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lhamdulilah dan puji syukur kami panjatkan kehadirat Ilahi Robbi yang atas berkat 

Rahmat dan Karunia-Nya, buku Kurikulum Bermain Kreatif Berbasis Kecerdasaran 

Jamak ini akhirnya dapat hadir ditengah-tengah Para Pembaca sekalian. Buku ini 

merupakan obsesi penulis dalam menyumbangkan berbagai ikhtiar untuk ikut mewujudkan cita-

cita agar anak Indonesia tumbuh dan berkembang menjadi manusia dewasa yang berbudaya dan 

berperilaku Indonesia, berwawasan global serta memiliki daya saing.  
Buku ini ditulis berdasarkan pada berbagai referensi dan hasil riset baik yang tertuang dalam 

disertasi program doktor maupun dari riset panjang berkesinambungan (longitudinal research) 

pada ketiga putera-puteri penulis yang sejak lahir tumbuh dan kembang memang selalu bersama 

penulis. Mereka hadir dalam kehidupan keseharian keluarga penulis. Mereka terus diamati, sejak 

bangun tidur sampai mereka tidur kembali; sehingga Insha Allah buku ini telah memenuhi 

kaidah-kaidah keilmiahan berdasarkan pengalaman langsung yang tersimpan dalam catatan hari 

demi hari, bulan demi bulan dan dari tahun ke tahun. Sejak mereka dilahirkan sampai akhir usia 6 

(enam) tahun.   
Pendidikan adalah investasi panjang, bahkan sangat panjang jika dipahami hasil riset terkini 

tentang anak usia dini, dimana potensi berbagai kecerdasan anak itu sudah terbentuk dari sejak 

terjadinya pembuahan yang dalam prosesnya banyak dipengaruhi oleh kondisi sebelumnya, 

kondisi selama kehamilan dan kondisi setelah anak itu dilahirkan. Oleh sebab itu, kondisi pra 

nikah, kondisi selama proses kehamilan sampai dengan kondisi setelah bayi lahir sudah 

seharusnya menjadi perhatian serius dari pasangan calon ayah dan ibu dan selanjutnya menjadi 

ayah dan ibu yang cerdas dan hebat bagi anak-anaknya. 

Semua pendidik PAUD, yaitu orangtua di rumah, guru di sekolah dan orang dewasa lainnya 

serta masyarakat belajar yang berada di lingkungan dimana anak usia dini tumbuh dan 

dibesarkan perlu memahami bahwa menumbuhkembangkan potensi kecerdasan masing-masing 

anak adalah merupakan suatu keharusan, bila memang orangtua bercita-cita mewujudkan anak 

usia dini yang sehat, cerdas, ceria dan berahlak mulia. 

Segala sesuatunya perlu dipersiapkan dengan serius, cerdas dan matang. Hanya dengan 

persiapan tersebutlah segala kegiatan, segala rencana dan segala cita-cita dapat terwujud   

termasuk dalam keinginan untuk memiliki anak dengan berbagai potensi kecerdasan yang 

optimal. Itulah mengapa kita semua perlu memahami makna pengembangan sebuah kurikulum, 

baik yang dibuat secara sengaja dan terencana atau- pun juga kurikulum yang terjadi karena 

adanya interaksi dan kebiasaan dan aturan yang berlaku didalam keluarga ataupun masyarakat. 



 
 

 
 

vi Pengantar Penulis 

Bermain adalah wahana anak dalam memperoleh berbagai pengalaman yang nantinya akan 

sangat berguna dalam perjalanan kehidupannya. Bermain adalah dunia anak-anak, dan bermain 

itu dilakukan hampir oleh semua makhluk ciptaan Tuhan. Oleh sebab itu ada ungkapan “animal 

like play, primate more play, and human the most play...”. Melalui kegiatan bermain inilah berbagai 

makhluk ciptaan Tuhan ini tumbuh fisiknya, berkembang psikisnya dan di dalam buku ini 

berbagai potensi kecerdasan anak diharapkan dapat terwujud melalui kegiatan bermain kreatif. 

Penulis mengkaji secara mendalam apa mengapa dan bagaimana pengembangan kurikulum yang 

berbasis bermain dalam rangka mewujudkan potensi kecerdasan jamak masing-masing anak. 

Penulis yakin bahwa setiap anak itu unik dan memiliki potensi kecerdasan jamak yang berbeda. 

Setiap Anak Cerdas, bila sejak dini orangtua, guru dan orang dewasa lainnya yang ada disekitar 

anak selalu menstimulasi perkembangan kecerdasan mereka sesuai dengan potensi kecerdasan 

yang dimiliki oleh anak.  

 Buku ini hadir untuk menjawab tantangan tentang kebagaimanaan strategi jitu dalam 

rangka mengembangkan Kurikulum Program Kegiatan Bermain yang berbasis Kecerdasan Jamak, 

baik yang dilakukan oleh orangtua/ di rumah dalam program stimulasi awal atau dikenal dengan 

program parenting; Dan juga tentunya bagi guru anak usia dini diberbagai Lembaga PAUD yang 

memang berkewajiban untuk mengembangkan Kurikulum Program Kegiatan Bermain. Selain itu, 

buku ini diharapkan dalam menjadi buku rujukan bagi mahasiswa di Perguruan Tinggi mulai dari 

jenjang S1, S2 dan S3 serta para pemerhati, peneliti dan pengembang program PAUD. Selamat 

membaca dan mempraktekkannya !. 

 

 

Jakarta, April 2020  
Salam sehat selalu,  

 

 

Yuliani Nurani  
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Ku dedikasikan untuk… 

 
 
 
 
 
 
 

Seluruh Orangtua dari kalangan manapun mereka  

berasal…orang kaya, orang setengah kaya, orang miskin atau 

orang miskin habis sekalipun yang selalu mendambakan anak 

yang “sehat cerdas ceria dan berahlak mulia”. Mereka yang 

telah merawat, mengasuh dan mendidik anak-anaknya dengan 

sepenuh hati serta guru-guru Anak Usia Dini yang telah 

membelajarkan diri setiap insan sehingga menjadi manusia 

kecil yang selalu dahaga akan ilmu... 
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Between the blue sky and green land 

No one can stop us to play.... 
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2 Pendahuluan 

 

Deskripsi Singkat 
 

“Sehat, Cerdas, Ceria, dan Berakhlak Mulia”, inilah sebait ungkapan indah dan sarat makna yang 

menjadi semboyan pengasuhan, pendidikan, dan pengembangan anak usia dini di Indonesia.  

Dalam rangka turut serta mewujudkan insan Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, dan 

berakhlak mulia tersebut maka pengasuhan, pendidikan, dan pengembangan anak usia dini 

haruslah dipersiapkan secara terencana, terpadu, dan menyeluruh serta melibatkan semua pihak 

yang dapat mempengaruhi proses tumbuh kembang anak usia dini.  

Pengembangan sumber daya manusia merupakan faktor kunci kesuksesan pembangunan 

suatu bangsa, karena itu berbagai upaya pengembangan sumber daya manusia haruslah 

merupakan suatu proses yang berkesinambungan sejak usia dini. Anak usia dini merupakan 

generasi penerus bangsa yang memiliki potensi untuk tumbuh dan berkembang secara optimal 

maka pendidikan yang diberikan haruslah layak dan sesuai dengan keberbedaan individu.  

Pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan yang paling mendasar menempati posisi 

yang sangat strategis dalam pengembangan sumber daya manusia (Depdiknas, 2015:1). Mengingat 

anak usia dini, yaitu anak yang berada pada rentang usia lahir sampai dengan enam tahun 

merupakan rentang usia kritis dan sekaligus strategis dalam proses pendidikan yang dapat 

mempengaruhi proses serta hasil pendidikan pada tahap selanjutnya (Depdiknas, 2015:2). Itu 

artinya periode ini merupakan periode kondusif untuk menumbuhkembangkan berbagai 

kemampuan fisiologis, kognitif, bahasa, sosioemosional, dan spiritual.  
Pendidikan adalah hal yang sangat penting untuk diperoleh semua anak karena pendidikan 

merupakan salah satu modal yang harus dimiliki oleh setiap individu untuk meraih kesuksesan dalam 

hidupnya. Keberlangsungan pendidikan bagi setiap warga negara perlu mendapat perhatian yang 

serius dari berbagai pihak terutama pemerintah. Peran dan tanggung jawab pemerintah terhadap 

pengasuhan, pendidikan dan pengembangan anak usia dini di Indonesia telah diwujudkan dalam 

bentuk berbagai kebĳakan dan kesepakatan baik dalam lingkup nasional maupun internasional. 
 

Secara nasional, acuan kebĳakan pengasuhan, pendidikan, dan pengembangan anak usia dini 

di Indonesia memiliki landasan hukum, seperti paparan pada paragraf berikut. 
 

 Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28B ayat 2 dinyatakan bahwa setiap anak 

berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari 

kekerasan dan diskriminasi. Selanjutnya pada pasal 31 ayat 1 dipertegas bahwa setiap warga 

negara berhak mendapat pendidikan;  
 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak, pasal 3 yang 

berbunyi, “perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak agar dapat hidup, 

tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat 

kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya 

anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera” sedangkan berkaitan dengan hak 

memperoleh pendidikan tertulis pada pasal 9 ayat 1 yang berbunyi, “setiap anak berhak 

memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat  
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kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya (Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak. 2002:5); 

 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3 yang 

berbunyi, “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak 

serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 

bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, 

dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Undang-Undang RI No. 20 

Tahun 2003, 2004:4), sedangkan berkaitan pendidikan anak usia dini tertulis pada pasal 28 ayat 1 

yang berbunyi “Pendidikan anak usia dini diselenggarakan bagi anak sejak lahir sampai dengan 

enam tahun dan bukan merupakan prasyarat untuk mengikuti pendidikan dasar”. Selanjutnya 

pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ditegaskan 

bahwa pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak 

sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan 

pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak 

memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.  
Berdasarkan landasan kebĳakan tersebut maka dapat dimaknai bahwa pendidikan yang 

diberikan kepada anak usia dini merupakan intervensi lingkungan untuk mengoptimalkan 

pertumbuhan dan perkembangan anak. Apabila bangsa Indonesia menginginkan warga 

negaranya menjadi cerdas maka hak atas pendidikan perlu diberikan seluas-luasnya kepada 

semua golongan masyarakat, sejak usia dini sampai usia lanjut.  
Berdasarkan beberapa sumber (Napitupulu, 2001:159-162; Komisi Nasional untuk UNESCO; 

Kerangka Besar Pengembangan PAUD di Indonesia / KBPPI:2011:4) secara internasional, 

perhatian terhadap pendidikan anak usia dini semakin serius sejak dicanangkannya: (1) 

Pendidikan Untuk Semua (Education for All) di Jomtien-Thailand (1990) yang memperjuangkan 

kesejahteraan bagi anak di seluruh dunia; (2) Konvensi tentang hak-hak anak (Convention on The 

Right of the Child) yang menegaskan bahwa perlunya perlindungan dan perkembangan anak 

dalam mendapatkan layanan pendidikan dasar dan keaksaraan; (3) Deklarasi Dakar di Senegal 

(2000) yang bertemakan pendidikan untuk semua dan semua untuk pendidikan (Education for all 

and all for education). Pada butir pertama dari enam tujuan dalam dokumen kerangka aksi 

pendidikan untuk semua (The Dakar Framework for Action Education for All) ) telah disepakati bahwa 

perlu memperluas dan memperbaiki keseluruhan perawatan dan pendidikan bagi anak usia dini, 

terutama bagi anak-anak yang sangat rawan dan kurang beruntung”, sedangkan butir kedua 

berbunyi “menjelang tahun 2015, menjamin semua anak, khususnya anak perempuan, anak-anak 

dalam keadaan sulit dan anak yang termasuk minoritas etnik, mempunyai akses, bebas, dan wajib 

menyelesaikan pendidikan dasar dengan kualitas yang baik.  
Selain hal tersebut di atas juga terdapat beberapa pertemuan tingkat dunia, di antaranya: (1) 

pertemuan pendidikan dunia di New York (2002), yang telah menyepakati untuk menciptakan 

dunia yang aman bagi anak (World Fit for Children) dengan dicanangkannya kehidupan yang sehat bagi 

anak. Salah satu prinsip yang terkait dengan kesehatan menyebutkan bahwa setiap anak harus 
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memulai kehidupan dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Kelangsungan hidup, perlindungan, 

pertumbuhan, dan perkembangan anak dalam keadaan sehat dan gizi yang memadai merupakan hal 

yang mendasar dari pembangunan manusia; (2) Pertemuan di Kairo-Mesir (2003), yang agenda utama 

masalah perawatan dan pengembangan anak usia dini (Early Childhood Care and Development); dan (3) 

Pertemuan negara ASEAN di Jakarta (2004) berupa seminar dengan tema “The 3rd Regional Seminar for 

ASEAN Project on Early Childhood Care and Development (ECCD) yang membahas tentang advokasi 

dan mobilisasi sosial tentang ECCD dalam konteks global.  
Berbagai bentuk kebĳakan dan kesepakatan baik secara nasional maupun internasional di atas, 

telah mendorong pemerintah Indonesia untuk menyusun berbagai program yang terkait dengan 

pengasuhan, pendidikan, dan pengembangan anak usia dini. Sebagai wujud nyata komitmen 

pemerintah adalah ditetapkannya beberapa kebĳakan dasar yang termuat dalam dokumen 

Program Nasional Bagi Anak Indonesia (PNBAI) sampai 2015, yang isinya adalah: (1) 

Mewujudkan anak yang sehat, tumbuh dan berkembang secara optimal melalui pemberdayaan 

masyarakat, peningkatan kerja sama lintas sektoral, perbaikan lingkungan, peningkatan kualitas 

serta jangkauan upaya kesehatan, peningkatan sumber daya, pembiayaan dan manajemen 

kesehatan, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; (2) Mewujudkan anak yang 

cerdas, ceria, dan berakhlak mulia melalui upaya perluasan aksesibilitas, peningkatan kualitas, 

dan efisiensi pendidikan serta partisipasi masyarakat; (3) Mewujudkan perlindungan dan 

partisipasi aktif anak melalui perbaikan mutu pranata sosial dan hukum, pemerataan dan 

perluasan jangkauan pelayanan terutama bagi anak yang berada dalam keadaan darurat dalam 

jaringan kerja nasional dan internasional (Jalal, 2005:16). 
 

Berdasarkan sejumlah rujukan tersebut jelaslah bahwa setiap warga negara Indonesia wajib 

memperoleh pendidikan yang berlangsung secara terus menerus seumur hidup. Khusus tentang 

tujuan pendidikan anak usia dini dapat dimaknai bahwa setiap lembaga pendidikan anak usia 

dini baik formal, informal, dan nonformal bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan 

pendidikan yang kondusif, demokratis, dan koperatif agar semua potensi serta dimensi 

perkembangan yang ada dalam diri anak dapat berkembang dengan optimal sesuai dengan 

potensi yang ada pada diri masing-masing anak.  
Pada dasarnya selain mengacu pada berbagai landasan yuridis di atas, penyelenggaraan 

pendidikan anak usia dini haruslah memiliki landasan teoritis dan empiris yang merupakan 

kumulatif dari pendidikan yang dilaksanakan dari masa ke masa. Perlu adanya kesadaran dari 

pihak orang tua bahwa mereka adalah pendidik yang pertama dan utama bagi seorang anak di 

dalam keluarga. Atau dengan perkataan lain orang tua merupakan pendidik alamiah bagi 

anaknya sendiri. Selain itu, berdasarkan landasan spiritual orang tua sesuai dengan kodratnya 

sebagai mahluk Tuhan diberkahi tanggung jawab untuk mengatur dan memimpin kehidupan 

(khalifah) di muka bumi ini terutama pada periode awal kehidupan anaknya. Mengutip Hadits 

Nabi Muhammad SAW yang ditulis kembali oleh Abdur Rahman (2008:17) dinyatakan bahwa 

”Muliakanlah anak-anakmu dan didiklah mereka dengan baik”; dalam hadist lain disebutkan 

bahwa ”Tiada suatu pemberian apapun yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya selain 
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 pendidikan yang baik”. Itu artinya, mendidik dan memberikan tuntunan merupakan sebaik-

baiknya hadiah dan hadiah paling indah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya dengan 

nilai yang jauh lebih baik dari pada dunia dan segala isinya (Abdur Rahman, 2008: 17). 

Ditinjau dari sisi jumlah anak usia dini di Indonesia yang terlayani oleh program pendidikan, 

data tahun 2005 menunjukkan bahwa dari 28 juta anak usia lahir-6 tahun, sebanyak 73 persen atau 

sekitar 20,4 juta anak belum mendapatkan pendidikan usia dini; sedangkan sisanya 27 persen atau 

sekitar 2,7 juta anak sudah mengeyam pendidikan usia dini di lembaga pendidikan nonformal 

seperti kelompok bermain, tempat penitipan anak, dan taman kanak-kanak (Gutama, 2006). 

Berdasarkan data tersebut yang cukup memprihatinkan bahwa rasio layanan lembaga pendidikan 

anak usia dini terhadap anak yang dapat dilayani baru mencapai perbandingan 1:86. Melalui 

gerakan pengembangan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal telah terjadi peningkatan 

terutama pada program kelompok bermain jumlah anak yang terlayani mencapai 150.501 

sebelumnya hanya sekitar 4800 anak dan di taman penitipan anak ada 15.305 sebelumnya hanya 

sekitar 9200 anak (Jalal, 2005:3-4). 
 

Melihat kenyataan tersebut maka diperlukan adanya suatu terobosan untuk memberdayakan 

dan mensinergikan semua potensi yang telah ada di masyarakat dalam rangka tercapainya 

layanan terhadap tumbuh kembang anak secara utuh, menyeluruh, dan terintegrasi.  

Proses pembelajaran pada anak usia dini hendaknya dilakukan dengan tujuan memberikan 

konsep-konsep dasar yang memiliki kebermaknaan bagi anak melalui pengalaman nyata yang 

memungkinkan anak untuk menunjukkan aktivitas dan rasa ingin tahu (curiousity) secara optimal. 

Kemudian menempatkan posisi guru sebagai pendamping, pembimbing, serta fasilitator bagi 

anak. Proses pendidikan seperti ini dapat menyeimbangkan bentuk pembelajaran yang hanya 

berorientasi pada kehendak guru yang menempatkan anak secara pasif dan guru menjadi 

dominan. Kebergantungan (dependent) anak pada pendidik di awal kehidupannya memang 

sesuatu yang wajar dan dengan berjalannya waktu ada saatnya anak harus lebih mandiri 

(independent) sehingga perlu adanya keseimbangan antara peran dan pola pengasuhan dari 

pendidik yang terlalu dominan menjadi lebih demokratis agar anak memiliki kebebasan untuk 

mengeksplorasi dunia di sekitar. 
 

Pada kenyataannya, pembelajaran yang berpusat pada anak untuk sementara ini masih jauh 

dari yang dinginkan. Hal ini dibuktikan dengan kenyataan di lapangan, seperti yang diungkap 

oleh pengamat pendidikan Arief Rachman (2004:9) bahwa proses belajar mengajar di sekolah 

sampai saat ini masih berpusat pada guru (teacher centered) dan belum pada anak (student centered). 

Hal ini dapat dimaknai bahwa proses pembelajaran di sekolah cenderung tidak mengembangkan 

cara berpikir kritis, kreatif, dan inovatif tetapi hanya memperkokoh kemampuan otak sebelah kiri. 

Fenomena yang tampak adalah banyak guru mendidik anaknya agar duduk manis, diam, dan 

menjadi pendengar saja. Anak kreatif yang selalu bergerak dan banyak bertanya justru dipandang 

sebagai anak yang nakal dan memusingkan. 

Pendapat di atas didukung oleh hasil penelitian Musthafa (2005:1-3) bahwa terdapat beberapa 

permasalahan pembelajaran yang terjadi di kelas, yaitu: (1) peran guru masih sangat dominan, hal  
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ini dibuktikan dengan kegiatan utama guru di dalam kelas hanyalah menyampaikan informasi 

yang bersifat satu arah sehingga anak cenderung menjadi pasif, (2) sebagian besar guru 

menyandarkan pemilihan bahan ajarnya pada buku teks yang telah baku sehingga peserta didik 

kurang mendapatkan perspektif yang realistik dan berdayaguna bagi pemecahan maalah dalam 

kehidupan sehari-hari, adanya pengaturan tempat duduk dan penugasan yang cenderung 

mengisolasi satu anak dengan anak lainnya sehingga mempersulit komunikasi dan pertukaran 

pikiran antarpeserta didik, serta (4) pertanyaan yang dilontarkan lebih banyak bersifat konvergen 

daripada divergen sehingga melumpuhkan kreativitas anak (dis-empowering).  
Hal tersebut di atas telah berdampak pada pola mengajar guru dan memunculkan fenomena 

berperilaku baru pada anak seperti ketakmampuan mengekspresikan pendapat, berpikir 

simplistik, terperangkap dalam kedangkalan pikiran sendiri-sendiri, dan kelumpuhan kognisi.  
Padahal seharusnya setiap guru memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen 

pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan 

pendidikan nasional. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar 

Nasional Pendidikan pada bab VI dituliskan bahwa pendidik anak usia dini harus memiliki 

kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial.  
Pada paparan selanjutnya, kompetensi yang menjadi fokus untuk dikembangkan adalah 

kompetensi profesional, di mana guru anak usia dini haruslah: (1) menguasai kurikulum yang 

berorientasi pada perkembangan anak, (2) menguasai strategi pendekatan kepada anak, (3) 

pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar, (4) pengelolaan pembelajaran yang bervariasi, 

dan sistem penilaian yang kreatif (Syamsuddin, 2006:27-36). Apabila guru anak usia dini memiliki 

sejumlah kompetensi tersebut maka diharapkan mereka mampu mengembangkan berbagai model 

pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan serta sesuai dengan situasi dan kondisi di mana 

proses pembelajaran tersebut berlangsung (contextual learning).  
Seiring dengan diluncurkannya kurikulum 2013, salah satu prioritas penting yang ingin 

diwujudkan adalah adanya perubahan pola pikir dan pola tindak di kalangan peserta didik yang 

selama ini cenderung pasif dan statis agar menjadi lebih aktif, dinamis dan kreatif. Pola pikir dan 

pola tindak yang kreatif perlu dibiasakan sejak usia dini, karena pada rentang usia dini, lahir 

sampai delapan tahun anak mengalami masa keemasan (the golden years), di mana anak-anak 

tersebut sangat peka terhadap pengaruh dan perubahan yang berasal dari lingkungan sekitarnya.  
Berhubungan dengan bakat kreatif yang dimiliki oleh setiap individu, Semiawan (2002:126) 

menyatakan bahwa pada dasarnya setiap anak dilahirkan memiliki bakat kreatif tertentu. Bakat 

kreatif inilah yang kelak menjadi berbagai bentuk kreativitas yang berguna bagi kehidupan 

pribadi anak. Berhubungan dengan istilah kreativitas, Angelou (http://www.com) secara umum 

menjelaskan bahwa kreativitas ditandai dengan adanya kemampuan untuk menciptakan, 

mengadakan atau menemukan suatu bentuk baru melalui keterampilan imajinatif; sedangkan 

Santrock (2002:327) berpendapat bahwa kreativitas adalah kemampuan untuk memikirkan sesuatu 

dengan cara-cara yang baru dan tidak biasa serta melahirkan suatu solusi yang unik terhadap 

masalah-masalah yang dihadapi. 
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Bakat kreatif pada setiap anak perlu dikenali, dipupuk, dan dikembangkan melalui stimulasi yang 

tepat agar kreativitas anak dapat terwujud. Ekspresi tertinggi dari keberbakatan adalah kreativitas 

yang ditampilkan oleh individu. Potensi kreatif yang terdapat dalam diri setiap individu dapat di 

observasi saat anak melakukan kegiatan bermain karena bermain adalah dunia anak dan 

umumnya terjadi secara alamiah. Melalui kegiatan bermain anak mampu mengembangkan potensi 

yang tersembunyi di dalam dirinya secara aman, nyaman, dan menyenangkan. 

Pada kenyataannya, masih ada sebagian orang yang berpikir bahwa bermain hanya penting 

untuk mengisi waktu luang anak. Pandangan ini tentu saja tidak benar karena bagi anak bermain 

merupakan ‘pekerjaan’ dan alat yang digunakannya untuk bekerja adalah adalah alat 

permainannya. Melalui bermain dan alat permainannya, anak belajar mengenali diri dan dunia 

sekitarnya melalui eksplorasi dan meneliti berbagai hal yang dilihat, didengarkan dan 

dirasakannya. Sejalan pernyataan tersebut, Irawati berpendapat “bermain tentu menyenangkan 

dan merupakan suatu hal yang sangat menggembirakan bagi anak karena anak menemukan 

dunia mereka yang sebenarnya. Irawati melanjutkan bahwa sering terjadi kesalahan yang 

dilakukan orang tua, guru, dan atau pengasuh anak dalam mengartikan tentang pentingnya 

bermain pada usia dini. Kesalahan yang umum terjadi adalah bermain selalu dikaitkan dengan 

berbagai sarana bermain yang harus disediakan oleh orang dewasa.  

(http://www.indomedia.com/bpost/012006/24/opini/-opini1.htm-/) 
 

Selain itu, masih banyak lembaga pendidikan anak usia dini yang belum dapat menyediakan 

lingkungan bermain yang dapat merangsang kreativitas anak. Praktik pendidikan lebih 

memperhatikan struktur berpikir yang ada di belahan otak kiri saja. Sejak dini anak-anak sudah 

“dipaksa” untuk mempelajari deretan panjang angka-angka dan menghafal huruf (Ratnawati, 

2010:5). Belum lagi pembelajaran yang dilakukan oleh para pengajar lebih bersifat men-drill yang 

notabene adalah kegiatan yang “memaksa” menguasai sesuatu dengan cara menghafal. Bahkan ada 

beberapa oknum yang dengan sengaja memindahkan begitu saja cara belajar membaca, menulis, 

dan berhitung (calistung) di sekolah dasar yang bersifat skolastik ke dalam pembelajaran bagi 

anak usia dini khususnya di Taman Kanak-kanak ataupun Raudhatul Athfal. Permasalahan yang 

terjadi adalah anak dibelajarkan tidak melalui bermain, padahal dunia mereka adalah dunia 

bermain. Pembelajaran yang demikian dapat membebani pola berpikir anak dan pada akhirnya 

dapat mematikan kreativitas.  
Padahal pemahaman tentang belajar bagi anak usia dini berbeda dengan orang dewasa. Bagi 

anak usia dini kegiatan belajar tidaklah selalu harus dengan keadaan yang teratur dan berjangka 

waktu tertentu. Akan tetapi, peristiwa belajar mungkin saja terjadi saat anak sedang berlari-lari 

dengan teman-temannya di halaman sekolah ataupun lewat sebuah nyanyian yang didendangkan 

oleh gurunya. Dalam kegiatan bermain yang sebenarnya anak diharapkan menemukan 

pembelajaran yang hakiki. Oleh karena itu, jangan ada pemaksaan terhadap anak. 

Paradigma terkini tentang pendidikan bagi anak usia dini telah menumbuhkan pendekatan 

yang holistik. Anak dipandang sebagai individu yang utuh sehingga membutuhkan pelayanan  
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 yang menyeluruh pula. Hal ini tidak hanya berkenaan dengan berbagai aspek perkembangan 

anak saja tetapi juga penanganan dari berbagai pihak seperti keluarga yang merupakan 

lingkungan pertama dan utama yang bertanggung jawab terhadap pendidikan dini bagi anak; 

sekolah yaitu lingkungan formal yang telah terstruktur dan memiliki sejumlah program yang 

terencana; dan masyarakat yang merupakan lingkungan masyarakat diluar keluarga yang secara 

langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi pembentukan pribadi anak.  
Setiap anak lahir dengan lebih dari satu bakat tetapi bakat tersebut bersifat potensial dan 

ibaratnya belum muncul dalam wujud yang nyata. Untuk itulah anak perlu diberikan pendidikan 

yang sesuai dengan perkembangannya dengan memperkaya lingkungan belajar, memberi peluang 

kepada anak untuk menyatakan diri, berekspresi, berkreasi, dan menggali sumber-sumber yang 

terunggul serta tersembunyi dalam diri anak. Selain itu, pada hakikatnya anak adalah mahluk 

individu yang membangun sendiri pengetahuannya. Itu artinya guru tidaklah dapat menuangkan 

air begitu saja ke dalam gelas yang seolah tanpa isi karena pada dasarnya anak lahir sudah 

membawa sejumlah potensi yang siap untuk ditumbuhkembangkan melalui pemberian stimulasi 

dari lingkungan. 
 

