar 

Keterampilan membaca dasar merupakan area luas yang mencakup berbagai 

keterampilan membaca decoding, keterampilan mengingat kembali kata, 

mempelajari kata dan kelancaran dalam membaca. Membaca decoding merupakan 

kemampuan menggambarkan bagaimana membaca kata yang tidak diketahui 

melalui penggunaan pengetahuan tentang letter, bunyi dan berbagai pola kata. 

Keterampilan membaca dasar pada setiap tingkatan dapat digambarkan sebagai 

berikut : 

Level Skill Expectation 

Taman Kanak-kanak Dapat menunjukkan kesadaran phonemic melalui wide range 

tentang/of kemampuan memanipulasi bunyi mencakup 
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sound blending dan deletion. 

Mengingat bahwa kata adalah komposisi dari sound blanded 

together dan carry meaning. 

Kelas 1 Mendemonstrasikan kesadaran fonemik melalui wide range  

tentang kompetensi memanipulasi bunyi yang mencakup 

sound blending and deletion. 

Kelas 2 Mengulang kembali secara otomatis frekuensi encountered 

didalam cetakan yang berkaitan dengan teks atau 

mengisolasi sejumlah kata yang dapat dibaca secara lancar. 

Kelas 3 Mengulang kembali secara otomatis frekuensi encountered 

didalam cetakan yang berkaitan dengan teks atau 

mengisolasi sejumlah kata yang dapat dibaca secara lancar. 

 

 

Selain ketujuh aspek keterampilan akademik tersebut, dalam kurikulum pendidikan 

anak usia dini terdapat sejumlah keterampilan akademik lainnya yakni 

keterampilan sains, studi sosial dan seni. Ketiga keterampilan akademik tersebut 

dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

Keterampilan Dasar Sains (Basic Science Skill) 

Sains dalam kurikulum PAUD difokuskan pada studi yang dilakukan anak usia 

dini tentang berbagai fenomena alam dan bukan pada sekedar pemerolehan 

pengetahuan alam. Fokus utama studi tentang fenomena alam diarahkan pada 

pemerolehan anak pada sejumlah keterampilan proses sains (science process skill) 

yang mencakup (1) keterampilan mengamati (observasi), (2) keterampilan 

membandingkan, (3) keterampilan mengklasifikasi, (4) keterampilan 

menyimpulkan, (5) keterampilan meramalkan dan (6) keterampilan 

mengkomunikasikan. 

 Observasi atau pengamatan adalah kemampuan untuk mendiskripsikan 

segala sesuatu dengan menggunakan panca indra (penglihatan, penciuman, 

pendengaran, peraba dan perasa). Observasi adalah langkah pertama dalam 

mengumpulkan informasi dalam memecahkan masalah. Seiring dengan 

berkembangnya kemampuan observasi, secara alamiah anak akan mulai 
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membandingkan dan menghubung–hubungkan suatu benda atau objek tertentu. 

Anak mulai mengidentifikasi persamaan dan perbedaan suatu objek. Proses 

mengklasifikasi terjadi saat anak mulai menggabungkan atau memisahkan benda–

benda dalam kumpulannya. Anak dapat mengelompokan objek berdasarkan hasil 

identifikasi yang telah dilakukan.  

 Pengukuran adalah kemampuan untuk menghitung hasil observasi. 

Pengukuran bisa meliputi jumlah, jarak, waktu, volume, dan temperature yang 

dihitung  dengan satuan standar ataupun tidak. Mengukur merupakan kegiatan 

yang berkaitan dengan mengetahui keadaan ukuran suatu benda berdasarkan 

satuan ukur tertentu. Keterampilan menyimpulkan merupakan aktivitas yang 

berkaitan dengan membuat serangkaian observasi, mengkatagorikannya, kemudian 

mencoba untuk memberikan pengertian tentang observasi tersebut. Suatu 

kesimpulan bisa didapatkan secara tidak langsung (dalam observasi sederhana), 

misalnya, Anak melihat daun melambai–lambai, dengan menggunakan 

pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki, kesimpulannya ada angin berhembus. 

Dalam sains, komunikasi berdasar pada kemampuan menggambarkan suatu 

fenomena. Seorang anak mengkomunikasikan gagasan, tujuan dan deskripsi secara 

oral maupun dalam bentuk lisan ataupun tulisan, missal gambar, diorama, grafik, 

laporan. Komunikasi dilakukan dengan mengumpulkan informasi, disusun dan 

dipresentasikan sebagai sebuah jalan untuk membantu orang lain agar dapat 

mengerti apa yang kita maksudkan. Aktivitas meramalkan atau memprediksi 

biasanya berkaitan dengan kegiatan memperkirakan sesuatu berdasarkan 

pengetahuan dan pengalamaman observasional yang pernah dilakukan anak. Anak 

usia dini dapat memperkirakan kemungkinan terjadinya sesuatu berdasarkan gejala 

yang diamati, misalnya jika awan hitam maka akan terjadi ... (turun hujan). 

Berbagai keterampilan dasar tersebut dalam kurikulum sains PAUD merupakan 

cakupan dari keterampilan penyelidikan ilmiah (scientific inquiry). Selain itu, 

kurikulum sains mencakup penguasaan sejumlah keterampilan lain yang berkaitan 

dengan fenomena sejarah dan fenomena sains, fenomena alam dalam perspektif 

individu dan sosial, fenomena alam dan teknologi, fenomena alam fisik, fenomena 

alam dan teknologi serta fenomena alam bumi dan ruang angkasa. Pemerolehan 
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keterampilan yang berkaitan dengan berbagai fenomena alam tersebut dapat 

digambarkan sebagai berikut : 

 

 

Topik Sains Deskripsi Keterampilan yg diharapkan 

Scientific Inquiry Keterampilan ini berkaitan aktivitas anak dalam melakukan 

keterampilan inquiri secara ilmiah sederhana. Scientific inquiry 

mencakup : 

1. Menjawab pertanyaan tentang objek, organisme, dan 

peristiwa yang berkaitan dengan lingkungan sekitar. 

2. Menelaah informasi dari berbagai sumber 

3. Merencanakan, mengekaplorasi dan menginvestigasi hasil 

4. Menggunakan perlengkapan dan alat sederhana untuk 

mengamati, mengumpulkan dan melaporkan data. 

5. Menggunakan pengamatan dan pengumpulan data untuk  

menyusun suatu alasan atau penjelasan  yang dapat 

diterima akal, 

6. Mengkomunikasikan kegiatan eksplorasi, penjelajahan  

dan penjelasan ilmiah melalui pembicaraan, gambar atau 

tulisan. 

History and nature science 
Keterampilan ini berkaitan aktivitas anak dalam menunjukkan 

pemahaman sains sebagai suatu human endeavor; mencakup : 

1. Menunjukkan keingintahuan dan inisiatif berpikir 

tentang sains dan cara melakukannya. 

2. Bekerja sendiri atau dalam tim ketika menelaah sains 

dan membagi  dan menjelaskan gagasan dari sains yag 

ditemukan. 

3. Mengingat kembali orang atau kelompok orang yang 

berperan dalam sains dan teknologi. 

 

Life Science Keterampilan ini berkaitan aktivitas anak dalam  menunjukkan 

pemahaman tentang katrakteristik organisme, siklus hidup dan 

lingkungan mereka 

1. Mengidentifikasi dan menggambarkan karakteristik  

tenaman dan binatang yang hidup dalam lingkungannya. 

Hewan dan tanaman yang berbeda hidup dalam habitat 

yang berbeda. 
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Organisme yang menempati lingkungan berbeda 

cenderung memiliki karakteristik sesuai dengan 

lingkungan mereka hidup. 

2. Mengeksplotasi siklus hidup organisme 

Seluruh organisme memiliki siklus hidup. 

Tanaman dan hewan memiliki siklus hidup yang berbeda 

Physical science Keterampilan ini berkaitan aktivitas anak  menunjukkan 

pemahman tentang materi, motion dan enerji/. Keterampolan 

ini mencakup: 

1. Mengingat kembali bahan yang ada dalam negara berbeda 

1) materi dapat berbentuk padat. Cair dan gas, 

2) sifat naterial dapa berubah karena pemotongan, 

pemanasan atau pembekuan  

3) Menunjukkan aktivitas mendorong dan menarik akan 

mengubah pergerakan suatu objek yang berhubungan 

dengan kecepatan, posisi dan arah, 

4) Sesuatu bergerak dengan berbagai cara berbeda seperti 

memutar, jigjag, maju munfur 

5) Cara untuk mengubah sesuatu bergerak adalah 

mendorong atau menarik. 

Mengekplorasi cahaya, panas dan magnet sebagi bentuk energi. 

1) Cahaya adalah bentuk energi 

2) matahari memberikan cahaya dan panas untuk 

menghangatkan tanah, udara dan air. 

3) Beberapa bahan menunjukkan panas yang lebih baik 

dari yang lain.  

4) Suatu dorongan atau tarikan terhadi anatara magnet. 

5) manet dapat dipergunaka m untuk menjadikan sesuatu 

bergerak tanpa disentuh.  

 

Science in Personal and Social 

Perspective 

Keterampilan ini berkaitan aktivitas anak dalam  menunjukkan  

pemahaman  perlindunga, jenis sumber daya dan perubahan 

yang terjadi pada lingkungan, mencakup : 

1. Menunjukkan individu dan kelompok ketika menelaah sains 

dan sekolah; 

2. mengidentifikasi dan membandingkan sumber daya dan 

jumlah sumber daya. 

3. melakukan konservasi pada berbagai sumber daya.  
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Science and Technologi Keterampilan ini berkaitan aktivitas anak dalam menunjukkan 

pemahaman tentang sains, teknologi dan bagimana teknologi 

didisain secara alamiah, mencakup : 

1. Menjelaskan bagaimana alat dirancang untuk 

membantu manusia  pada keberlangsungan  dan 

pemecahana masalah. 

2. Menggunakan alat untuk mrngukur, membangun dan 

menguji rancangan dan hasilnya. 

3. Menjelaskan bagaimana alat dan teknologi 

dipergunakan untuk membuat hidup menjadi lebih 

mudah.  

Earth and Space science Keterampilan ini berkaitan aktivitas anak dalam menunjukkan 

pemahaman tetang material bumi, objek sains di langit dan 

perubahan langit dan bumi. Penguasaan keterampilan diarahkan 

pada keterampilan membandingkan, mengelompokan dan 

menggambarkan sifat-sifat batuan, tanah dan air. Penguasaan 

keterampilan ini mencakup konsep: 

1. Tanah dapat diklasifikasikan berdasarkan warna, kapasitas 

tekstur untuk mempertahankan air dan  kemampuan 

mendukung pertumbuhan tanaman. 

2. Air dapat menjadi cair atau padat serta sebaliknya. 

3. Faktor yang mempengaruhi cuaca. 

4. Cuaca berubah dari hari ke hari. 

5. Matahati dapat menghangatkan tanah, air dan udara. 

6. Cuaca dipengaruhi oleh letak dan kondisi geografis. 

 

Matematika 

Matematika merupakan salah satu keterampilan akademik yang tercakup dalam 

kurikulum pendidikan anak usia dini. Program pembelajaran matematika 

difokuskan pada pengembangan keterampilan kognitif yang dilakukan melalui 

berbagai pengalaman, peristiwa dan benda-benda yang ada di lingkungan sekitar 

anak. Matematika merupakan pengetahuan yang sarat dengan simbol abstraks 

sehingga membutuhkan beragam konteks agar anak dapat mempelajari sesuai 

dengan tahap perkembangannya. Adapun tujuan pengembangan kurikulum 

matematika pada anak usia dini diarahkan untuk membantu anak dalam : 

1. Mengenal matematika sebagai alat pengembangan kemamouan kognitif 
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2. Melakukan kegiatan matematika sebagai alat pemecahan masalah sederhana 

dalam kehidupan sehari-hari 

3. Membangun berbagai konsep dengan mengunakan bidang geometris 

4. Mengenal alat ukur sederhana dan proses pengukuranya 

5. Melakukan operasi hitung matematika dengan menggunakan benda-benda. 

 

 Untuk mencapai tujuan tersebut, anak usia dini akan memperoleh sejumlah 

keterampilan matematika yang dikaitkan dengan berbagai topik materi matematika 

seperti (1) Konsep bilangan meliputi konsep bilangan dengan lambang bilangan, (2) 

Pengukuran meliputi mengenal ukuran dan mengenal alat ukur, (3) Pola  meliputi 

pola yang sama, pola warna, pola lebih kompleks, (4) Geometri meliputi mengenal 

bentuk geometri dan mengenal benda-benda yang memiliki bentuk geometri., (5) 

Klasifikasi, meliputi klasifikasi warna, bentuk, bahan material, tekstur, fungsi, 

asosiasi, ciri-ciri, (6) Mengurutkan, meliputi bilangan 1-10, gradasi warna, bentuk, 

waktu, (7) Korespondensi, meliputi korespondensi satu-satu, beberapa untuk satu, 

memasangkan hewan sesuai habitatnya, (8) Estimasi, meliputi perkiraan mencari 

jejak, perkiraan berat, perkiraan jarak, (9) Statistika, meliputi pengenalan grafik dan 

(10) Konservasi, meliputi konservasi jumlah, bentuk, gambar yang sejenis, ukuran 

dan panjang yang sama. 

 

Studi Sosial (Social Study) 

Seperti halnya penguasaan sains (studi tentang fenomena alam), studi sosial juga 

difokuskan pada pemahaman anak usia dini tentang berbagai fenomena sosial 

dalam berbagai konteks. Sejak awal kesadaran munculnya kehadiran orang lain, 

anak usia dini adalah subjek aktif atau pelaku dalam hubungan (interaksi) sosial 

dan dapat mempelajari bagaimana orang lain melakukan interaksi sosial pada 

berbagai konteks kehidupan. Studi sosial merupakan proses mempelajari, 

menelaah dan memahami manusia dalam konteks hubungan timbal balik 

(interaksi) antara satu dengan lainnya. Kegiatan studi sosial pada anak usia dini 

mencakup kegiatan yang dilakukan dengan cara mempelajari berbagai kehidupan 

sosial manusia pada berbagai situasi atau konteksKegiatan anak usia dini yang 
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dilakukan dengan cara mempelajari berbagai kehidupan sosial manusia pada 

berbagai situasi atau konteks 

Studi sosial pada anak usia dini bertujuan untuk : 

1. Membantu anak dalam mengembangkan kemampuannya untuk mendapatkan 

informasi, dan dapat membuat keputusan baik untuk dirinya dan orang lain. 