Semua anak pada dasarnya adalah cerdas. Melalui kecerdasan yang dimilikinya setiap anak 

mampu mengeksplorasi dunianya dan memecahkan masalah yang dihadapinya. Berbagai 

kecerdasan yang dimiliki oleh masing-masing anak ini dapat menjadi modalitas dalam belajar.  
Berdasarkan hasil penelitian Gardner (http://www.thomasarmstrong.com-

/multipleintelligences. htm) yang merasa tertantang untuk membuktikan opini umum yang 

meyakini bahwa kecerdasan itu dapat dilihat secara objektif dan tidak hanya dilihat dari suatu 

penilaian angka berupa skor IQ semata. Penelitian Gardner bermula dari maraknya tes IQ yang 

sangat terlihat kesenjangannya saat itu, serta ketertarikannya mengamati budaya dan paradigma 

umum masyarakat tentang kecerdasan yang dianggap paling populer hanya terletak pada 

linguistik dan logika matematika saja (edu dev center, inc). Berdasarkan hasil penelitiannya Gardner 

mengklaim bahwa ada berbagai macam kecerdasan pada diri manusia yang berhubungan dengan 

cara mengajar dan belajar. Sampai akhirnya Gardner menemukan kenyataan bahwa pada 

dasarnya manusia memiliki 7 (tujuh) kecerdasan dasar yang berbeda pada setiap orang (edu dev 

center, inc). Pada perkembangan selanjutnya Gardner dan rekan-rekannya menemukan berbagai 

kecerdasan lainnya, yaitu naturalis dan eksistensialis. Samples (2000:117) juga mengemukakan 

pandangannya tentang kecerdasan jamak bahwa anak sebagai manusia memiliki sejumlah 

kecerdasan yang dapat digunakan sebagai modalitas dalam belajar.  
Pada kenyataannya, pada masyarakat awam di Indonesia sampai saat ini masih terdapat 

pandangan yang keliru dalam mendefinisikan kecerdasan. Kecerdasan dianggap sebagai sesuatu 

yang tunggal. Seorang anak dikatakan cerdas jika ia memiliki kecakapan menonjol dalam bidang 

bahasa dan matematis. Sebagai contoh, seorang anak yang berhasil memperoleh skor tinggi dalam 

tes yang mengukur kecerdasan matematis dan bahasa dikatakan lebih cerdas dibandingkan anak  

yang mampu menari dengan lemah gemulai, mampu bermain musik, terampil dalam berolah 

tubuh atau anak yang peka pada suara hewan yang terdapat di lingkungan sekitarnya. Sebagian 
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 besar anak tersebut di atas tidak menerima penguatan di lembaga pendidikan, seolah mereka 

tidak dapat dibanggakan dan kurang dihargai. 
 

Selanjutnya, Amstrong (2002:viii-ix) menyatakan bahwa teori kecerdasan jamak telah 

memunculkan paradigma baru berkaitan dengan sistem persekolahan. Pertama, dahulu, sekolah 

tepatnya para guru, memisahkan atau memberikan identifikasi kepada peserta didiknya sebagai 

anak yang pandai di satu sisi dan anak yang bodoh di sisi lainnya. Sekarang, melalui penerapan 

kecerdasan jamak, ternyata tidak ada anak yang bodoh, setiap anak hampir dapat dipastikan 

memiliki satu atau dua jenis kecerdasan yang menonjol. Kedua, dahulu, suasana kelas cenderung 

monoton dan membosankan karena guru biasanya hanya bertumpu pada satu atau dua jenis 

kecerdasan saja dalam mengajar, yaitu kecerdasan bahasa dan logika matematika saja. Sekarang, 

melalui pembelajaran yang berbasis pada delapan jenis kecerdasan, seorang guru dapat membuat 

variasi metode dan gaya mengajarnya. Ketiga, dahulu, sebagian guru seringkali agak kesulitan 

dalam membangkitkan minat atau gairah belajar peserta didiknya. Sekarang, melalui teori 

kecerdasan jamak, guru dapat memunculkan berbagai media dan sumber belajar yang terdapat di 

lingkungan sekitar melalui contoh-contoh yang konkret dan nyata sehingga mudah dipahami oleh 

anak. 
 

Hal tersebut di atas, terjadi akibat dari sistem pembelajaran yang lebih memusatkan pada 

pemahaman secara kebahasaan atau berlogika matematika sehingga anak-anak dengan 

kecerdasan linguistik dan logika matematika sajalah yang dipandang sebagai anak cerdas. Melalui 

paradigma terkini tentang kecerdasan jamak maka dapat diasumsikan bahwa: (1) tidak ada anak 

yang bodoh, para guru seharusnya dapat memandang anak sebagai manusia yang memiliki 

potensi untuk berprestasi sesuai jenis kecerdasan yang dimilikinya; (2) banyak cara untuk 

membelajarkan suatu bidang pengetahuan pada anak, para guru seharusnya memberikan layanan 

dan kesempatan bagi setiap anak dengan jenis kecerdasan yang berbeda untuk mempelajari 

bidang pengetahuan yang sama; dan (3) perlu adanya penghargaan serta aktualisasi diri pada 

setiap anak untuk menunjukkan keunggulannya di salah satu atau dua jenis kecerdasan yang 

dimilikinya. 
 

Pada kenyataannya, kecerdasan jamak seringkali justru dapat membantu para pendidik 

termasuk orang tua untuk mengenali kelebihan dan kekurangan dalam diri seorang anak. 

Walaupun demikian para pendidik jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan tentang 

kecenderungan kecerdasan yang dimiliki oleh anak, tanpa memberikan kesempatan pada anak 

untuk bereksplorasi, bekerja dengan keterampilan sendiri dan mengembangkan kemampuan 

mereka sendiri (http://www.family-discovery.com/detail2.asp?menu=detail2&id=6).  
Kecerdasan yang dimiliki oleh seorang anak hanya akan berarti apabila dapat diterapkan 

dalam kehidupan sehari-hari, yang dikenal dengan istilah kecakapan hidup (life skills). 

Berdasarkan hasil penelitian Maddaleno dan Infante (2001:5), mengidentifikasi terdapat tiga 

kategori kunci tentang life skill, yaitu keterampilan sosial dan interpersonal, keterampilan kognitif,  
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dan keterampilan meniru emosi (emosional copying skills). Melalui berbagai kecakapan hidup yang 

dikuasainya, diharapkan anak akan mampu bertahan hidup dan bertanggung jawab terhadap diri 

mereka sendiri.  

Pada dasarnya, Catron dan Allen (1999:205) menyatakan bahwa pembelajaran kecakapan 

hidup bertujuan agar anak mampu mengurus diri sendiri (self help) dan kemudian mampu 

menolong orang lain (social skill) sebagai suatu bentuk kepedulian dan tanggung jawab sosialnya 

sebagai salah satu anggota keluarga dan masyarakat di mana anak berada. Dalam buku ini yang 

dimaksudkan dengan keterampilan hidup tidak ditekankan pada teknikal atau keterampilan 

vokasional seperti tukang kayu, menjahit, program komputer melainkan lebih diarahkan pada 

keterampilan yang berhubungan dengan aspek-aspek pertumbuhan dan perkembangan manusia 

khususnya anak usia dini. 
 

Untuk itu, Tillman dan Hsu (2004:xiv-xv) mengatakan bahwa pendidikan nilai (living value) 

sangat penting untuk dikembangkan, bukan hanya dimasukkan dalam bidang pengembangan 

perilaku melalui pembiasaan, akan tetapi harus terintegrasi dalam semua bidang pengembangan, 

termasuk lewat situasi di lembaga persekolahan yang dibangun berdasarkan nilai-nilai tersebut. 

Itu berarti pendidikan nilai bukan hanya menjadi tugas bagi guru budi pekerti atau agama saja 

tetapi menjadi tanggung jawab semua guru bahkan staf dan semua orang yang ada di lembaga 

tersebut (Penulis menyebutnya dengan model frontal). 
 

Pada kenyataannya, dibanyak lembaga pendidikan, kegiatan belajar anak lebih disibukkan 

oleh kegiatan baca, tulis dan hitung dan atau kegiatan lain seperti mewarnai, menggambar atau 

menyusun tumpukan balok-balok. Kegiatan lain seperti mengurus diri sendiri, memakai sepatu 

dan kaos kaki, membuka tutup tempat makanannya ataupun membuat minuman untuk dirinya 

sendiri jarang dilakukan; sehingga keyakinan untuk membangun konsep diri bahwa “Yes, I can” 

tampak masih rendah. Hal ini terlihat dari sikap anak yang cepat putus asa atau selalu buru-buru 

meminta tolong pada gurunya dengan mengatakan “Bu… aku tidak bisa! atau tolong dong bu …!”, 

ketika diberi tugas untuk mengerjakan sesuatu. Permasalahan ini muncul akibat pola 

pembelajaran guru yang lebih mementingkan aspek kognitif anak saja. Ada kecenderungan guru 

beranggapan keterampilan hidup dasar merupakan tanggung jawab orang tua di rumah saja.  

Pergeseran nilai yang berkembang di masyarakat akan kebutuhan pendidikan anak usia dini 

semakin meningkat, baik di daerah perkotaan maupun di pedesaan dan pesisir pantai. Hal ini 

dipicu dan dipacu oleh adanya otonomi daerah dalam menyelenggarakan pendidikan yang 

berbasis masyarakat. Provinsi Jawa Timur bahkan telah mencanangkan bahwa di setiap desa 

harus ada salah satu layanan pendidikan bagi anak usia dini sejak usia enam bulan sampai enam 

tahun, baik itu pendidikan di Taman Kanak-kanak, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak 

dan atau satuan pendidikan sederajat lainnya (Jalal, 2014:39-43).  

Keberagam kebutuhan daerah di Indonesia, seperti letak geografis, adat istiadat, budaya dan 

agama serta sumber daya alam dan manusia yang dimiliki menyebabkan kebutuhan yang 

beragam akan model pendidikan. Untuk itu, perlu dipikirkan suatu alternatif model pendidikan 

bagi anak usia dini yang sesuai dengan keunikan dan kebutuhan disetiap daerah. 
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Berdasarkan kenyataan di atas maka dalam penelitian disertasi Yuliani Nurani (2008) telah 

dilakukan pengembangan Kurikulum Program Kegiatan Bermain Kreatif Berbasis Kecerdasan 

Jamak Bagi Anak Usia Dini. Selain itu, dalam rangka mengakomodasi tujuan dan kebutuhan yang 

berbeda pada berbagai situasi dan kondisi di mana lembaga pendidikan anak usia dini berada. 

Pengembangan model didasarkan pada teori perkembangan anak, teori belajar dan pembelajaran 

serta teori bermain pada anak usia dini.  

Pengembangan program kegiatan bermain pada dasarnya sama dengan pengembangan 

kurikulum tetapi istilah kurikulum tidak populer pada pendidikan anak usia dini. Hal ini 

dibuktikan dengan berbagai peristilahan yang diidentikkan dengan kurikulum, di antaranya di 

Taman Kanak-kanak digunakan istilah program kegiatan belajar sedangkan di kelompok bermain 

diistilahkan dengan menu pembelajaran atau menu generik.  

Selain itu, kurikulum seringkali dimaknai hanya sebagai seperangkat dokumen tertulis yang 

berisi sejumlah target yang harus dikuasai setiap anak. Padahal Siskandar (2013:20-24) memaknai 

bahwa sebuah kurikulum tidak akan dapat dĳadikan pedoman dan akan menjadi sia-sia jika 

penyusunannya tidak mempertimbangkan karakteristik anak dan tahapan perkembangannya. 

Sebaliknya pelaksanaan kegiatan pembelajaran menjadi tidak terarah dan kemungkinan terjadi 

kegiatan yang tidak mendorong optimalisasi potensi anak jika kegiatan yang dilakukan tidak 

berpedoman pada kurikulum. Selain itu, dalam pelaksanaannya perlu memperhatikan kodrat 

anak yang pada dasarnya senang bermain. 
 

Berhubungan dengan pernyataan di atas maka dalam buku ini istilah kurikulum bagi anak 

usia dini ditukarpakaikan dengan istilah program kegiatan bermain bagi anak usia dini. 
 

 

Tujuan 
  

Setelah mempelajari dengan seksama seluruh isi buku “Kurikulum Bermain Kreatif 

Berbasis Kecerdasan Jamak” diharapkan pembaca dapat memiliki sejumlah 

kompetensi dasar yang dapat memperluas wawasan pengetahuan tentang 

pendidikan anak usia dini. Secara khusus sesuai dengan kompetensi yang harus 

dimiliki oleh seorang pendidik anak usia dini maka diharapkan setelah membaca 

buku ini pembaca: (1) Mampu melakukan pengkajian terhadap Kurikulum Konsep 

Bermain Kreatif Berbasis Kecerdasan Jamak; (2) Mampu menerapkan Kurikulum Bermain Kreatif 

Berbasis Kecerdasan Jamak; (3) Mampu mengidentifikasi Kiat Sukses Mengembangkan 

Kurikulum Program Kegiatan Bermain Bagi Pendidikan Anak Usia Dini. 

 

 

Relevansi 
 

 

Berkaitan dengan peran pendidik anak usia dini dalam proses pembelajaran melalui 

bermain diberbagai lembaga PAUD maka buku ini akan sangat bermanfaat sebagai 

salah satu sumber rujukan yang dapat dipergunakan dalam mengembangkan 

berbagai model kurikulum dan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik 

perkembangan anak usia dini. 
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Ikhtisar Isi Buku 
 
 

Pada awalnya, buku ini merupakan bahan ajar yang sengaja didesain khusus untuk   

kepentingan belajar di perguruan tinggi. Untuk itu dalam penggunaannya di PT, bagi 

dosen dan mahasiswa memerlukan kecermatan untuk memilah dan memilih bab/topik 

mana yang dapat dipelajari secara mandiri oleh mahasiswa; dan bab/topik mana yang 

akan dibahas bersama-sama antara dosen dan mahasiswa. 

Sedangkan bagi para pembaca lainnya, seperti para praktisi pada lembaga PAUD di TK, Kelompok 

Bermain, dan Taman Penitipan Anak, serta satuan PAUD (SPS) sejenis lainnya. Buku ini dapat 

dĳadikan acuan dalam mengembangkan berbagai model pendidikan yang akan diterapkan. 

Buku ini juga dilengkapi dengan sejumlah sumber rujukan lain yang dapat memperkaya 

pengkajian terhadap topik yang dibahas serta contoh konkret melalui dokumentasi foto yang 

relevan. Sangat dianjurkan untuk mengkliping isi sumber rujukan yang terkait langsung dengan 

topik pembahasan. Selanjutnya diharapkan pembaca juga dapat mencari sumber rujukan lain, baik 

berbentuk buku, data internet dan atau dari mass media untuk memperkaya pengetahuan tentang 

bermain pada anak usia dini.  

Buku ini dipaparkan melalui tiga bagian, yaitu Bagian Pertama berisi pengkajian Konseptual 

Tentang Kurikulum Bermain Kreatif Berbasis Kecerdasan Jamak Bagi Anak Usia Dini; Bagian 

Kedua berisi tentang Penerapan Kurikulum Bermain Kreatif Berbasis Kecerdasan Jamak; dan 

Bagian Ketiga berisi Kiat Sukses Mengembangkan Kurikulum Program Kegiatan Bermain Bagi 

Pendidikan Anak Usia Dini. Setiap bagian terdiri dari sejumlah topik yang saling berhubungan.  

Pada bagian pertama topik yang dipaparkan adalah: topik 1 tentang kurikulum program 

kegiatan bermain bagi anak usia dini; topik 2 tentang teori bermain kreatif; topik 3 tentang teori 

kecerdasan jamak; topik 4 tentang model pembelajaran anak usia dini; topik 5 tentang tahapan dan 

sistematika pengembangan model; dan topik 6 tentang aneka kegiatan bermain kreatif.  

Pada bagian kedua terdiri dari: topik 1 tentang pengembangan tema; topik 2 tentang 

pengembangan indikator kecerdasan jamak; topik 3 tentang pengembangan rencana kegiatan; 

topik 4 tentang pengembangan bahan belajar dan bermain ; topik 5 tentang pengembangan 

asesmen per-kembangan anak; topik 6 tentang pelaksanaan puncak tema; topik 7 pengembangan 

gelaran sentra bermain.  

Pada bagian ketiga terdiri dari: topik 1 tentang best practice: hasil penelitian disertasi; topik 2 

tentang penilaian dan pendapat evalausi pakar; dan topik 3 tentang saran bagi pengembang awal 

pendidik, guru dan mahasiswa.  

Selamat membaca dan mempraktekkannya...! 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

 

BAGIAN I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pengkajian Konseptual: 
 

 

KURIKULUM BERMAIN KREATIF 
 

BERBASIS 
 

KECERDASAN JAMAK 
 

BAGI ANAK USIA DINI 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TOPIK 1 
 

KURIKULUM BERMAIN  

BAGI ANAK USIA DINI 
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erkaitan dengan istilah kurikulum bermain bagi anak usia dini terdapat beberapa peristilahan 

sejenis yang mengandung makna yang cenderung hampir sama. Peristilahan yang dimaksud di 

antaranya adalah kurikulum anak usia dini (Depdiknas,2002:28, Dodge dan Colker,2000:5), 

program kegiatan belajar bagi anak TK (Depdiknas, 2012:1), menu pembelajaran anak usia dini (Yuliani 

Nurani, 2014:3), menu generik anak usia dini (Depdiknas, 2002:2), dan stimulasi perkembangan bagi 

anak usia dini (DepKes, 2007:92). Kesemua peristilahan tersebut pada dasarnya mengandung makna 

yang sama, yaitu berisi seperangkat kegiatan belajar melalui bermain yang dapat memberikan 

pengalaman langsung bagi anak dalam rangka mengembangkan seluruh potensi perkembangan yang 

dimiliki oleh setiap anak.  

Berhubungan dengan hal tersebut di atas, peristilahan kurikulum adalah istilah yang paling 

sesuai dengan program kegiatan bermain. Dikarenakan penggunaan istilah kurikulum dalam 

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terkesan sangat formal dan terstruktur maka dalam buku ini 

istilah kurikulum ditukarpakaikan dengan istilah program kegiatan bermain.  

Pada pembahasan selanjutnya yang berhubungan dengan kajian teoretis dalam buku ini 

digunakan berbagai teori yang berhubungan dengan pengembangan Kurikulum ”Program 

Kegiatan Bermain” bagi anak usia dini. 
 

 

Pengertian Kurikulum Program Kegiatan Bermain 
 

Bennett, Finn, dan Cribb (1999:91-100), menjelaskan bahwa pada dasarnya pengembangan 

kurikulum program kegiatan bermain adalah pengembangan sejumlah pengalaman belajar 

melalui kegiatan bermain yang dapat memperkaya pengalaman anak tentang berbagai hal, seperti 

cara berpikir tentang diri sendiri, tanggap pada pertanyaan, dan dapat memberikan argumentasi 

untuk mencari berbagai alternatif. Selain itu, hal ini membantu anak-anak dalam mengembangkan 

kebiasaan dari setiap karakter yang dapat dihargai oleh masyarakat serta mempersiapkan mereka 

untuk memasuki dunia orang dewasa yang penuh tanggung jawab.  

Mengutip pendapat Kitano dan Kirby (1986:128-169), kurikulum merupakan rencana 

pendidikan yang dirancang untuk memaksimalkan interaksi pembelajaran dalam rangka 

menghasilkan perubahan perilaku yang potensial. Kurikulum yang komprehensif seharusnya 

memiliki elemen utama dari setiap bidang pengembangan yang disesuaikan dengan tingkatan 

atau jenjang pendidikannya serta mengetengahkan target pencapaian peserta didik yang 

mencakup seluruh kegiatan pembelajaran di lembaga pendidikan.  

Catron dan Allen (1999:4-5) menyatakan bahwa kurikulum mencakup jawaban tentang 

pertanyaan apa yang harus diajarkan dan bagaimana mengajarkannya dengan menyediakan 

sebuah rencana program kegiatan bermain yang berlandaskan filosofis tentang bagaimana anak 

berkembang dan belajar. Selanjutnya dĳelaskan bahwa program kegiatan bermain pada dasarnya 

adalah pengembangan secara konkret dari sebuah kurikulum. Pengembangan kurikulum bagi 

anak usia dini merupakan langkah awal yang menjadi tolok ukur dari kegiatan belajar 

selanjutnya. 

Unsur utama dalam pengembangan program bagi anak usia dini adalah bermain. Pendidikan 

awal dimasa kanak-kanak diyakini memiliki peran yang amat vital bagi pertumbuhan dan  
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perkembangan pengetahuan selanjutnya. Pengembangan kurikulum ”program kegiatan bermain” 

bagi anak usia dini seharusnya sarat dengan aktivitas bermain yang mengutamakan adanya 

kebebasan bagi anak untuk bereksplorasi dan berkreativitas sedangkan orang dewasa seharusnya 

lebih berperan sebagai fasilitator saat anak membutuhkan bantuan untuk memecahkan masalah 

yang dihadapi.  

Bredekamp, Copple, dan William (1998, 1-2) meyakini bahwa pengembangan kurikulum 

berhu-bungan dengan mutu program pembelajaran secara keseluruhan. Ketiganya setuju dengan 

asumsi bahwa dalam pengembangan kurikulum anak usia dini harus memperhatikan hal-hal 

berikut ini: 

 Kurikulum harus berfokus pada keseluruhan perkembangan anak dan dibuat secara 

terprogram dengan mengintegrasikan semua bidang pengembangan.  
 Guru sebagai pengembang kurikulum harus memiliki pemahaman yang memadai tentang 

teori perkembangan dan teori belajar.  
 Anak adalah peserta didik aktif sehingga pendekatan yang paling tepat dalam pembelajaran 

anak usia dini adalah melalui kegiatan bermain.  
 Kurikulum haruslah merefleksikan peranan konteks sosial dan budaya sesuai dengan tahapan 

perkembangan anak. 

 

Secara umum program kegiatan bermain dapat dimaknai sebagai seperangkat kegiatan belajar 

sambil bermain yang sengaja direncanakan untuk dapat dilaksanakan dalam rangka menyiapkan 

dan meletakkan dasar-dasar bagi pengembangan diri anak usia dini lebih lanjut.  

Menurut NAEYC Early Childhood Program Standar terdapat 2 (dua) hal penting tentang 

kurikulum bagi anak usia dini, yaitu:  

 Program kegiatan bermain pada anak usia dini diterapkan berdasarkan kurikulum yang 

berpu-sat pada anak serta dapat mendukung kegiatan pembelajaran dan perkembangan pada 

setiap aspek baik estetika, kognitif, emosional, bahasa, fisik, dan sosial;   
 Kurikulum berorientasi pada hasil dan mengkaitkan berbagai konsep dan perkembangan. 

Pada saat disampaikan oleh guru pada tiap individu anak, kurikulum yang telah dirancang 

dapat membantu guru sehingga menyediakan pengalaman yang mengembangkan 

perkembangan pada jenjang yang lebih tinggi pada wilayah perkembangannya. Hal ini juga 

mengarah pada intensionalitas dan ungkapan kreatif, dan memberikan kesempatan pada anak 

untuk belajar secara individu dan dalam kelompok berdasarkan kebutuhan dan minat mereka 

(http: www. naeyc.org, 2004). 

Program kegiatan bermain yang dikembangkan terdiri dari bidang perkembangan sosial dan 

emosi, perkembangan bahasa, perkembangan literasi awal, matematika permulaan, penemuan 

ilmiah, memahami diri sendiri, masyarakat dan dunianya; ekspresi kreatif dan penghargaan 

terhadap seni; serta perkembangan fisik 
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Berkaitan dengan pengembangan program kegiatan bermain bagi anak usia dini terdapat 

beberapa prinsip pengembangan kurikulum secara umum yang perlu diperhatikan. Menurut 

Subandiyah (2006:4) dengan penjelasan tambahan dari penulis prinsip-prinsip pengembangan 

kurikulum bagi anak usia dini adalah:  

 Prinsip Relevansi, bahwa kurikulum anak usia dini harus relevan dengan kebutuhan dan per-

kembangan anak secara individual;  
 Prinsip Adaptasi, bahwa kurikulum anak usia dini harus memperhatikan dan mengadaptasi 

perubahan ilmu, teknologi, dan seni yang berkembang dimasyarakat termasuk juga 

perubahan sebagai akibat dari dampak psikososial;  
 Prinsip Kontinuitas, bahwa kurikulum anak usia dini harus disusun secara berkelanjutan 

antara satu tahapan perkembangan ke tahapan perkembangan berikutnya sehingga 

diharapkan anak siap memasuki jenjang pendidikan selanjutnya;  
 Prinsip Fleksibilitas, bahwa kurikulum anak usia dini harus dapat dipahami, dipergunakan, 

dan dikembangkan secara luwes sesuai dengan keunikan dan kebutuhan anak serta kondisi di 

mana pendidikan itu berlangsung;  
 Prinsip Kepraktisan Dan Akseptabilitas, bahwa kurikulum anak usia dini harus dapat 

memberikan kemudahan bagi praktisi dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan 

pendidikan pada anak usia dini;  
 Prinsip Kelayakan, bahwa kurikulum anak usia dini harus menunjukkan kelayakan dan 

keberpihakan pada anak usia dini;  
 Prinsip Akuntabilitas, bahwa kurikulum anak usia dini yang dikembangkan harus dapat 

diper-tanggungjawabkan pada masyarakat sebagai pengguna jasa pendidikan anak usia dini. 

 

Secara khusus pengembangan kurikulum juga harus didasarkan pada prinsip-prinsip 

perkembangan anak usia dini ialah berikut ini:  

 Proses kegiatan belajar pada anak usia dini harus dilaksanakan berdasarkan prinsip belajar 

melalui bermain.  
 Proses kegiatan belajar anak usia dini dilaksanakan dalam lingkungan yang kondusif dan ino-

vatif baik di dalam ruangan ataupun di luar ruangan.  
 Proses kegiatan belajar anak usia dini dilaksanakan dengan pendekatan tematik dan terpadu.  
 Proses kegiatan belajar anak usia dini harus diarahkan pada pengembangan potensi 

kecerdasan secara menyeluruh dan terpadu (Depdikbud, 2000:32-33). 
 

. 
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Tujuan Kurikulum Program Kegiatan Bermain 
 

Catron dan Allen (1999:4-5) berpendapat bahwa tujuan kurikulum program kegiatan bermain yang 

utama adalah untuk mengoptimalkan perkembangan anak secara menyeluruh serta terjadinya 

komunikasi interaktif. Kurikulum bagi anak usia dini haruslah memfokuskan pada perkembangan 

yang optimal pada seorang anak melalui lingkungan sekitarnya yang dapat menggali berbagai potensi 

tersebut melalui permainan serta hubungan dengan orang tua atau orang dewasa lainnya. Selanjutnya, 

mereka berdua berpendapat bahwa seharusnya kelas-kelas bagi anak usia dini merupakan kelas yang 

mampu menciptakan suasana kelas yang kreatif dan penuh kegembiraan bagi anak. 
 

Tujuan kurikulum program kegiatan bermain adalah membantu meletakkan dasar ke arah 

perkembangan sikap pengetahuan, keterampilan, dan kreativitas yang diperlukan oleh anak 

untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan untuk pertumbuhan serta 

perkembangan pada tahapan berikutnya. 
 

Untuk mencapai tujuan kurikulum program kegiatan bermain tersebut maka diperlukan 

strategi pembelajaran bagi anak usia dini yang berorientasi pada:  

 tujuan yang mengarah pada tugas-tugas perkembangan disetiap rentangan usia anak;  
 materi yang diberikan harus mengacu dan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan yang 

sesuai dengan perkembangan anak;  
 metode yang dipilih seharusnya bervariasi sesuai dengan tujuan kegiatan belajar dan mampu 

melibatkan anak secara aktif dan kreatif serta aman dan menyenangkan;  
 media dan lingkungan bermain yang digunakan haruslah aman, nyaman, dan menimbulkan 

ketertarikan bagi anak dan perlu adanya waktu yang cukup untuk bereksplorasi; serta  
 evaluasi yang terbaik dan dianjurkan untuk dilakukan adalah rangkaian sebuah assesment 

mela-lui observasi partisipatif terhadap segala sesuatu yang dilihat, didengar, dan diperbuat 

oleh anak. 

 

Kurikulum bermain memiliki sejumlah fungsi, di antaranya adalah (1) untuk mengembangkan 

seluruh kemampuan yang dimiliki anak sesuai dengan tahap perkembangannya; (2) mengenalkan 

anak dengan dunia sekitar; (3) mengembangkan sosialisasi anak; (4) mengenalkan peraturan dan 

menanamkan disiplin pada anak; dan (5) memberikan kesempatan kepada anak untuk menikmati 

masa bermainnya. 
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Landasan Pengembangan Kurikulum Kegiatan Bermain 
 

Kurikulum program kegiatan bermain bagi anak usia dini dikembangkan berdasarkan sejumlah 

pendekatan yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan anak usia dini. Dalam buku ini 

landasan konseptual yang digunakan dalam pengembangan kurikulum  kegiatan bermain adalah 

berdasarkan teori perkembangan anak (child developmental theories), pendekatan berpusat pada 

anak (child centered approach), dan pendekatan konstruktivisme (constructivism approach). Pada 

bagian berikut ini dipaparkan masing-masing landasan konseptual tersebut. 

 

Teori Perkembangan Anak Usia Dini 
 

Berikut ini dipaparkan tentang pengertian perkembangan, aspek perkembangan dan karakteristik 

perkembangan anak. 

 

Hakikat Perkembangan 
 

Mengutip tulisan Jamaris (2006:19), perkembangan merupakan suatu proses yang bersifat 

kumulatif, artinya perkembangan terdahulu akan menjadi dasar bagi perkembangan selanjutnya. 

Oleh karena itu, apabila terjadi hambatan pada perkembangan terdahulu maka perkembangan 

selanjutnya cenderung akan mendapat hambatan.  

Anak usia dini berada dalam masa keemasan disepanjang rentang usia perkembangan 

manusia. Montessori dalam Britton (1992:13-14) mengatakan bahwa masa ini merupakan periode 

sensitif (sensitive periods), selama masa inilah anak secara khusus mudah menerima stimulus-

stimulus dari lingkungannya. Pada masa ini anak siap melakukan berbagai kegiatan dalam rangka 

memahami dan menguasai lingkungannya. Selanjutnya Montessori menyatakan bahwa usia 

keemasan merupakan masa di mana anak mulai peka untuk menerima berbagai stimulasi dan 

berbagai upaya pendidikan dari lingkungannya baik disengaja maupun tidak disengaja. Pada 

masa peka inilah terjadi pematangan fungsi-fungsi fisik dan psikis sehingga anak siap merespon 

dan mewujudkan semua tugas-tugas perkembangan yang diharapkan muncul pada pola 

perilakunya sehari-hari (Britton, 1992:13). 
 

Berdasarkan teori perkembangan anak, diyakini bahwa setiap anak lahir dengan lebih dari 

satu bakat. Bakat tersebut bersifat potensial dan ibaratnya belum muncul di atas permukaan air. 

Untuk itulah anak perlu diberikan pendidikan yang sesuai dengan perkembangannya dengan cara 

memperkaya lingkungan bermainnya. Itu berarti orang dewasa perlu memberi peluang kepada 

anak untuk menyatakan diri, berekspresi, berkreasi, dan menggali sumber-sumber terunggul yang 

tersembunyi dalam diri anak. Untuk itu, paradigma baru pendidikan bagi anak usia dini haruslah 

berorientasi pada pendekatan berpusat pada anak (student centered) dan perlahan-lahan 

menyeimbangkan dominasi pendekatan lama yang lebih berpusat pada guru (teacher centered).  

Pada hakikatnya anak adalah makhluk individu yang membangun sendiri pengetahuannya. 

Itu artinya guru dan pendidik anak usia dini lainnya tidaklah dapat menuangkan air begitu saja 
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kedalam gelas yang seolah-olah kosong melompong. Anak lahir dengan membawa sejumlah 

potensi yang siap untuk ditumbuhkembangkan asalkan lingkungan menyiapkan situasi dan 

kondisi yang dapat merangsang kemunculan dari potensi yang tersembunyi tersebut.  

Berdasarkan tinjauan aspek pedagogis, masa usia dini merupakan masa peletak dasar atau 

pondasi awal bagi pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya. Diyakini oleh sebagian besar 

pakar bahwa masa kanak-kanak yang bahagia merupakan dasar bagi keberhasilan di masa datang 

dan sebaliknya. Untuk itu, agar pertumbuhan dan perkembangan tercapai secara optimal maka 

dibutuhkan situasi dan kondisi yang kondusif pada saat memberikan stimulasi dan upaya 

pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan minat anak.  

Secara teoretis berdasarkan aspek perkembangannya, seorang anak dapat belajar dengan 

sebaik-baiknya apabila kebutuhan fisiknya dipenuhi dan mereka merasa aman dan nyaman secara 

psikologis. Selain itu, hal lain yang perlu diperhatikan adalah bahwa anak membangun 

pengetahuannya sendiri, anak belajar melalui interaksi sosial dengan orang dewasa dan anak-anak 

lainnya, anak belajar melalui bermain, minat anak dan rasa keingintahuannya memotivasinya 

untuk belajar sambil bermain, serta terdapat variasi individual dalam perkembangan dan belajar.  

Pada dasarnya terdapat 2 (dua) pendekatan utama yang digunakan untuk pendidikan anak 

usia dini, yaitu pendekatan perilaku dan pendekatan perkembangan. Coughlin (2000:6-8) 

mengatakan bahwa pendekatan perilaku beranggapan bahwa konsep-konsep pengetahuan, sikap 

ataupun keterampilan tidaklah berasal dari dalam diri anak dan tidak berkembang secara spontan. 

Atau dengan perkataan lain konsep-konsep tersebut harus ditanamkan pada anak dan diserap 

oleh anak sehingga pendekatan seperti ini melahirkan pembelajaran yang berpusat pada guru. 
 

Di sisi lain terdapat pendekatan perkembangan yang berpandangan bahwa perkembanganlah 

yang memberikan kerangka untuk memahami dan menghargai pertumbuhan alami anak usia 

dini. Coughlin (2000:6-8) menyatakan bahwa terdapat beberapa anggapan dari pendekatan ini, 

yaitu: (1) anak usia dini adalah peserta didik aktif yang secara terus menerus mendapat informasi 

mengenai dunia lewat permainannya, (2) setiap anak mengalami kemajuan melalui tahapan-

tahapan perkembangan yang dapat diperkirakan, (3) anak bergantung pada orang lain dalam hal 

pertumbuhan emosi dan kognitif melalui interaksi sosial, serta (4) anak adalah individu yang unik 

yang tumbuh dan berkembang dengan kecepatan yang berbeda.  
Setiap anak berkembang melalui tahapan perkembangan yang umum tetapi pada saat yang sama 

setiap anak juga adalah makhluk individu dan unik. Pembelajaran yang sesuai adalah pembelajaran 

yang sesuai dengan minat, tingkat perkembangan kognitif serta kematangan sosial dan emosional. 
 

Berhubungan dengan hal tersebut di atas, Wolfgang dan Wolfgang (1992:12-15) mengatakan 

bahwa pendidik anak usia dini berkaitan dengan teori perkembangan antara lain: (1) tanggap 

dengan proses yang terjadi dari dalam diri anak dan berusaha mengikuti arus perkembangan anak 

yang individual, (2) mengkreasikan lingkungan dengan materi luas yang beragam dan alat-alat 

yang memungkinkan anak belajar, (3) memperhatikan laju dan kecepatan belajar dari masing-

masing anak, serta (4) adanya bimbingan dari guru agar anak tertantang untuk melakukan sendiri. 
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Aspek Perkembangan 

 

Catron dan Allen (1999:23-26) menyebutkan bahwa terdapat 6 (enam) aspek perkembangan anak 

usia dini, yaitu kesadaran personal, pengembangan emosi, membangun sosialisasi, 

pengembangan komunikasi, kognisi, serta kemampuan motorik sangat penting dan harus 

dipertimbangkan sebagai fungsi interaksi. Kreativitas tidak dipandang sebagai perkembangan 

tambahan melainkan sebagai komponen yang integral dari lingkungan bermain yang kreatif. 

Pertumbuhan anak pada enam aspek perkembangan di bawah ini membentuk fokus sentral dari 

pengembangan kurikulum bermain kreatif pada anak usia dini. 

 

Kesadaran Personal  

Permainan yang kreatif memungkinkan perkembangan kesadaran personal. Bermain mendukung 

anak untuk tumbuh secara mandiri dan memiliki kontrol atas lingkungannya. Melalui bermain 

anak dapat menemukan hal yang baru, bereksplorasi, meniru, dan mempraktikkan kehidupan 

sehari-hari sebagai sebuah langkah dalam membangun keterampilan menolong dirinya sendiri, 

keterampilan ini membuat anak merasa kompeten. 

 

Pengembangan Emosi  

Melalui bermain anak dapat belajar menerima, berekspresi, dan mengatasi masalah dengan cara 

yang positif. Bermain juga memberikan kesempatan pada anak untuk mengenal diri mereka 

sendiri dan untuk mengembangkan pola perilaku yang memuaskan dalam hidup. 

 

Membangun Sosialisasi  

Bermain memberikan jalan bagi perkembangan sosial anak ketika berbagi dengan anak lain. 

Bermain adalah sarana yang paling utama bagi pengembangan kemampuan bersosialisasi dan 

memperluas empati terhadap orang lain serta mengurangi sikap egosentrisme. Bermain dapat 

menumbuhkan dan meningkatkan rasa sosialisasi anak. Melalui bermain anak dapat belajar 

perilaku prososial seperti menunggu giliran, kerja sama, saling membantu, dan berbagi. 

 

Pengembangan Komunikasi  

Bermain merupakan alat yang paling kuat untuk membelajarkan kemampuan berbahasa anak. 

Melalui komunikasi inilah anak dapat memperluas kosakata dan mengembangkan daya 

penerimaan serta pengekspresian kemampuan berbahasa mereka melalui interaksi dengan anak-

anak lain dan orang dewasa pada situasi bermain spontan.  

Secara spesifik, bermain dapat memajukan perkembangan dari segi komunikasi yaitu: (1) Bahasa 

reseptif (penerimaan), yaitu mengikuti petunjuk-petunjuk dan memahami konsep dasar. (2) Bahasa 

ekspresif, yaitu kebutuhan mengekspresikan keinginan, perasaan; penggunaan kata-kata, frase-

frase, kalimat; berbicara secara jelas dan terang. (3) Komunikasi nonverbal, yaitu penggunaan 

komunikasi kongruen, ekspresi muka, isyarat tubuh, dan isyarat tangan. (4) Memori pendengaran/ 

pembedaan, yaitu memahami bahasa berbicara dan membedakan bunyi. 
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Pengembangan Kognitif  

Bermain dapat memenuhi kebutuhan anak untuk secara aktif terlibat dengan lingkungan, untuk 

bermain dan bekerja dalam menghasilkan suatu karya, serta untuk memenuhi tugas-tugas 

perkembangan kognitif lainnya. Selama bermain anak menerima pengalaman baru, memanipulasi 

bahan dan alat, berinteraksi dengan orang lain, serta mulai merasakan dunia mereka. Bermain 

menyediakan kerangka kerja bagi anak untuk mengembangkan pemahaman tentang diri mereka 

sendiri, orang lain, dan lingkungan. Bermain adalah awalan dari semua fungsi kognitif 

selanjutnya, oleh karenanya bermain sangat diperlukan dalam kehidupan anak-anak. 

 

Pengembangan Perseptual Motorik  

Kesempatan yang luas untuk bergerak, pengalaman belajar untuk menemukan, serta aktivitas 

sensori motor yang meliputi penggunaan otot-otot besar dan kecil memungkinkan anak untuk 

memenuhi perkembangan perseptual motorik. Bermain dapat memacu perkembangan perseptual 

motorik pada beberapa area, yaitu: (1) koordinasi mata-tangan atau mata-kaki, seperti saat 

menggambar, menulis, manipulasi objek, mencari jejak secara visual, melempar, menangkap, dan 

menendang; 
 
 Kemampuan lokomotor, seperti gerak tubuh ketika berjalan, melompat, berbaris, meloncat, 

berlari, berjingkat, berguling-guling, merayap, dan merangkak; (3) kemampuan non lokomotor 

(statis) seperti menekuk, meraih, berguling, memutar, meregangkan tubuh, jongkok, 

duduk,berdiri, bergoyang serta (4) manajemen tubuh dan kontrol, seperti menunjukkan kepekaan 

tubuh, kepekaan akan tempat; keseimbangan; kemampuan untuk memulai, berhenti, dan 

mengubah petunjuk. 

 

Karakteristik Perkembangan 
 

Pemaparan tentang karakteristik perkembangan anak usia dini didahului tentang ciri umum, ciri 

khusus, dan karakteristik perkembangan dan keterampilan pada usia tersebut. 

 

Ciri Umum  

Pada saat memasuki usia 3 tahun, biasanya seorang anak akan semakin mandiri dan mulai 

mendekatkan diri pada teman-teman sebayanya. Pada tahapan usia ini anak mulai menyadari 

tentang apa yang dirasakan dan apa yang telah mampu dilakukan dan yang belum mampu 

dilakukan (Yuliani Nurani, 2004:131). Selain itu, pola kegiatan bermainnya pun telah berubah 

karena anak mulai memasuki tahapan bermain paralel di mana seorang anak bermain dengan 

anak lain tanpa interaksi dan tidak mau memberikan mainannya ketika ada yang ingin meminjam 

atau sebaliknya menolak mengembalikan mainan yang dipinjamnya. Hal ini berdampak pada 

kegiatan bermain mereka yang seringkali diwarnai dengan konflik atau pertikaian tetapi biasanya 

hanya bersifat sementara saja. 

Selanjutnya di akhir usia 4 tahun, anak berada pada tahapan bermain asosiatif, di mana terjadi 

interaksi dalam kelompok bermain walaupun masih sering terjadi konflik menuju ke tahapan  
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bermain kooperatif. Anak dapat mendengarkan dan merespon terhadap anak lain dan sebagian 

besar dari mereka mulai mampu bekerja sama dalam menyelesaikan tugas kelompok.  

Melengkapi pendapat di atas, Winn dan Porcher (1992:13-15) menjelaskan karakter anak usia 

3-4 tahun berdasarkan dimensi perkembangan fisik, yakni anak usia 3 tahun sudah mampu 

berjalan sendiri tanpa dibantu, larinya lebih cepat, lompatannya lebih lebar, sudah dapat 

memanjat tangga selangkah demi selangkah sedangkan pada usia 4 tahun cara berjalan dan berlari 

lebih sigap dan semakin terampil daripada anak usia tiga tahun. Selanjutnya dijelaskan bahwa 

eiring dengan hal tersebut, berpendapat bahwa tumbuh kembang anak usia  3-4 tahun memiliki 

ciri khas berikut ini. 

 Perkembangan jiwa belum stabil, artinya anak belum mampu mengendalikan emosi sehingga 

anak melakukan kegiatan menurut dorongan yang timbul dari dalam dirinya, misalnya anak 

suka berganti-ganti kegiatan dan selalu bergerak mencari hal yang baru baginya.  
 Keras kepala, karena anak mulai menyadari keberadaan dirinya dalam lingkungannya, anak 

mulai mengajukan tuntutan dari keinginan yang timbul dari dalam dirinya dan memaksa un-

tuk selalu dipenuhi keinginannya, misalnya anak laki-laki menginginkan mainan mobil 

apabila belum terpenuhi ia akan terus merengek-rengek.  
 Meniru, anak suka sekali meniru apa yang ia dengar, lihat dan orang dewasa lakukan, misalnya 

anak perempuan meniru sikap ibunya ketika membawa tas dan memakai sepatu hak tinggi. 

 Bertanya, pada usia ini anak sangat peka dan mudah dipengaruhi oleh lingkungan sehingga 

hal-hal yang belum diketahui atau dimengerti akan langsung ditanyakan dan menuntut jawa-

ban yang sesuai dengan perkembangan nalarnya.  
 Keinginan untuk bersosialisasi, anak mulai berkeinginan untuk mempunyai teman dalam ber-

main dan menggalang persahabatan dengan anak yang sebaya dengan usianya walaupun 

sikap egosentrisnya masih sering muncul. 
 

Berhubungan dengan pengembangan program kelas berpusat pada anak, Coughlin, dkk.(2000:26-27) menjelaskan 

ciri-ciri umum anak dalam rentang usia 3-4 tahun, di antaranya: 

1. anak-anak pada usia tersebut menunjukkan perilaku yang bersemangat, menawan dan sekaligus tampak kasar pada 

saat-saat tertentu; 

2. anak mulai berusaha untuk memahami dunia di sekeliling mereka walau-pun mereka masih sulit untuk membedakan 

antara khayalan dan kenyataan; 

3. pada suatu situasi tertentu anak tampak sangat menawan dan dapat bekerja sama dengan teman dan orang lain tetapi 

pada saat yang lain mereka menjadi anak yang pengatur dan penuntut; 

4. anak mampu mengembangkan kemampuan berbahasa dengan cepat, mereka seringkali terlihat berbicara sendiri 

dengan suara keras ketika mereka memecahkan masalah atau menyelesaikan suatu kegiatan; serta 

5. secara fi sik, anak memiliki tenaga yang besar tetapi rentang konsentrasinya pendek sehingga cenderung berpindah 

dari satu kegiatan ke kegiatan lain. 

 

Ciri Khusus  

Secara khusus terdapat ciri-ciri yang menandai pola perilaku anak pada rentang usia 3-4 tahun 

yang termasuk ke dalam masa kanak-kanak awal, yakni sebagai berikut: 
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Senang bertanya tentang apa saja yang dilihat, dengar atau rasakan. Variasi pertanyaan juga 

semakin banyak dan semakin kompleks, bahkan terkadang mereka bertanya tentang hal-hal yang 

tidak terpikirkan oleh orang dewasa sehingga terkadang sulit untuk menjawabnya. Hal ini terjadi 

akibat rasa keingintahuannya yang sangat besar dan ini merupakan dampak dari perkembangan 

kognitif yang sedang berkembang dengan pesat.  
 Sering membangkang, menunjukkan sikap keras kepala, susah diatur, tidak menurut/negati-

visme dan melawan bahkan seringkali marah tanpa alasan yang jelas. Rentang usia ini juga 

dikenal dengan sebutan ‘usia sulit’. Sesungguhnya ini terjadi akibat dari masa egosentris yang 

sedang mereka hadapi. Pada masa ini anak melakukan tindakan berdasarkan apa yang ia 

pikir-kan, artinya anak seringkali melakukan sesuatu kegiatan sesuai dengan keinginannya 

sendiri tanpa memperhitungkan berbagai resiko yang mungkin akan muncul.  
 Senang bermain tanpa henti seperti tidak mengenal lelah. Seolah-olah mereka memiliki energi 

yang berlebih untuk melakukan kegiatan bermain baik dengan alat ataupun tanpa alat. 

Kondisi ini terus berlangsung dan kemudian mulai menurun ketika anak mulai memasuki 

Sekolah Dasar.  
 Senang menjelajah (bereksplorasi), ditandai dengan suatu keadaan di mana anak tidak pernah 

diam, mereka bergerak ke sana kemari untuk mengetahui keadaan lingkungannya, 

mengamati mengapa suatu peristiwa dapat terjadi, dan mereka sangat peka terhadap 

perubahan yang terja-di di lingkungan. Hal ini akibat pertumbuhan fisiknya yang sedang 

mengalami perkembangan pesat baik dari segi ukuran maupun fungsinya. Kegiatan yang 

dilakukan anak pada masa ini biasanya bersifat trial and error atau coba dan ralat yang 

terkadang membawa dampak yang berbahaya bagi mereka. Untuk itu, orang dewasa perlu 

melakukan pengawasan selama anak bereksplorasi agar mereka terhindar dari sesuatu yang 

tidak diharapkan terjadi.  
 Peniru ulung, pada rentang usia ini proses peniruan anak terhadap segala sesuatu yang ada 

disekitar semakin meningkat. Peniruan ini tidak saja pada perilaku yang ditunjuk-kan oleh 

orang-orang yang ada di sekitar anak tetapi juga pada tokoh-tokoh cerita yang ada di media 

masa elektronik dan nonelektronik Sebagai seorang peniru ulung, anak cepat sekali mengubah 

perilakunya seperti contoh yang mereka amati, baik dalam bentuk ucapan dan gaya bicara, 

perbuatan nyata atau melalui bahasa tubuhnya.  
 Senang berkhayal, daya khayal sangat berhubungan dengan kemampuan berimajinasi dan ber-

fantasi pada seorang anak. Pada awal masa kanak-kanak awal tampaknya anak masih sulit 

untuk membedakan antara imajinasi dan realitas sehingga mereka seringkali bertingkah laku 

seperti yang mereka khayalkan bahkan terdapat beberapa anak yang seolah memiliki teman 

imajiner. Kesenangan berimajinasi dan berfantasi ini juga mempengaruhi cara mereka 

mengeksplorasi benda-benda yang ada disekitar. Hal ini sebenarnya membawa dampak yang 

positif bagi perkembangan kreativitas mereka. 
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Karakteristik Perkembangan Anak Usia Dini  

Berdasarkan ciri-ciri yang menandai pertumbuhan dan perkembangan anak usia 3-4 tahun di atas 

maka seorang pendidik anak usia dini perlu mengembangkan program kegiatan bermain yang 

sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapinya.  

Pengetahuan tentang karakteristik perkembangan seorang anak sangat diperlukan sebagai 

upaya untuk memberikan program stimulasi yang sesuai dengan perkembangan (developmentally 

appropriate practice). Berikut ini dipaparkan karakteristik perkembangan anak pada rentang usia 3-

6 tahun berdasarkan dimensi perkembangan fisik (motorik kasar dan halus), kognitif, bahasa, dan 

sosio emosional.  

Dimensi perkembangan fisik, dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu motorik kasar dan motorik 

halus. Karakteristik perkembangan yang berhubungan dengan motorik kasar, antara lain berdiri 

di atas salah satu kaki selama 5-10 detik, menaiki dan menuruni tangga dengan berpegangan dan 

berganti-ganti kaki, berjalan pada garis lurus, berjalan dengan berjinjit sejauh 3 meter, berjalan 

mundur, melompat ditempat, melompat ke depan dengan dua kaki sebanyak 4 kali, bermain 

dengan bola (menendang dengan mengayunkan kaki ke belakang dan ke depan, menangkap bola 

yang melambung dengan mendekapnya ke dada, mendorong, menarik dan mengendarai sepeda 

roda tiga atau mainan beroda lainnya, serta dapat melakukan permainan dengan ketangkasan dan 

kelincahan seperti menggunakan papan luncur. Adapun karakteristik perkembangan yang 

berhubungan dengan motorik halus, antara lain dapat mengoles mentega pada roti, dapat 

mengikat tali sepatu sendiri dengan sedikit bantuan, dapat membentuk dengan menggunakan 

tanah liat atau plastisin, membangun menara yang terdiri dari 5-9 balok, memegang kertas dengan 

satu tangan dan mengguntingnya, menggambar kepala dan wajah tanpa badan, meniru melipat 

kertas satu-dua kali lipatan, mewarnai gambar sesukanya, serta memegang crayon atau pensil 

yang berdiameter lebar. 
 

Dimensi perkembangan bahasa, karakteristik perkembangannya antara lain dapat berbicara 

dengan menggunakan kalimat sederhana yang terdiri dari 4-5 kata, mampu melaksanakan tiga 

perintah lisan secara berurutan dengan benar, senang mendengarkan dan menceritakan kembali 

cerita sederhana dengan urut dan mudah dipahami, menyebut nama, jenis kelamin dan umurnya, 

menyebut nama panggilan orang lain (teman, kakak, adik atau saudara yang telah dikenalnya), 

mengerti bentuk pertanyaan dengan menggunakan apa, mengapa dan bagaimana, dapat 

mengajukan pertanyaan dengan menggunakan kata apa, siapa dan mengapa, dapat menggunakan 

kata depan (di dalam, di luar, di atas, di bawah, di samping), dapat mengulang lagu anak-anak 

dan menyanyikan lagu sederhana, dapat menjawab telepon dan menyampaikan pesan sederhana, 

dapat berperan serta dalam suatu percakapan, serta tidak mendominasi untuk selalu ingin 

didengar. 
 

Dimensi perkembangan kognitif, karakteristik perkembangannya antara lain dapat memahami 

konsep makna yang berlawanan seperti kosong-penuh, ringan-berat, atas-bawah, dapat 

memadankan bentuk geometri (lingkaran, persegi, dan segitiga) dengan objek nyata atau melalui 

visualisasi gambar, dapat menumpuk balok atau gelang-gelang sesuai ukurannya secara 

berurutan, dapat mengelompokkan benda yang memiliki persamaan warna, bentuk dan ukuran, 
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 dapat menyebutkan pasangan benda, mampu memahami sebab akibat, dapat merangkai kegiatan 

sehari-hari dan menunjukkan kapan setiap kegiatan dilakukan, menceritakan kembali 3 gagasan 

utama dari suatu cerita, mengenali dan membaca tulisan melalui gambar yang sering dilihat di 

rumah atau di sekolah. mengenali dan menyebutkan angka 1-10. 
 

Dimensi perkembangan sosio emosional, karakteristik perkembangannya antara lain dapat 

mengerti keinginan orang lain dan dimengerti oleh lingkungannya, dapat berinteraksi dengan 

teman dalam suasana bermain dan bergembira, dapat meminta persetujuan orang dewasa yang 

disayanginya, dapat menunjukkan rasa kepedulian terhadap orang yang mengalami kesulitan, 

dapat berbagi dengan teman dan orang dewasa lainnya,dapat memilih teman bermain, dapat 

mengekspresikan emosi secara wajar baik melalui tindakan kata-kata ataupun ekspresi wajah, 

dapat menunjukkan rasa sayang pada orang lain, dapat meniru dan berminat pada kegiatan yang 

dilakukan oleh orang dewasa, dapat menunjukkan sikap sabar ketika menunggu giliran, dapat 

menggunakan barang orang lain secara berhati-hati dan dapat menunjukkan kebanggaan 

terhadap keberhasilan. 
 

Dimensi keterampilan untuk kemandirian, karakteristik perkembangannya antara lain dapat 

mempergunakan serbet dan membersihkan tumpahan makanan, dapat menuangkan air dan 

minum sendiri, dapat makan sendiri, dapat memakai dan melepas pakaian sendiri, dapat 

membuka kancing baju depan yang besar, dapat memakai sepatu tanpa tali (jenis sepatu boot), 

dapat mencuci tangan sendiri, dapat ke kamar kecil dan membersihkan dirinya saat buang air, 

membuka dan menutup keran air, menyikat gigi dengan diawasi dan menyeka hidung saat 

diperlukan. 

Kesemua karakteristik dalam dimensi perkembangan di atas dalam proses pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru di kelompok bermain tidak dilakukan secara parsial melainkan terintegrasi 

satu dengan lainnya sesuai dengan tema yang telah dikembangkan. Hal inilah yang dikenal 

dengan model pembelajaran terpadu pada pendidikan anak usia dini. 

 

Pendekatan Berpusat pada Anak 
 

Pemaparan berikut ini berisi tentang pengertian pendekatan berpusat pada anak serta filosofi, 

tujuan, dan ciri pembelajaran berpusat pada anak. 