2. Berpikir kritis, rasional, dan kreatif, dalam menanggapi isu kewarganegaraan. 

3. Mengenal konsep – konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan 

lingkungannya. 

4. Memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, 

inkuiri, memecahkan masalah dan keterampilan dalam kehidupan social  

5. Memiliki kesadaran terhadap nilai social dan kemanusiaan  

6. Memiliki kemampuan komunikasi bekerjasama dalam mesyarakat  

7. Memiliki kesadaran terhadap nilai social dan kemanusiaan  

8. Memiliki kemampuan komunikasi bekerjasama dalam masyarakat  

 

Kurikulum  studi sosial pada anak usia dini mencakup penguasaan sejumlah 

keterampilan yang berkaitan dengan fenomena sosial seperti (1) kewarganegaraan, 

(2) budaya, (3) Waktu, Keberlangsungan, Kontinuitas, dan Perubahan (4)  Manusia, 

Tempat, dan Lingkungan, (5) Identitas dan Perkembangan Individu, (6) Individu, 

Group, dan Institusi, (7) Produksi, Konsumsi dan Distribusi, (8) Kekuasaan dan 

Kewenangan, (9) Hubungan Global dan (10) Masyarakat, Ilmu, dan Teknologi. 

Pemerolehan keterampilan pada sepuluh topik studi sosial tersebut dapat dijabarkan 

sebagai berikut : 

Topik Studi Sosial Deskripsi Keterampilan yg diharapkan 

Kewarganegaraan 1. Mengenal dan menyepakati aturan dalam lingkungan 

sekitar. 

2. Menjaga hak milik diri sendiri. 

3. Menghargai hak milik orang lain. 

Budaya 1. Membuat batasan dalam struktur sosial,  

2. Menemukan keberadaan individu atau kelompok 

individu ( jenis makanan, pakaian dan rumah tinggal ),  

3. menjelaskan aturan, rutinitas, dan aktivitas tertentu 

atau masyarakat tertentu,  

4. menemukan kebiasaan yang dilakukan individu atau 

kelompok sesuai dengan jenis kelamin.  

 

Waktu, Keberlangsungan 

dan Perubahan 

1. Menggunakan waktu, menjaga keberlangsungan, 

melakukan kegiatan rutin dan berbagai perubahan.   
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2. Mempelajari tentang hubungan antara waktu dan 

terjadinya perubahan pada individu, kelompok ( 

keluarga ), masyarakat atau lembaga,  

3. Mengungkapkan berbagai bentuk sikap, kebiasaan, 

dan perilaku individu, kelompok atau lembaga yang 

dilakukan untuk melangsungkan kehidupannya,  

4. Menggambarkan kebiasaan atau perilaku yang secara 

rutin dilakukan individu atau kelompok individu      

 

Ruang dan Tempat 

 

Konsep ini terkait dengan kehidupan manusia dalam 

menggunakan dan menghubungkan antara ruang dan 

tempat  . Konsep yang dikembangkan adalah : 

1) Menemukan hubungan antara ruang dan tempat     

(seperti sampah dan bak sampah, tas untuk 

menyimpan sesuatu, mobil garasi, sekolah–murid). 

2) Menggambarkan peta sederhana tentang keberadaan 

individu, kelompok, masyarakat atau lembaga.  

3) Menunjukkan hubungan manusia dalam pemanfaatan 

tempat dan ruang tertentu (WC-buang hajat, kantor 

pos, surat menyurat, bank- menabung). 

 

Identitas dan Perkembangan 

Individu 

 

Konsep ini mempelajari tentang  kehidupan manusia 

membangun identitas diri dan mengembangkan diri, 

kelompok atau masyarakat. Konsep yang dikembangkan 

adalah mengungkapkan identitas keluarga dan 

menggambarkan perkembangan individu, kelompok (  

keluarga ) atau masyarakat.  

Individu, Kelompok, dan 

Lembaga 

 

Konsep ini mempelajari tentang kehidupan manusia 

sebagai individu, kelompok,atau lembaga tertentu. 

Kensep yang dikembangkan adalah menggambarkan 

status atau kedudukan individu ( misalnya : identitas diri,  

kedudukan dalam keluarga, kebiasaan, atau hoby ) dan 

menyimpulkan keadaan atau status suatu kelompok ( 

misalnya identitas keluarga, teman kelompok bermain dll 

). 

 

Produksi, Distribusi dan 

Konsumsi 

Konsep ini mempelajari tentang bagaimana proses 

produksi hingga sampai konsumen. Sehingga anak 

mengetahui tempat – tempat pendistribusian dan 

melakukan transaksi jual beli yang dilakukan secara 

langsung. 

 

Kekuasaan dan Kewenangan 

 

Konsep ini mempelajari tentang kepemimninan dalam 

konteks yang sederhana seperti : dalam suatu kelompok 

pasti ada ketua atau pemimpin yang akan mengatur para 

anggotanya. Disentra studi sosial anak mengenal tugas – 

tugas dari peminpin secara sederhana.  

Masyarakat, teknologi dan 

ilmu pengetahuan 

 

Konsep masyarakat, ilmu dan teknologi mempelajari 

tentang hubungan antara masyarakat, ilmu dan teknologi 

yang dilihat dari perubahan zaman dahulu sampai pada 

zaman modern. Misalnya, mengenai manusia yang pada 

zaman dahulu untuk memasak mereka menggunakan batu 
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sebagai alat untuk menyalakan apinya, seiring dengan 

perubahan zaman dan ilmu yang ada pada manusia, maka 

manusia menciptakan alat untuk mempermudah memasak 

yaitu dengan kompor minyak bahkan pada saat ini ada 

yang menggunakan gas sebagai bahan bakar yang 

digunakan masyarakat modern untuk memasak. 

Hubungan global koneksi 

 

Konsep ini mempelajari tentang hubungan global, 

dimana anak dapat berkomunikasi dengan siapa pun, 

dimanapun melalui alat teknologi modern yang 

digunakan manusia, seperti, surat – menyurat, 

handphone, internet  dsb.  

 

 

Kurikulum Seni 

Seni (Art) pada kurikulum pendidikan anak usia dini berkaitan dengan 

pengembangan yang melibatkan fisik-motorik, bahasa dan emosi/perasaan. Dalam 

perspektif kurikulum PAUD, seni mencakup musik dan gerak (music and 

movement) dan seni dan kerajinan tangan (art and craft). Musik dan gerak meliputi 

keterampilan yang berkaitan dengan keterampilan bernyanyi, bersajak, memainkan 

alat musik, menari, dan bermain drama. Adapun seni dan kerajinan tangan meliputi 

keterampilan yang berkaitan dengan menggambar, melukis, seni rupa, dan 

kerajinan tangan (craft) seperti mengisi pola (kolase), menggunting, menempel, 

melipat dan meronce. 

Dalam konteks asesmen berbasis kurikulum, berbagai komponen dapat 

menjadi sasaran untuk melakukan asesmen maupun evaluasi proses serta 

pencapaian hasil belajar (perkembangan anak). Dengan demikian, asesmen akan 

mencakup pencapaian tingkat perkembangan anak (sesuai dengan usia dan 

tahapannya), penguasaan konten program pembelajaran (seperti penguasaan konsep 

matematika, bahasa dan sebagainya), pelaksanaan proses bermain (pembelajaran) 

serta asesmen pada berbagai komponen lainnya. 

 Salah satu tujuan asesmen untuk mengetahui perkembangan anak 

(monitoring)  akan sangat berkaitan dengan kurikulum sabagai acuan minimal 

perkembangan yang harus dicapai anak didik. Kurikulum akan menjadi pedoman 

dalam menyusun dan mengembangkan instrumen asesmen. 
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1.     Philoshopy 

 Sebelum memulai asesmen dan mengevaluasi pembelajaran, penting sekali 

untuk mereview, menganalisa dan menelaah kembali pemahaman guru tentang 

pengajaran dan pembelajaran. Penanaman pola berpikir guru tentang pembelajaran 

yang berlandaskan pada konsep dan tidak hanya sekedar berdasarkan pengalaman. 

Oleh karena itu, keberhasilan tujuan pembelajaran sangat ditentukan  mind set  / 

konsep guru tentang pembelajaran dan penerapan konsep tersebut dalam proses 

pembelajaran. 

2.    Tujuan (Goal) 

 Setelah konsep yang dimiliki jelas, langkah selanjutnya yaitu menentukan 

tujuan lembaga dan tujuan pembelajaran anak didik secara spesifik. Dalam KTSP, 

tujuan pembelajaran dalam dilihat dalam Standar Kompetensi Lulusan (SKL). 

3.     Kurikulum (Curriculum) 

 Kurikulum memegang peranan yang sangat penting dalam proses asesmen 

sebagai pedoman. Area dan kompetensi yang akan diases sesuai dengan yang ada di 
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kurikulum. Hal itu akan memudahkan guru dalam mengembangkan instrumen 

asesmen dan pelaksanaan pengumpulan data. 

 

4.     Asesmen 

 Asesmen merupakan prose pengumpulan data dan dokumen tentang 

perkembangan anak. Sebelum dilakukan proses asesmen, harus di tentukan dahulu 

tujuan dan area apa saja yang akan diases.Edward Chirtenden (1991) menyarankan 

empat tujuan asesmen yaitu untuk tetap berada pada jalur untuk mencapai tujuan 

pembelajaran, mencari tahu sampai sejau mana kemampuan anak dan juga minat 

anak, memonitoring perkembangan anak, dan membuat kesimpulan/keputusan 

berkaitan dengan program dan pengelompokan. 

5. Evaluasi (Evaluation) 

 Evaluasi merupakan proses merekapitulasi data/informasi dan membuat 

keputusan profesional berdasarkan pengumpulan data yang telah dilakukan. Siswa 

seharusnya dievaluasi dengan memprhatikan perkembangan normatif yang berlaku 

dalam peer group dan perkembangan aktualnya. 

 

6. Pelaporan (Reporting) 

 Hasil data/informasi yang diperoleh dalam proses asesmen dilaporkan kepada 

pihak lembaga dan juga orang tua. Hasil laporan tersebut memuat semua informasi 

yang didapat guru dari semua aspek yang diases. Pelaporan yang diberikan juga 

termasuk posisi perkembangan anak (maping), menyusun tujuan pembelajaran 

dalam jangka waktu tertentu secara individual serta program yang alkan diberikan. 

 

Asesmen Proses Pembelajaran 

 

Selain program, sasaran asesmen kurikulum juga ditujukan pada proses 

pelaksanaan kegiatan pembelajaran sebagai implementasi pelaksanaan program 

sebagai hasil dari asesmen awal. Pengembangan berbagai keterampilan akademik 

dalam kurikulum membutuhkan pelaksanaan proses pembelajaran yang teratur dan 

sesuai dengan kebutuhan individu atau kelompok individu anak usia dini. Asesmen 

proses pelaksanaan program pembelajaran dalam kurikulum PAUD dapat 

digambarkan sebagai berikut : 
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Figure 5.1. 

Components of the Assssment Process 

 

Keempat komponen tersebut menggambarkan sasaran asesmen yang saling 

berkaitan antar komponen satu dengan komponen lainnya. Sebagai contoh, seorang 

pendidik dapat menggunakan data hasil pencapaian belajar murid untuk membuat 

rencana pembelajaran, mengubah praktik pembelajaran dan pemimpin 

bisnismenggunakanperkapitapengeluaranpendidikanuntuk mencaribisnis. 

Berbagaikegunaan, pengguna, metode, dan databerkontribusi terhadapkompleksitas 

danpentingnyaproses asesmen. Prestasi belajar siswadapat dimaknaihanya dalam 

kualitasprogram yang merekaalami 

Pergeseran lain yang penting adalah menuju '' penilaian autentik . " Gerakan ini 

panggilan untuk latihan yang sangat mendekati hasil yang diharapkan dari 

pendidikan sains . Latihan penilaian otentik memerlukan siswa untuk menerapkan 

pengetahuan ilmiah dan penalaran untuk situasi yang sama dengan yang akan 

mereka hadapi di dunia luar kelas , serta situasi yang bagaimana perkiraan ilmuwan 
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melakukan pekerjaan mereka . pergeseran konseptual lain dalam area pengukuran 

pendidikan yang memiliki implikasi yang signifikan untuk penilaian sains 

melibatkan validitas . validitas harus prihatin tidak hanya dengan kualitas teknis 

data pendidikan , tetapi juga dengan konsekuensi sosial dan pendidikan interpretasi 

data. Sebuah asumsi penting yang mendasari standar penilaian adalah bahwa 

negara-negara dan distrik lokal dapat mengembangkan mekanisme untuk mengukur 

prestasi siswa sebagaimana ditentukan dalam standar isi dan untuk mengukur 

peluang untuk belajar ilmu pengetahuan sebagaimana ditentukan dalam program 

dan standar sistem . Jika prinsip-prinsip dalam standar penilaian yang diikuti , 

informasi yang dihasilkan dari mode baru penilaian diterapkan secara lokal dapat 

memiliki makna umum dan nilai dari segi standar nasional , meskipun penggunaan 

prosedur penilaian yang berbeda dan instrumen secara lokal berbeda . Hal ini 

bertentangan dengan pandangan tradisional pengukuran pendidikan yang 

memungkinkan untuk perbandingan hanya ketika mereka didasarkan pada bentuk 

paralel tes yang sama . 

Standar Asesmen 

Asesmen seharusnya konsisten dengan dengankeputusan yang dirancang dalam 

bentuk informal. 

1. Asesmen dirancang secara sengaja. 

2. Asesmen secara eksplisit menyatakan tujuan. 

3. Hubungan antara keputusan data jelas. 

4. Prosedur asesmen secara internal konsisten 

 

Karakteristik penting dari asesmen yang dirancang dengan baik adalah 

bahwaproses yang digunakan untuk mengumpulkan dan menafsirkan data 

konsisten dengan tujuan asesmen. Kesesuaian tujuan dan proses diperoleh 

melalui perencanaan yang bijaksana dengan memberikan kesempatan pada 

orang lain (publik) untuk melakukan peninjauan (review) 

  

Asesmen Hasil  

Asesmen hasil biasanya dirancang dengan menggunakan acuan standar 

keterampilan akademik yang menjadi harapan (academic expectation) dan 
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ditetapkan menjadi bagian dari program pendidikan di suatu lembaga atau menjadi 

kebijakan nasional. Gambaran tentang standar isi program dalam praktik 

pendidikan di Indonesia disusun dalam bentuk standar isi pendidikan (misalnya 

permendiknas no.22 tahun 2006 tentang standar isi dan perubahannya dalam 

permendikbu no.65 tahun 2013 tentang standar isi). Standar isi memuat sejumlah 

keterampilan akademik anak usia dini (khususnya untuk SD kelas awal) yang 

disusun dalam bentuk standar kompetensi (kompetensi inti) dan kompetensi dasar. 

Pada berbagai rujukan kurikulum PAUD, keterampilan akademik ditempatkan 

sebagai acuan pengembangan proses pembelajaran (bermain) yang menjadi 

wahana untuk mengembangkan berbagai aspek perkembangan. 

 Asesmen hasil menggambarkan derajat pencapaian setiap anak pada 

berbagai bidang keterampilan akademik yang diharapkan dikuasai. Gambaran hasil 

asesmen ini bisa menjadi bahan penilaian bagi pendidik yang dapat dilakukan 

dalam dua posisi, yakni (1) membandingkan hasil pencapaian pada asesmen awal 

dengan asesmen hasil dan (2) membandingkan asesmen hasil dengan standar 

keterampilan akademik yang ditetapkan lembaga. Cara kedua biasanya penilaian 

menggunakan apa yang disebut dengan kriteria ketuntasan minimal (KKM). 

 

 

Prosedur Asesmen Berbasis Kurikulum 

 

1. Menetapkan sasaran asesmen. 

Sasaran asesmen dalam hal ini dapat berupa area program atau konsep dari 

kurikulum yang telah ditetapkan. Area program yang akan diasesmen dapat dilihat 

dari acuan program pembelajaran pada kurikulum yang sepakati di lembaga PAUD 

yang bersangkutan. Dalam pendidikan anak usia dini, pendidik sebagai asesor dapat 

menetapkan satu atau beberapa area progam. Umumnya pendidik melakukan 

asesmen bukan hanya sekedar mengetahui kemampuan pra-akademik awal anak 

saja tetapi untuk menyusun program pembelajaran yang akan diberikan sesuai 

dengan kebutuhan anak. Oleh karena itu semua area program menjadi sasaran 

asesmen. 
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2. Menelaah lingkup konsep atau program  

Area program yang telah ditetapkan menjadi sasaran asesmen harus ditelaah lebih 

lanjut dari sisi kesesuainya dengan karakteristik dan tahapan perkembangan anak 

usia dini. Hal ini penting agar pendidik tidak terjebak pada asesmen program atau 

konsep yang mengarahkan pada capaian akademik yang tidak sesuai dengan 

tahapan dan tingkap perkembangan anak.  

 

3. Menetapkan metode/teknik asesmen yang cocok 

Dalam mempersiapkan proses asesmen, guru sebagai asesor harus memilih dan 

menentukan metode dan teknik yang akan digunakan dalam proses asesmen. 

Metode dan teknik yang akan dipilih harus memperhatikan sasaran asesmen dan 

tujuan yang akan dicapai. Setiap metode atau teknik yang digunakan harus dapat 

memberikan data/informasi secara optimal mengenai kompetensi yang akan 

diasesmen. 

4. Melakukan pendekatan otentik dalam asesmen (individu atau kelompok). 

Pendekatan otentik merupakan pendekatan yang memberikan bukti secara nyata 

yang mendukung hasil asesmen. Dalam proses asesmen terdapat beberapa 

pendekatan otentik yang dapat dipilih salah satunya yaitu dengan performance 

assessment dan portofolio. Performance assessment merupakan pengumpulan data 

anak dengan cara memberikan kesempatan kepada anak untuk menampilkan 

pemahaman mereka akan sebuah konsep atau keterampilan mereka. Jenis evaluasi 

ini termasuk jenis ‘wawancara langsung dengan guru’ yang mana di dalam 

dialognya dengan anak, guru akan menemukan cara berpikir dan pemahaman anak 

sedangkan portofolio  merupakan salah satu bentuk laporan perkembangan yang 

ditunjukkan dengan hasil karya siswa berupa produk. 

 

5. Menyusun dan menggambarkan hasil 

Hasil asesmen yang diperoleh asesor harus diolah sehingga terlihat peta 

kemampuan anak (maping). Dari pemetaan tersebut maka akan terlihat 

pengelompokan anak yang belum mencapai kompetensi yang diharapkan, yang 

sudah mencapai kompetensi yang diharapkan dan yang telah melebihi kompetensi 



 

Hapidin : Asesmen PAUD 197 

yang diaharapkan. Pemetaan kemampuan dilakukan untuk setiap area 

perkembangan yang  manjadi sasaran asesmen. Pemetaan ini akan menjadi acuan 

guru dalam menyusun program selanjutnya di setiap area perkembangan. 

 

 

F. Laporan Asesmen Berbasis Kurikulum 

 

Hasil asesmen yang telah diperoleh guru harus dilaporkan kepada pihak yang 

membutuhkan, dalam hal ini adalah orang tua murid. Dalam mengkomunikasikan 

hasil-hasil asesmen berbasis kurikulum ini, pendidik hendaknya menggunakan 

bahasa yang relevan dan dapat dipahami oleh orang tua. Hasil asesmen itu juga 

dilampirkan  dokumentasi kegiatan asesmen. Lampiran hasil kerja anak yang telah 

tersusun dinamakan portofolio. Hasil akhir yang diharapkan dicapai dalam 

mengkomunikasikan hasil asesmen ini adalah terbangunnya komitmen untuk 

meningkatkan mutu pendidikan dan pengasuhan bagi anak usia dini sehingga orang 

tua memahami kompetensi pra-akademik anak yang berbeda-beda dan 

membutuhkan program yang berbeda. Selain itu, pemaparan program yang akan 

diberikan kepada anak perlu disampaikan secara tepat dan jelas. Berikut contoh 

hasil asesmen penguasaan keterampilan pra-akademik yang menjadi program dalam 

kurikulum PAUD > 

 

 

 

 

 

 

Penggunaan Hasil Asesmen Kurikulum 

Hasil asesmen berbasis kurikulum biasanya ditujukan untuk 3 kebutuhan dasar 

yakni (1) pemprograman, (2) Pemilihan strategi pembelajaran dan (3) pertanggung 

jawaban pendidikan. Pemprogram pada dasarnya penelaahan dan pemetaan 

kebutuhan program pembelajaran pada setiap anak atau sekelompok anak 

berdasarkan penguasaan keterampilan akademik awal yang telah dicapainya. 

Ananda Alfian telah mencapai penguasaan yang baik dalam 

matematika awal, terutama dalam memahami konsep 

bilangan, mengelompokan bidang geomteri serta melakukan 

kegiatan pengukuran.................... 
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Secara ideal dan realistik, setiap anak pasti membutuhkan program pembelajaran 

sendiri-sendiri sehingga tersusunlah konsep pembelajaran individiual (individual 

learning). Konsep ini banyak diterapkan pada berbagai negara maju dimana rasio 

guru dan murid sudah pada taraf perbandingan yang ideal. Penggunaan hasil 

asesmen kurikulum yang kedua biasanya ditujukan untuk mendisain dan 

mengembangkan strategi pembelajaran yang sesuai (instructional appropriateness) 

dengan hasil asesmen awal anak didik, baik secara individual maupun kelompok. 

Pendidik dapat mengembangkan strategi pembelajaran yang mengakomodasi 

kebutuhan program setiap atau sekelompok anak. Ketiga, penggunaan hasil 

asesmen kurikulum dapat ditujukan sebagai bentuk akuntabilits (pertanggung 

jawaban) lembaga pendidikan pada orang tua dan anak sebagai pengguna jasa 

layanan pendidikan. 

 

 

  

Pemprograman dan Kurikulum Berdiferensiasi 

Salah satu fungsi kurikulum yaitu sebagai acuanbaku minimal dalam 

pencapaian proses dan hasil belajar anak didik. Dengan karakter subjek didik yang  

berbeda maka acuan bakunya pun didisain sesuai dengan kebutuhan anak. Akan 

tetapi hampir tidak mungkin kita bisa melayani dan memenuhi kebutuhan anak satu 

persatu, maka itu akan lebih mudah apabila dibuat pengelompokan sesuai dengan 

kemampuan anak (low, midle, high). Selain akan memudahkan guru dalam 

penyusunan program dan proses, asesmen juga akan memudahkan guru dalam  

memantau perkembangan anak (evaluasi). 

Untuk memenuhi kebutuhan perkembangan anak itu maka kurikulum yang 

dikembangkan harus fleksibel. Kurikulum tersebut diharapkan dapat 

mengakomodasi kebutuhan anak diberbagai kelompok/tingkatan. Perbedaan 

kemampuan di setiap kelompok itu memerlukan kurikulum  yang berbeda 

(different), walau tetap kurikulum generik sebagai acuan/standar baku minimal. 

Diferensiasi kurikulum tidak hanya diartikan dalam lingkup yang kecil, tapi 

dapat juga dilihat dalam cangkupan yang lebih besar lagi. Perbedaan itu tidak hanya 

berdasarkan pada kemampuan/potensi dan minat anak, tapi juga dapat dilihat dari 
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segi budaya (bahasa, nilai dan adat istiadat), letak geografis dan juga tujuan 

pendidikan di tempat tersebut. Di negara kita saja terdapat beberapa budaya yang 

harusnya dapat mewarnai pengembangan kurikulum. Hal tersebut menjadi salah 

satu dasar pengembangan kurikulum di setiap tempat tidak bisa disamakan 

(generalisasi). 
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Sekarang Doni masih tercatat 

sebagai murid TK kelompok B. 

Orang tua Doni ingin 

memasukan Doni ke sebuah SD 

yang cukup bergengsi di 

tempatnya. Sejak Doni berada 

di kelompok B, orang tuanya 

sudah merasa khawatir karena 

untuk masuk ke SD tersebut 

harus melalui tes yang begitu 

sulit. Karena itu Doni mulai 

diberikan les membaca, 

menulis dan berhitung agar 

siap menghadapi tes masuk SD. 

Semua itu sangat menyita 

waktu Doni, sehingga Doni 

sulit untuk bermain bersama 

teman-temannya. 
 

“Pendidikan pada umumnya 
berarti daya upaya untuk 
memajukan budi pekerti 

(Karakter, kekuatan bthin), 
pikiran dan jasmani anak-

anak selaras dengan alam dan 
masyarakatnya.”   

(Ki Hajar Dewantara) 
 

Fokus pembahasan bab ini: 

1. Manunjukan pemahaman tentang filosofi dasar 

bermain. 

2. Mendeskripsikan transdisiplin  

dalam asesmen berbasis bermain. 

3. Mendeskripsikan pengertian 

 asesmen berbasis bermain. 

4. Menunjukan pemahaman tentang 

 pengumpulan data asesmen  

berbasis bermain 

5. Mendeskripsikan rekomendasi 

 asesmen berbasis bermain 
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A. Filosofi Dasar 

Bermain merupakan strategi inti dalam pembelajaran pada anak usia dini. 

Sebagai strategi pembelajaran, bermain menjadi prinsip induk, pendekatan, metode 

dan cara yang spesifik bagaimana anak usia dini belajar dan bagaimana 

pembelajaran dilakukan. Bermain seperti kita ketahui merupakan ciri spesifik dan 

sekaligus masa perkembangan pada sepaanjang rentang perkembangan anak usia 

dini. Kegiatan bermain yang dilakukan anak usia dini akan memberikan gambaran 

tentang cara atau gaya belajar, proses interaksi, tingkat keterampilan, dan  minat 

bermain anak usia dini. Dengan menfasilitasi anak dalam bermain maka secara 

langsung akan menciptakan kondisi belajar pada anak usia dini dan kondisi ini akan 

memungkinkan memacu serta memunculkan berbagai aspek perkembangan.  

Selain ciri utama perkembangan sepanjang masa anak usia dini, bermain 

juga merupakan kebutuhan dan aktivitas yang terjadi secara alamiah (natural). 

Bermain dilakukan oleh anak usia dini sepanjang waktu. Mereka bermain tidak 

harus disuruh. Anak usia dini melakukan aktivitas bermain atas inisiatif dan 

dorongan dari dalam dirinya. Tidaklah mengherankan jika anak menggunakan 

setiap kesempatan dimanapun dan kapanpun melalui kegiatan bermain. Bermain 

membuat anak senang, bahagia, memenuhi kebutuhan ingin tahun, berinteraksi 

sosial serta memperoleh berbagai pengetahuan dan keterampilan. Pada usia 4-8 

Tahun, anak usia dini (seperti masa lalu kita) pernah bermain bersama teman-teman 

seusia dalam rentang tersebut. Kita janji bertemu (bertiga atau berlima), berkumpul 

dan menyepakati permainan apa yg kita akan lakukan. Kadang kita bermain rumah-

rumahan, bermain dokter-dokteran, guru-guruan, pasar-pasaran, bermain dampu dll. 

Kita hanyut dalam permainan itu, sampai lupaaa makan, lupa minum, lupa tidur 

siang, lupa mengerjakan PR atau tugas. Sepanjang waktu..... Sepanjang hari kita 

asyik dan senang dengan permainan itu. Itulah yang disebut dengan Immersion play 

atau permainan yang menghanyutkan or permainan yang menenggelamka yakni 

“suatu aktivitas yang disengaja dan menyenangkan yang membuat seorang individu 

hanyut, larut atau tenggelam dalam setiap peristiwa yang dilaluinya”  (DR. Hapidin, 
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2013) secara singkat penulis mengalihkan dalam bahasa Indonesia sebagai bermain 

mengasyikan atau bermain menghanyutkan. 