 

Pengertian 
 

Pendekatan yang berpusat pada anak (child centered approach) adalah suatu kegiatan belajar di 

mana terjadi interaksi dinamis antara guru dan anak atau antara anak dengan anak lainnya. 

Menurut Coughlin (2000:5) pendekatan yang berpusat pada anak diarahkan: (1) agar anak mampu 

menghadapi dan menghasilkan tantangan; (2) agar anak menjadi pemikir-pemikir yang kritis; (3) 

agar anak mampu membuat pilihan-pilihan dalam hidupnya; (4) agar anak mampu menemukan 

dan menyelesaikan permasalahan secara konstruktif dan inovatif; (5) agar anak menjadi kreatif, 

imajinatif dan kaya gagasan; dan (6) agar anak memiliki perhatian terhadap masyarakat, negara, 

dan lingkungannya. 
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Filosofi dan Landasan Pembelajaran Berpusat Pada Anak 
 

Filosofi dari pembelajaran berpusat pada anak adalah program tahap demi tahap yang didasari 

pada adanya suatu keyakinan bahwa anak-anak dapat tumbuh dengan baik jika mereka dilibatkan 

secara alamiah dalam proses belajar. Lingkungan yang dirancang secara cermat dengan 

menggunakan konsep tahap demi tahap mendorong anak-anak untuk bereksplorasi, 

mempelopori, dan menciptakan sesuatu (Coughlin, 2000:6).  

Landasan program pembelajaran berpusat pada anak didasari pada 3 (tiga) prinsip utama 

program tahap demi tahap bagi anak usia dini, yaitu konstruktifisme, pelaksanaan yang sesuai 

dengan perkembangan, dan pendidikan progresif serta individualisasi pengalaman belajar 

(Coughlin, 2000:8-10). Pendidikan progresif menekankan bahwa pendidikan dipandang sebagai 

proses sepanjang hidup, bukanlah hanya sekedar persiapan untuk masa datang. 

 

Tujuan Pembelajaran Berpusat pada Anak 
 

Pembelajaran yang berpusat pada anak bertujuan untuk: (1) mengembangkan kemampuan anak 

secara alamiah sesuai dengan tingkat perkembangannya, (2) berusaha membuat anak bebas dan 

aman secara psikologis sehingga senang belajar di sekolah, (3) meningkatkan kepedulian dan kerja 

sama antara pihak sekolah, keluarga dan masyarakat, (4) menekankan pada asas keterbukaan bagi 

hal-hal yang menunjang pendidikan anak, serta (5) berusaha melengkapi segala kebutuhan yang 

menunjang perkembangan anak secara optimal. (Coughlin 2000:5) 

 

Ciri Pembelajaran Berpusat pada Anak 
 

Berdasarkan pendapat Piaget, Erickson, dan Isaac dalam Wolfgang dan Wolfgang (1992:23) dĳelaskan 

bahwa model berpusat pada anak sangatlah berbeda dengan model berpusat pada guru. Pada model 

yang berpusat pada anak pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yang berdasarkan pada 

perkembangan (developmental position) dan kegiatan bermain (play activity) sedangkan pada model yang 

berpusat pada guru pendekatannya berdasarkan perilaku yang dikondisikan (behavioral position) dan 

kegiatan pembelajaran yang diatur oleh guru (direct instruction). Adapun ciri dari model berpusat pada 

anak adalah berorientasi pada perkembangan anak, berorientasi pada bermain, berdasarkan proses 

yang dialami anak secara langsung, dan bersifat terbuka/bebas. 

 

Pendekatan Konstruktivisme 
 

Pemaparan berikut ini berisi tentang hakikat dan filosofi pendekatan konstruktivisme, proses 

pembentukan pengetahuan, dan implikasi konstruktivisme dalam kegiatan bermain. 
 

Hakikat Konstruktivisme 
 

Semiawan (2002:3-4) berpendapat bahwa pendekatan konstruktivisme bertolak dari suatu 

keyakinan bahwa belajar adalah membangun (to construct) pengetahuan itu sendiri , setelah 

dicernakan dan kemudian dipahami dalam diri individu, dan merupakan perbuatan dari dalam 

diri seseorang. Dalam perbuatan belajar seperti itu bukan apanya atau isi pembelajarannya yang 
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penting, melainkan bagaimana mempergunakan peralatan mental untuk menguasai apa yang 

dipelajari. Pengetahuan itu diciptakan kembali dan dibangun dari dalam diri seseorang melalui 

pengamatan, pengalaman dan pemahamannya. 

 

Filosofi Pendekatan Konstruktivisme 
 

Piaget menganggap bahwa pengetahuan itu merupakan sesuatu yang dibangun secara personal 

sedangkan Vygotsky memandang bahwa kognisi itu merupakan suatu fenomena sosial atau 

sesuatu yang dibangun secara sosial. Pengalaman sosial membentuk cara berpikir dan cara 

menginterpretasikan lingkungan. Jadi, berpikir tidak hanya dibatasi oleh otak individu semata 

tetapi juga dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran orang lain (Santrock, 1995:240-241). Implikasi 

dari teori pengetahuan yang dikemukakan oleh Piaget dalam Foreman dan Kuschner (1993:50-52) 

menjelaskan bahwa otak manusia tahu bagaimana cara mengenali benda melalui input dari indra 

seperti mata, telinga, kulit, hidung, dan mulut yang secara langsung akan menunjukkan reaksi 

tertentu terhadap lingkungan sekitar. Sebagai bukti, seorang anak tidak akan pernah tahu bahwa 

rasa gula manis tanpa mencicipinya terlebih dahulu dengan menggunakan lidah sebagai alat 

sensor rasa. 
 

Piaget dalam Catron dan Allen (1999:7-8), menyatakan bahwa perkembangan kognitif terjadi 

ketika anak sudah membangun pengetahuan melalui eksplorasi aktif dan penyelidikan pada 

lingkungan fisik dan sosial di lingkungan sekitar. Sehubungan dengan hal tersebut terdapat dua 

teori yang dikemukakan oleh Piaget, yaitu asimilasi dan akomodasi. Proses asimilasi terjadi ketika 

seorang anak menerima konsep, keterampilan dan informasi yang diperoleh dari pengalaman 

mereka dengan lingkungan dalam rangka mengembangkan pola atau skema pemahaman 

sedangkan proses akomodasi terjadi ketika skema mental harus diubah untuk meyesuaikan 

dengan konsep, keterampilan, dan informasi baru. 
 

Lev Vygotsky dikenal sebagai a socialcultural constructivist berpendapat bahwa pengetahuan 

tidak diperoleh dengan cara dialihkan dari orang lain, melainkan merupakan sesuatu yang 

dibangun dan diciptakan oleh anak. Vygotsky yakin bahwa belajar merupakan suatu proses yang 

tidak dapat dipaksa dari luar karena anak adalah peserta didik aktif dan memiliki struktur 

psikologis yang mengendalikan perilaku belajarnya (Brodova dan Deborah, 1996:3-5).  
Selanjutnya melalui teori revolusi sosio-kulturalnya, Vygotsky mengemukakan bahwa manusia 

memiliki alat berpikir (tool of mind) yang dapat dipergunakan untuk membantu memecahkan masalah, 

memudahkan dalam melakukan tindakan, memperluas kemampuan, dan melakukan sesuatu sesuai 

kapasitas alami: Brodova dan Deborah(1996:8-14), prinsip dasar dari teori Vygotsky  adalah bahwa: (1) 

anak melakukan proses ko-konstruksi membangun berbagai pengetahuannya; tidak dapat 

dipisahkan dari konteks sosial di mana anak tersebut berada; (3) belajar dapat mempengaruhi 

perkembangan dan (4) bahasa memegang peranan penting dalam perkembangan mental. 
 

Pengetahuan juga berasal dari lingkungan budaya. Pengetahuan yang berasal dari budaya 

biasanya didapatkan secara turun-menurun melalui orang-orang yang berada di sekitar. 

Pengetahuan dibangun oleh anak berdasarkan kemampuannya dalam memahami perbedaan 

berdasarkan persamaan yang tampak. 
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Proses Pembentukan Pengetahuan 
 

Berhubungan dengan proses pembentukan pengetahuan, Vygotsky mengemukakan konsep zone of 

proximal development (ZPD) sebagai kapasitas potensial belajar anak yang dapat berwujud melalui 

bantuan orang dewasa atau orang yang lebih terampil. Vygotsky dalam Berk dan Winsler (1995:26) 

mendefinisikan ZPD sebagai jarak/kesenjangan antara level perkembangan yang aktual yang 

ditunjukkan dengan pemecahan masalah secara mandiri dan level perkembangan potensial yang 

ditunjukkan oleh pemecahan masalah dengan bimbingan orang dewasa ataupun kerja sama dengan 

para teman sebaya yang lebih mampu (the distance between the actual developmental level as determined 

by independent problem solving and the level of potential development as determined through problem solving 

under adult guidance or in collaboration with more capable peers). 
 

Stuyf (http://condor.admin.ccny.cuny.edu.) mengatakan bahwa strategi pembelajaran pen-

tahapan (scaffolding) memberikan bantuan secara perseorangan berdasar ZPD peserta didik. Di 

dalam pembelajaran scaffolding banyak pengetahuan lain yang memberikan scaffold atau bantuan 

untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik. Scaffold memfasilitasi kemampuan anak untuk 

membangun pengetahuan sebelumnya dan menginternalisasi informasi baru. Aktivitas-aktivitas 

yang diberikan dalam pembelajaran scaffolding hanya melewati tingkatan yang peserta didik dapat 

lakukan sendiri. Semakin besar kemampuan lain yang diberikan scaffold supaya peserta didik 

dapat menyelesaikan (dengan bantuan) tugas yang biasanya tidak dapat diselesaikan anak 

sehingga mem-bantu peserta didik melalui ZPD. 
 

Vygotsky dalam Stuyf mendefinisikan 

pembelajaran scaffolding sebagai tugas guru-guru 

dan yang lainnya dalam mendukung 

perkembangan peserta didik dengan 

menyediakan struktur bantuan untuk mencapai 

tahapan atau tingkatan berikutnya. Aspek 

penting dari pembelajaran scaffolding adalah 

bantuan bersifat sementara. Jika kemampuan 

peserta didik bertambah maka scaffolding yang 

diberikan makin lama makin berkurang. Akhirnya anak dapat menyelesaikan tugas atau 

menuntaskan konsep dengan sendirinya sehingga tujuan dari pendidik ketika menggunakan 

strategi pembelajaran scaffolding adalah untuk menjadikan anak sebagai peserta didik yang mandiri 

dan mampu mengatur sendiri serta sebagai pemecah masalah. Setelah kompetensi belajar/ 

pengetahuan anak bertambah maka pendidik secara berangur-angsur mengurangi penyediaan 

bantuan. 
 

Menurut Vygotsky, bantuan eksternal yang diberikan guru dapat dihilangkan apabila anak 

tampak telah berkembang secara konsisten. Bantuan dapat diberikan pada saat anak beraktivitas 

atau mengerjakan tugas, seperti: (1) memotivasi atau mendapatkan minat anak yang berhubungan 

dengan tugas;  
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(2) mempermudah tugas agar anak-anak mudah mengatur dan menyelesaikannya; memberikan 

beberapa arahan dengan tujuan membantu anak agar fokus dalam mencapai tujuannya; (3) secara 

jelas menunjukkan perbedaan antara pekerjaan anak-anak dengan standar 

atau penyelesaian yang diinginkan guru; (4) mengurangi frustasi dan resiko; serta (5) memberi 

contoh dengan jelas serta menetapkan harapan dari aktivitas yang ditampilkan 

(http://condor.admin.ccny. cuny.edu).  
Terdapat 4 (empat) tahapan zona proximal development (ZPD), yaitu pertama, tindakan anak 

masih dipengaruhi oleh orang lain; kedua, tindakan anak didasarkan atas inisiatif sendiri; ketiga, 

tindakan anak berkembang spontan dan terinternalisasi; serta keempat, tindakan spontan yang 

diulang-ulang sehingga anak siap berpikir abstrak. 

 

Implikasi Konstruktivisme dalam Kegiatan Bermain 
 

Penerapan teori konstruktivisme dalam program kegiatan bermain pada anak usia dini haruslah 

memperhatikan hal-hal sebagai berikut.  

 anak hendaknya memperoleh kesempatan luas dalam kegiatan pembelajaran guna 

mengembangkan potensinya.  
 pembelajaran pada anak usia dini hendaknya dikaitkan dengan tingkat perkembangan 

potensial daripada perkembangan aktualnya.  
 program kegiatan bermain lebih diarahkan pada penggunaan strategi.  
 anak diberi kesempatan yang luas untuk mengintegrasikan pengetahuan deklaratif yang telah 

dipelajari dengan pengetahuan prosedural untuk melakukan tugas-tugas dan memecahkan 

masalah, dan  
 proses belajar dan pembelajaran tidak sekedar bersifat transferal tetapi lebih merupakan ko-

konstruksi. 

 

Peran guru anak usia dini dalam hal ini adalah membantu pertumbuhan dan perkembangan 

anak dengan cara terbaik dengan membangun minat, kebutuhan, dan kelebihan-kelebihan yang 

ada pada setiap anak. 
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Sebagai kesimpulan dari pembahasan tentang teori konstrukstivisme adalah:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TOPIK 2 
 

TEORI BERMAIN KREATIF 
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engutip penyataan Mayesty (1990:196-197) bagi seorang anak, bermain adalah kegiatan 

yang mereka lakukan sepanjang hari karena bagi anak bermain adalah hidup dan hidup 

adalah permainan. Anak usia dini tidak membedakan antara bermain, belajar dan 

bekerja. Anak-anak umumnya sangat menikmati permainan dan akan terus melakukannya 

dimanapun mereka memiliki kesempatan. 
 
Pandangan tentang Bermain bagi Anak Usia Dini 

 
Piaget dalam Docket dan Fleer (2000:60) mengatakan bahwa bermain adalah suatu kegiatan yang 

dilakukan berulang-ulang dan menimbulkan kesenangan/kepuasan bagi diri seseorang, 

sedangkan Parten dalam Docket dan Fleer (2000:62) memandang kegiatan bermain sebagai sarana 

sosialisasi di mana diharapkan melalui bermain dapat memberi kesepakatan anak bereksplorasi, 

menemukan, mengekspresikan perasaan, berkreasi, dan belajar secara menyenangkan. Selain itu, 

kegiatan bermain dapat membantu anak mengenal tentang diri sendiri, dengan siapa ia hidup, 

serta lingkungan tempat di mana ia hidup.  
Roger dan Sawyers (1995:95) berpendapat bahwa bermain adalah kegiatan yang menimbulkan 

kenikmatan dan menyakini bahwa walaupun bermain tidak sama dengan bekerja tetapi anak 

menganggap bermain sebagai sesuatu yang serius. Docket dan Fleer (2000:41-43) berpendapat 

bahwabermain merupakan kebutuhan bagi anak karena melalui bermain anak akan memperoleh 

pengetahuan yang dapat mengembangkan kemampuan dirinya. Bermain merupakan suatu 

aktivitas yang khas dan sangat berbeda dengan aktivitas lain seperti belajar dan bekerja yang 

selalu dilakukan dalam rangka mencapai suatu hasil akhir.  
 Vygotsky dalam Essa (2003:139-40) percaya bahwa bermain membantu 

perkembangan kognitif anak secara langsung, tidak sekedar sebagai hasil dari perkembangan 

kognitif seperti yang dikemukakan oleh Piaget. Ia menegaskan bahwa bermain simbolik memainkan 

peran yang sangat penting dalam perkembangan berpikir abstrak. Sejak anak mulai bermain pura-

pura maka anak menjadi mampu berpikir tentang makna-makna objek yang mereka representasikan 

secara independen. 

Berhubungan dengan kegiatan bermain, Essa (2003:139-40) berpendapat bahwa bermain dapat 

menciptakan suatu zona perkembangan proximal pada anak. Dalam bermain, anak selalu berperilaku di 

atas usia rata-ratanya, di atas perilakunya sehari-hari, dalam bermain anak dianggap ‘lebih’ dari 

dirinya sendiri. Selanjutnya dĳelaskan terdapat dua ciri utama bermain, yaitu pertama semua aktivitas 

bermain representasional menciptakan situasi imajiner yang memungkinkan anak untuk menghadapi 

keinginan-keinginan yang tidak dapat direalisasikan dalam kehidupan nyata, dan kedua bermain 

representasional memuat aturan-aturan berperilaku yang harus diikuti oleh anak untuk dapat 

menjalankan adegan bermain 

Irawati (http://groups,yahoo.com/group/ppindia/) berpendapat bahwa bermain adalah 

kebutuhan semua anak, terlebih lagi bagi anak-anak yang berada di rentang usia 3-6 tahun. 

Bermain adalah suatu kegiatan yang dilakukan anak dengan atau tanpa mempergunakan alat 

yang menghasilkan pengertian dan memberikan informasi, memberi kesenangan dan 

mengembangkan imajinasi anak spontan dan tanpa beban 
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Pada saat kegiatan bermain berlangsung hampir semua aspek perkembangan anak dapat 

terstimulasi dan berkembang dengan baik termasuk di dalamnya perkembangan kreativitas. 

Pernyataan ini sejalan dengan Catron dan Allen (1999:21) yang mengemukakan bahwa bermain 

dapat memberikan pengaruh secara langsung terhadap semua area perkembangan. Anak-anak 

dapat mengambil kesempatan untuk belajar tentang dirinya sendiri, orang lain, dan 

lingkungannya. Selain itu, kegiatan bermain juga memberikan kebebasan pada anak untuk 

berimajinasi, bereksplorasi, dan menciptakan suatu bentuk kreativitas. Anak-anak memiliki 

motivasi dari dalam dirinya untuk bermain, memadukan sesuatu yang baru dengan apa yang 

telah diketahui. 
 

Berdasarkan paparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa: (1) bermain adalah sarana 

melatih keterampilan yang dibutuhkan anak untuk menjadi individual yang kompeten, (2) 

bermain adalah pengalaman multidimensi yang melibatkan semua indra dan menggugah 

kecerdasan jamak seseorang, serta (3) bermain merupakan kendaraan untuk belajar tentang 

bagaimana seharusnya belajar (learning how to learn). 
 

 

Tujuan Bermain Kreatif 
 

Pada dasarnya bermain kreatif ini memiliki tujuan utama, yakni memelihara perkembangan atau 

pertumbuhan optimal anak usia dini melalui pendekatan bermain yang kreatif, interaktif, dan 

terintegrasi dengan lingkungan bermain anak. Penekanan dari bermain kreatif adalah 

perkembangan kreativitas dari anak-anak. Semua anak usia dini memiliki potensi kreatif tetapi 

perkembangan kreativitas sangat individual dan bervariasi antar anak yang satu dengan anak 

lainnya (Catron dan Allen, 1999:163). 
 

Menurut Piaget bermain kreatif terjadi pada tahap praoperasional yang berlangsung pada usia 

antara 2-7 tahun; Pada usia ini anak memiliki gambaran jiwa dan mampu mengakui dirinya serta 

dapat menggunakan simbol, contoh dari penggunaan simbol tersebut adalah bermain kreatif 

(http://www.ship.edu/cgboeree/piaget.html). Melalui kegiatan memanipulasi simbol seorang anak 

akan berpikir dasar. Selain itu, Piaget juga mengemukakan bahwa bermain kreatif dapat 

dilakukan dengan bermain kata, menggambar, dan menulis kata.  

Elkonin (www.nnc.org) menggambarkan empat prinsip bermain kreatif, yaitu: dalam bermain anak 

mengembangkan sistem untuk memahami apa yang sedang terjadi dalam rangka mencapai tujuan 

yang lebih kompleks; kemampuan untuk menempatkan perspektif orang lain melalui aturan-

aturan dan menegosiasikan aturan bermain; anak menggunakan replika untuk menggantikan objek 

nyata, lalu mereka menggunakan objek baru yang berbeda. Kemampuan menggunakan simbol 

termasuk kedalam perkembangan ber-pikir abstrak dan imajinasi; kehati-hatian dalam bermain 

mungkin terjadi karena anak perlu mengikuti aturan permainan yang telah ditentukan bersama 

teman mainnya. (www.nnc.org). Untuk mendukung keempat hal tersebut, seorang anak dapat 

melakukan kegiatan bermain yang situasinya merupakan khayalan anak tersebut atau yang biasa 

disebut dengan bermain sosiodrama, bermain pura-pura atau bermain drama 

 

http://www.nnc.org/
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Bermain kreatif adalah saat seorang anak secara langsung melibatkan dirinya dalam sebuah 

kegiatan atau permainan yang mengharuskan mereka untuk berpikir dalam cara yang tidak 

mempertimbangkan norma serta memusatkan diri pada sesuatu dalam permainan itu dan berkata 

“lihat-aku dapat membuatnya….”. Adapun cara-cara untuk memperkuat kreativitas pada anak 

adalah melonggarkan kontrol, menjaga kelangsungan, memberi toleransi terhadap ketidaktahuan, 

membuat lingkungan yang kreatif, merencanakan dan memecahkan masalah, serta menawarkan 

bukan menekan. 
 

 

Fungsi Bermain bagi Anak Usia Dini 
 

Bermain bagi anak merupakan kegiatan yang dapat disamakan dengan bekerja pada orang dewasa.  

Bermain memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan seorang anak.  

Eheart dan Leavitt dalam Stone (1993:4-7) mengatakan bahwa kegiatan bermain dapat 

mengembangkan berbagai potensi pada anak, tidak saja pada potensi fisik tetapi juga pada 

perkembangan kognitif, bahasa, sosial, emosi, kreativitas, dan pada akhirnya prestasi akademik. 

Sejalan dengan pendapat tersebut, Wolfgang dan Wolfgang (1992:32-37) berpendapat bahwa 

terdapat sejumlah nilai-nilai dalam bermain (the value of play), yaitu bermain dapat 

mengembangkan keterampilan sosial, emosional, dan kognitif. Dalam kegiatan bermain terdapat 

berbagai kegiatan yang memiliki dampak terhadap perkembangannya sehingga dapat 

diidentifikasi bahwa fungsi bermain, antara lain: 
 

 dapat memperkuat dan mengembangkan otot dan kordinasinya melalui gerak, melatih 

motorik halus, motorik kasar, dan keseimbangan karena ketika bermain fisik anak juga belajar 

mema-hami bagaimana kerja tubuhnya;  
 dapat mengembangkan keterampilan emosinya, rasa percaya diri pada orang lain, 

kemandirian dan keberanian untuk berinisiatif karena saat bermain anak sering bermain pura-

pura menjadi orang lain, binatang atau karakter orang lain. Anak juga belajar melihat dari sisi 

orang lain (empati); 

 dapat mengembangkan kemampuan intelektualnya karena melalui bermain anak seringkali 

melakukan eksplorasi terhadap segala sesuatu yang ada dilingkungan sekitarnya sebagai 

wujud dari rasa keingintahuannya;  

 dapat mengembangkan kemandiriannya dan menjadi dirinya sendiri karena melalui bermain 

anak selalu bertanya, meneliti lingkungan, belajar mengambil keputusan, dan berlatih peran 

sosial sehingga anak menyadari kemampuan serta kelebihannya 

 

Agar fungsi bermain dapat terlaksana dengan baik, Jeffree, McConkey, dan Hewson (1984:15-

18) berpendapat bahwa terdapat enam karateristik kegiatan bermain pada anak yang perlu 

dipahami oleh stimulator, sebagai berikut: 
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 Bermain datang dari dalam diri anak artinya, keinginan bermain harus muncul dari dalam diri 

anak sehingga anak dapat menikmati dan bermain sesuai dengan caranya sendiri. Itu artinya 

bermain dilakukan dengan kesukarelaan, bukan paksaan.  
 Bermain harus terbebas dari aturan yang mengikat, karena bermain adalah suatu kegiatan 

untuk dinikmati, anak memiliki cara bermainnya sendiri. Oleh karena itulah bermain pada 

anak selalu menyenangkan, mengasyikkan, dan mengairahkan.  
 Bermain adalah aktivitas nyata atau sesungguhnya, oleh karenanya bermain melibatkan partisipasi 

aktif baik secara fisik maupun mental, seperti saat anak bereksplorasi dengan bermain air. 

 Bermain fokus pada proses daripada hasil artinya, dalam bermain anak mengenal dan 

mengetahui apa yang ia mainkan dan mendapatkan keterampilan baru;  
 Bermain didominasi oleh pemain di mana, pemainnya adalah anak itu sendiri, bukan didomi-

nasi oleh orang dewasa. 

 Bermain melibatkan pemain secara aktif, artinya anak sebagai pemain harus terjun langsung 

dalam bermain. Jika anak pasif dalam bermain maka ia tidak akan memperoleh pengalaman 

baru karena bagi anak bermain adalah bekerja untuk mendapatkan pengetahuan dan 

keterampilan baru. 

 

Berdasarkan paparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa fungsi bermain pada anak 

adalah suatu kegiatan yang dapat mengembangkan berbagai potensi pada anak, baik potensi fisik, 

kognitif, bahasa, sosial, emosi, kreativitas, dan pada akhirnya prestasi akademik. Selain itu, 

bermain juga berfungsi untuk mengembangkan rasa percaya diri, kemandirian, dan keberanian 

untuk berinisiatif dan pada dasarnya bermain berfungsi sebagai kekuatan yang dapat 

mempengaruhi perkembangan seorang anak karena melalui bermain didapat pengalaman yang 

penting dalam dunia anak yang menjadi dasar bagi pengembangan kurikulum bermain kreatif. 
 

 

Pendekatan Bermain Kreatif 
 

Berikut ini dipaparkan tentang pengertian kreativitas, indikator kreatif serta jenis dan klasifikasi 

bermain kreatif. 
 
 

Pengertian Kreativitas 
 

Berkaitan dengan pengertian kreativitas terdapat beberapa tokoh yang memiliki pendapat yang 

hampir sama, di antaranya adalah: (1) Santrock (2002:327) berpendapat bahwa kreativitas adalah 

kemampuan untuk memikirkan sesuatu dengan cara-cara yang baru dan tidak biasa serta 

melahirkan suatu solusi yang unik terhadap masalah-masalah yang dihadapi; (2) Mayesty (1990:9) 

menyatakan bahwa kreativitas adalah cara berpikir dan bertindak atau menciptakan sesuatu yang 

original dan bernilai/berguna bagi orang tersebut dan orang lain; (3) Angelou (http://www. com) 

berpendapat bahwa kreativitas ditandai dengan adanya kemampuan untuk menciptakan, 

mengadakan, menemukan suatu bentuk baru dan atau untuk menghasilkan sesuatu melalui  
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keterampilan imajinatif; (4) Gallagher dalam Munandar (1999:5) menyatakan bahwa kreativitas 

berhubungan dengan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, yang belum ada 

sebelumnya; (5) Moustakas dalam Munandar, (1999:5) menyatakan bahwa kreativitas 

berhubungan dengan pengalaman mengekspresikan dan mengaktualisasikan identitas individu 

dalam bentuk terpadu dalam hubungan dengan diri sendiri, alam, dan orang lain. 
 

Selanjutnya Semiawan dalam Munandar (1999:5) berpendapat bahwa kreativitas merupakan 

kemampuan untuk memberikan gagasan-gagasan baru dan menerapkannya dalam pemecahan 

masalah. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Jamaris (2006:67) yang memaparkan bahwa secara 

umum karakteristik dari suatu bentuk kreativitas tampak dalam proses berpikir saat seseorang 

memecahkan masalah yang berhubungan dengan: 
 

 kelancaran dalam memberikan jawaban dan atau mengemukakan pendapat atau ide-ide;  
 kelenturan berupa kemampuan untuk mengemukakan berbagai alternatif dalam memecahkan 

masalah;  
 keaslian berupa kemampuan untuk menghasilkan berbagai ide atau karya yang asli hasil pe-

mikiran sendiri;  
 elaborasi berupa kemampuan untuk memperluas ide dan aspek-aspek yang mungkin tidak 

terpikirkan atau terlihat oleh orang lain; serta  
 keuletan dan kesabaran dalam menghadapi suatu situasi yang tidak menentu. 