Sebagaimana disinggung pada bagian  terdahulu, bermain yang 

mengasyikan atau immersion play telah banyak membantu anak usia dini mengenal, 

menemukan serta memperkaya bahasa, pengetahuan dan keterampilan sosial-emosi, 

keterampilan fisik-motorik dan sebagainya. Melalui asesmen berbasis bermain 

maka akan diketahui berbagai karakteristiki dan tingkat pencapaian perkembangan 

dan berbagai keterampilan pra-akademik. 

 

B. Pengertian Asesmen Berbasis Bermain 

Asesmen berbasis bermain merupakan suatu kegiatan asesmen yang 

menempatkan bermain sebagai medium atau wahana untuk mengasesmen berbagai 

pencapaian perkembangan anak. Fokus utama yang menjadi sasaran asesmen 

berbasis bermain adalah konteks bermain yang dilakukan oleh anak. Hal ini sejalan 

dengan konsep yang dikemukakan Toni Linder (1993) yang mengungkapkan 

bahwa The Transdiciplanary PBA is one of those tools created to allow a team “to 

create an accurate, intricate, dynamic portraits of a child” using play as a medium 

for the observation and assessment of cognitive, socio-emotional, communication, 

language, and sensori motor skils and performance. Asesmen Berbasis bermain 

merupakan suatu alat yang diciptakan untuk memungkinkan tim membuat secara 

akurat dan teliti gambaran dinamis tentang seorang anak dengan menggunakan 

bermain sebagai media untuk mengamati dan menilai kognitif, sosial-emosi, 

komunikasi, bahasa, kinerja dan keterampilan sensoris motor. Dengan aktivitas 

bermain, maka dapat dilakukan asesmen untuk berbagai area perkembangan 

sebagai sasaran utama asesmen. 

Asesmen berbasis bermain memungkinkan dilakukannya analisis transdiplin 

untuk mempelajari, memahami dan mendeskripsikan tingkat perkembangan, gaya 

belajar anak, pola interaksi yang terjadi dan perilaku lain yang relevan. Dengan 

menggunakan pendekatan asesmen formal maupun non formal, asesor dapat 

menemukan dan mengungkapkan lebih banyak aspek dan indikator perkembangan 

yang mungkin muncul dan telah dicapai anak. Temuan ini menjadi sangat penting 

dan mendasar agar asesor dapat merekomendasikan program, proses pembelajaran 
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(aktivitas bermain), media dan alat serta dukungan lingkungan yang relevan untuk 

membantu setiap anak tumbuh dan berkembang pada berbagai aspek perkembangan 

secara optimal. Rekomendasi ini sekaligus dapat dikomunikasikan pada berbagai 

pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan anak seperti keluarga, 

lembaga pendidikan dan lingkungan sekitar. 

Dengan demikin, bermain dapat memberikan kesempatan anak untuk 

tumbuh dan berkembang sesuai dunianya, yakni dunia bermain. Bermain akan 

memberikan pengalaman langsung yang menyenangkan dan sungguh-sungguh 

yang akan mempengaruhi perkembangan aspek kognitif, sosial-emosional, moral-

agama, fisik-motorik dan bahasa. Pengalaman interaksional anak dalam bermain 

akan memberikan indikator munculnya kemungkinan berbagai jenis keterlambatan, 

ganggung perkembangan dan berbagai bentuk penyimpangan perilaku anak.  

  

 

C. Asesmen Berbasis Bermain dan Proses Pembelajaran 

Asesmen berbasis bermain sesungguhnya merupakan asesmen yang berbasis pada 

proses belajar atau pembelajaran yang terjadi. Dinamika anak dalam proses 

bermain dan proses belajar akan sangat terlihat dan terbuka untuk dilakukan 

asesmen. Sebagai contoh, ketika anak-anak bernyanyi dan bergerak sesuai dengan 

isi lagu, pendidik sebagai asesor dapat mengamati dan menemukan berbagai aspek 

yang dinamis terjadi pada setiap anak sepanjang kegiatan tersebut berlangsung. 

 

D. Tahapan Bermain dan Asesmen Berbasis Bermain 

Para ahli telah menemukan dan mengembangkan berbagai kesimpulan teoritik 

berdasarkan riset tentang jenis, tingkatan/tahapan dan karakteristik bermain pada 

anak usia dini. Bermain merupakan aktivitas pokok dan kebutuhan anak di 

sepanjang rentang perkembangan anak usia dini. Melalui bermain, seorang anak 

merefleksikan berbagai aktvitas yang penuh dengan kecerian, kesenangan dan 

kesungguhan. Bagi anak usia dini, bermain menjadi aktivitas yang dilakukan atas 

dasar suka rela, tanpa paksaan, bahkan mungkin tanpa akhir dan batas ujung serta 

tujuannya. Bermain memungkinkan anak membangun berbagai aspek 
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kepribadiannya seperti pengetahuan, nilai, keterampilan, sikap dan kecakapan 

hidup yang dapat dipergunakan anak beradaptasi dan bersosialisasi dengan 

lingkungan yang lebih luas. 

Dalam konteks membangun interaksi sosial, Parten berpendapat bahwa bermain 

memiliki fungsi sosialisasi yang menunjukkan aktivitas anak dalam berinteraksi 

dengan berbagai unit sosial. Berdasarkan fungsi sosial dalam bermain, Parten 

(Jackman, 2009:p.21) membagi tahapan bermain kedalam enam tahapan. Keenam 

tahapan bermain yang dimaksud adalah (1) Unoccupied play, (2) Solitary play 

(bermain sendiri), (3) Onlooker play (pengamat), (4) Parralel play (bermain 

parallel), (5)  Assosiative play (bermain asosiatif), (6)  Cooperative Play (bermain 

bersama). Pada tahap pertama (kegiatan bermain belum tampak) biasanya terjadi 

selama masa bayi dan masa toddler dimana anak belum benar-benar terlibat dalam 

bermain. Anak hanya mengamati permainan berdasarkan perhatian atau minatnya. 

Tahap kedua (bermain sebagai penonton 1-2 tahun lebih) dapat diperhatikan pada 

anak ketika anak diperkenalkan pada situasi baru. Bermain  ini dipusatkan pada 

aktivitas dari lingkungan. Anak menempatkan jarak dirinya dalam berbicara dengan 

aktivitas yang diamati. Walaupun bertindak pasif, anak sangat waspada terhadap 

seluruh aktivitas di sekitarnya. Pada tahap ketiga (bermain sendiri, usia 2-3 tahun) 

ini anak sibuk bermain sendiri dan fokus pada aktivitasnya sendiri. Anak belum 

tertarik dan belum menyadari dengan aktivitas bermain yang dilakukan orang lain. 

Pada tahap empat (bermain paralel/bersama, 3-4 tahun lebih), anak mulai bermain 

bersama tetapi masing-masing anak fokus pada bermain dengan alat 

permainannnya sendiri. Dalam aktivitas bermain tersebut belum terjadi interaksi 

antara anak satu dengan lainnya. Pada tahap kelima (bermain asosiatif, 3 tahun- 4 

tahun ke atas), anak mulai melakukan aktivitas bermain dan saling berhubungan 

satu dengan lainnya dalam menggunakan atau tukar menukar alat permainan. 

Hubungan antar anak tersebut belum sampai pada aktivitas kerjasama antara satu 

dan lainnya. Tahap keenam (bermain kooperatif, 4 tahun lebih), anak sudah 

menunjukkan aktivitas bermain yang dilakukan dengan kerjasama antara anak satu 

dengan anak lainnya. Anak sudah dapat melakukan pembagian peran dan tugas 

dalam mengerjakan sesuatu. 
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Selain Parten, pemahaman tahapan bermain pada anak usia dini 

dikemukakan Rubin, Fein dan Vanderbreg (Bergen & Fromberg, 2006: 42) yang 

mengemukakan bermain kedalam empat tahap. Keempat tahap yang dimaksud 

adalah : (1) Bermain Fungsional (Functional play),  (2) Bermain konstruktif 

(Constructive play), (3) Bermain pura-pura (make-believe play), (4) Permainan 

dengan peraturan ( Game with rules). Pendapat ini mengemukakan bahwa tahapan 

perkembangan bermain pada anak dapat diuraikan sebagai berikut: 

(1) Bermain Fungsional (Functional Play). Pada tahap ini, aktivitas bermain 

biasanya tampak pada anak berusia 1-2 tahun yang ditunjukkan dengan gerakan 

yang bersifat sederhana dan berulang-ulang. Kegiatan bermain ini dapat dilakukan 

dengan atau tanpa alat permainan, misalnya berlari-lari sekeliling ruang tamu, 

mendorong dan menarik mobil-mobilan, mengolah lilin atau tanah liat tanpa 

maksud untuk membuat bentuk tertentu dan yang semacamnya. 

(2) Bermain Bangun Membangun (Constructive Play). Bermain membangun sudah 

dapat terlihat pada anak berusia 2-4 tahun. Dalam kegiatan bermain ini anak 

membentuk sesuatu, menciptakan bangunan tertentu dengan alat permainan yang 

tersedia, misalnya  membuat rumah-rumahan dengan balok kayu atau potongan 

lego, menggambar, menyusun kepingan-kepingan kayu bergambar dan yang 

semacamnya. 

(3) Bermain Pura-pura (Make-believe Play). Kegiatan bermain pura-pura mulai 

banyak dilakukan anak berusia 4-6 tahun. Dalam bermain pura-pura anak 

menirukan kegiatan orang yang pernah dijumpainya dalam kehidupan sehari-hari. 

Dapat juga anak melakukan peran imajinatif memainkan tokoh yang dikenalnya 

melalui film kartun atau dongeng. Misalnya: main rumah-rumahan, polisi dan 

penjahat, jadi batman atau ksatria baja hitam. 

(4) Permainan dengan peraturan (Games with Rules). Kegiatan jenis ini umumnya 

sudah dapat dilakukan anak usia 6-11 tahun. Dalam kegiatan bermain ini, anak 

sudah memahami dan bersedia mematuhi aturan permainan. Aturan permainan pada 

awalhya diikuti anak berdasarkan yang diajarkan orang lain. Lambat laun anak 

memahami bahwa aturan itu dapat dan boleh 3iubah sesuai kesepakatan orang yang 
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terlibat dalam permaina, asalkan tidak terlalu menyimpang jauh dari aturan 

umumnya. Misalnya: main kasti, galah asin atau gobak sodor, ular tangga, 

monopoli, kartu, bermain tali dan semacamnya. 

Dalam perspektif perkembangan kognitif, Piaget mengemukakan tahapan bermain 

menjadi (1) Sensory motor play (bermain sensori motor, (2) Symbolic atau Make 

Believe play (bermain simbolik atar berpura-pura, (3) Sosial play Games with Rules 

(bermain sosial dengan aturan) dan, (4) Games with a Rules dan Sports (permainan 

dengan suatu aturan dan olah raga).  Keempat tahapan bermain Piaget tersebut 

dapat diuraikan sebagai berikut: 

(1) Bermain Sensori Motorik (± 3/4 bulan – ½ tahun). Tahap Bermain diadaptasi 

dari periode perkembangan kognitif Piaget pada tahap pertama yakni sensori motor. 

Tahap ini terjadi sebelum anak berusia 3-4 bulan yang sebenarnya belum dapat 

dikategorikan sebagai kegiatan bermain. Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari 

pemerolehan rasa nikmat anak yang diperoleh seperti kegiatan makan atau 

menyusu. Kegiatan ini merupakan pengulangan aktivitas sensorik yang terjadi 

sebelumnya dan disebut reproductive assimilation.  

(2) Permainan Simbolik (± 2-7 tahun). Tahapan bermain ini merupakan ciri periode 

praoperasional yang ditemukan pada usia 2-7 tahun. Tahap ini ditandai dengan 

munculnya bermain khayal dan bermain pura-pura. Pada masa ini anak lebih 

banyak bertanya dan menjawab pertanyaan, mencoba berbagai hal berkaitan dengan 

konsep angka, ruang, kuantitas dan sebagainya. Seringkali anak hanya sekedar 

bertanya, tidak terlalu memperdulikan jawaban yang diberikan dan walaupun sudah 

dijawab anak akan bertanya terus. Anak sudah menggunakan berbagai simbol atau 

representasi benda lain. Sebagai contoh, anak menggunakan sapu sebagai kuda-

kudaan, sobekan kertas sebagai uang dan lain-lain. Bermain simbolik juga 

berfungsi untuk mengasimilasikan dan mengkonsolidasikan pengalaman emosional 

anak. Setiap hal yang berkesan bagi anak akan dilakukan kembali dalam kegiatan 

bermainnya. 

(3) Bermain Sosial dengan Aturan (± 8-11 tahun). Tahapan bermain ini terjadi di 

usia 8-11 tahun yang berada dalam tahap operasional kongkrit dilihat dari sudut 

perkembangan kognitif anak. Pada tahap ini, anak sudah bermain dengan 
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menggunakan aturan yang biasanya dimunculkan dan disepakati dengan kelompok 

teman sebayanya. Dalam konteks ini peraturan lebih banyak mengendalikan 

aktivitas dan peran anak dalam hubungan interaksional. 

(4) Permainan yang Memiliki Aturan dan Olahraga (11 tahun keatas). Sebagaimana 

tahap sebelumnya, tahap bermain ini merupakan adaptasi dari perkembangan 

kognitif di tahap berpikir formal. Pada tahap ini, aktivitas bermain ini dilakukan 

dengan menggunakan aturan yang lebih ketat dan ditujukan untuk mencapai 

prestasi yang berkaitan dengan olah raga. Kegiatan bermain ini menimbulkan 

banyak kesenangan, tantangan dan persaingan yang memungkinkan anak mencapai 

suatu prestasi, bahkan tidak jarang kegiatan bermain ini memberi dampak terhadap 

penghargaan, hadiah atau hukuman. 

Tahapan bermain tersebut dapat menjadi rujukan asesmen pada anak usia dini 

untuk mendeskripsikan berbagai pencapaian perkembangan maupun penguasaan 

keterampilan pra-akademik. Melalui asesmen berbasis bermain, pendidik atau guru 

akan mememahami posisi setiap anak dari tahapan bermain yang menjadi rujukan. 