 

Selain itu, merujuk pada pendapat Munandar (1992:47-50) kreativitas memiliki ciri-ciri non-

aptitude seperti rasa ingin tahu, senang mengajukan pertanyaan, dan selalu ingin mencari 

pengalaman-pengalaman baru. Pernyataan ini didukung oleh pendapat menyatakan bahwa 

kreativitas adalah kemampuan untuk membuat kombinasi baru berdasarkan data, informasi, dan 

unsur-unsur yang ada. Kreativitas merupakan kemampuan yang mencerminkan kelancaran, 

keluwesan, dan orisinalitas dalam berpikir serta kemampuan untuk mengelaborasi suatu gagasan 

yang meliputi kemampuan mengembangkan, memperkaya, dan memperinci.  

Selanjutnya kreativitas juga berhubungan dengan proses berpikir yang dilakukan oleh 

seseorang, dalam hal ini kemampuan berpikir menyebar (divergent thinking) dan bukan berpikir 

yang menyempit (convergent thinking). Dalam kenyataannya, orang yang intelegensinya tinggi 

belum tentu kreatif tetapi orang yang kreatif umumnya orang yang cukup intelegen.  

Mayesty (1990:9) menyatakan bahwa anak-anak secara alamiah pada dasarnya kreatif, ini 

berarti bahwa apa yang mereka lakukan adalah unik dan berguna bagi diri mereka sendiri bahkan 

juga berguna bagi orang lain. Anak-anak secara alami adalah sosok yang kreatif, umumnya 

mereka mengeksplorasi dunia ini dengan ide-ide yang cemerlang dan bahkan menggunakan apa 

yang mereka lihat dengan cara-cara yang alami dan asli. 
 

Kreativitas berarti memiliki kekuatan atau kualitas untuk mengekspresikan diri dengan cara 

anak sendiri, mereka selalu mengadakan perubahan yang dilakukan setiap saat, dan semua 

dilakukan oleh mereka sendiri (www.nnc.org). Pada dasarnya kreativitas bersifat alamiah yang 

sudah ada dalam diri anak. Artinya, orang lain dan lingkungan di luar diri mereka hanya perlu  
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mendorong. Selanjutnya dikemukakan terdapat 8 (delapan) cara untuk membantu anak dalam 

mengekspresikan kreativitas, yaitu:  

 membantu anak menerima perubahan (Help children accept change);  
 membantu anak menyadari bahwa beberapa masalah tidak mudah dipecahkan (help children 

realize that some problem have no easy answers);  
 membantu anak untuk mengenali berbagai masalah memiliki solusi (help children recognize that 

many problems have a possible answers);  
 membantu anak untuk belajar menafsirkan dan menerima perasaannya (help children learn to 

judge and accept their own feelings);  
 memberi penghargaan pada kreativitas anak (reward children for being creative);  
 bantu anak untuk merasa nyaman dalam melakukan aktivitas kreatif dan dalam memecahkan 

masalah (help children feel joy in their creative productions and in working through a problem);  
 bantu anak untuk menghargai perbedaan dalam dirinya (help children appreciate themselves for 

being different);   
 bantu anak dalam membangun ketekunan dalam dirinya (help children develop perseverance). 

 

Rhodes dalam Munandar (1988:1-5) menjelaskan bahwa pengembangan kreativitas pada diri 

seseorang dapat dilakukan melalui pendekatan 4P, yaitu Person (pribadi), di mana tindakan 

kreatif muncul dari keunikan keseluruhan kepribadian dalam interaksi dengan lingkungan; 

Process (proses), di mana langkah-langkah proses kreatif dimulai dari tahap persiapan, inkubasi, 

iluminasi, dan verifikasi; Press (dorongan), berupa dorongan internal dan eksternal dari 

lingkungan sosial dan psikologis; dan Product (hasil akhir) yang ditandai dengan orisinalitas, 

kebaruan, kebermaknaan, dan teramati (observable). Berkaitan dengan pendekatan tersebut, 

diyakini bahwa pribadi kreatif yang melibatkan diri dalam proses kreatif dan dengan dukungan 

(press) dari lingkungan akan menghasilkan produk kreatif. 
 

Selanjutnya dalam buku ini yang dĳadikan bahan kajian dalam analisis adalah lebih pada 

pengembangan kreativitas yang berhubungan dengan proses kreatif yang terjadi pada diri anak 

usia dini. 
 

 

Indikator kreatif 
 

Seperti yang dikutip oleh Jamaris (2006:60), Maslow dan Roger dalam Kitano dan Kirby (1986:194) 

menjelaskan bahwa kreativitas sebagai salah satu aspek kepribadian sangat berkaitan dengan 

aktualisasi diri. Selanjutnya pendapat Maslow yang dikutip oleh Semiawan (2006:5-6) menyatakan 

bahwa orang yang mampu mengaktualisasikan diri adalah orang yang kreatif, orang yang sangat 

peduli (lebih banyak) terhadap proses daripada klimaks keberhasilan dan kebanggaan terhadap 

sukses tersebut. Titik puncak penghayatan pengalaman (peak-experience) terkait dengan  
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kemampuan mengintegrasikan diri dengan apa yang dihayatinya (a oneness where there was a 

twoness … a detachment from time and places).  

Berhubungan dengan aktualisasi diri sebagai suatu bentuk perwujudan kreativitas, Catron 

dan Allen (1999:163-164) menjelaskan 12 (dua belas) indikator kreatif pada anak usia dini, sebagai 

berikut. 

 Anak berkeinginan untuk mengambil resiko berperilaku berbeda dan mencoba hal-hal yang 

baru dan sulit.  
 Anak memiliki selera humor yang luar biasa dalam situasi keseharian.  
 Anak berpendirian tegas/tetap, terang-terangan, dan berkeinginan untuk bicara secara terbuka 

serta bebas.  
 Anak adalah nonkonfermis, yaitu melakukan hal-hal dengan caranya sendiri.  
 Anak mengekspresikan imajinasi secara verbal, contoh, membuat kata-kata lucu atau cerita 

fan-tastis.  
 Anak tertarik pada berbagai hal, memiliki rasa ingin tahu, dan senang bertanya.  
 Anak menjadi terarah sendiri dan termotivasi sendiri; anak memiliki imajinasi dan menyukai 

fantasi.  
 Anak terlibat dalam eksplorasi yang sistematis dan yang disengaja dalam membuat rencana 

dari suatu kegiatan.  
 Anak menyukai untuk menggunakan imajinasinya dalam bermain terutama dalam bermain 

pura-pura.  
 Anak menjadi inovatif, penemu, dan memiliki banyak sumber daya.  
 Anak bereksplorasi, bereksperimen dengan objek, contoh, memasukkan atau menjadikan 

sesuatu sebagai sebagai bagian dari tujuan.  
 Anak bersifat fleksibel dan anak dan; anak berbakat dalam mendesain sesuatu. 

 

Berkaitan dengan karakteristik kreativitas dan indikator kreatif dapat dipaparkan bahwa 

indikator yang berhubungan dengan kelancaran adalah anak memiliki selera humor yang luar 

biasa dalam situasi keseharian, anak mengekspresikan imajinasi secara verbal, contoh, membuat 

kata-kata lucu atau cerita fantastis, anak tertarik pada berbagai hal, memiliki rasa ingin tahu dan 

senang bertanya. 

Indikator kreatif yang berhubungan dengan kelenturan adalah anak berkeinginan untuk 

mengambil resiko berperilaku berbeda dan mencoba hal-hal yang baru dan sulit, anak menyukai 

untuk menggunakan imajinasinya dalam bermain terutama dalam bermain pura-pura, anak 

bersifat fleksibel dan anak, dan anak berbakat dalam mendesain sesuatu.  
Indikator kreatif yang berhubungan dengan keaslian adalah anak berkeinginan untuk 

mengambil resiko berperilaku berbeda dan mencoba hal-hal yang baru dan sulit, anak bersifat 

nonkonfermis, yaitu melakukan hal-hal dengan caranya sendiri, anak menjadi inovatif, penemu, 

dan memiliki banyak sumber daya; indikator kreatif yang berhubungan dengan elaborasi adalah 

anak menjadi terarah sendiri dan termotivasi sendiri, anak memiliki imajinasi dan menyukai  



 
 

 
 

Teori Bermain Kreatif            41 

fantasi, anak terlibat dalam eksplorasi yang sistematis dan yang disengaja dalam membuat 

rencana dari suatu kegiatan, anak bereksplorasi, bereksperimen dengan objek, contoh, 

memasukkan atau menjadikan sesuatu sebagai sebagai bagian dari tujuan; 
 

Indikator kreatif yang berhubungan dengan keuletan dan kesabaran adalah anak 

berpendirian tegas/tetap, terang-terangan, berkeinginan untuk bicara secara terbuka dan bebas, 

anak berkeinginan untuk mengambil resiko berperilaku berbeda dan mencoba hal-hal yang baru 

dan sulit. 

Berdasarkan paparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa potensi kreatif yang dimiliki 

oleh masing-masing anak hanya dapat dikembangkan melalui proses kreatif dengan memberikan 

kesempatan pada anak untuk beraktivitas melalui kegiatan bermain yang memungkinkan 

munculnya sejumlah indikator kreatif pada anak usia dini. 

 

Proses Berpikir Kreatif 
 

Proses berpikir kreatif utamanya digunakan seseorang untuk memecahkan masalah. Mengutip 

pendapat Wallas dalam Jamaris (2006:62-63) menjelaskan bahwa pemecahan masalah adalah 

proses yang terjadi dalam 4 (empat) fase, yaitu:  

 fase persiapan, berupa pengumpulan informasi yang berkaitan dengan masalah yang sedang 

dipecahkan;  
 fase pematangan, informasi yang telah terkumpul berupa kegiatan yang berkaitan dengan 

usa-ha memahami keterkaitan satu informasi dengan informasi lainnya dalam rangka 

pemecahan masalah;  
 fase iluminasi, berupa penemuan cara-cara yang perlu dilakukan untuk memecahkan 

masalah;   
 fase verifikasi, berupa kegiatan yang berkaitan dengan usaha untuk mengevaluasi apakah 

langkah-langkah yang akan digunakan dalam pemecahan masalah akan memberikan hasil 

yang sesuai. 
 
 

Jenis dan Klasifikasi Bermain Kreatif 
 

Dalam mengembangkan program kegiatan bermain, hal paling penting yang tidak dapat 

diabaikan adalah memilih aktivitas yang dapat mempertinggi pertumbuhan anak dalam seluruh 

aspek perkembangannya melalui kegiatan bermain bebas, aktif, kreatif, efektif, dan 

menyenangkan. 

Cosby dan Sawyer (1995:56-70) menyatakan bahwa permainan secara langsung 

mempengaruhi seluruh area perkembangan anak dengan memberikan kesempatan bagi anak 

untuk belajar tentang dirinya, orang lain, dan lingkungannya. Permainan memberikan anak-anak 

kebebasan untuk berimajinasi, menggali potensi diri/bakat dan untuk berkreativitas. Motivasi 

bermain pada anak muncul dari dalam diri mereka sendiri; mereka bermain untuk menikmati 
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aktivitas mereka, untuk merasakan bahwa mereka mampu, dan untuk menyempurnakan apa saja 

yang telah ia dapat, baik yang telah mereka ketahui sebelumnya ataupun hal-hal yang baru.  

Adapun jenis permainan yang dapat dikembangkan di dalam program kegiatan bermain anak 

usia dini dapat digolongkan ke dalam berbagai jenis permainan seperti yang dikemukakan oleh 

Jefree, Mc.Conkey, dan Hewson (1984:19) ialah permainan eksploratif (exploratory play), 

permainan dinamis (energetic play), permainan dengan keterampilan (skillful play), permainan 

sosial (social play), permainan imajinatif (imaginative play) dan permainan teka-teki (puzzle-it-out 

play). Keenam penggolongan tersebut pada dasarnya saling terintegrasi satu dengan lainnya 

sehingga dalam penerapannya mungkin saja salah satu permainan dapat mengembangkan jenis 

permainan yang lainnya. Justru keterpaduan diantaranya akan menjadi daya tarik tersendiri bagi 

anak saat melakukan permainan tersebut. 

Selain jenis permainan tersebut di atas, untuk lebih memfokuskan pada permainan kreatif 

yang dikembangkan maka merujuk pada paparan Lopes (http://www.nncc.org) dalam tulisannya 

yang berjudul “Creative Play Helps Children Grow”, menyatakan bahwa permainan kreatif dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut.  
 Kreasi terhadap objek (object creation) berupa kegiatan bermain di mana anak melakukan kre-

asi tertentu terhadap suatu objek, seperti menggabungkan potongan-potongan benda 

sehingga menjadi bentuk mobil-mobilan.  
 Cerita bersambung (continuing story) berupa kegiatan bermain di mana guru memulai awal 

sebuah cerita dan setiap anak menambahkan cerita selanjutnya bagian perbagian seperti cerita 

dengan menggunakan buku besar (big book).  
 Permainan drama kreatif (creative dramatic play) berupa permainan di mana anak dapat 

mengeks-presikan diri melalui peniruan terhadap tingkah laku orang, hewan ataupun 

tanaman. Hal ini dapat membuat mereka memahami dan menghadapi dunia seperti bermain 

peran dokter-dok-teran.  
 Gerakan kreatif (creative movement) berupa kegiatan bermain yang lebih menggunakan otot-

otot besar seperti permainan aku seorang pemimpin di mana seorang anak melakukan 

gerakan tertentu dan anak lain mengikutinya/berpantomim atau kegiatan membangun 

dengan pasir, lumpur, dan atau tanah liat. 

 Pertanyaan kreatif (creative questioning) yang berhubungan dengan pertanyaan terbuka, 

menjawab pertanyaan dengan sentuhan panca indra, pertanyaan tentang perubahan, 

pertanyaan yang membutuhkan beragam jawaban, dan pertanyaan yang berhubungan 

dengan suatu proses atau kejadian. 

 

Sementara itu, Britton (1992:12-16) yang mengkaji kembali teori yang dikemukakan oleh 

Montessori mengungkapkan bahwa dalam pengembangan kurikulum bagi anak usia dini 

diperlukan pengembangan beberapa area, yaitu yang berhubungan dengan keterampilan hidup 

(practical life), pelatihan sensorik (sensorial training), bahasa (language), matematika (mathematic), 
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dan pelatihan budaya (cultural training). Pelaksanaan keempat area tersebut sangat bergantung 

pada periode sensitif dan ketertarikan yang dialami oleh masing-masing anak.  

Apabila merujuk pembagian material permainan bagi anak usia dini menurut Bronson 

(1995:7-8) dibagi menjadi 4 pengelompokan, yaitu alat bermain permainan sosial dan fantasi (social 

and fantasy play materials); alat permainan eksplorasi dan keterampilan (exploration and mastery play 

materials); alat permainan gerak, musik, dan seni (music, art and movement materials); serta alat 

permainan motorik kasar (gross motor play materials).  

Klasifikasi kegiatan bermain kreatif yang diterapkan dalam buku ini merupakan gabungan 

dari pendapat di atas, yaitu:  

 kreasi terhadap objek (object creation) yang dapat diidentikkan dengan permainan 

keterampilan (skillful play),  
 permainan dalam cerita bersambung (continueing story) yang dapat diidentikkan dengan per-

mainan sosial (social play),  
 bermain drama kreatif (creative dramatic play) yang dapat diidentikkan dengan permainan sosial 

dan imajinatif (social and imajinatif play), permainan gerak kreatif (creative movement) yang dapat 

diidentikkan dengan permainan eksploratif dan energik (exploratory and energetic play), serta  
 permainan melalui pertanyaan kreatif (creative questioning) yang dapat diidentikkan dengan 

permainan teka-teki (puzzle it-out play). 
 

 

Filosofi Kurikulum Bermain Kreatif 
 

Berdasarkan pendapat Dodge dan Colker (2001:5-10), filosofi kurikulum bermain kreatif 

didasarkan pada 4 (empat) pertanyaan, yaitu bagaimana anak membangun kemampuan sosial dan 

emosional, bagaimana anak belajar untuk berpikir, bagaimana anak mengembangkan kemampuan 

fisik, serta bagaimana anak berkembang melalui budayanya. Pada paparan di bawah ini, 

diuraikan keempat hal tersebut secara lebih terperinci. 
 

 

Anak Membangun Kemampuan Sosial dan Emosional 
 

Berdasarkan pendapat Erikson dalam Dodge dan Colker (2001:5) dan sejalan dengan pendapat 

Dworetzky (1993:339-340) yakin bahwa perkembangan sosio-emosional yang penting untuk 

dikembangkan dan harus dibelajarkan pada anak adalah rasa percaya, kemandirian, dan inisiatif.  

Pada rentang usia dini terdapat tiga dari delapan tahapan yang harus dibelajarkan, yaitu (1) 

rasa percaya terhadap lingkungan luar diri anak (to trusts others outside their families), (2) 

kemandirian dan pengendalian diri (to gain independence and self control), dan (3) mengambil 

inisiatif serta belajar berperilaku yang dapat diterima oleh kelompok sosial (to take initiative and 

assert themselves in social acceptable ways).  

Kurikulum bermain kreatif haruslah dapat mengembangkan ketiga hal tersebut di atas. 

Artinya, guru anak usia dini dan beragam lingkungan bermainnya harus dapat mengembangkan  



 
 

 
 

44 Teori Bermain Kreatif 

kemampuan untuk mempercayai dan rasa memiliki (trust and belonging) pada anak sehingga anak-

anak dapat merasa aman dan terdorong untuk bereksplorasi tidak hanya terhadap material 

(lingkungan fisik) semata tetapi juga hubungan mereka dengan teman sebaya dan orang dewasa. 

Selain itu, sangat diharapkan anak dapat merasa penting dan berharga ketika pendapat mereka di 

dengar, mengemukakan ide-ide, dan membiasakan mereka mengekspresikan diri mereka sendiri.  

Lingkungan belajar harus mendukung kemandirian dan kontrol diri pada anak. Anak-anak 

dibelajarkan untuk mengendalikan perasaan mereka sendiri, bersosialisasi berdasarkan harapan 

kelompok sosial. Selain itu, juga perlu dibelajarkan tentang kapan mereka didorong untuk 

membuat keputusan sendiri serta pengalaman-pengalaman untuk mengendalikan diri yang 

berkaitan dengan kehidupan mereka sendiri. Anak-anak juga belajar berkata dan berbuat sesuai 

dengan norma yang berlaku serta mempertimbangkan dampaknya bagi orang lain. 

Anak Belajar untuk Berpikir 
 

Piaget dalam Santrock (2002:167) berpendapat bahwa proses belajar sebenarnya terdiri dari tiga 

tahapan, yakni asimilasi, akomodasi, dan equilibrasi (penyeimbangan). Proses asimilasi adalah 

proses penyatuan informasi baru ke stuktur kognitif yang sudah ada dalam benak anak. 

Akomodasi adalah penyesuaian struktur kognitif ke dalam situasi yang baru. Equilibrasi adalah 

penyesuaian antara asimilasi dan akomodasi. Agar seseorang tersebut dapat terus berkembang 

dan menambah ilmunya maka yang bersangkutan menjaga stabilitas mental dalam dirinya, 

diperlukan proses penyeimbangan. Proses inilah yang disebut equilibrasi antara “dunia luar” dan 

“dunia dalam”. Tanpa proses ini perkembangan kognitif seseorang akan tersendat-sendat dan 

berjalan tak teratur (disorganized).  
Proses belajar harus disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif yang dilalui anak. Proses 

belajar yang dialami seorang anak pada tahap sensorimotor tentu lain dengan yang dialami seorang 

anak yang sudah mencapai tahap operasional kongkret dan yang dialami anak lain yang telah sampai 

ketahap yang lebih tinggi, yaitu operasional formal. Secara umum semakin tinggi tingkat kognitif 

seseorang semakin teratur cara berpikirnya. Dalam kaitan ini seorang guru seyogianya memahami 

tahap-tahap perkembangan anak serta memberikan pengetahuan dalam jumlah dan jenis yang 

sesuai dengan tahapan tersebut. 
 

Guru yang mengajar tetapi tidak menghiraukan tahapan ini akan cenderung menyulitkan 

anak. Misalnya saja mengajarkan konsep bilangan kepada sekelompok anak usia dini tanpa ada 

usaha untuk “meng-konkret-kan” konsep-konsep tersebut, tidak hanya akan percuma tetapi justru 

akan lebih membingungkan anak tersebut. 

 

Anak Mengembangkan Kemampuan Fisik 
 

Pengembangan kemampuan fisik terdiri dari: (a) sejumlah kemampuan persepsi motorik yang akan 

dikembangkan termasuk di dalamnya koordinasi mata-tangan atau kaki-tangan (eye-hand eye-foot 

coordination), seperti menggambar, menulis, memanipulasi objek, visual track, melempar, menangkap 

dan menendang; (b) kemampuan gerakan motorik (locomotor skill) seperti menggerakkan tubuh melalui 
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 ruang, berjalan, melompat, berbaris, berlari, meloncat, berlari cepat, berguling, merangkak, bergerak 

dengan pelan; (c) keterampilan gerak statis (non locomotor skill) seperti diam di tempat, bergiliran, 

berputar, menjangkau, bergoyang, berjongkok, duduk dan berdiri; serta (d) manajemen atau 

pengendalian tubuh (body management and control), seperti kesadaran tubuh, kesadaran ruang, ritme, 

keseimbangan dan kemampuan untuk memulai, berhenti, dan mengubah arah. 
 

Kurikulum bermain kreatif pada anak usia dini haruslah dapat mengembangkan kemampuan 

motorik, baik itu motorik halus (fine motor) ataupun motorik kasar (gross motor). Motorik halus 

adalah aktivitas gerak yang melibatkan otot kecil, seperti meremas, menggenggam, memegang, 

sampai akhirnya anak mampu mencoret, menggambar, melukis, dan menulis. Sedangkan motorik 

kasar adalah aktivitas gerak tubuh yang melibatkan otot-otot besar seperti merayap, berguling, 

merangkak, duduk, berdiri, berjalan, lari, lompat, dan barbagai aktivitas menendang serta 

aktivitas melempar dan menangkap.; 

 

Anak Berkembang dipengaruhi Budayanya 
 

Kurikulum bermain kreatif pada anak usia dini haruslah disesuaikan dengan lingkungan dan 

budaya di mana anak itu berasal sehingga ketika proses pembelajaran terjadi anak tidak merasa 

asing dengan materi yang diajarkan oleh gurunya. Selain itu, kemampuan untuk mengembangkan 

potensi yang ada pada anak juga sangat tergantung pada interaksi sosial anak dengan lingkungan 

sekitarnya. Artinya apa yang dibelajarkan guru sesuai dengan situasi dan kondisi serta kebutuhan 

anak sehingga dapat segera diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bermain mempengaruhi 

pikiran, mental, kematangan emosional, dan perkembangan jiwa anak-anak. Bermain 

menyediakan kesempatan untuk melahirkan ide-ide dan memperluas kemungkinan untuk 

melahirkan ide-ide baru yang kemudian diujicobakan dalam suasana yang tidak kondusif untuk 

mengembangkan kemampuan memecahkan masalah. 

Kurikulum bermain kreatif menyediakan mekanisme untuk mengajarkan apa yang harus 

diajarkan guru dan memberikan metode-metode belajar untuk menentukan bagaimana 

menciptakan lingkungan bermain yang mendukung. Secara spesifik perkembangan yang 

optimal meliputi: (1) rasa percaya diri dan harga diri, (2) kapasitas untuk percaya, menghormati 

dan berempati terhadap orang lain, (3) keterampilan interaksi sosial dan interpersonal yang 

efektif, (4) kemampuan untuk bertindak dan berpikir secara serta kemampuan untuk membangun 

kontrol diri, (5) kemampuan untuk mengkomunikasikan gagasan dan perasaannya, (6) 

kemampuan untuk memahami dan menangkap informasi tentang lingkungan fisik dan 

lingkungan sosialnya, (7) keterampilan memecahkan masalah, (8) rasa ingin tahu terhadap dunia 

dan meliputi kepuasan dalam belajar dan bereksplorasi untuk menghadapi lingkungan 

masyarakat yang kompleks serta membangun cara berpikir yang kritis, mampu memecahkan 

masalah, mampu beradaptasi dan berkembang secara optimal pada diri setiap anak. 
 

Sebagai kesimpulan yang dimaksud dengan pendekatan kurikulum bermain kreatif adalah 

suatu pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada suatu paket produk, tetapi lebih 
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mementingkan proses yang dinamis dan selalu berubah yang ditentukan oleh individu-individu 

yang terlibat dalam proses belajar secara bersama-sama setiap hari. Untuk itu, tim pengembang 

kurikulum anak usia dini diharapkan dapat mengadaptasi, memperbaharui, dan mengubah 

kurikulum sehingga dapat sesuai dengan kebutuhan anak, orang tua, dan staf guru/pendidik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPIK 3 
 

TEORI KECERDASAN JAMAK 
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emaparan tentang teori kecerdasan jamak berisi tentang pengertian kecerdasan jamak, teori 

perkembangan otak, paradigma terkini kecerdasan jamak dalam pendidikan, dan aspek 

kecerdasan jamak. 

 

Pengertian Kecerdasan Jamak 
 

Kecerdasan merupakan kemampuan tertinggi yang dimiliki oleh manusia. Tingkat kecerdasan 

dapat membantu seseorang dalam menghadapi berbagai permasalahan yang muncul dalam 

kehidupannya. Kecerdasan sudah dimiliki sejak manusia lahir dan terus menerus dapat 

dikembangkan hingga dewasa. Pengembangan kecerdasan akan lebih baik jika dilakukan sedini 

mungkin sejak anak dilahirkan melalui pemberian stimulasi pada kelima panca indranya.  

Kecerdasan merupakan ungkapan dari cara berpikir seseorang yang dapat dĳadikan 

modalitas dalam belajar. Kecerdasan bagi seseorang memiliki manfaat yang besar selain bagi 

dirinya sendiri dan juga bagi pergaulannya di masyarakat. Melalui tingkat kecerdasan yang tinggi 

seseorang akan semakin dihargai di masyarakat apalagi apabila ia mampu berkiprah dalam 

menciptakan hal-hal baru yang bersifat fenomenal.  

Gardner seorang profesor bidang pendidikan di Harvard University, tidak memandang 

kecerdasan manusia berdasarkan skor semata dan bukan sesuatu yang dapat dilihat atau dihitung, 

melainkan dengan ukuran kemampuan yang diuraikan sebagai berikut. (1) Kemampuan untuk 

menyelesaikan masalah; (2) Kemampuan untuk menghasilkan persoalan-persoalan baru untuk 

dipecahkan; (3) Kemampuan untuk menciptakan sesuatu atau memberikan penghargaan untuk 

budaya seseorang (http://www.infed.org/thinkers/gardner.htm/).  

Penelitian Gardner telah meruntuhkan dua asumsi umum tentang kecerdasan, yaitu 

kecerdasan manusia bersifat satuan dan bahwa setiap individu dapat dĳelaskan sebagai makhluk 

yang memiliki kecerdasan yang dapat diukur dan tunggal (Campbell, Campbell, dan Dickinson, 

2002:1-3). Dalam studinya tentang kecerdasan manusia ditemukan bahwa pada hakikatnya:  

 setiap manusia memiliki delapan (kemudian ditambahkan dua menjadi sepuluh walaupun 

masih bersifat hipotetis) spektrum kecerdasan yang berbeda-beda dan menggunakannya 

dengan cara-cara yang sangat individual;  
 setiap orang dapat mengembangkan kesemua kecerdasan sampai mencapai suatu tingkat 

yang memadai;   
 setiap kecerdasan bekerja sama satu sama lain secara kompleks karena dalam tiap kecerdasan 

ada berbagai cara untuk menumbuhkan salah satu aspeknya (http://www.infed.org/thinkers/ 

gardner.htm/). 
 

Kecerdasan jamak (multiple intellegence) adalah sebuah penilaian yang melihat secara deskriptif 

bagaimana individu menggunakan kecerdasannya untuk memecahkan masalah dan 

menghasilkan sesuatu (Gardner, 1999:27-46). Pendekatan ini merupakan alat untuk melihat 

bagaimana pikiran manusia mengoperasikan dunia, baik itu benda-benda yang konkret maupun  
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hal-hal yang abstrak. Bagi Gardner tidak ada anak yang bodoh atau pintar yang ada anak yang 

menonjol dalam salah satu atau beberapa jenis kecerdasan. 

(http://www.familydiscovery.com/detail2.asp?menu=detail2&id=6). 
 

Berdasarkan pendapat tersebut, hendaknya orang tua dan guru selayaknya harus jeli dan 

cermat dalam menilai dan menstimulasi kecerdasan anak dalam sebuah rancang proses 

pembelajaran bagi anak usia dini. Jadi, dasar pemikiran pengembangan kecerdasan dalam 

pembelajaran adalah: 

Bukan berapa cerdasnya seseorang,  
tetapi dalam hal apa dan bagaimana seseorang menjadi cerdas 

 

 

Teori Perkembangan Otak 
 

Anak manusia sesuai dengan kodratnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan telah dikaruniai sejumlah 

kemampuan yang melebihi kemampuan ciptaan Tuhan lainnya yang ada dimuka bumi ini. Kelebihan 

manusia dibandingkan makhluk lainnya adalah karena manusia mempunyai akal dan pikiran yang 

merupakan satu kesatuan hasil kerja otak. Melalui akal pikirannya inilah manusia mampu 

menyesuaikan diri dengan lingkungannya untuk dapat mempertahankan diri dan melanjutkan 

keturunannya, selanjutnya ciri yang paling dominan adalah manusia mampu mengembangkan dirinya 

seoptimal mungkin melalui proses eksplorasi dan belajar dari lingkungannya. 
 

Masa usia dini merupakan masa awal perkembangan setelah anak dilahirkan ke dunia ini. 

Banyak pakar perkembangan meyakini bahwa masa ini merupakan masa keemasan untuk 

melakukan stimulasi fungsi otak melalui berbagai aktivitas yang dapat menstimulasi organ 

pengindraan berupa kemampuan visual, auditori, sensori, dan motorik.  

Mengutip pendapat Clark dalam Semiawan (2008:58-59), ketika dilahirkan otak seorang anak 

manusia telah membawa potensi yang terdapat di dalam 100-200 milyar sel neuron yang 

tersimpan diotaknya. Setiap sel neuron tersebut siap ditumbuhkembangkan untuk memproses 

beberapa triliyun informasi. Selama masa perkembangannya otak terus mengalami perubahan-

perubahan sesuai dengan stimulasi yang diterima melalui seluruh panca indra, hal ini pulalah 

yang akan mempengaruhi tingkat kecerdasan, kepribadian, dan kualitas hidup seorang anak. 

Selanjutnya Markam, dkk (2003:21-24) menyatakan bahwa pada hakikatnya otaklah yang 

menentukan perilaku, otak yang menentukan kepribadian, dan otak yang menyimpan ingatan 

pengalaman. Dengan perkataan lain otak dan sistem saraf merupakan suatu perangkat yang 

memproduksi dan mengatur seluruh kegiatan tubuh. 

Berkat kemampuan otaknya, manusia dapat menjalankan fungsi fisik dan psikososialnya dan 

dapat lebih meningkatkan kemampuan tersebut melalui kegiatan belajar yang merupakan 

interaksi dengan lingkungannya baik sengaja atau pun tidak sengaja. Otak terbagi menjadi dua 

bagian, yaitu belahan otak kiri dan belahan otak kanan. Masing-masing belahan otak mempunyai 

fungsi yang berbeda, belahan otak kiri mempunyai fungsi yang bersifat logis, analitis, bertahap 

dan linier, berpikir konvergen, mengarah pada satu jawaban ya/tidak atau benar/salah, serta  
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rasional; sedangkan belahan otak kanan mempunyai fungsi intuitif, holistic, gestalt, non linier, 

berpikir divergen, mengarah pada jawaban yang menyebar/toleran terhadap kedwiartian, dan 

irrasional (Semiawan, 2009:55). 
 

Menurut Dennison dan Dennison (2004:1-2) setiap belahan otak terdiri dari lobus depan yang 

berfungsi untuk berpikir, lobus samping berfungsi untuk mendengar dan fungsi bahasa, lobus 

atas berfungsi untuk pusat rasa dan gerak, serta lobus belakang berfungsi untuk penglihatan. 

Selanjutnya dĳelaskan bahwa pusat-pusat otak akan terangsang melalui indra yang mengalirkan 

aliran listrik ke pusat-pusat otak melalui serabut-serabut sarafnya. Dalam kehidupan, otak 

merupakan organ yang memiliki fungsi vital, yaitu mengatur fungsi organ-organ tubuh lainnya 

(basic brain function) yaitu sejumlah kemampuan yang telah dapat berfungsi tanpa proses 

pembelajaran, seperti kemampuan untuk melihat, bergerak, meraba, mendengar, dan fungsi 

pengaturan organ lainnya. Selain itu, otak juga mempunyai fungsi lebih tinggi yang disebut 

dengan fungsi luhur (high brain function) yang berfungsi untuk berpikir, emosi, belajar dan 

mengerti tentang apa yang dilihat, didengar, dilakukan, serta fungsi sosial (social brain function) 

berupa respon adequate terhadap lingkungan dan situasi yang berubah-ubah.  

Berdasarkan hukum perkembangan otak, diketahui bahwa apabila otak diberi rangsangan 

melalui stimulus yang masuk melalui panca indra maka otak itu akan terus bekerja dan sebaliknya 

apabila otak tidak dirangsang maka akan dimusnahkan. Berkaitan dengan hal tersebut stimulasi 

otak pada anak usia dini mengacu pada proses kerja otak, yaitu mengindra segala sesuatu yang 

ada di lingkungan melalui seluruh alat-alat indra kemudian melalui serabut-serabut otak menjadi 

gelombang listrik dan disimpan dalam otak menjadi memori atau ingatan yang kemudian dapat 

dimunculkan kembali persis seperti aslinya.  

Semiawan (2002:49) berpendapat selama lima tahun pertama kehidupan seorang anak otak 

berkembang dengan pesat, terlebih lagi pada usia 2-5 tahun yang seringkali diistilahkan dengan 

masa kritis pertama. Keberfungsian otak anak merupakan hasil interaksi antara pola cetak biru 

(blue print) yang bersifat genetik dengan lingkungan. Sehubungan dengan potensi kecerdasan 

yang dibawa anak sejak lahir tidaklah akan berarti apa-apa apabila lingkungan tidak memberikan 

stimulus. Bahkan di dalam perkembangannya, otak yang selalu diberi stimulus akan semakin 

memperbanyak dan memperkuat jaringan sel neuronnya dan sebaliknya apabila tidak mendapat 

stimulus maka pertumbuhan otak akan berhenti sama sekali.  

Berhubungan dengan pengembangan program kegiatan bermain, kajian tentang otak yang 

dipentingkan adalah tentang keterampilan otak yang berhubungan dengan cara berpikir dan 

peranan otak dalam peristiwa belajar. Berpikir adalah kegiatan otak yang menghubungkan antara 

informasi yang tersimpan (ingatan), antara ingatan dan informasi yang baru atau antara informasi baru 

yang diterima. Kegiatan ini terdiri atas mengaitkan, mengatur, menguraikan, menggabungkan, 

menilai, mengkaji, mengukur, menghitung, mengabstraksi, merencana, mengoreksi, membuat 

keputusan, dan menyimpulkan. Pada masa usia dini ingatan pertama yang berkembang adalah ingatan 

mengenali (recognizing memori), mengenali sesuatu yang pernah diindranya. Selanjutnya ingatan jangka 

panjang (longterm memory) yang dapat dikeluarkan, ditukil atau diacak (retrive and recall) berkembang 
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 secara perlahan. Mula-mula hanya berlangsung sebentar, perlahan-lahan menjadi ingatan jangka 

panjang yang dapat diacak sewaktu-waktu bila diperlukan (Jalal, 2005:18-19).  

Peristiwa belajar merupakan proses perubahan tingkah laku yang terjadi sepanjang waktu 

sebagai hasil dari pengalaman. Dengan perkataan lain belajar adalah kegiatan untuk mendapatkan 

kemampuan dan pengetahuan yang pada mulanya didapat oleh setiap anak melalui panca indra. 

Belajar dimungkinkan karena otak dapat menyimpan pengalaman dalam ingatan jangka panjang. 

Belajar dilakukan dengan mengindra, meniru, melakukan, menyesuaikan diri terhadap 

lingkungan, dan mengubah lingkungan. Belajar merupakan proses yang selayaknya dilakukan 

sedini mungkin bahkan semenjak janin masih dalam kandungan.  
Belajar juga berkaitan erat dengan kecerdasan; untuk memaksimalkan tingkat kecerdasan anak 

diperlukan rangsangan-rangsangan sejak masa pertama kehidupannya. Dennison dan Dennison 

(2004:3) yang terkenal dengan temuannya tentang brain gyms, mengemukakan tiga hal yang berkaitan 

dengan belajar, yaitu: (1) belajar adalah kegiatan yang alami dan menyenangkan yang terus terjadi 

sepanjang hidup, (2) kesulitan belajar adalah ketidakmampuan mengatasi stress dan keraguan dalam 

menghadapi tugas baru, dan (3) semua orang akan mengalami “kesulitan belajar” selama manusia 

belajar untuk tidak bergerak. Anak yang sehat mengetahui kapan mereka mempunyai masalah dan 

meminta bantuan dengan menunjukkan perilaku tertentu. Tidak ada anak yang malas, menarik diri, 

agresif atau pemarah, kecuali mereka yang tidak mendapat cara belajar yang alami. Bila diberi 

kesempatan untuk bergerak dengan cara mereka sendiri, anak-anak mampu menyelesaikan proses 

belajarnya, selanjutnya dengan dukungan dan ĳin untuk bergerak secara positif di dalam kelas, anak 

dapat mengembangkan kemampuan intelegensinya yang unik dan lengkap dengan cara alami 

sehingga mereka tidak akan terhambat lagi melainkan merasa bebas untuk belajar. 
 

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa belahan otak dapat distimulasi sesuai 

dengan fungsi masing-masing belahan, keterkaitan hal ini dengan kecerdasan jamak, yaitu 

belahan otak kiri berhubungan dengan pengembangan kecerdasan linguistik, logika matematika, 

visual spasial dan kinestetik; sedangkan belahan otak kanan berhubungan dengan pengembangan 

kecerdasan interpersonal, intrapersonal, musikal, naturalis dan spritual. 
 

Pada dasarnya keberfungsian dari kedua belahan otak tersebut tidak dapat dipisahkan satu 

dengan lainnya, tetapi keduanya dapat saling berkaitan. Artinya perkembangan belahan otak kanan 

akan mempengaruhi perkembangan belahan otak kiri dan sebaliknya. Pengembangan program 

kegiatan bermain bagi anak usia dini haruslah dapat mengembangkan kedua belahan otak manusia 

melalui pengembangan secara konkret kecerdasan jamak melalui berbagai kegiatan bermain. 

Pada masa perkembangannya, otak haruslah mendapat perangsangan dan pemprograman 

yang baik dan seimbang. Pemograman yang tidak tepat bahkan salah pada masa usia dini dapat 

berakibat buruk pada perilaku dimasa dewasa. Artinya pengalaman anak di waktu kecil 

berpengaruh besar dan berdampak bagi perkembangan selanjutnya dalam membentuk dan 

menetapkan fungsi dari struktur-struktur otak yang bersangkutan. 
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Paradigma Kecerdasan Jamak dalam Pendidikan 
 

Pandangan terkini menunjukkan bahwa manusia memiliki berbagai kecerdasan yang terdapat 

dalam dirinya, hanya tidak semua kecerdasan tersebut dapat berkembang sehingga menjadi 

keunggulan dari dirinya. Semiawan (2002:125-127) menyatakan bahwa adanya perbedaan 

individu dalam hal kemampuan bawaannya menyebabkan setiap individu memiliki satu atau dua 

kecerdasan yang dapat diunggulkan dari dalam dirinya. Kecerdasan yang khusus tersebut apabila 

ditumbuhkembangkan secara optimal akan dapat menjadi keunggulan bagi anak tersebut. Sebagai 

contoh, seorang anak yang memiliki keberbakatan dalam bidang musik akan dapat menunjukkan 

prestasi yang menonjol dalam bidang tersebut apabila anak diberikan kesempatan untuk 

mempelajarinya dengan sungguh-sungguh.  

Setiap individu memiliki cara yang berbeda untuk mengembangkan berbagai kecerdasan yang 

ada dalam dirinya. Untuk itulah dalam proses pendidikan dan pembelajaran khususnya setiap 

anak harus mendapat perlakuan yang berbeda sesuai dengan potensi kecerdasannya masing-

masing. Untuk hal ini dikenal adanya istilah “the right man on the right competence”. Artinya, 

seorang anak akan dapat belajar bidang pengembangan apapun apabila ia diberi kesempatan 

untuk mempelajarinya sesuai dengan kecerdasan yang dimilikinya. Sangat mungkin seorang anak 

belajar matematika melalui kecerdasan linguistiknya. Caranya adalah dengan menerjemahkan 

soal-soal matematika tersebut menjadi kalimat-kalimat dalam soal cerita dan bukan sekedar 

angka-angka dalam logika matematika. 
 

Dalam perkembangannya konsep kecerdasan jamak telah memberikan implikasi yang 

signifikan terhadap perkembangan dunia pendidikan. Seiring dengan keyakinan Gardner bahwa 

semua manusia memiliki bukan hanya satu kecerdasan dalam hal ini intelegensi saja melainkan 

secara relatif memiliki otonomi berupa seperangkat kecerdasan maka cara guru membelajarkan 

anakpun harus memperhatikan keunggulan pada dimensi dari kecerdasan yang dimiliki oleh 

anak. Apabila guru dapat memberikan kesempatan yang berbeda sesuai dengan dimensi 

kecerdasan yang dimiliki oleh anak maka besar kemungkinan keberhasilan anak dalam 

menuntaskan indikator yang merupakan hasil belajar yang diharapkan dapat dikuasainya. Selain 

itu, dengan memperhatikan dimensi kecerdasan yang diunggulkan dari dalam diri setiap anak, 

berdampak pada strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru. 
 

Dryden dan Vos (1999:347-349) mengatakan bahwa sebenarnya dalam beberapa hal orang tua 

ataupun guru mengetahui secara naluriah bahwa anak- anak belajar dengan cara-cara dan gaya 

yang berbeda. Hal ini dapat diketahui dari ketertarikan satu anak dengan anak lainnya terhadap 

suatu aktivitas, ada anak yang menunjukkan keantusiasan yang tinggi tetapi ada pula yang 

terlihat seperti tidak memiliki gairah untuk melakukannya.  
Sabri (1996:36) mengatakan bahwa tujuan penting dalam mengetahui berbagai aspek yang 

terdapat dalam kecerdasan jamak adalah diharapkan para pendidik dapat memperlakukan anak sesuai 

dengan cara-cara dan gaya belajarnya masing-masing. Sebagai pendidik yang berpengalaman 

seringkali ditemui berbagai kekecewaan dalam menghadapi berbagai macam anak sehingga muncul  
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rasa frustrasi dalam menghadapi mereka. Hal ini wajar, rasa cemas akan ketidakberhasilan anak 

melakukan suatu pelajaran atau pekerjaan akan berdampak terhadap harga diri anak tersebut. 
 

Samples (2002:141-145) berpendapat bahwa pemahaman mendalam terhadap kecerdasan 

individual masing-masing anak dan gaya belajar mereka akan membantu para pendidik dalam 

menghadapi anak terutama dalam mengajari anak-anak dengan cara yang paling sesuai 

dengannya atau dengan cara yang paling mudah untuk mereka dapat menguasai suatu pelajaran 

atau pekerjaan, menangkap informasi atau konsep atau berbagai keterampilan secara lebih cepat.  
Gaya belajar adalah cara-cara orang belajar, menyerap dan mengolah informasi untuk mencapai 

keberhasilan dalam belajar. Gaya belajar inilah yang akan menjadi kunci keberhasilan dalam menyerap 

dan mengolah informasi yang pada akhirnya akan menentukan kinerja seseorang baik didunia 

persekolahan, dunia kerja atau dalam hubungan antarpribadi (Samples, 2000:146-147). 
 

Rita Dunn dalam DePotter (2002:110-114) seorang pelopor dibidang gaya belajar telah 

menemukan banyak variabel yang mempengaruhi cara belajar seseorang, di antaranya 

dipengaruhi oleh faktor fisik, emosional, sosiologi, dan lingkungan. Gaya belajar inilah yang dapat 

menjadi modalitas individu dalam menyerap dan mengolah informasi. Terdapat dua kategori 

utama yang mendasari tentang bagaimana seorang individu belajar, yakni: (1) modalisme, yaitu 

bagaimana seseorang menyerap informasi dengan mudah; dan (2) dominasi otak, yaitu cara dan 

bagaimana seseorang mengatur serta mengolah informasi. 
 

Menurut Grinder dalam DePotter (2000:112-118), hampir semua orang cenderung pada salah 

satu modalitas belajar yang berperan sebagai saringan untuk pembelajaran, pemrosesan dan 

komunikasi; Orang tidak hanya cenderung pada satu modalitas, mereka juga memanfaatkan 

kombinasi modalitas tertentu yang memberi mereka bakat dan kekurangan alami tertentu. 

Modalitas yang dimiliki oleh setiap individu dapat dibagi menjadi 3, yaitu visual, auditorial, dan 

kinestetikal Berikut ini dipaparkan tentang modalitas yang dimiliki setiap individu. 
 

Visual. Orang dengan modalitas visual belajar melalui apa yang mereka lihat. Modalitas ini 

mengakses citra visual yang diciptakan maupun diingat. Individu yang memiliki modalitas visual 

dicirikan dengan suka akan keteraturan, memperhatikan sesuatu secara detil, selalu menjaga 

penampilan, mengingat dengan gambar atau dari membaca, dan mengingat apa yang dilihat. 
 

Auditorial. Orang dengan modalitas auditorial belajar melalui apa yang mereka dengar. Individu 

dengan modalitas auditorial biasanya memiliki perhatian yang mudah terpecah, berbicara dengan 

pola berirama, belajar dengan mendengarkan, menggerakkan bibir dan bersuara saat membaca, 

serta senang berdialog secara internal dan eksternal. 
 

Kinestetik. Orang dengan modalitas kinestetikal belajar lewat gerakan dan sentuhan. Individu 

dengan modalitas kinestetik biasanya senang menyentuh orang dan berdiri berdekatan, banyak 

bergerak, belajar dengan melakukan, menunjukkan tulisan saat membaca, serta mengingat sambil 

berjalan dan melihat. 
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Berhubungan dengan hal tersebut di atas, Gardner menyatakan bahwa ketika seorang anak 

menunjukkan cara yang unik dalam hal berpikir dan belajar maka mereka tidak boleh hanya 

diarahkan pada situasi tertentu saja seperti memasukkan mereka ke kelas-kelas yang lebih 

memfokuskan pada bahasa dan logika matematika saja. (Edu Dev Center)  

Untuk itu, teori kecerdasan jamak mengusulkan transformasi utama dalam cara belajar di 

lembaga pendidikan bahwa guru harus dilatih untuk menghadirkan kegiatan belajar dan bermain 

dengan memvariasikan strategi dan metode yang menggunakan musik, belajar koperatif, adanya 

aktivitas seni, menerapkan aturan main individu dan kelompok, penggunaan multimedia, selalu 

melakukan inner reflection, dan banyak lagi yang lainnya (http://www.thomasarmstrong.com/ 

multiple_intelligences.htm) 
 

Tantangan yang dihadapi dalam penerapan kecerdasan jamak di lembaga pendidikan adalah 

memberikan informasi ini kepada guru dan pihak administrator sekolah lainnya yang bekerja dengan 

anak tentang hal ini. Apabila lembaga pendidikan mau mendesain ulang cara mendidik anak-anak 

maka setiap anak tentunya akan memiliki kesempatan untuk belajar dalam cara yang harmonis dengan 

pemikiran unik mereka. Selain itu, ternyata teori kecerdasan jamak memiliki implikasi yang kuat untuk 

belajar dan perkembangan orang dewasa. Banyak orang dewasa menemukan dirinya sendiri dalam 

pekerjaan yang tidak dapat digunakan secara optimal dari pesatnya perkembangan kecerdasan. Teori 

kecerdasan jamak telah memberikan orang dewasa cara baru dalam kehidupannya, potensi yang 

mereka tinggalkan di masa kecilnya (seperti kecintaan pada seni dan drama) tetapi sekarang memiliki 

kesempatan untuk berkembang dengan kursus, menyalurkan dan hobi program perkembangan diri 

lainnya (http://www.thomasarmstrong.com/multiple_intelligences.htm) 
 

Implikasi dari adanya teori kecerdasan jamak dalam pendidikan adalah adanya berbagai 

materi, metode, media/sumber belajar, dan lingkungan belajar yang bervariasi termasuk juga 

variasi dalam sistem evaluasi yang dilaksanakan dengan melakukan proses asesmen 

perkembangan. Mengutip pernyataan Jamaris (2006:164) asesmen perkembangan anak usia dini 

merupakan proses kegiatan yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mengumpulkan data atau 

bukti-bukti tentang perkembangan dan hasil belajar anak usia dini. Hasil kegiatan ini dapat 

memberikan gambaran tentang apa yang dapat dan yang belum dapat dilakukan anak dalam 

lingkup perkembangan yang sesuai dengan tingkat usia anak yang bersangkutan. 
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Aspek Kecerdasan Jamak 
 

Gardner (1999:17-27) membuat kriteria dasar yang pasti untuk setiap kecerdasan agar dapat 

membedakan talenta atau bakat secara mudah sehingga dapat mengukur cakupan yang lebih luas 

potensi manusia, baik anak-anak maupun orang dewasa. Gardner pada mulanya memaparkan 7 

(tujuh) aspek intelegensi yang menunjukkan kompetensi intelektual yang berbeda, kemudian 

menambahkannya menjadi 8 (delapan) aspek kecerdasan, yang terdiri dari kecerdasan linguistik 

(Word Smart), kecerdasan logika matematika (Number/ reasoning Smart), kecerdasan fisik/kinestetik 

(Body Smart), kecerdasan spasial (Picture Smart), kecerdasan musikal (Musical Smart), kecerdasan 

intrapersonal (Self Smart), kecerdasan interpersonal (People Smart), dan kecerdasan naturalis 

(Natural Smart) tetapi dalam paparan ini ditambahkan menjadi 9 (sembilan), yaitu kecerdasan 

spiritual. Karena penulis meyakini adanya kecerdasan ini dalam kehidupan masyarakat Indoneisa 

yang kental dengan nuansa keberagamaan. 
 

Kesembilan kecerdasan tersebut di atas dapat saja dimiliki individu, hanya saja dalam taraf 

yang berbeda. Selain itu, kecerdasan ini juga tidak berdiri sendiri, terkadang bercampur dengan 

kecerdasan yang lain. Atau dengan perkataan lain dalam keberfungsiannya satu kecerdasan dapat 

menjadi medium untuk kecerdasan lainnya. Sebagai contoh untuk menyelesaikan konsep 

penjumlahan dalam matematika, seorang anak tidak hanya menggunakan kecerdasan logika 

matematika yang harus berhadapan deretan angka-angka, tetapi lebih mudah baginya ketika ia 

menyelesaikan soal tersebut dengan kecerdasan linguistiknya di mana soal tersebut diberikan 

dalam bentuk cerita yang lebih mudah untuk dimengerti olehnya.  

Selanjutnya Jasmine (1999:13-20) menjelaskan bahwa pembelajaran dengan kecerdasan jamak 

sangatlah penting untuk mengutamakan perbedaan individual pada anak didik. Implikasinya 

teori dalam proses pendidikan dan pembelajaran adalah bahwa pengajar perlu memperhatikan 

modalitas kecerdasan dengan cara menggunakan berbagai strategi dan pendekatan sehingga anak 

akan dapat belajar sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing.  

Terdapat berbagai model pembelajaran yang dapat dipilih sehingga sesuai dengan cara dan 

gaya belajar anak. Hal ini merupakan kekuatan agar anak dapat belajar sesuai dengan kebutuhan 

dan yang lebih penting adalah rasa senang dan nyaman dalam belajar dan dapat berkembang 

secara optimal sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya yang berbeda-beda tersebut 

(Stefanakis, 2002:2). 
 

Untuk lebih memahami tentang kecerdasan jamak yang dapat dikembangkan pada diri setiap 

anak didik maka berikut ini diuraikan berbagai hal yang berhubungan dengan sembilan 

kecerdasan tersebut. Adapun urutan penyajian tidak menunjukkan bahwa satu kecerdasan lebih 

unggul dari kecerdasan yang lain. 
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Bagan 1 : Kecerdasan Jamak 
 

Sumber: Stefanakis. Multiple Inteligences and Portofolios: A Window Into The Learner’s Mind. Portsmouth, NH: Heinemann, 2002:2 
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Kecerdasan Linguistik 
 

Amstrong (2002:2) berpendapat bahwa kecerdasan linguistik adalah kecerdasan dalam mengolah 

kata atau kemampuan menggunakan kata secara efektif baik secara lisan maupun tertulis. Orang 

yang cerdas dalam bidang ini dapat berargumentasi, menyakinkan orang, menghibur atau 

mengajar dengan efektif lewat kata-kata yang diucapkannya. Kecerdasan ini memiliki empat 

keterampilan, yaitu menyimak, membaca, menulis, dan berbicara.  

Campbell, Campbell, dan Dickinson (2002:13-29) menjelaskan bahwa tujuan pengembangan 

kecerdasan linguistik adalah: (1) agar anak mampu berkomunikasi baik lisan maupun tulisan 

dengan baik, (2) memiliki kemampuan bahasa untuk menyakinkan orang lain, (3) mampu 

mengingat dan menghafal informasi, (4) mampu memberikan penjelasan, serta (5) mampu untuk 

membahas bahasa itu sendiri. 
 

Yuliani Nurani (2005:285-288) menguraikan bahwa materi program dalam kurikulum yang 

dapat mengembangkan kecerdasan linguistik, antara lain pengenalan abjad, bunyi, ejaan, 

membaca, menulis, menyimak, berbicara atau berdiskusi dan menyampaikan laporan secara lisan, 

serta bermain games atau mengisi teka-teki silang sederhana.  

Kiat untuk mengembangkan kecerdasan linguistik pada anak sejak usia dini, antara lain dapat 

dilakukan dengan cara-cara berikut ini. 

 Mengajak anak berbicara sejak bayi, anak memiliki pendengaran yang cukup baik sehingga sangat 

dianjurkan sekali berkomunikasi dan menstimulasi anak dengan mengajaknya berbicara,  
 Membacakan cerita atau mendongeng sebelum tidur atau dapat dilakukan kapan saja sesuai 

situasi dan kondisi.  
 Bermain mengenalkan huruf abjad dapat dilakukan sejak kecil, seperti bermain huruf-huruf 

sandpaper (amplas), anak belajar mengenali huruf dengan cara melihat dan menyentuhnya, di 

samping mendengarkan setiap huruf yang diucapkan oleh orang tua atau guru. Seiring 

dengan pemahaman anak akan huruf dan penggunaannya, yaitu dengan bermain kartu 

bergambar berikut kosa katanya.  
 Merangkai cerita, sebelum dapat membaca tulisan, anak-anak umumnya gemar “membaca 

gambar”. Berikan anak potongan gambar dan biarkan anak mengungkapkan apa yang ia 

pikirkan tentang gambar itu.  
 Berdiskusi tentang berbagai hal yang ada di sekitar anak. Bertanya tentang yang ada di lingkungan 

sekitar, misalnya mungkin anak mempunyai pendapat sendiri tentang binatang peliharaan di 

rumah. Apapun pendapatnya, orang dewasa harus menghargai isi pembicaraannya.  
 Bermain peran, ajaklah anak melakukan suatu adegan seperti yang pernah ia alami, misalnya 

saat berkunjung ke dokter. Bermain peran ini dapat membantu anak mencobakan berbagai 

peran sosial yang diamatinya.  
 Memperdengarkan dan perkenalkanlah lagu anak-anak, ajaklah anak ikut bernyanyi dengan penyanyi 

yang mendendangkan lagu dari kaset yang diputar. Kegiatan ini sangat menggembirakan anak, selain 

mempertajam pendengaran anak, memperdengarkan lagu juga menuntut anak untuk 

menyimak setiap lirik yang dinyanyikan yang kemudian anak menirukan lagu tersebut dan 

juga menambah kosa kata dan pemahaman arti kata bagi anak. 
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Kecerdasan Logika Matematika 
 

Amstrong (2002:3) berpendapat bahwa kecerdasan logis-matematis adalah kecerdasan dalam hal 

angka dan logika. Kecerdasan ini melibatkan keterampilan mengolah angka dan atau kemahiran 

menggunakan logika atau akal sehat.  