Berdasarkan gambaran tersebut, pendidik atau guru akan menemukan secara 

langsung pencapaian perkembangan dan keterampilan pra-akademik yang dikuasai 

anak. Asesmen yang dilakukan pada saat anak melakukan aktivitas bermain 

menjadi proses asesmen memperlihatkan keotentikan data, fakta atau deskripsi 

peristiwa yang digambarkan. Proses asesmen inilah yang sesungguhnya 

menggambarkan asesmen yang bersifat otensi atau asli (apa adanya). 

E. Sasaran Asesmen Berbasis Bermain 

Sebagaimana pengertian yang telah dikemukakan di atas, bermain merupakan 

aktivitas langsung dan bersifat otentik untuk melakukan asesmen anak usia dini. 

Oleh karena itu, sasaran bermain akan tertuju pada jenis permainan, aktivitas 

bermain dan tingkatan bermain yang terjadi pada seorang anak. Dalam konteks ini, 

pendidik sebagai asesor perlu memahami dan menguasai ketiga hal tersebut 

sehingga dapat dengan tepat menggambarkan jenis, aktivitas dan tahapan bermain 

yang terjadi pada anak usia dini. Ketiga sasaran tersebut dapat digambarkan 

berdasarkan tabel berikut : 

 



 

Hapidin : Asesmen PAUD 208 

Sasaran Asesmen Deskripsi Sasaran 

Jenis Bermain Berdasarkan jenis aktivitas 

(1) Bermain Balok 

(2) Bermain Peran 

(3) Bermain Pasir dan Air 

(4) Bermain Memasak 

(5) Bermain Bahan Alam 

Berdasarkan jenis konten program 

(1) Bermain Matematika 

(2) Bermain Sains 

(3) Bermain Literasi 

(4) Bermain Sosial 

(5) Bermain Seni 

Aktivitas Bermain Dapat disesuikan dengan jenis bermain yang 

dilakukan anak, misalnya pada bermain 

matematika dapat memunculkan aktivitas : 

(1) bermain bilangan 

(2) Bermain geometri 

(3) Bermain klasifikasi 

(4) Bermain Seriasi 

(5) Bermain korespondensi 

Tingkatan Bermain (1) Unoccupied play,  

(2)  Solitary play (bermain sendiri),  

(3) Onlooker play (pengamat),  

(4) Parralel play (bermain parallel),  

(5)  Assosiative play (bermain asosiatif),  

(6) Cooperative Play (bermain bersama).  

 

Ketiga sasaran asesmen berbasis bermain tersebut dapat juga dijadikan pijakan 

untuk melakukan sasaran akhir asesmen yang ditujukan pada pencapaian aspek dan 

indikator perkembangan, pemeroleh konsep, nilai dan keterampilan tertentu. 

 

Linder menyarankan sasaran spesifik bermain ditujukan untuk menganalisis 

berbagai variabel yang mungkin muncul dan terjadi pada anak. Sebagai contoh, 

pada bermain matematika dapat dianalisis berbagai variabel sebagai berikut : 

Jenis Variabel Deskripsi 

Kompleksitas Bermain Bermain matematika merupakan salah satu sasaran 

asesmen yang berbasis bermain. Bermain 

matematika melibatkan berbagai aspek yang 

kompleks sehingga melibatkan berbagai aspek, 

alat dan peristiwa. Kompleksitas bermain 

matematika melibatkan kegiatan eksplorasi, 

relasional, konstruktif, dramatis, permainan 
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dengan aturan (Piaget 1962; Rubin 1984; Rubin et 

al. 1983;   Smilansky 1968).  

Perhatian Bermain yang dilakukan anak usia dini melibatkan 

jenis bermain, alat permainan dan keterlibatan 

anak. Ketiga hal tersebut mengundang perhatian 

dan minat anak untuk terlibat secara aktif dalam 

kegiatan bermain. Perhatian dan minat anak 

terhadap aktivitas bermain akan mempengaruhi 

kemunculan perkembangan maupun keterampilan 

pra-akademik yang akan diasesmen. 

Memori Bermain matematika akan melibatkan 

keterampilan kognitif anak, terutama kemampuan 

mengingat atau memori. Sebagai contoh, ketika 

anak mengurutkan konsep bilangan atau bermain 

mengenal nomor telpon rumah, pendidik atau guru 

PAUD akan dapat mendeskrpsikan keterampilan 

mengingat atau memori anak. 

 

Pengetahuan Konseptual Bermain matematika banyak memberikan 

pengalaman sekaligus pengetahuan konsep pada 

anak, terutama konsep bilangan, konsep 

penjumlahan dan pengurang, konsep banyak dan 

sedikit, konsep panjang-pendek dan sebagainya. 

Pengetahuan konseptual tersebut dapat dibangun 

anak melalui berbagai jenis bermain. 

Simbolis dan Representasi Bermain matematika juga memberikan 

pemahaman pada anak tentang simbol dan 

representasi. Ketika anak dihadapkan pada simbol 

bilangan dua (2) maka anak akan memperoleh 

pemahaman bahwa dua itu menjadi representasi 

dari dua jari tangan, dua batu, dua ayam, dua helai 

daun, dua helai kertas. 

  

  

  

 

 

 

F. Teknik Pengumpulan Data Asesmen Berbasis Bermain 

 

Pengumpulan data asesmen berbasis bermain dapat dilakukan dengan beberapa 

teknik, yaitu : (1). Kuisioner,  (2). Interview, (3). Observasi. Ketiga teknik 

pengumpulan data ini dapat dilakukan untuk mengisi instrument berupa kuisioner 
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latar belakang anak dan keluarga/Child ad Family History Questionnaire (CFHQ) 

dan peran anak dalam keluarga/Family Assessment of Child Functioning (FACF). 

Seting lingkungan pengumpulan data ini dapat dilakukan di rumah, di sekolah atau 

kelompok bermainnya. Beberapa seting lingkungan tersebut disertakan dalam 

pengum[ulan data karena ada beberapa komponen yang termasuk dalam asesmen 

berbasis bermain, yaitu :  

1. Informasi dari orang tua. 

2. Pengamatan terhadap anak.  

Panduan observasi  

Komponen Indikator 

Kemampuan bahasa dan komunikasi • Apametode utamakomunikasi yang 

digunakanoleh anak? 

- pandangan mata 

- sikap 

- manipulasifisik 

- Vokalisasi(nonspeech, 

misalnya, mendengus)  

- bahasa isyarat 

- verbalisasi 

- Augmentation(misalnya, 

simbolboard 

• Apabentuktambahanyangdigunakan

dalam komunikasi? 

• Apafrekuensitindakankomunikasi? 

Interaksi anak dan pengasuh - Sebagaiorang tuamerasanyaman. 

- Sebagaikebutuhananak. 

- Pengamatandalam bermain, 

rutinitas, interaksi informal. 

- Respons anaksaat berinteraksi, 

tidakberinteraksi, denganpemisahan 
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3. Analisa dan diskusi terhadap informasi yang didapat.  

Yang perlu diperhatikan dalam hal ini yaitu : 

a. Lalukan analisa segera setelah observasi 

b. Pertanyaan penilaian ulasan 

c. Persepsiorang tua 

d. Persepsi tim 

e. Ringkasan keterampilan dan konteks untuk keterampilan tertinggi 

f. Terjemahkan ke rekomendasi intervensi 

4. Perencanaan program dan rekomendasi intervensi. 

Yang perlu diperhatikan dalam hal ini yaitu : 

a. Identifikasi dan penempatan 

b. pengembangan IFSP 

c. Prioritas intervensi 

d. Sasaran-sasaran pembangunan yang spesifik 

e. Perencanaan intervensi dalam rutinitas dan konteks keluarga individu 

f. Sumber daya pemecahan masalah 

 Informasi yang akan diambil dalam asesmen berbasis bermain dapat berupa : 

1. Perkembangan di setiap area dan riwayat kesehatan. 

2. Rutinitas dan sikap perilaku. 

3. Keterampilan dan Pembiasaan. 

4. Mainan dan benda-benda kesukaan. 

5. Konteks. 

 

 

 

 

 

G. Rekomendasi Asesmen Berbasis Bermain 

Seperti yang telah dibahas di atas, asesmen berbasis bermain tidak hanya berhenti 

sampai adanya pengumpulan data. Tetapi lebih lanjut hingga adanya rekomendasi  

untuk perencanaan program selanjutnya. Inilah yang menjadi hasil asesmen 

berbasis bermain. Dalam merencanakan program, asesor dalm hal ini guru tidak 
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hanya melihat dari pengamatan terhadap anak tetapi memperhatikan persepsi orang 

tua/pengasuh sebagai salah satu pemberi data yang akurat tentang keadaan anak. 

Oleh karena itu, perencanaan program dalam rangka rekomendasi intervensi juga 

akan merekomendasikan program di semua seting lingkungan, termasuk 

lingkungan keluarga, sekolah dan sekitarnya. Rekomendasi program berisi hal-hal 

seperti ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Dia sedang melakukan.... Dan karena itu ia siap untuk.... 

- Atau dia siap untuk lebih....(Vertikal atau horizontal) 

- Dalam rangka mengembangkan...akan lebih baik dari ..... 

- Kegiatan untuk mendorong...Sertakan...... 

- Adaptasi...akan memungkinkandia untuk..... 

- Stimulasi.....menggunakan....Akan..... 
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BAB IX 

ASESMEN BERBASIS KECERDASAN JAMAK 

(MULTIPLE INTELLEGENCE BASED ASSESSMMENT) 

 

A. Pandangan Dasar & Kontroversi 

 

Kecerdasan merupakan bagian dari proses mental yang terjadi dalam otak manusia 

untuk melakukan berbagai kegiatan seperti berpikir, berbahasa, merasakan, 

berkreasi dan mengontrol berbagai tindakan motorik. Melalui kecerdasan, 

seseorang dapat melakukan aktivitas berpikir dalam mengingat, memahami, 

menggunakan sesuatu, menganalisis, menyimpulkan, menilai dan berkreasi. 

Kecerdasan jugalah yang dapat membuat seseorang dapat menciptakan kata, 

membaca dan memahami arti kata, mengkomunikasi dengan kata-kata dan menulis 

berbagai kata. Proses mental yang bernama kecerdasan ini terjadi didalam otak 

sebagai pusat kendali manusia. Sebagaimana awal pertama kali ditemukan konsep 

tentang kecerdasan maka bersamaan itu pula kecerdasan itu diwakili oleh otak. 

 Oleh karena itu, tidak mengherankan jika berabad abad orang memandang 

bahwa kecerdasan itu bersifat tunggal dan digambarkan dengan suatu satuan ukuran 

yang disebut dengan IQ (Intellegence Quotient). Satuan ukuran ini dapat 

digambarkan dalam bentuk angka (misalnya seseorang mendapat skor IQ 117, skor 

IQ 100, skor IQ 73). Satuan IQ tersebut memberikan gambaran seberapa seseorang 

itu cerdas. Kecerdasan menjadi peristiwa mental yang sangat misterius yang hanya 

dapat dibuka tabir misterinya oleh ahli tertentu melalui berbagai teknik dan strategi 

tertentu sehingga seseorang dapat disimpulkan apakah dia orang sangat cerdas 

(brilyan), superior, cerdas, agak cerdas dan sebagainya.  

Dalam beberapa pandangan yang mendasar, kecerdasan dimaknai sebagai 

kemampuan individu untuk melakukan adaptasi dan mengatasi masalah pada 

berbagai situasi lingkungan. Batasan tersebut memberi gambaran bahwa orang yang 

cerdas adalah orang yang dapat beradaptasi dengan berbagai situasi lingkungan 

serta dapat mengatasi masalah yang terjadi pada berbagai situasi lingkungan yang 

dihadapi. Kemampuan seseorang dapat berdaptasi dan mengatasi masalah tersebut 

dapat dikenali dan dipahami dari berbagai indikator perilaku yang tampak. 
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Sejalan dengan perkembangan ilmu saraf (neurologi) ditemukan suatu 

kesimpulan bahwa proses mental yang bernama kecerdasan terjadi di berbagai 

wilayah otak manusia. Daerah otak ini secara sederhana didefinisikan oleh 

“National Research Council’s Institute of Medicine” dalam buku yang berjudul 

“From Neurons to Neighborhoods (2000) sebagai otak depan (cerebral 

hemispheres), otak tengah (jalan dari dan ke otak depan) dan otak belakang (batang 

otak dan serebelum). Kita juga perlu mengerti bahwa bagian-bagian otak itu saling 

berhubungan dan berkerjasama satu sama lain sepanjang waktu dalam suatu cara 

yang sistematik (dari depan ke belakang dan dari sisi ke sisi); mereka mengontrol 

bagaimana kita berfungsi sehari-hari (Florida Starting Points, 1997). 

 

 

 

Masing-masing dimensi otak tersebut memiliki fungsi dan proses mental 

sendiri-sendiri namun terkordinasi satu sama lainnya. Fungsi dan bekerjanya 

masing-masing bagian otak dapat digambarkan sebagai beikut : 

 

 

Gambaran tersebut tidak akan menjadi bahan kajian utama dalam bagian ini tetapi 

menjadi bagian pemahaman pada kita bahwa otak memiliki berbagai bagian yang 
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memiliki fungsi yang berbeda tetapi tetap terhubungan satu fungsi dengan fungsi 

lainnya. 