Campbell, Campbell, dan Dickinson (2002:45-58) menjelaskan bahwa tujuan materi program 

dalam kurikulum yang dapat mengembangkan kecerdasan logika matematika, antara lain 

mengenal bilangan, beberapa pola, perhitungan, pengukuran, geometri, statistik, peluang, 

pemecahan masalah, logika, games strategi dan atau petunjuk grafik.  

Yuliani Nurani (2004:288-290) menguraikan cara mengembangkan kecerdasan logika 

matematika pada anak: (1) menyelesaikan puzzle, permainan ular tangga, domino, dan lain-lain; 

permainan ini akan membantu anak dalam latihan mengasah kemampuan memecahkan berbagai 

masalah dengan menggunakan logika; (2) mengenal bentuk geometri, dapat dimulai dengan 

kegiatan sederhana sejak anak masih bayi, misalnya dengan menggantung berbagai bentuk 

geometri dalam berbagai warna di atas tempat tidurnya; (3) mengenalkan bilangan melalui sajak 

berirama dan lagu; (4) eksplorasi pikiran melalui diskusi dan olah pikir ringan, dengan obrolan 

ringan, misalnya mengaitkan pola hubungan sebab-akibat atau perbandingan, bermain tebak-

tebakan angka, dan sebagainya; (5) pengenalan pola, permainan menyusun pola tertentu dengan 

menggunakan kancing warna-warni, pengamatan atas berbagai kejadian sehari-hari sehingga 

anak dapat mencerna dan memahaminya sebagai hubungan sebab akibat; serta (6) memperkaya 

pengalaman berinteraksi dengan konsep matematika, dapat dengan cara mengikutsertakan anak 

belanja, membantu mengecek barang yang sudah masuk dalam kereta belanjaan, mencermati 

berat ukuran barang yang kita beli, memilih dan mengelompokkan sayur-mayur maupun buah 

yang akan dimasak oleh ibu di dapur. 

 

Kecerdasan Visual Spasial 
 

Amstrong (2002:3) berpendapat bahwa visual spasial merupakan kemampuan untuk 

memvisualisasikan gambar di dalam pikiran seseorang. Kecerdasan ini digunakan oleh anak 

untuk berpikir dalam bentuk visualisasi dan gambar untuk memecahkan sesuatu masalah atau 

menemukan jawaban. Campbell, Campbell dan Dickinson (2002:107-110) menjelaskan bahwa 

tujuan materi program dalam kurikulum yang dapat mengembangkan kecerdasan visual spasial, 

antara lain penayangan video, gambar, menggunakan model (modelling), dan atau diagram.  

Yuliani Nurani (2004:292-295) menguraikan bagaimana cara mengembangkan kecerdasan 

visual spasial pada anak sebagai berikut. 

 Mencorat-coret, untuk mampu menggambar, anak memulainya dengan tahapan mencoret 

terlebih dahulu. Mencoret biasanya dimulai sejak anak berusia sekitar 18 bulan ini, pada 

dasarnya kegiatan mencoret merupakan sarana anak mengekspresikan diri. Meski apa yang 

digambarnya dalam coretannya belum tentu langsung terlihat isi pikirannya. Selain itu, 

kegiatan ini juga dalam melatih koordinasi tangan-mata anak.  
 Menggambar dan melukis. Kegiatan menggambar dan melukis dapat dilakukan di mana saja, 

kapan saja dengan biaya yang relatif murah. Sediakan alat-alat yang diperlukan seperti kertas,  
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pensil warna, dan krayon. Biarkan anak menggambar atau melukis apa yang ia inginkan 

sesuai imajinasi dan kreativitasnya karena menggambar dan melukis merupakan ajang bagi 

anak untuk mengekspresikan diri.  
 Kegiatan membuat prakarya atau kerajinan tangan menuntut kemampuan anak memanipulasi 

bahan. Kreativitas dan imajinasi anak pun terlatih karenanya. Selain itu, kerajinan tangan 

dapat membangun kepercayaan diri anak.  
 Mengunjungi berbagai tempat, dapat memperkaya pengalaman visual anak, seperti 

mengajaknya ke museum, kebun binatang, menempuh perjalanan wisata alam lainnya.  
 Melakukan permainan konstruktif dan kreatif, sejumlah permainan seperti membangun 

konstruksi dengan menggunakan balok, mazes, puzzle, permainan rumah-rumahan atau pun 

peralatan video, film, peta atau gambar, dan slide.  
 Mengatur dan merancang. Kejelian anak untuk mengatur dan merancang, juga dapat di asah 

dengan mengajaknya dalam kegiatan mengatur ruang di rumah, seperti ikut menata kamar 

tidurnya Kegiatan seperti ini juga baik untuk meningkatkan kepercayaan diri anak, bahwa ia 

mampu memutuskan sesuatu. 

 

Kecerdasan Kinestetik 
 

Amstrong (2002:3) berpendapat bahwa kecerdasan kinestetik atau kecerdasan fisik adalah suatu 

kecerdasan di mana saat menggunakannya seseorang mampu atau terampil menggunakan 

anggota tubuhnya untuk melakukan gerakan seperti, berlari, menari, membangun sesuatu, 

melakukan kegiatan seni, dan hasta karya.  
Campbell, Campbell dan Dickinson (2002:73-77) menjelaskan bahwa tujuan materi program dalam 

kurikulum yang dapat mengembangkan kecerdasan fisik antara lain: berbagai aktivitas fisik, berbagai 

jenis olahraga, modeling, dansa, menari, body languages. Yuliani Nurani (2004:290-292) menguraikan 

cara menstimulasi kecerdasan fisik pada anak, antara lain sebagai berikut. 

 Menari. Anak-anak pada dasarnya menyukai musik dan tari. Untuk mengasah kecerdasan 

fisik ini dapat dilakukan dengan mengajak anak untuk menari bersama karena menari 

menuntut keseimbangan, keselarasan gerak tubuh, kekuatan, dan kelenturan otot,  
 Bermain peran/drama. Melalui kegiatan bermain peran, kecerdasan gerakan tubuh anak juga dapat 

terangsang. Kegiatan ini menuntut bagaimana anak menggunakan tubuhnya menyesuaikan 

dengan perannya, bagaimana ia harus berekspresi, termasuk juga gerakan tangan. Kemampuan 

sosialisasinya pun berkembang karena ia dituntut dapat berkerja sama dengan orang lain,  
 Latihan keterampilan fisik. Berbagai latihan fisik dapat membantu meningkatkan keterampilan 

motorik anak, tentunya latihan tersebut disesuaikan dengan usia anak. Misalnya, aktivitas berjalan 

di atas papan titian. Aktivitas ini dapat dilakukan saat anak berusia 3–4 tahun. Selain melatih 

kekuatan otot, aktivitas ini juga melatih untuk belajar keseimbangan,  
 Olahraga. Berbagai kegiatan olah raga dapat meningkatkan kesehatan dan juga pertumbuhan. 

Olahraga harus dilakukan sesuai dengan perkembangan motorik anak, seperti berenang, 

sepak bola mini, main tenis, bulu tangkis ataupun senam. Seluruh cabang olahraga pada 

dasarnya merangsang kecerdasan gerakan tubuh, mengingat hampir semuanya menggunakan 

anggota tubuh. 
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Kecerdasan Musikal 
 

Amstrong (2002:3-4) berpendapat bahwa kecerdasan musikal ialah kemampuan memahami aneka 

bentuk kegiatan musikal, dengan cara mempersepsi (penikmat musik), membedakan (kritikus 

musik), mengubah (komposer), dan mengekspresikan (penyanyi). Kecerdasan ini meliputi 

kepekaan pada irama, pola titi nada pada melodi, dan warna nada atau warna suara suatu lagu.  

Campbell, Campbell, dan Dickinson (2002:148) menjelaskan bahwa tujuan materi program 

dalam kurikulum yang dapat mengembangkan kecerdasan musikal antara lain mendengarkan 

musik, melodi, instrumentalia, dan menyanyi bersama atau sendiri.  

Yuliani Nurani (2004:298-300) menguraikan cara mengembangkan kecerdasan musikal pada 

anak berikut ini.  

 Beri kesempatan pada anak untuk melihat kemampuan yang ada pada diri mereka, buat 

mereka lebih percaya diri. Misalnya, langkah pertama beri pertanyaan “siapa yang suka 

musik?” dan selanjutnya “siapa yang suka memainkan alat musik dan bernyanyi?” setelah itu 

kembangkan pemahaman anak tentang musik.  
 Buatlah kegiatan-kegiatan khusus yang dapat dimasukkan dan dikembangkan dalam 

kecerdasan musikal, misalnya “career day” di mana para musisi profesional menceritakan 

“kecerdasan musiknya”, karya wisata di mana anak diajak ke stasiun radio untuk 

memutarkan lagu-lagu, biografi dari musisi terkenal, paduan suara, dan lain-lain.  
 Pengalaman empiris yang praktis, buatlah penghargaan terhadap karya-karya yang dihasilkan 

anak, seperti buat rak pameran seni atau buat pentas seni.  
 Ajak anak menyanyikan lagu-lagu dengan syair sederhana dengan irama dan birama yang 

mudah diikutil. 

 

Stimulasi untuk kecerdasan musikal, antara lain dengan: (1) meminta anak menciptakan sendiri 

lagu-lagu, rap, atau senandung. Dilakukan dengan merangkum, menggabungkan, atau menerapkan 

makna dari yang mereka pelajari, lengkapi dengan alat musik atau perkusi; (2) diskografi, mencari 

lagu, lirik, atau potongan lagu dan mendiskusikan pesan yang ingin disampaikan dari lagu tersebut; 

 konsep musikal, nada musik yang digunakan sebagai alat kreatif untuk mengekspresikan 

konsep, pola, atau skema pelajaran; serta (4) musik suasana, gunakan rekaman musik yang 

membangun suasana hati yang cocok untuk pelajaran atau unit tertentu. 

 

Kecerdasan Interpersonal 
 

Amstrong (2002:4) berpendapat bahwa kecerdasan interpersonal adalah berpikir lewat 

berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Adapun kegiatan yang mencakup kecerdasan 

ini adalah memimpin, mengorganisasi, berinteraksi, berbagi, menyayangi, berbicara, sosialisasi, 

menjadi pendamai, permainan kelompok, klub, teman-teman, kelompok, dan kerja sama.  

Campbell, Campbell, dan Dickinson (2002:173-174) menjelaskan bahwa tujuan materi program 

dalam kurikulum yang dapat mengembangkan kecerdasan interpersonal antara lain: belajar 

kelompok, mengerjakan suatu proyek, resolusi konflik, mencapai konsensus, tanggung jawab 

pada diri sendiri, berteman dalam kehidupan sosial, dan atau pengenalan terhadap ekspresi dan 

emosi orang lain. 
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Yuliani Nurani (2004:297-298) menguraikan bahwa cara mengembangkan kecerdasan 

interpersonal pada anak, yakni (1) mengembangkan dukungan kelompok, (2) menetapkan aturan 

tingkah laku, (3) memberi kesempatan bertanggung jawab di rumah, (4) bersama-sama 

menyelesaikan konflik, (5) melakukan kegiatan sosial di lingkungan, (6) menghargai perbedaan 

pendapat antara anak dengan teman sebaya, (7) menumbuhkan sikap ramah dan memahami 

keragaman budaya lingkungan sosial, dan (8) melatih kesabaran menunggu giliran, (9) berbicara 

serta mendengarkan pembicaraan orang lain terlebih dahulu. 

 

Kecerdasan Intrapersonal 
 

Amstrong (2002:4) berpendapat bahwa kecerdasan intrapersonal adalah kemampuan seseorang 

untuk berpikir secara reflektif, yaitu mengacu kepada kesadaran reflektif mengenai perasaan dan 

proses pemikiran diri sendiri. Adapun kegiatan yang mencakup kecerdasan ini adalah berpikir, 

meditasi, bermimpi, berdiam diri, mencanangkan tujuan, refleksi, merenung, membuat jurnal, 

menilai diri, waktu menyendiri, proyek yang dirintis sendiri, dan menulis introspeksi.  

Campbell, Campbell, dan Dickinson (2002:204) menjelaskan bahwa tujuan materi program 

dalam kurikulum yang dapat mengembangkan kecerdasan intrapersonal antara lain refleks, 

perasaan, self analysis, keyakinan diri, mengagumi diri sendiri, organisasi waktu, dan perencanaan 

untuk masa depan.  

Yuliani Nurani (2004:295-297) menguraikan cara mengembangkan kecerdasan intrapersonal 

pada anak sebagai berikut. 

 Menciptakan citra diri positif, “aku anak baik”, “saya anak yang rajin membantu ibu”, dan 

lain-lain.  
 Pendidik dapat memberikan self image citra diri yang baik pada anak, yaitu dengan menampilkan 

sikap yang hangat namun tegas sehingga anak tetap dapat memiliki sikap hormat. Selain itu, guru 

yang juga menghormati dan peduli pada anak didiknya, akan mendapati bahwa ia lebih mudah 

menawarkan perhatian, penghargaan, dan penerimaan pada anak.  
 Ciptakan suasana serta situasi dan kondisi yang kondusif di rumah dan sekolah yang 

mendukung pengembangan kemampuan intrapersonal dan penghargaan diri anak.  
 Menuangkan isi hati dalam jurnal pribadi, setiap anak tentu memiliki suasana hati yang 

dialaminya pada suatu saat tertentu. Agar anak terbiasa dan mampu mencurahkan isi hatinya, 

beri kegiatan semisal mengisi buku harian. Anak dapat menuangkan isi hatinya dalam bentuk 

tulisan atau pun gambar.  
 Bercakap-cakap memperbincangkan kelemahan, kelebihan dan minat anak. Pendidik dapat 

menanyakan pada anak dengan suasana santai, hal-hal apa saja yang ia rasakan sebagai 

kelebihannya dan dapat ia banggakan, serta kegiatan apa yang saat ini tengah ia minati. Bantu 

anak untuk menemukan kekurangan dirinya, semisal sikap-sikap negatif yang sebaiknya 

diperbaiki.  
 Membayangkan diri di masa datang, lakukan perbincangan dengan anak semisal anak ingin 

seperti apa bila besar nanti, dan apa yang akan dilakukan bila dewasa nanti. 
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 Mengajak berimajinasi jadi satu tokoh sebuah cerita, berandai-andai menjadi tokoh cerita yang 

tengah anak gemari, dapat pula orang tua dan anak lakukan. Biarkan anak berperan menjadi 

salah satu tokoh cerita yang tengah digemari. 

 

Lalu pertanyaan berikutnya, adalah adakah kecerdasan jamak lainnya. Sejak daftar kecerdasan 

yang dikemukakan oleh Gardner pada tahun 1983 maka pada penelitian yang berikutnya dan 

refleksi dari Gardner dan koleganya melihat kemungkinan lainnya, di antaranya kecerdasan 

naturalis, dan kecerdasan existential (http:www.in-fed.org/thinkers/gardner.htm). Selain itu 

mengutip hasil penelitian Yuliani Nurani (2008), maka akan dipaparkan kecerdasan lain, yaitu 

kecerdasan spiritual. 

 

Kecerdasan Naturalis 
 

Amstrong (2002:4) berpendapat bahwa kecerdasan naturalis, yaitu kecerdasan untuk mencintai 

keindahan alam melalui pengenalan terhadap flora dan fauna yang terdapat di lingkungan sekitar 

dan juga mengamati fenomena alam dan kepekaan/kepedulian terhadap lingkungan sekitar.  

Selanjutnya Amstrong (2002:128-133) menjelaskan bahwa tujuan materi program dalam 

kurikulum yang dapat mengembangkan kecerdasan naturalis antara lain: sains permulaan, ilmu 

botani, gejala-gejala alam, atau hubungan antara benda-benda hidup dan tak hidup yang ada di 

alam sekitar. 

Yuliani Nurani (2004:300-301) menguraikan cara mengembangkan kecerdasan naturalis pada 

anak, yaitu: (1) beri kesempatan pada anak didik untuk mengetahui kemampuan yang ada pada 

dirinya; (2) ceritakan “kondisi akhir” sebagai keteladanan dan inspirasi bagi mereka, misalnya: ahli-

ahli binatang, para peneliti alam; (3) buatlah kegiatan-kegiatan khusus yang dapat dimasukan ke 

dalam kecerdasan naturalis, misal: “career day” di mana para dokter hewan dan ahli binatang 

menceritakan tentang ‘kecerdasan naturalis’nya; serta (4) karya wisata ke kebun binatang, 

pengalaman empiris praktis, misalnya mengamati alam dan makhluk hidup, buat rak pameran 

simulasi ekosistem, dan buat papan permainan.  

Stimulasi bagi pengembangan kecerdasan naturalis: jalan-jalan di alam terbuka, berdiskusi 

mengenai apa yang terjadi dalam lingkungan sekitar, membawa hewan peliharaan ke kelas lalu 

anak diberi tugas mencatat perilaku hewan tersebut, kegiatan ekostudi agar anak memiliki sikap 

peduli pada alam sekitar. Sebagai contoh pada saat anak belajar menghitung, ajaklah anak untuk 

menghitung spesies hewan yang terancam punah, tentu saja dengan memakai contoh gambar 

dengan penjelasan yang dapat dimengerti.  

Lalu pertanyaan berikutnya, adalah adakah kecerdasan jamak lainnya. Sejak daftar kecerdasan 

yang dikemukakan oleh Gardner pada tahun 1983 maka pada penelitian yang berikutnya dan 

refleksidari Gardner dan koleganya melihat kemungkinan lainnya, di antaranya kecerdasan 

naturalis, dan kecerdasan existential (htt p:www.in-fed.org/thinkers/gardner.htm). Selain itu 

mengutiphasil penelitian Yuliani Nurani (2008), maka akan dipaparkan kecerdasan lain, yaitu 

kecerdasan spiritual. 
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Kecerdasan Spiritual 
 

Zohar dan Marshall (2001:3-4) beranggapan bahwa kecerdasan spiritual dapat diartikan sebagai 

kecerdasan untuk menghadapi dan memecahkan persoalan makna dan nilai. Kecerdasan untuk 

menempatkan perilaku dan hidup manusia dalam konteks makna yang lebih luas dan kaya, 

kecerdasan untuk menilai bahwa tindakan atau jalan hidup seseorang lebih bermakna 

dibandingkan dengan yang lain.  

Kecerdasan spiritual adalah kecerdasan dalam memandang makna atau hakikat kehidupan ini 

sesuai dengan kodrat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang berkewajiban 

menjalankan perintahnya dan menjauhi semua larangannya.  

Berhubungan dengan kecerdasan spiritual bagi anak usia dini, Gutama (2002:40) menuliskan 

bahwa kecerdasan spiritual adalah ekspresi pemikiran yang muncul dari dalam kalbu seorang. 

Bagi anak, kesadaran ini akan memacu mereka untuk menemukan dan mengembangkan bakat 

bawaan, energi, dan hasratnya serta sebagai sumber motivasi yang memiliki kekuatan luar biasa 

(Gutama, 2002:40).  

Selanjutnya Yuliani Nurani (2004:122) menguraikan bahwa materi program yang dapat 

dikembangkan mengajarkan doa atau puji-pujian kepada Sang Pencipta, membiasakan diri untuk 

bersikap sesuai ajaran agama seperti memberi salam, belajar mengikuti tata cara ibadah sesuai 

dengan agama yang dianut, mengembangkan sikap dermawan, membangun sikap toleransi 

terhadap sesama.  

Cara untuk mengembangkan kecerdasan spiritual pada anak usia dini, antara lain melalui 

teladan dalam bentuk nyata yang diwujudkan perilaku baik lisan, tulisan maupun perbuatan, 

melalui cerita atau dongeng untuk menggambarkan perilaku baik-buruk, mengamati berbagai 

bukti-bukti kebesaran Sang Pencipta seperti beragam binatang dan aneka tumbuhan serta 

kekayaan alam lainnya, mengenalkan dan mencontohkan kegiatan keagamaan secara nyata, 

membangun sikap toleransi kepada sesama sebagai makhluk ciptaan Tuhan.  

Program stimulasi untuk mengembangkan kecerdasan spiritual pada anak usia dini dapat 

dilakukan melalui program keteladanan dari orang tua atau orang dewasa, sehingga anak terbiasa 

untuk meniru perilaku baik yang dilihat, melalui program pembiasaan agar anak-anak benar-

benar dapatdmenginternalisasi suatu kegiatan, melalui kegiatan spontan berupa pengawasan 

terhadap perilaku anak sehari-hari dan melalui pemberian penguatan, dan penghargaan untuk 

memotivasi anak dalam melakukan berbagai kegiatan keagamaan dalam kehidupan sehari-hari 

penting tetapi ada hal yang lebih penting lagi yaitu bagaimana menerapkan teori tersebut dalam 

kegiatan belajar sehari-hari.   
Pengembangan kegiatan belajar yang bernuansa kecerdasan menjadi lebih indah dan 

harmonis apabila guru memiliki motivasi dan kreativitas dalam mengorkestrasikan 

pembelajarannya dengan cara yang ditawarkan oleh Quantum Teaching (De Potter, Reardon, dan 

Singer-Nourie, 2000:7), yaitu: 
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“Bawalah dunia mereka ke dunia kita 
 

dan antarkan dunia kita ke dunia mereka  
 

sehingga akan menjadi dunia kita bersama …!” 
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engembangan program kegiatan bermain berbasis kecerdasan jamak bagi anak usia dini 

didasarkan pada berbagai teori pengembangan model pembelajaran yang dikemukakan 

oleh para pakar desain pembelajaran dan pakar pengembangan kurikulum anak usia dini 

. 

 

Model Pembelajaran Terpadu 
 

Pemaparan tentang pengembangan model pembelajaran terpadu berisi tentang pengertian model, 

pembelajaran terpadu, pengembangan sistem pembelajaran, dan prinsip pengembangan 

pembelajaran bagi anak usia dini. 

 

Pengertian Model 
 

Mengutip pernyataan Snelbecker (1984:32), model adalah perwujudan suatu teori atau wakil dari proses dan 

variabel yang tercakup dalam teori; sedangkan Horton seperti yang dikutip oleh Suriasumantri (1996:23) 

mengemukakan bahwa model bersifat menjelaskan hubungan berbagai komponen, aksi dan reaksi, serta 

sebab akibat. Lebih jelas lagi dinyatakan bahwa model biasanya digunakan untuk hal-hal yang bersifat 

menggambarkan sesuatu, menjelaskan suatu proses, mengkaji atau menganalisis sesuatu sistem, 

menggambarkan suatu kejadian, dan bersifat memprediksikan sesuatu keputusan yang akan diambil. 

Sejalan dengan pernyataan tersebut, Briggs dalam Gafur (1984:27) berpendapat bahwa model adalah 

seperangkat prosedur yang berurutan untuk mewujudkan suatu proses kerja. 
 

Selanjutnya Snelbecker (1984:24) menya-

takan bahwa hampir semua cara pengem-

bangan pembelajaran dinyatakan dalam ben-

tuk model dengan alasan: (1) Agar mudah 

dikomunikasikan kepada para calon pemakai; 

(2) Dapat memperlihatkan tugas-tugas utama 

yang harus dikerjakan dan arena itu berguna 

sekali untuk keperluan pengelolaan; (3) 

Memperlihatkan struktur semacam matriks 

di mana tujuan belajar dan strategi belajar 

dapat diperbandingkan dan disesuaikan. 
 

Jadi yang dimaksudkan dengan model 

 
 
 

 

 

adalah suatu kerangka konseptual yang bersifat prosedural berupa sebuah pola atau rancangan 

yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pengembangan program kegiatan bermain bagi anak 

usia dini. Pengembangan model secara konkret ini merupakan perwujudan dari teori 

perkembangan anak, teori belajar dan pembelajaran, dan teori bermain bagi anak usia dini yang 

mengacu pada pendekatan model pembelajaran terpadu. 
 

 

  



 
 

 
 

Model Pembelajaran Anak Usia Dini            67 

 
 

Pembelajaran Terpadu 
 

Collin dan Hazel (1991:6-7) menyatakan bahwa pembelajaran terpadu merupakan suatu bentuk 

pembelajaran yang memadukan peristiwa-peristiwa otentik (authentic events) melalui pemilihan 

tema yang dapat mendorong rasa keingintahuan anak (driving force) untuk memecahkan masalah 

melalui pendekatan eksplorasi atau investigasi (inquiry approach). Sejalan dengan pernyataan 

tersebut, Humpreys dalam Lake (1994:2) menyatakan bahwa pembelajaran terpadu adalah suatu 

bentuk pembelajaran di mana anak dapat mengeksplorasi pengetahuannya dalam berbagai bidang 

yang berhubungan dengan aspek-aspek tertentu di lingkungannya. 
 

Sejumlah model pembelajaran terpadu yang dapat digunakan dalam program pembelajaran 

seperti yang dikemukakan oleh Fogarty (1991:xv) adalah 10 model pembelajaran terpadu. Fogarty 

membagi kesepuluh model pembelajaran tersebut menjadi tiga pengelompokan, yaitu:  

 model pembelajaran yang mengeksplorasi satu disiplin ilmu, terdiri dari model fragmented, 

connected, dan nested;  
 model pembelajaran yang mengintegrasikan beberapa disiplin ilmu, terdiri dari model 

sequenced, shared, webbed, threaded, dan integrated;  
 model pembelajaran yang mengintegrasikan dari dalam diri anak sendiri, terdiri dari model 

immersed dan networked. 

 

Selanjutnya dalam pengembangan ini hanya diguna-kan model 

pembelajaran terpadu jaring laba-laba (webbed). Berdasarkan 

pengertiannya, Lake (1994:4) menjelaskan bahwa model jejaring laba-laba 

merupakan model pembelajaran terpadu yang mempresentasikan 

pendekatan tema-tik untuk mengintegrasikan subjek materi pembelajaran. 

Materi pelajaran pada proses pembelajaran anak usia dini disebut dengan 

istilah bidang pengembangan.        

 

Model ini dimulai dengan menentukan tema, setiap bidang pengembangan menggunakan tema  

tersebut sebagai dasar pengembangan kegiatan yang akan dilakukan selama proses pembelajaran. 

Fogarty (1991:53) menyatakan karakteristik model jejaring laba-laba ini adalah: (1) adanya 

pandangan luas secara keseluruhan dalam suatu tema yang dapat membentuk jaringan dari 

berbagai bidang pengembangan; (2) menggunakan pendekatan tematik yang kemudian dapat 

dikembangkan lebih lanjut pada masing-masing bidang pengembangan, seperti yang digambarkan 

pada bagan di atas. 

Mengutip pendapat Lake (1994:4) dan Fogarty (1991:56) memaparkan beberapa kelebihan dan 

keterbatasan dari model ini yang perlu diperhatikan oleh pengguna model. Kelebihannya adalah: 

 (1) dapat membantu dan memotivasi anak dalam melihat hubungan antar bidang pengembangan, 
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(2) memudahkan anak untuk memahami bagaimana kegiatan-kegiatan atau ide-ide yang berbeda 

saling berhubungan, dan (3) dapat dilakukan dalam tim kerja yang terdiri dari sejumlah guru sejak 

merencanakan kegiatan pembelajaran.  

Adapun keterbatasan dari model ini adalah: (1) kesulitan utama terletak pada pemilihan 

tema karena tema yang dipilih haruslah bermakna bagi anak dan relevan dengan isi pelajaran, (2) 

dalam merencanakan pembelajaran guru dapat saja terjebak pada suatu tema tertentu yang 

kemungkinan mengabaikan periode waktu yang dihabiskan, dan (3) guru lebih fokus pada 

kegiatan yang dilakukan daripada pengembangan konsep sehingga isi/materi dari bidang 

pengembangan menjadi kabur. 