Korteks Serebral 

Lobus depan Berpikir kritis dan menyelesaikan masalah 

Korteks Pradepan Perencanaan dan berlatih gerakan-gerakan selanjutnya; 

terhubung ke sistem limbik untuk mengatur emosi 

Korteks Motorik Gerakan otot-otot besar 

Lobus Temporal Pendengaran, bicara, dan bahasa, komunikasi 

Lobus Parietal  Rangsangan dan kode-kode sensori 

Lobus Oksipital  Penglihatan 

Serebelum Gerakan-gerakan yang dikerjakan tanpa sadar dan 

keseimbangan 

Batang Otak Pertahanan dan informasi sensorimotor 

Sistem Limbik  Pengatur emosi dan ingatan jangka panjang 

 

Definisi kecerdasan dan pengetahuan manusia tentang perkembangan otak 

serta fungsinya telah berdampak pada cara pandang manusia tentang apa yang 

disebut dengan cerdas. Pada tahun 1983, Howard Gardner melakukan kajian dan 

memberikan suatu kesimpulan baru bahwa kecerdasan manusia itu bersifat jamak 

atau multi dimensi. Dalam pandangannya, setiap manusia itu memiliki kecerdasan 

yang berbeda dalam satu atau lebih dimensi jamaknya. Gardner mencoba membuat 

struktur konsep kecerdasan jamak yang terdiri dari (1) kecerdasan berbahasa atau 

linguistic intellegence, (2) kecerdasan interpersonal, 

(3) kecerdasan kinestetik, (4) kecerdasan natural, (5) 

kecerdasan intrapersonal, (6) kecerdasan musikal, (7) 

kecerdasan visual, dan (8) kecerdasan logika 

matematika.  

doc.readnicole.wordpress.com 
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Pada perkembanganya ditemukan bentuk kecerdasan lainnya yakni (9) 

kecerdasan eksistensial. Pada bagian lain, Daniel Golleman mencoba merumuskan 

suatu konsep berdasarkan hasil penelitian dan menyusun tesis tentang kecerdasan 

yang diberi nama kecerdasan emosional atau emotional intellegence. Selain itu, 

muncul berbagai temuan lainnya yakni kecerdasan spiritual dan kecerdasan 

ketahanmalangan atau adversity intellegence. 

Dengan berbagai temuan tersebut dan terjadinya restrukturisasi pemahaman 

seseorang tentang kecerdasan telah menimbulkan berbagai sikap kelompok, baik 

ahli, praktisi maupun kaum awam. Ada kelompok yang secara ekstrim 

meninggalkan pemahaman tentang kecerdasan itu tunggal dan beralih pada 

pemahaman kecerdasan itu jamak. Ada juga kelompok yang tetap menolak konsep 

dan pemahaman kecerdasan itu jamak serta menganggap temuan Gardner sebagai 

sensasi keilmuan. Ada juga kelompok moderat yang tetap menggangap penting 

pemahaman kecerdasan itu tunggal dan sama pentingnya juga dengan satuan IQ 

tetapi terbuka pemahaman dan penjabaran kecerdasan tunggal itu dalam perspektif 

dimensi yang banyak atau multi pacet sehingga orang dapat memperoleh 

pemahaman yang lebih kaya tentang apa yang disebut dengan cerdas. 

Terlepas dari pro dan kontra tersebut, kajian asesmen berbasis kecerdasan 

jamak ini lebih memilih pendekatan golongan yang moderat dan menjadikan 

kecerdasan jamak menjadi sasaran asesmen. Para ahli pendidikan, guru (praktisi), 

bahkan orangtua dapat melakukan asesmen untuk mengenali kecerdasan mana yang 

paling dominan atau yang paling sering muncul pada seorang anak diantara 

beragamam kecerdasan jamak. Sikap ini akan lebih produktif dalam mengenali dan 

memahami potensi yang dimiliki oleh subjek didik dari sisi kecerdasan sehingga 

dapat membantunya melakukan optimalisasi berbagai aspek kecerdasannya. 

 

B. Parameter Kecerdasan Jamak 

 

Parameter kecerdasan jamak ini dibutuhkan untuk mengenal dan memahami 

indikator atau pertanda munculnya suatu kecerdasan pada seseorang. Secara 

konseptual-teoritik, Gardner telah menganalisis dan memberikan gambaran tentang 

indikator kemunculan berbagai dimensi dari kecerdasan jamak.  
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1. Kecerdasan Linguistik (Linguistic Intellegence) 

Kecerdasan linguistik merupakan kemampuan seseorang dalam mengenal, 

memahami, mengolah, mengkreasi dan menggunakan kata-kata secara efektif, baik 

secara lisan, tulisan maupun isyarat. Kecerdasan lingistik juga mencakup kesukaan, 

kesenangan, minat dan kecintaan terhadap kata, olah kata, cerita dan buku. 

 

 

 

 

 

 

 

Seseorang yang cerdas secara lingistik dapat terlihat dari kemampuan dalam 

menggolah dan menggunakan kosa kata ketika diekspresikan dalam bentuk 

kegiatan berbicara, membaca dan menulis. Dalam ekspresi berbicara biasanya 

terlihat pada saat seseorang ketika berbicara atau berorasi di depan umum (banyak 

orang). Ekspresi berbicara seseorang menunjukkan kemahiran dalam memahami 

suatu kata, kalimat dan cerita dalam berbagai konteks. Ia juga piawai dalam 

membuat ilustrasi tentang suatu kejadian atau peristiwa yang dapat membuat 

pendengar terpengaruh, misalnya menangis, tertawa, merenung, berteriak dan 

mungkin juga histris. Ekspresi berbicaranya dapat membuat pendengar terhipnotis, 

dan terkesima karena terpengaruh oleh dampak kata-kata yang diucapkan. 

Demikian juga orang yang cerdas secara linguistik dapat terlihat pada kemahiran 

dalam mengolah, mengkreasi dan mengungkapkan kata melalui tulisan. Aktivitas 

menulis dan hasil tulisan menunjukkan kecerdasan linguistik seseorang. Seseorang 

yang cerdas linguistik dalam menulis akan mampu menghasilkan karya tulisan yang 

mudah dipahami orang lain, teliti, cermat, sistematik, dan menggunakan ilustrasi 

Comman Characteristics 

1. Notice grammatical mistakes 

2. Often speaks of what they have read 

3. Like to use “fancy” words. 

4. Loves word games. 

5. Cherises their book collection 

6. Easily remembers quotes and famous 

sayings  

7. Likes puns and rhymes  

8. Enjoys writing  

9. Enjoys foreign language  

10. Always enjoyed English class  

(www.mypersonality.info.com) 

Career Matches 
• Writer (any 

type)  

• Editor  

• Public Speaker  

• Politician  

• Preacher  

• Teacher  

• Journalist  

• Broadcaster  

• English / 

Writing Tutor  

• Actor / Actress  
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yang jelas. Pada beberapa karya tulis sastra biasanya memiliki kekuatan yang 

membuat orang larut, tenggelam dalam alur cerita, terharu, menangis atau tertawa. 

 

Orang yang cerdas secara linguistik cenderung menunjukkan kepekaan terhadap 

arti kata, urutan kata, suara, ritme dan intonasi dari kata yang diucapkan, termasuk 

kemampuan untuk mengerti kekuatan kata dalam mengubah kondisi pikiran dan 

menyampaikan informasi.  

2. Kecerdasan Logis Matematis (Logical/Mathematical Intellegence) 

Secara umum, kecerdasan logis matematis berkaitan dengan kemampuan seseorang 

dalam memecahkan berbagai masalah dengan menggunakan alur yang logis (aturan 

logika atau akal sehat). Orang yang menonjol dalam kecerdasan logis matematis 

biasanya menunjukkan kesukaan terhadap angka, urutan, logika dan keteraturan 

tentang sesuatu (bisa peristiwa, benda, pola dan sebagainya). Ia juga mampu 

menunjukkan proses berpikir deduktif maupun induktif secara baik. Dalam proses 

berpikir deduktif, ia sanggup menyusun berbagai kesimpulan dan pemecahan 

masalah dari alur pikir konsep umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus. Ia 

juga mampu membuat kesimpulan yang bersifat umum dari fakta, peristiwa atau 

data yang bersifat khusus (spesifik). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Common Characteristics 

1. Can easily do math in their head  

2. Good at strategy games  

3. Have a mind "like a computer"  

4. Really like math  

5. Enjoy science experiments  

6. Organize things by category  

7. Abstract thinker  

8. Looks for a rational explanations  

9. Wonder how things work 
(www.mypersonality.info.com) 

 

Career Matches 

• Scientist  

• Mathematician  

• Lawyer/Attorney  

• Doctor  

• Accountant  

• Bookkeeper  

• Computer 

Programmer  

• Researcher  

• Financial Planner  
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3. Kecerdasan Visual Spasial 

Kecerdasan ini berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam melihat, mengamati, 

menelaah dan menggambarkan keadaan sesuatu dalam bentuk visual (gambar) dan 

spasial (ruang dan tempat). Kecerdasan ini berkaitan dengan kesadaran dan 

kepekaan seseorang terhadap warna, garis, bentuk, ruang, ukuran dan hubungan 

diantara elemen-elemen tersebut. Orang yang cerdas visual spasial menunjukkan 

kemampuan yang baik dalam memecahkan puzzle visual, menyenangi geometri di 

sekolahnya, kemampuan yang baik dalam menggambar, dapat membuat visualisasi 

gambar dalam kepalanya,  senang dengan photografi, dapat mengingat suatu tempat 

dengan jelas dan menyukai buku dengan gambar. Ia juga mampu melihat suatu 

obyek dari berbagai sudut pandang. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Kecerdasan Musik (Musical Intellegence) 

Kecerdasan musik berkaitan dengan kemampuan seseorang menikmati, 

menghayati, merasakan, membedakan, mengarah dan mengekspresikan bentuk-

bentuk musik. Kecerdasan ini meliputi kepekaan seseorang terhadap ritme, melodi 

dan timbre dari musik yang didengar. Orang yang cerdas musik cenderung 

menunjukkan kemampuan dan kepekaan dalam menghayati, merasakan dan 

mengolah lagu, musik, birama dan irama yang tepat, bahkan mampu 

menciptakannya dengan benar. Ia juga senang bermain berbagai alat musik, mampu 

Common Characteristics 

1. Good at solving visual puzzles  

2. Enjoyed geometry in school  

3. Good at drawing  

4. Can visualize pictures in head  

5. Notices colors and shapes  

6. Enjoys photography  

7. Good with directions  

8. Can remember places vividly  

9. Good at artistic composition  

10. Likes books with pictures  

 

Career Matches  

• Artist  

• Architect  

• Graphic Designer  

• Engineer  

• Fashion Designer  

• Interior Decorator  

• Photographer  
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bernyanyi dengan nada, intonasi dan irama yang benar serta tepa,  senang berbicara 

dan menyusun gubahan lagu, tangga nada dan irama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Kecerdasan Interpersonal 

Kecerdasan interpersonal berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam menjalin 

hubungan interaksional dengan orang lain. Orang yang memiliki kecerdasan 

interpersonal cenderung mudah bergaul, supel, mudah diterima orang lain, respek 

pada kebutuhan/keadaan lingkungan sosial, senang bekerja bersama orang lain, 

memahami dinamika sosial. Karakteristik spesifik lainnya adalah dapat memahami 

dunia orang lain, mampu bekerja sama dalam suatu tim serta cenderung dapat 

menggerakan orang lain sebagai pemimpin. 

 

 

 

 

 

Common Characteristics 
1. Have good rhythm  

2. Can easily memorize songs  

3. Notice and enjoy different sounds  

4. Often singing, whisling or tapping a 

song  

5. Talented with an instrument or singing  

6. Can tell when a note is off-key  

7. Often have a song running through 

their head  

8. Have an unquenchable passion for 

music  

 

Career Matches 

• Musician  

• Singer  

• Conductor  

• Composer  

• Songwriter  

• Music Teacher  

• Music Director  

• Choir Director  

• Record Producer 

 

Common Characteristics  

1. Empathetic  

2. Extraverted  

3. Enjoy social events  

4. Love groups and crowds  

5. Enjoying teaching others  

6. Have many friends  

7. Enjoy team sports  

8. Like to counsel others  

9. Love meeting new people  

10. Cooperative in groups  

11. Sensitive to others' moods  
 

Career Matches  

• Diplomat  

• Leader  

• Manager  

• Politician  

• Clergy  

• Social Worker  

• Receptionist  

• Sales Representative  

• Counselor  

• Child Care  

• Coach  
 

http://www.mypersonality.info/personality-types/extraverted-introverted/
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6. Kecerdasan Intrapersonal 

Kecerdasan intrapersonal berkaitan dengan kemampuan seseorang menyadari dan 

memahami segala hal yang berkaitan dengan dirinya sendiri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kecerdasan intrapersonal adalah kemampuan yang berhubungan dengan kesadaran 

dan pengetahuan tentang diri sendiri. Dapat memahami kekuatan dan kelemahan 

diri sendiri. Mampu memotivasi dirinya sendiri dan melakukan disiplin diri. Orang 

yang memilki kecerdasan ini sangat menghargai nilai (aturan-aturan) etika (sopan 

santun) dan moral. 

 

 

 

Common Characteristics  
1. Introverted  
2. Prefers working alone  
3. Philosophical  
4. Self-aware  
5. Perfectionistic  
6. Often thinks of self-employment  
7. Enjoys journaling  
8. Intuitive  
9. Independent  
10. Spends time thinking and reflecting  
11. Likes learning about self  
 

Career Matches  

• Psychologist  

• Philosopher  

• Writer  

• Theologian  

 

http://www.mypersonality.info/personality-types/extraverted-introverted/
http://www.mypersonality.info/personality-types/sensing-intuition/
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7. Kecerdasan Kinestetik (Bodily Kinestetic Intellegence) 

Kecerdasan kinestetik berkaitan dengan kemampuan seseorang memahami, 

mengolah dan memberdayakan kondisi fisik menjadi sebuah keterampilan gerak 

yang tepat, cepat, fleksibel, seimbang, terkordinasi dan memiliki nilai estetika. 

Orang yang cerdas kinestetik cenderung senang berolah tubuh (olah raga), terampil 

melakukan suatu gerakan yang berkaitan dengan tubuh, senang pada kebugaran dan 

menunjukkan kecekatan serta kecepatan yang baik dalam pengolahan tubuh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kecerdasan kinestetik ialah kemampuan dalam menggunakan tubuh kita secara 

terampil untuk mengungkapkan ide, pemikiran dan perasaan. Kecerdasan ini juga 

meliputi keterampilan fisik dalam bidang koordinasi, keseimbangan, daya tahan, 

kekuatan, kelenturan dan kecepatan. 

 

Common Characteristics  

1. Learns by "doing"  

2. Would rather touch than just 

look  

3. Well-coordinated withgood 

motor skills  

4. Likes figuring out how things 

work  

5. Enjoys the outdoors  

6. Likes to work with hands  

7. Can't sit still for too long  

8. Enjoys sports and exhilarating 

experiences  

9. Likes to be active  

10. Has a lot of physical energy  

11. Athletic  
 

 

Career Matches  
 
⚫ Athlete  
⚫ Dancer  
⚫ Mechanic  
⚫ Actor / Actress  
⚫ Performer  
⚫ Physical Education Instructor  
⚫ Craftsman Gardener  
⚫ Physical Therapist  
⚫ Farmer  
⚫ Carpenter  
⚫ Builder  
⚫ Park Ranger  
⚫ Firefighter  
⚫ Paramedic 
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8. Kecerdasan Naturalis 

Kecerdasan ini sering dinamakan juga sebagai cerdas alam, yaitu kemampuan 

seseorang mengenal, memahami, menjelaskan dan mengklasifikasi atau membuat 

kategori terhadap berbagai hal yang ada di alam. Orang yang cerdas alam biasanya 

menunjukkan kesukaan terhadap berbagai fenomena yang ada dan terjadi di alam 

seperti batu-batuan, tumbuhan, binatang, manusia yang berinteaksi dengan alam, 

proses pertumbuhan, gejala-gejala alam (angin, gunung meletus, erosi, gelombang 

laut, air terjun).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Common Characteristics  

• Bothered by pollution  

• Enjoys having pets  

• Likes to learn about nature  

• Enjoys gardening  

• Appreciates scenic places  

• Feels alive when in contact with 

nature  

• Likes to camp, hike, walk and 

climb  

• Notices nature above all other 

things  

• Conscious of changes in weather  

 

Career Matches  

• Conservationist  

• Gardener  

• Farmer  

• Animal Trainer  

• Park Ranger  

• Scientist  

• Botanist  

• Zookeeper  

• Geologist  

• Marine Biologist  

• Ecologist  

• Veterinarian  
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C. Metode Asesmen dalam Asesmen Kecerdasan Jamak 

 

1. Penggunaan Metode Asesmen Formal 

Penggunaan metode asesmen formal berbasis tes sudah mulai dipertimbangkan dan 

dipergunakan dalam berbagai konteks kebutuhan dan situasi pendidikan pada anak 

usia dini.  

 

 

2. Penggunaan Metode Asesmen Informal 

Seperti dalam pada sasaran asesmen lainnya,  observasi merupakan salah metode 

yang paling menjadi andalan utama dan patut dipertimbangkan penggunaanya dala 

 

 

 

 

 
D. Prosedur Asesmen Kecerdasan Jamak 

 

 

 

 

 
E. Pelaporan Hasil Asesmen Kecerdasan Jamak 
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BAB X 

PELAKSANAAN DAN PELAPORAN HASIL ASESMEN 

A. Merencanakan Kegiatan Asesmen 

B. Melaksanakan asesmen 

C. Membuat Laporan Asesmen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 1 

Pengumpulan Data melalui Format Unjuk Kerja 

 

Nama Lembaga : PAUD PELANGI 

Nama  : ……………………..    Usia : ………… 

Lampiran - lampiran 
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No. Hari / 

Tanggal 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Aspek yang 

ditanyakan 

Hasil 

1. Senin / 4 

Sept. 2008 

Berjalan pada 

papan 

• Keseimbanga

n 

• Cara berjalan 

• Kebenaran 

• Anak mampu 

berjalan di atas 

papan dengan 

benar. dan  

2.     

3.     

 

 

 

LAMPIRAN 2 

Format Hasil Karya 

 

Nama Lembaga: PAUD PELANGI 

Nama  : ……………………..    Usia : ………. 

No. Hari / 

Tanggal 

Kegiatan 

Pembelajarn 

Aspek yang 

ditanyakan 

Hasil 

1. Senin / 4 

Sept. 2008 

Menggambar • Kesesuaian 

dengan 

tema 

• Kreatifitas 

• Warna 

• Menggambar sesuai 

dengan tema 

• Kreatifitas anak baik 

• Sudah berani 

menggunakan 

bermacam – macam 

warna 

2.     
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LAMPIRAN 3 

Format Penugasan 

 

Nama Lembaga: PAUD PELANGI 

Nama : ……………………..    Usia : ………… 

No. Hari / 

Tanggal 

Kegiatan 

Pembelajarn 

Aspek yang 

ditanyakan 

Hasil 

1. Senin / 4 

Sept. 2008 

Membuat air 

susu 

• Menyiapaka

n alat dan 

bahan 

• Proses 

pembuatan 

air susu 

Dapat membuat air susu 

dengan benar 

2.     

3.     

 

LAMPIRAN 4 

Format Pengamatan Terbuka 

 

Nama Lembaga: PAUD PELANGI 

Nama                      : Dinda                                       TK            : A 

Tempat                   : Dalam Kelas                            Tanggal     : 1-9-2008 

Pencatat                  : Nely / Guru 

 

Faktual : 

Ketika kegiatan gambar sedang berlangsung, Dinda datang kepada pendidik 

memperlihatkan gambar yang dibuatnya. Sebuah gambar tentang banjir, ketiga 

gambar yang dibuatnya menunjukkan keadaan rumah, sekolah dan jalan yang 
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terkena banjir. Ketika pendidik meminta memperlihatkan hasil karyanya kepada 

teman-temannya, ia menolak. Ia segera membawa gambar tersebut dan duduk 

di karpet. 

 

 

LAMPIRAN 5 

Format Wawancara (percakapan) 

 

Nama Lembaga: PAUD PELANGI 

Nama   : ……………………..    Usia : ……………. 

No. Hari / 

Tanggal 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Aspek yang 

ditanyakan 

Hasil 

1. Senin / 4 

Sept. 2008 

Tanya jawab 

tentang 

nama, jenis 

kelamin dan 

anggota 

keluarga 

• Nama 

lengkap 

• Nama 

panggilan 

• Jenis kelamin 

• Jumlah 

anggota 

keluarga 

• Nama Ayah 

• Nama Ibu 

• Nama Kakak 

• Nama Adik 

• Dapat 

menyebutkan 

nama lengkap 

dengan benar 

• Dapat 

menyebutkan 

nama panggilan 

dengan benar 

• Dapat 

menyebutkan jenis 

kelamin 

• Dapat 

menyebutkan 

jumlah anggota 

keluarga 

• Dapat 

menyebutkan 
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nama aah, ibu, 

kakak dan adik 

2.     

3.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 6: 

Format penilaian perkembangan anak usia 3-4 tahun 

Petunjuk Penilaian Perkembangan Anak: 

Penilaian perkembangan anak ini dilakukan dengan memberikan tanda centang 

(√) pada kategori-kategori: 

1. “Belum Muncul” yang disingkat dengan huruf “BM” 

2. “Mulai Muncul” disingkat dengan huruf “MM” 

3. “Sudah Muncul” yang disingkat “SM”  

Indikator kategori penilaian perkembangan dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Belum Muncul “BM” mempunyai pengertian: 
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a. Perilaku belum terlihat 

b. Kemampuan dasar belum terlihat 

c. Perilaku dan kemampuan dasar anak muncul karena dimotivasi dan 

dibimbing oleh guru 

2. Mulai Muncul “MM” mempunyai pengertian: 

a. Sesekali muncul 

b. Baru mulai terlihat. 

3. Sudah Muncul, “SM”, mempunyai pengertian: 

a. Konsisten/ajeg  

b. Sudah paham  

c. Mampu melakukan 

d. Sudah terbiasa 
 

 

Format Penilaian Perkembangan Anak 

Usia 3 – 4 tahun 

(Pengembangan Perilaku) 

 

       Aspek Moral dan Nilai Keagamaan 

No Aspek dan Indikator Perkembangan 

Hasil Penilaian 

BM MM SM 

1 Menyanyikan lagu bernuansa imtaq (1 – 3 lagu)    

2 
Berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan serta 

menirukan sikap berdoa 

   

3 Menirukan gerakan ibadah dengan tertib    

4 Menyimak dengan baik cerita bernuansa imtaq    

5 
Meniru dan menyebutkan nama-nama dan beberapa sifat 

Tuhan. 

   

6 
Menunjukkan rasa sayang dan cinta kasih kepada ciptaan 

Tuhan 

   

7 Mengucapkan syair atau pantun imtaq    

9 Menirukan ucapan yang baik    

10 
Mengucapkan terima kasih setelah menerima sesuatu 

(dengan meniru) 

   

11 Mengucapkan dan menjawab salam    

12 Dapat mengenal kata-kata santun (maaf, tolong)    

13 Menghargai teman dan tidak memaksakan kehendak    
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       Aspek Sosial Emosional 

No Aspek dan Indikator Perkembangan 

Hasil Penilaian 

BM MM SM 

1 Mulai bisa menunggu giliran    

2 
Bermain bersama tetapi dengan pengawasan orang 

dewasa 

   

3 Menunggu giliran tetapi dengan dibantu    

4 Mempunyai teman khayalan    

5 
Menggunakan balok atau benda lain untuk membuat 

bangunan sederhana 

   

6 Mengikuti aktivitas sedikitnya 20 menit     

7 Bekerja dalam kelompok kecil selama lima – 12 menit    

8 
Menggunakan balok atau benda lain untuk membangun 

bangunan yang lebih kompleks 

   

 

       Aspek Kemandirian 

No Aspek dan Indikator Perkembangan 

Hasil Penilaian 

BM MM SM 

1 Dapat mengenakan kaos kaki    

2 Dapat mengenakan dan melepas sepatu    

3 Dapat dapat membuka kancing baju    

4 Dapat mengancingkan baju    

5 Dapat mengenakan dan melepas rok, celana pendek/panjang    

6 Dapat menarik retsleting    

7 Dapat menggunakan sendok untuk makan    

8 Dapat menggunakan sendok untuk memotong     

9 
Dapat menyuapkan makanan dengan sendok dengan sedikit 

tumpahan 
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10 Dapat menuangkan air ke dalam gelas dengan sedikit tumpahan    

11 Dapat mencuci tangan dengan sabun    

12 Dapat menggosok gigi     

13 Dapat berkumur dan membuang airnya    

14 Dapat mengelap cairan hidung apabila diminta    

15 Dapat membasuh muka    

16 Dapat menyiram BAB/BAK    

17 Dapat membuka dan menutup tempat makan dan minum    

18 Dapat membuka kemasan bekal/snack yang dibawa    

19 Dapat menjaga milik sendiri dan sekolah    

 

 

 

Format Penilaian Perkembangan Anak 

Usia 3 – 4 tahun 

(Pengembangan Kemampuan Dasar) 

        

        Aspek Motorik Kasar 

No Aspek dan Indikator Perkembangan 

Hasil Penilaian 

BM MM SM 

     

1 Dapat berdiri dengan satu kaki selama 5 detik    

2 Dapat berjalan ke depan dengan tumit sebanyak 3 langkah    

3 
Dapat berjalan diatas papan titian dengan tangan sebagai 

penyeimbang 

   

4 Dapat berlari lurus    

5 Dapat berlari tanpa terjatuh    

6 Dapat berlari zig zag    

7 Dapat melompat dengan 2 kaki    
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8 Dapat melompat melewati rintangan setinggi 5 cm    

9 Engklek dengan 1 kaki secara bergantian    

10 Dapat menendang bola    

11 Dapat menangkap bola dengan kedua tangan    

12 Dapat melempar bola     

13 Dapat merayap melewati lorong    

14 Dapat menirukan gerakan-gerakan senam    

 

Aspek Motorik Halus 

No Aspek dan Indikator Perkembangan 

Hasil Penilaian 

BM MM SM 

1 Dapat menggerakan jari-jari    

2 Dapat melipat kertas    

3 Dapat meremas kertas, ublek dan sponge dengan kuat    

4 Dapat menggunting kertas menjadi 2 bagian    

5 Dapat mencetak bentuk-bentuk dengan dough    

6 Dapat menuang air tanpa tumpah    

7 Dapat mengocok sabun dengan tekanan yang kuat    

8 Dapat memegang crayon dengan posisi yang benar    

9 Dapat memegang kuas dengan posisi yang benar    

10 Dapat membangun menara dari 10 balok    

11 Dapat membuat garis mendatar     

12 Dapat membuat garis tegak lurus    

13 Dapat membuat lingkaran    

 

Aspek Kognitif 

No Aspek dan Indikator Perkembangan 

Hasil Penilaian 

BM MM SM 

1 Senang melihat-lihat buku    
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2 Dapat menceritakan gambar dari buku yang dilihat    

3 Dapat menunjukan sekitar 21 bagian anggota tubuh    

4 Dapat menyebutkan sekitar 19 bagian anggota tubuh    

5 
Dapat menunjukan hingga 6 warna yang disebutkan (merah, 

biru, hijau, kuning, hitam, putih) 

   

6 
Dapat mengenal konsep kuantitas (besar-kecil, banyak-sedikit, 

penuh-kosong, dll) 

   

7 
Dapat mengenal konsep posisi dan arah (atas-bawah, depan-

belakang, kanan-kiri) 

   

8 
Dapat mengklasifikasikan benda berdasarkan warna dan bentuk 

sekitar 4 macam benda 

   

9 Dapat mencocokan 2 bentuk geometri (segitiga, persegi panjang)    

10 Dapat menyusun 5 keping puzzle    

11 Dapat menyebutkan urutan bilangan 1-5    

12 Dapat membilang dengan benda    

13 Dapat menghitung dan menyebutkan jumlah benda    

14 Membuat pola sederhana berdasarkan warna dan bentuk    

 

Aspek Bahasa 

No Aspek dan Indikator Perkembangan 

Hasil Penilaian 

BM MM SM 

1 Dapat mendengarkan cerita dengan tenang    

2 Dapat mendengarkan orang lain berbicara    

3 Dapat mengenali dan menirukan suara-suara benda dan binatang    

4 Dapat mengerti dan melaksanakan 2 perintah sederhana    

5 Dapat menjawab pertanyaan sederhana    

6 Dapat mengajukan pertanyaan    

7 Dapat berbicara dengan jelas dan dapat dimengerti    

8 Dapat merangkai kalimat yang terdiri dari 4 kata    

9 Dapat menyebutkan nama depan    

10 Dapat menyebutkan jenis kelamin    
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11 Dapat menyebutkan usia    

12 Dapat mengulangi 3 angka yang telah disebutkan    

13 Dapat menunjukan 13 gambar yang dikenalnya     

 Dapat menyebutkan hingga gambar yang dikenal    

     

 

        Aspek Seni 

No Aspek dan Indikator Perkembangan 

Hasil Penilaian 

BM MM SM 

1. Dapat menggerakkan tangan jika mendengar musik     

2. Dapat menyanyikan bagian lagu sesuai irama    

3. Dapat membuat irama dengan tepukan tangan    

4. Dapat membuat bunyi-bunyian dengan berbagai alat     

5. Dapat melukis dengan jari    

 

 

 

 

 

 

Lampiran 7: 

Lembar Pengamatan Harian Kegiatan Anak 

 

LEMBAR PENGAMATAN HARIAN 

 

SENTRA : ..............................  TANGGAL : ............................... 

KELAS : ..............................  GURU        : ...............................    
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N

o 
Nama Fisik Kognitif 

Bahas

a 
Seni 

Sosial 

emosiona

l 

Moral & 

Nilai 

keagama

n 

Kemandi

rian 

1 IVA 

Menulis 

tahap 6 

peganga

n & 

tekanan 

spidol 

sudah 

cukup 

kuat dan 

ajeg 

Arah 

penulisa

n belum 

tepat 

Mewarna

i sedikit 

keluar 

garis 

Menyebu

tkan 

benda 

yang 

berbentu

k bulat 

bola, 

kompas, 

jam 

“Bu 

Dila 

ularnya 

yang 

abu-

abu” 

Mem-

buat 

“kalung

” (ronce 

gelang) 

 

Marah 

kepada 

Raka 

karena 

menghala

nginya 

dari guru 

yang 

bercerita 

Khusu’ 

saat 

berdoa 

 

Merapih-

kan alat 

main 

(ronce) 

sendiri 

 

2 RAKA        

3 NANA        

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 8:  

Lampiran Deskripsi Laporan Penilaian Perkembangan Anak 
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Nama Anak : Dito Purnawan  Semester: 1 (satu) 

Kelompok   : ………..   Tahun ajaran:…………….. 

 

Laporan Perkembangan 

Anak Usia 3-4 tahun 

 

No Aspek Uraian 

1 
Moral dan Nilai-

nilai Agama 

Di sekolah, aspek moral dan nilai-nilai agama Dito 

berkembang dengan baik. untuk kegiatan wudhu Dito 

sudah dapat melakukan sendiri tanpa perlu 

diingatkan lagi tahapan maupun bacaan niat sebelum 

dan sesudah wudhu. Saat shalat Duha, jika di 

semester 1 Dito sudah dapat bersikap dengan tertib 

dan melafalkan dengan lengkap semua bacaan-

bacaan shalat, untuk di semester 2 ini Dito menjadi 

perlu diingatkan agar kembali untuk dapat bersikap 

dengan baik saat shalat. Misalnya saat duduk 

tasyahud akhir, Dito duduk sambil terus menerus 

merapikan sarung dan posisi kaki kanan bahkan 

sampai bacaan tasyahud akhir akan selesai. Begitu 

juga seperti saat ruku Dito terus menerus merapikan 

lipatan sarungnya sehingga tidak memperhatikan 

bacaan ruku’nya atau tengok kanan/kiri saat shalat 

 

2 Sosial Emosional 

Dalam kemampuan sosial emosional di akhir tahun 

ajaran ini, Dito sudah dapat mengikuti setiap 

kegiatan dan mengerjakan tugas serta 

menyelesaikannya dengan tuntas dan Dito dapat 

menunjukkan bahwa Dito dapat  mengerjakannya 

sendiri. Saat kegiatan tanya jawab, Dito mau dengan 

sabar menunggu gilirannya untuk menjawab 

pertanyaan ibu guru 
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3 Kemandirian 

Pada aspek perkembangan kemandirian, saat ADL 

(Activity Daily Learning), Dito dapat menggosok gigi 

sendiri, begitu juga saat mandi, Dito dapat 

menyabuni dan membilas (menggunakan shower) 

tubuhnya sendiri, kecuali untuk bagian punggung, 

Dito perlu dibantu oleh guru. 

 

4 Fisik / Motorik 

Di semester II ini aspek fisik/motorik Dito 

berkembang dengan baik, seperti pada saat menulis, 

Dito sudah dapat memegang pensil dengan cara 

yang tepat dan sudah dapat menirukan tulisan yang 

di berikan oleh guru dengan rapi, seperti “Ban, 

Mesin, Mobil, Spion, Kemudi” . Dito sudah dapat 

menulis angka dan huruf (huruf kecil dan huruf 

besar) dengan benar, hanya saja saat menulis, 

tarikan garis yang dibuat cenderung dari arah bawah 

baru ke atas 

 

5 Kognitif 

Senang rasanya melihat begitu banyak 

perkembangan Dito pada aspek kognitif di akhir 

tahun ajaran 2007-2008 ini, seperti saat mengikuti 

kegiatan “Memburu Harta Karun” di Sentra 

Eksplorasi, Dito sudah dapat membaca dan 

memahami petunjuk-petunjuk yang ditemukan. Dito 

sudah dapat membacakan cerita pendek, dengan 

diarahkan oleh guru membaca sesuai tanda baca 

.Dito sudah memahami konsep kuantitas, seperti saat 

di Sentra Musik, Dito dapat membedakan mana bunyi 

pluit panjang dan mana bunyi pluit pendek, serta 

Dito dapat menggambarkan garis panjang dan 

pendek yang mewakili masing-masing bunyi. Dito 

juga sudah mengerti konsep ke-satu, ke-dua, ke-tiga, 

dan seterusnya. Untuk konsep posisi, Dito sudah 

memahami posisi pertama, tengah dan terakhir, saat 

mengerjakan LKA (lembar kerja anak) di Sentra 

Persiapan. Dalam pemahaman terhadap konsep 

waktu, Dito dapat membedakan waktu pagi, siang, 

sore dan malam 
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6 Bahasa 

Untuk kemampuan berbahasa, Dito dapat 

mengurutkan kegiatan “Memburu Harta karun”, 

dengan sesekali diarahkan oleh guru. Ketika bermain 

di Sentra Persiapan (saat tema Sekolahku), Dito 

dapat menyebutkan 16 gambar (benda-benda yang 

ada di sekolah) yang ditunjuk (penghapus, gunting, 

pensil, pensil warna, crayon, serutan, spidol, cutter, 

buku, selotape, topi, tempat minum, tempat bekal 

makanan, tas, sendok dan jam). Dito sudah dapat 

menyebutkan tanggal, bulan dan tahun kelahirannya 

(21 januari 2003), serta kota tempat Dito lahir dan 

tinggal (Bogor) 

 

7 Seni 

Dalam aspek seni, Ketika kegiatan Sosio Drama 

(tema Polisi), Dito dapat memerankan Pak Polisi 

dengan baik, hanya saja Dito masih perlu diarahkan 

dalam mengucapkan dialog. Ketika bermain peran di 

Sentra Imajinasi, Dito dapat bermain peran dengan 

baik (berperan sebagai matahari dan awan ; 

berperan sebagai salah satu temannya ; berperan 

sebagai Ibu guru). Dalam kegiatan menggambar, 

Dito sudah pada tahap 10, yaitu bagian bawah kertas 

digunakan sebagai dasar dan gambar-gambar obyek 

yang bisa dikenali ditempatkan disitu; obyek-obyek 

ditempatkan secara tepat 
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Contoh Sampel Hasil Guntingan, Gambar, Cetakan, Dan Tulisan  
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Contoh Coretan Gambar (Sketsa) Sederhana Hasil Kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contoh Foto Anak Sedang Beraktivitas 
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Contoh Foto  
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hasil display anak  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contoh Rekaman Anekdot  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tempat : Kelompok Bermain  Tanggal  : 3 Maret 2009 

Nama  : Dinda  (D)   Guru       : Jono 

Waktu  : 09.30    

 

Pencatatan Anekdot     Komentar 

 

D Menggunting pola segitiga dengan  Pada kegiatan menggunting 

menggunakan gunting, posisi 3 jari.   D baru mencapai tahap 3 

Ia berkata “Belok-beloknya susah ya Bu” 
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Contoh Rekaman Koleksi Data 
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Contoh Catatan Dari Keluarga  

• Kartu  DDTK anak  
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A. Kepustakaan 
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GLOSARIUM 

Activity for 

Development 

 

: Aktivitas untuk mengembangkan berbagai aspek 

perkembangan. 

Actual Development  

 

: Pperkembangan yang terjadi secara nyata. 

Alternative 

Assesment 

 

: Upaya memberikan alternatif terhadap penilaian yang bersifat 

tradisional. 

Anecdotal Record 

 

 

: Cara pencatatan yang sering digunakan pada saat mengadakan 

pengamatan secara informal. 

Asesmen,  : Proses pengumpulan informasi tentang tingkatan-tingkatan, 

gaya/tipe belajar anak dan berbagai keterampilan anak yang 

didukung dengan bukti yang otentik dalam membuat keputusan 

tentang program dan proses pembelajaran. 

 

Authentic Assesment : Proses pengumpulan informasi oleh guru tentang 

perkembangan dan pencapaian pembelajaran yang dilakukan 

anak didik melalui berbagai teknik yang mampu 

mengungkapkan, membuktikan atau menunjukan secara tepat 

bahwa tujuan pembelajaran dan kemampuan (kompetisi) telah 

benar-benar dikuasai dan dicapai.   

 

Behavioristic Model 

 

 

: pengembangan kurikulum yang didasarkan pada factor 

lingkungan sebagai pembentuk perilaku anak. 

Bermain 

 

: Aktivitas yang dilakukan dengan bersenang-senang. 

Chronological ages 

 

: Usia sesuai kalender. 

Content of 

Development 

 

: Aspek perkembangan yang meliputi perkembangan bahasa, 

perkembangan moral, perkembangan kognitif, perkembangan 

motorik dan perkembangan sosial emosi. 
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Content of Program : Isi/materi yang ada dalam aspek perkembangan meliputi 

bahasa, sains, matematika, studi social, agama, seni. 

 

Curriculum Bases 

Assesment 

 

: Proses penetapan area dan kompetensi berdasarkan yang  ada 

dalam  kurikulum. 

Differences 

Curriculum 

 

: Kurikulum yang didisain sesuai dengan kebutuhan masing-

masing anak didik. 

Entering Behavior 

 

: Kemampuan awal anak. 

Evaluasi 

 

: Penilaian hasil belajar anak. 

Golden Ag 

 

: Masa kritis anak yang terjadi di rentang usia 0-8 tahun. 

Individual 

defferences 

 

: Perbedaan perkembangan yang bersifat invidual. 

Individual Learning : Pembelajaran secara individu yang disesuaikan dengan 

kebutuhan. 

 

Interacionist ModeL : pengembangan kurikulum harus perpaduan antara penelaahan 

potensi bawaan anak dan bagaimana lingkungan memfasilitasi 

berkembanganya berbagai potensi bawaan tersebut. 

 

Kecerdasan 

 

: Kemampuan dalam bidang tertentu.  

Kematangan 

 

 

: Keadaan individu dalam perkembangan yang ditandai 

sempurnanya fungsi organ tubuh dan psikis secara actual. 

Kurikulum 

 

 

: Seperangkat pedoman/acuan dalam melaksanakan 

perencanaan, proses dan penilaian pembelajaran anak.  

Learning Style 

 

: Gaya belajar. 

Maturisional model 

 

 

: Pengembangan kurikulum didasarkan pada pengenalan dan 

pemahaman potensi bawaan yang dimiliki anak. 

Mental ages 

 

: Tugas perkembangan yang harus dikuasai secara normatif. 

Model Kurikulum 

 

 

: Pemilihan konsep pembelajaran yang dilaksanakan lembaga 

pendidikan. 

Need Assesment 

 

 

 

: Mengumpulkan informasi tentang kondisi kemampuan secara 

actual, sesuai dengan seberapa jauh kesenjangan antara 

kemampuan standar normatif dengan kemampuan aktualnya. 
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Observasi 

 

 

 

: Cara  pengumpulan data penilaian yang pengisiannya 

berdasarkan atas pengamatan langsung terhadap sikap dan 

perilaku anak. 

Pendekatan 

 

: Proses, cara, metode yang dilakukan. 

Pengukuran 

 

: Kemampuan untuk menghitung hasil observasi. 

Performance 

Assesment, 

: Pengumpulan data anak dengan cara memberikan kesempatan 

kepada anak untuk menampilkan pemahaman mereka akan 

sebuah konsep atau keterampilan mereka. 

Perkembangan 

 

 

: pola gerakan atau perubahan yang dimulai dari pembuahan dan 

berlanjut sepanjang siklus kehidupan. 

Peta Kemampuan 

Anak 

 

: Gambaran posisi kemampuan anak di setiap aspek 

perkembangan. 

Portofolio 

 

: Kumpulan hasil perkembangan anak yang telah tersusun. 

Preskripsi 

 

: Program pendidikan yang diindividualkan. 

Prosedur Asesmen 

 

: Tahap kegiatan asesmen. 

Running Record 

 

 

: Pencatatan hasil pengamatan ketika pengamatan sedang 

berlangsung. 

Standardize 

Assesment 

 

 

 

: Metode pengukuran yang dilakukan secara formal dengan 

menggunakan perangkat instrument yang dirancang dan 

diujicoba terhadap sejumlah anak dalam jumlah yang besar, 

yang merupakan representasi populasinya. 

Teknik Asesmen 

 

: Cara melakukan asesmen. 

Time Sampling 

 

 

 

: Mengarahkan observer untuk mempersempit perhatian dengan 

merekam aspek tertentu dari perilaku sebagaimana terjadinya 

dalam interval waktu tertentu. 

Transdisiplin : Pendekatan yang bersifat kolektif yang memanfaatkan 

pengetahuan dan kemampuan analisis manusia dalam 

memahami sistem yang lebih besar dan kompleks. 
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