 

Pengembangan Sistem Pembelajaran 
 

Twelker dalam Suparman (2004:40) menyatakan bahwa pengembangan pembelajaran adalah cara 

yang sistematis dalam mengidentifikasikan, mengembangkan dan mengevaluasi seperangkat 

materi dan strategi yang diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan.  
Sejalan dengan hal tersebut menurut rumusan AECT, pengembangan pembelajaran adalah 

suatu pendekatan sistematik dalam desain, produksi, evaluasi, dan pemanfaatan sistem 

pembelajaran yang lengkap; meliputi semua komponen sistem yang tepat dengan pola manejemen 

untuk menggunakannya Dĳelaskan lebih lanjut pengembangan pembelajaran lebih luas daripada 

pengembangan produk pembelajaran yang hanya memperhatikan produk secara terpisah, dan 

masih lebih luas daripada desain pembelajaran yang hanya merupakan satu tahap dari 

pengembangan pembelajaran. 
 

Pengembangan pembelajaran juga dapat diartikan sebagai teknik pengelolaan dalam mencari 

pemecahan masalah-masalah pembelajaran atau setidak-tidaknya dalam mengoptimalkan 

pemanfaatan sumber belajar yang ada untuk memperbaiki pendidikan. Dalam pengembangan 

pembelajaran dilakukan secara komprehensif mulai dari tahap awal melakukan kajian terhadap 

perencanaan, pelaksanaan, evaluasi program kegiatan bermain, dan pengembangan program lebih 

lanjut. 
 

Berdasarkan hasil penelitian Gustafson yang dikutip oleh Miarso (1989:70) terdapat empat 

klasifikasi model berdasarkan tujuannya, yaitu model untuk peningkatan kemampuan pengajar, 

model untuk pembuatan produk pembelajaran, model peningkatan sistem, dan model untuk 

peningkatan organisasi.  

Model pengembangan pembelajaran merupakan suatu pendekatan yang dilakukan untuk 

meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan belajar. Model-model ini dikembangkan 

berdasarkan tujuan dan kondisi tertentu sebagai hasil pengamatan para pembuatnya. Oleh karena 

tujuan dan kondisi kegiatan belajar dapat dikatakan hampir selalu berbeda maka sulit untuk dapat 

diterapkan salah satu model seperti apa adanya. 
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Sehubungan dengan tujuan pembelajaran ini maka model program kegiatan bermain sebagai salah 

satu model pembelajaran yang termasuk dalam kategori model yang bersifat preskripsi untuk 

peningkatan kemampuan pengajar. Aktivitas model ini berfokus pada peningkatan pengetahuan, 

keterampilan, sensitifitas, dan teknik pengelolaan pembelajaran yang digunakan. Selain itu, model ini 

dibuat khusus untuk kegunaan seorang pengajar untuk keperluan di kelas (Yuliani Nurani, 1996:24). 

Pengembangan kurikulum dalam buku ini disebutkan dengan istilah Program Kegiatan Bermain 

(PKB) merupakan salah satu kegiatan pembelajaran yang mengacu pada pendekatan sistem. Merujuk 

pendapat Suparman (2004:4-5) dan Surisumantri, secara umum sistem berarti benda, peristiwa, 

kejadian atau cara yang terorganisir yang terdiri atas bagian-bagian yang lebih kecil dan seluruh 

bagian tersebut secara bersama-sama berfungsi untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya dĳelaskan 

bahwa sistem lebih dari sekedar gabungan dari bagian-bagian tetapi harus mempunyai tujuan tertentu 

yang tidak dapat dicapai oleh fungsi dari satu atau beberapa bagian dari sistem tersebut. 
 

Berkaitan dengan kegiatan pembelajaran maka mengutip pendapat Gagne dalam Suparman 

(2004: dijelaskan bahwa sistem pembelajaran adalah suatu set peristiwa yang mempengaruhi 

peserta didik sehingga terjadi proses belajar di mana di dalamnya terdapat sejumlah kegiatan 

belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Suatu set peristiwa dalam proses 

pembelajaran mungkin saja digerakkan oleh guru ataupun dapat saja digerakkan oleh peserta 

didik, media atau akibat dari stimulasi yang diberikan oleh lingkungan (lingkungan sebagai 

sumber belajar). Selanjutnya dĳelaskan bahwa baik digerakkan oleh guru atau peserta didik sendiri 

maka setiap kegiatan yang dilakukan haruslah terencana secara sistematis sehingga dapat disebut 

dengan kegiatan pembelajaran.  
Berdasarkan hal tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan pembelajaran pada 

dasarnya merupakan suatu sistem karena di dalamnya terdapat komposisi bagian-bagian dan 

fungsi masing-masing untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan sebelumnya. 

Apabila salah satu dari kegiatan pembelajaran tidak berfungsi dengan baik maka tujuan 

pembelajaran yang telah ditetapkan tidak dapat dicapai dengan baik pula. Sebagai contoh apabila 

pada kegiatan merumuskan tujuan pembelajaran umum kurang dapat diamati (observable) dan 

diukur (measureable), kegiatan merumuskan tujuan pembelajaran khusus, menentukan strategi 

ataupun evaluasi pun menjadi tidak jelas kemana arah yang akan dituju. 

 

Prinsip Pengembangan Pembelajaran 
 

Setiap kegiatan pembelajaran yang dilakukan baik di dalam kelas maupun di luar kelas haruslah 

memperhatikan prinsip-prinsip pembelajaran yang dibangun dari teori-teori belajar dan 

pembelajaran yang umumnya dikembangkan dari teori psikologi dan perkembangan.  
Mengutip pendapat Filbeck dalam Suparman (2004: 12), berikut dipaparkan tujuh dari dua belas  

prinsip-prinsip yang sebaiknya digunakan dalam pengembangan pembelajaran dengan beberapa 

ilustrasi dan contoh yang dibuat oleh penulis dalam penerapan prinsip tersebut pada PAUD. 
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Prinsip pertama, respon-respon baru (new responses) diulang sebagai akibat dari respon tersebut. Ini 

berarti apabila respon tersebut menyenangkan maka peserta didik cenderung untuk mengulang respon 

tersebut karena ingin memelihara akibat yang menyenangkan. Sebaliknya apabila respon kurang atau 

tidak menyenangkan maka peserta didik cenderung mencari jalan yang dapat mengurangi atau bahkan 

menghilangkan rasa yang tidak menyenangkan tersebut. Berkaitan dengan prinsip pertama ini maka 

hal yang perlu diperhatikan adalah: (1) perlunya pemberian umpan balik sesegera mungkin (immediate 

feedback); (2) peserta didik harus aktif membuat respon, tidak hanya diam menunggu perintah dari 

guru saja; dan (3) pemberian latihan atau aktivitas sejenis yang dapat merangsang kreativitas 

peserta didik. 
 

Prinsip kedua, lingkungan sekitar dengan kondisi-kondisi ataupun tanda dan gejala yang 

ditunjukkannya turut mempengaruhi kemunculan perilaku seseorang. Kondisi atau tanda-tanda 

tersebut dapat berbentuk gambar, tulisan, perilaku sesama teman, tempat bermain baik di dalam 

maupun diluar, komunikasi yang terjalin antara guru dan anak ataupun teladan yang diberikan 

oleh tokoh yang dapat dĳadikan panutan ataupun idola. Berkaitan dengan prinsip ini yang perlu 

diperhatikan adalah: (1) rumusan tujuan harus jelas dalam komunikasi yang mudah diterima oleh 

anak, agar ia paham benar perilaku yang diharapkan muncul darinya; (2) jelaskan manfaat nyata 

dari mempelajari hal tersebut; dan (3) gunakan pendekatan, metode, dan media yang bervariasi 

sesuai tujuan dan situasi serta kondisi yang dihadapi. 

 
Prinsip ketiga, perilaku yang ditimbulkan oleh tanda-tanda tertentu akan hilang atau berkurang 

frekuensinya bila tidak diperkuat dengan pemberian akibat yang menyenangkan. Berkaitan 

dengan prinsip ini hal yang perlu diperhatikan adalah: (1) materi harus relevan dan berguna 

dalam kehidupan sehari-hari, (2) selalu memberikan reward atau reinforcement terhadap perilaku 

yang ditunjukkan oleh anak, (3) selalu melakukan identifikasi kebutuhan diawal kegiatan 

pembelajaran, (4) lakukan program perbaikan dan pengayaan sesuai dengan tingkat kemajuan 

belajar masing-masing anak. 
 

Prinsip keempat, belajar yang berbentuk respon terhadap tanda-tanda yang terbatas akan 

ditransfer kepada situasi lain yang terbatas pula. Implikasinya: (1) pemberian kegiatan belajar 

yang melibatkan tanda-tanda atau kondisi yang mirip dengan situasi nyata, misalnya kegiatan 

belajar di sentra bermain peran; (2) penyajian isi pelajaran harus disertai contoh yang nyata dan 

menarik; dan (3) gunakan berbagai media sebagai alat stimulasi, kaset audio, video, komputer, 

model tiruan/miniatur ataupun gambar. 

 

Prinsip kelima, belajar menggeneralisasikan dan membedakan adalah dasar untuk belajar sesuatu 

yang kompleks. Implikasinya: (1) contoh yang diberikan harus dapat membedakan antara 

norma/perilaku benar-salah, baik-buruk, posisi atas-bawah, kanan-kiri, bilangan ganjil-genap,  
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benda kongkret-abstrak dan lain-lain; (2) mampu mengelompokkan benda berdasarkan warna, 

bentuk, fungsi, dan lain-lain; serta (3) memberikan kesempatan yang cukup pada anak untuk 

melakukan klasifikasi dan kemudian mendiskusikannya. 
 

Prinsip keenam, status mental anak untuk menghadapi kegiatan belajar akan mempengaruhi 

perhatian dan ketekunannya selama proses belajar. Berkaitan dengan hal tersebut sangatlah 

penting untuk menarik perhatian anak dengan bercerita atau kegiatan lain sehingga anak memiliki 

rasa antusias yang tinggi. Implikasinya: (1) kegiatan awal yang menarik dan menyenangkan, 

misalnya dengan melakukan tanya jawab soal berkumpul bersama ‘circle time’; (2) menjelaskan 

prosedur dan cara penilaian yang akan dilakukan, misalnya anak yang berhasil mendapat 5 token 

akan mendapat hadiah dari guru; (3) menjelaskan bagaimana memanfaatkan apa yang telah 

dipelajari dalam kehidupan sehari-hari; serta (4) mengintegrasikan sesuatu yang akan dipelajari 

dengan pengetahuan yang telah dimiliki oleh anak sebelumnya, untuk itu selalu lakukan kegiatan 

appersepsi. 

 

Prinsip ketujuh, kegiatan belajar yang dibagi menjadi langkah-langkah kecil dan disertai umpan 

balik untuk menyelesaikan langkah akan membantu keberhasilan sebagian besar anak. 

Implikasinya: (1) menggunakan bahan pembelajaran yang terprogram, misalnya panduan tahapan 

pengenalan warna, bermain balok, persiapan membaca dan menulis; (2) lakukan pengamatan 

secara seksama sesuai tahapan perkembangan masing-masing anak, untuk menentukan apakah ia 

sudah dapat melangkah ke tahapan selanjutnya atau harus mengulang dulu sampai ia tuntas 

mempelajarinya; serta (3) latihan dan kesempatan untuk mempelajari materi harus disesuaikan 

dengan laju dan kecepatan belajar masing-masing anak. 

 

Ketujuh prinsip pembelajaran tersebut di atas selanjutnya diterapkan dalam implementasi 

kurikulum program kegiatan bermain bagi anak usia dini melalui konsep belajar melalui bermain 

dengan tetap memberikan prioritas pada kebutuhan dan karakteristik perkembangan anak. 
 

 

Pengembangan Kurikulum Program Kegiatan Bermain 
 

Dasar pengembangan model kurikulum program kegiatan bermain terdiri dari tiga hal utama, 

yaitu perencanaan kegiatan bermain, pengembangan tema, pengembangan pusat kegiatan belajar 

(sentra), dan pengelolaan kelas berpindah. 

 

Pengembangan Perencanaan Kegiatan Bermain 
 

Perencanaan kegiatan bermain diimplementasikan dalam suatu strategi kegiatan bermain yang 

aktif, kreatif, dan menyenangkan bagi anak. 



 
 

 
 

72 Model Pembelajaran Anak Usia Dini 

 
 

Terdapat berbagai pendapat tentang strategi pembelajaran sebagaimana yang dikemukakan oleh 

para ahli pembelajaran (instructional technologist), yang ditulis oleh Yuliani Nurani dkk (2003:12-13) 

di antaranya: (1) Kozma, secara umum menjelaskan bahwa strategi pembelajaran dapat diartikan 

sebagai kegiatan yang dipilih, yaitu yang dapat memberikan fasilitas atau bantuan kepada peserta 

didik menuju tercapainya tujuan pembelajaran tertentu; (2) Gerlach dan Ely menjelaskan bahwa 

strategi pembelajaran merupakan cara-cara yang dipilih untuk menyampaikan materi 

pembelajaran dalam lingkungan pembelajaran tertentu yang meliputi sifat, lingkup, dan urutan 

kegiatan pembelajaran yang dapat memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik; (3) Dick 

dan Carey berpendapat bahwa strategi pembelajaran terdiri atas seluruh komponen materi 

pembelajaran dan prosedur atau tahapan kegiatan belajar yang digunakan guru dalam rangka 

membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Menurut mereka strategi 

pembelajaran bukan hanya terbatas pada prosedur atau tahapan kegiatan belajar saja, melainkan 

juga termasuk pengaturan materi atau paket program pembelajaran yang akan disampaikan 

kepada peserta didik; Suparman berpendapat bahwa dalam pengembangan strategi pembelajaran 

telah ditentukan pula urutan kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan, metode 

pembelajaran, media pembelajaran, serta penentuan waktu yang akan digunakan oleh guru dan 

peserta didik. 

Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memilih strategi pembelajaran. Mager 

dalam Suparman (2004:113) menyampaikan beberapa kriteria yang digunakan dalam memilih strategi 

pembelajaran, yaitu: (1) berorientasi pada tujuan pembelajaran, (2) memilih teknik pembelajaran sesuai 

dengan keterampilan yang diharapkan, serta (3) menggunakan media yang beragam. Berdasarkan 

pendapat Mager, diketahui bahwa memilih strategi pembelajaran harus memperhatikan tujuan 

pembelajaran, teknik yang sesuai dengan keterampilan, serta menggunakan berbagai macam media. 

Sementara itu, Yuliani Nurani, dkk (2003:116) menyatakan bahwa pemilihan strategi pembelajaran 

hendaknya ditentukan berdasarkan kriteria: (1) orientasi strategi pada tugas pembelajaran, (2) relevan 

dengan isi/materi pembelajaran, (3) metode dan teknik yang digunakan difokuskan pada tujuan yang 

ingin dicapai, serta (4) media pembelajaran yang digunakan dapat merangsang indra peserta didik 

secara simultan. Sesuai dengan kriteria yang disebutkan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa dalam 

memilih strategi pembelajaran hendaknya memperhatikan tugas pembelajaran, materi pembelajaran, 

metode dan teknik, serta media yang diberikan kepada anak didik sebagai alat bantu pembelajaran. 

   
Tujuan Kegiatan Bermain 

 

Tujuan belajar melalui bermain pada anak usia dini adalah diarahkan untuk mengembangkan 

berbagai potensi anak sejak dini sebagai persiapan untuk hidup dan dapat menyesuaikan diri 

dengan lingkungannya, termasuk siap mengikuti pendidikan di sekolah dasar.  

Tujuan belajar dikembangkan berdasarkan kompetensi dasar, hasil belajar dan indikator dari 5 

(lima) bidang pengembangan, yaitu pengembangan perilaku, kognitif, berbahasa, fisik, dan seni. 

Implementasi dari pengembangan seluruh bidang pengembangan tersebut didasarkan pada 
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 kebutuhan dan perkembangan anak dan dalam pelaksanaannya bersifat fleksibel, yaitu 

disesuaikan dengan situasi dan kondisi sosial budaya setempat. Pencapaian kompetensi dasar 

perlu dilakukan melalui kegiatan dan suasana bermain yang menyenangkan (joyfull learning). 

 

Materi Kegiatan Bermain 
 

Kesesuaian materi yang diberikan dengan kebutuhan dan kemampuan anak akan memudahkan 

anak dalam menerima dan menyerap yang disampaikan oleh guru yang kemudian dapat 

diterapkan oleh anak dalam kehidupan sehari-hari.  
Pada PAUD, materi yang diberikan dikemas dalam bentuk tema yang menarik, menantang, dan 

bermakna bagi anak. Untuk memenuhi kriteria tersebut, sebaiknya pemilihan tema berkaitan secara 

langsung dengan kehidupan anak atau ada kaitannya dengan diri anak (Gordon dan Browne, 1985:199). 

Sejalan dengan pernyataan tersebut, Decker dan Decker (2001:249) juga menyatakan bahwa tema harus 

berkaitan dengan pengalaman kehidupan anak setiap harinya, pengetahuan yang diberikan harus 

meliputi objek nyata dan dapat diamati.  

Selain itu, penyelenggaraan kegiatan berupa pemberian materi juga perlu memperhatikan 

keseimbangan antara kegiatan satu dengan kegiatan lainnya, seperti antara kegiatan klasikal, 

kelompok ataupun individual, antara kegiatan yang melibatkan aktivitas motorik kasar dan 

motorik halus (Wolfgang dan Wolfgang, 1992:182). Implementasi dari pengaturan ini dalam 

bentuk penyusunan jadwal kegiatan anak. 

 

Metode Kegiatan Bermain 
 

Berhubungan dengan metode dalam kegiatan bermain (play activity method), Wolfgang dan 

Wolfgang (1992:17-18) berpendapat bahwa dalam metode inilah yang memberi kebebasan pada 

anak-anak untuk berbuat sesuai keinginan sehingga dari perilaku anak tersebutlah akan lahir 

kurikulum secara alamiah. Contoh perilaku tersebut adalah saat anak bermain baju-bajuan, 

membangun balok, melukis, dan kegiatan serupa lainnya.  
Hal penting lainnya dalam metode kegiatan bermain adalah adanya kebebasan total anak 

dalam mengekspresikan inisiatifnya dalam bermain dan dibutuhkan waktu yang cukup hingga 

anak tuntas melakukan kegiatan bermainnya. Sejalan dengan hal tersebut Gordon dan Browne 

(1985:192) mengemukakan bahwa terdapat 4 (empat) faktor yang ikut berpengaruh dalam 

pemilihan metode, yakni: (1) kegiatan di dalam dan di luar kelas, (2) keterampilan yang hendak 

dikembangkan melalui berbagai kegiatan/materi, (3) tema yang dipilih dalam kegiatan tersebut 

dan (4) pola dari kegiatan belajar yang dilakukan. 
 

Dasar dari metode kegiatan bermain ini adalah anak sebagai makhluk individu yang unik dan 

berbeda satu dengan lainnya sedangkan tujuannya adalah memfasilitasi pertumbuhan dan 

perkembangan serta kemampuan menyesuaikan diri. Pada dasarnya metode yang dipilih dan 

dipergunakan oleh guru harus bervariasi dan menarik perhatian anak sehingga anak mau 

melakukan kegiatan yang telah dirancang oleh guru. 
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Media serta Sumber Belajar dan Bermain 
 

Media dan sumber belajar dan bermain yang dapat digunakan oleh anak bersama guru 

merupakan salah satu faktor penting yang sangat mempengaruhi penguasaan anak terhadap 

materi yang diberikan. Melalui media dan sumber belajar inilah anak akan bereksplorasi dan 

bereksperimen dengan bahan yang ada.  
Lee (1989:82-83) menyatakan bahwa sebagian besar peralatan rumah tangga atau barang 

rongsokan yang tidak terpakai lagi dapat digunakan sebagai media kreatif yang dapat 

menghasilkan suatu karya yang inovatif. Selanjutnya dalam pemilihan media terdapat kriteria 

yang harus diperhatikan, antara lain tidak berbahaya atau dapat melukai anak, sesuai dengan 

tujuan dan konteks yang dituju serta bentuknya wajar atau biasa dilihat oleh anak. Melengkapi 

pernyataan tersebut, Bean (1995:3) menambahkan bahwa  beberapa kriteria dalam pemilihan 

media yang dapat menunjang kreativitas, yaitu tidak tajam/segala sesuatu yang bertepi tidak 

tajam, tidak mudah hancur, tidak beracun, serta hindari penggunaan kantong plastik untuk anak 

yang masih kecil. 

 

Evaluasi Kegiatan Bermain 
 

Evaluasi kegiatan bermain pada pembelajaran anak usia dini lebih tepat disebut dengan istilah 

asesmen perkembangan. Jamaris (2006:164) menjelaskan bahwa asesmen pendidikan anak usia 

dini merupakan suatu proses kegiatan yang dilaksanakan bertujuan untuk mengumpulkan data 

atau bukti-bukti tentang perkembangan dan hasil belajar yang berkaitan dengan perkembangan 

anak usia dini. Purwanto (1984:3) menjelaskan bahwa kegiatan evaluasi merupakan suatu proses 

merencanakan, memperoleh data, dan menyediakan informasi yang diperlukan untuk membuat 

alternatif-alternatif untuk mengambil keputusan. 
 

Pengumpulan data yang kemudian dĳadikan bahan dalam menentukan tingkat penguasaan 

setiap anak ini dikenal juga dengan penilaian portofolio. Pernyataan ini diperkuat dengan 

pernyataan Jamaris (2006:168) bahwa portofolio merupakan salah satu cara yang digunakan untuk 

melakukan asesmen perkembangan anak usia dini. Portofolio umumnya berbentuk sajian-sajian 

yang merekam berbagai unjuk kerja atau bukti nyata dari hasil belajar anak usia dini.  

Alat evaluasi yang dapat digunakan pada anak kelompok bermain, di antaranya pengamatan 

(observasi) berupa pengamatan langsung ataupun tidak langsung terhadap sikap dan perilaku 

serta kemampuan anak; tanya jawab (interview) berupa sejumlah pertanyaan yang diajukan pada 

anak untuk dĳawab sesuai dengan pengetahuan, keterampilan maupun sikap, perilaku dan 

kemampuan anak; pencatatan sikap dan perilaku (anekdot) berupa kumpulan catatan tentang 

sikap dan perilaku anak dalam situasi tertentu; dan pemberian tugas yang kemudian dinilai oleh 

guru baik secara individual, berpasangan maupun kelompok yang berkaitan dengan kemampuan 

yang ingin dicapai (Depdiknas, 2000:10). 
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Di antara keempat alat penilaian tersebut, observasi merupakan salah satu bentuk prosedur 

yang tepat dilakukan dalam asesmen terhadap anak usia dini. Observasi mempersyaratkan 

penekanan atau berfokus pada perilaku yang ditampilkan anak. Selanjutnya perilaku anak 

dibandingkan dengan kriteria perkembangan anak sesuai dengan tingkat usia anak tersebut. Hasil 

perbandingan inilah yang dĳadikan pedoman dalam menentukan apakah anak berada pada 

perkambangan yang normal, dibawah normal atau di atas normal (Jamaris, 2006:172-173).  
Kegiatan evaluasi bukanlah akhir dari kegiatan tetapi merupakan hal yang cukup penting adalah 

membuat informasi dari hasil evaluasi menjadi lebih bermanfaat bagi semua pihak yang 

berkepentingan. Pernyataan ini didukung oleh Brondinsky dalam Decker dan Decker (2001:64) bahwa 

pelaporan merupakan aspek penting dari program anak usia dini yang juga melibatkan orang tua agar 

mereka menjadi lebih bertanggung jawab terhadap perkembangan anaknya. Pelaporan ini dapat 

berbentuk narasi dan bukan sekedar check list atau angka-angka yang kurang berarti. 
 

Berdasarkan uraian di atas dapat dideskripsikan bahwa dalam upaya memilih strategi 

pembelajaran yang tepat dan sesuai, seorang guru harus memperhatikan tujuan pembelajaran, 

materi pembelajaran, media pembelajaran, metode pembelajaran, serta evaluasi yang akan 

digunakan. Kemampuan pendidik dalam mengkombinasikan unsur-unsur yang ada tersebut 

dapat membantu mencapai tujuan yang ingin dicapai.  
Kriteria pemilihan strategi pembelajaran tersebut hendaknya dilandasi dengan prinsip efisiensi 

(tepat waktu), efektivitas (tepat sasaran), serta keterlibatan peserta didik. Prinsip efisiensi merupakan 

prinsip yang menekankan pada ketepatan cara atau usaha dalam menjalankan sesuatu. Dalam 

pengertian itu, terkandung makna bahwa strategi yang dipilih harus dapat mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan dalam waktu yang lebih singkat. Prinsip efektivitas menekankan pada akibat atau pengaruh 

yang ditimbulkan sehingga strategi yang dipilih harus dapat memberikan pengaruh yang lebih besar 

kepada peserta didik agar dapat terjadi perubahan yang lebih besar pula dalam diri anak. Keterlibatan 

peserta didik dalam proses pembelajaran sangat dipengaruhi oleh tantangan yang dapat menimbulkan 

minat dan motivasi anak dalam pembelajaran. Dengan demikian, guru harus mampu memilih dan 

menentukan strategi yang berisi kegiatan-kegiatan yang dapat membuat anak banyak terlibat dalam 

proses pembelajarannya. 

 

Pengembangan Tema 
 

Pembelajaran tematik merupakan suatu strategi pembelajaran yang melibatkan beberapa bidang 

pengembangan untuk memberikan pengalaman yang bermakna kepada anak. Keterpaduan dalam 

pembelajaran ini dapat dilihat dari aspek proses atau waktu, aspek kurikulum, dan aspek belajar 

mengajar. Pembelajaran tematik diajarkan pada anak karena pada umumnya mereka masih 

melihat segala sesuatu sebagai satu keutuhan (holistic) perkembangan fisiknya tidak pernah dapat 

dipisahkan dengan perkembangan mental, sosial, dan emosional.  

Kostelnik (1991:2-8) berpendapat sesuai dengan perkembangan fisik dan mental anak usia 

dini, maka pembelajaran pada tahap ini haruslah mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. (1) Berpusat  
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pada anak, (2) Memberikan pengalaman langsung pada anak, (3) Pemisahan bidang 

pengembangan tidak begitu jelas, (4) Menyajikan konsep dari berbagai bidang pengembangan 

dalam suatu proses pembelajaran, (5) Bersifat fleksibel atau luwes, (6) Hasil pembelajaran dapat 

berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan anak. 
 

Selanjutnya dĳelaskan bahwa kekuatan pembelajaran tematik adalah (1) pengalaman dan 

kegiatan belajar relevan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan anak; (2) menyenangkan 

karena bertolak dari minat dan kebutuhan anak; (3) hasil belajar akan bertahan lebih lama karena 

lebih berkesan dan bermakna; (4) mengembangkan keterampilan berpikir anak dengan 

permasalahan yang dihadapi; dan (5) menumbuhkan keterampilan sosial dalam bekerja sama, 

toleransi, komunikasi, dan tanggap terhadap gagasan orang lain (Yuliani Nurani, 2005:258). 

 

Tujuan Pengembangan Tema 
 

Tema digunakan pada pembelajaran anak usia dini adalah untuk membangun pengetahuan pada 

anak dan mengembangkan seluruh aspek perkembangan anak. Dalam mengembangkan tema, hal 

yang penting untuk diperhatikan adalah bagaimana membangun pengetahuan secara sistematik 

dan holistik. 

 

Pemilihan Tema 
 

Tema merupakan wahana yang berisikan bahan-bahan yang perlu dikembangkan lebih lanjut oleh 

guru menjadi program pengembangan yang operasional. Tema dapat dikembangkan secara 

fleksibel sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak agar tidak menimbulkan kebosanan.  

Pemilihan tema didasari pada: (1) Tema–tema yang bersifat dasar dan selalu dapat 

dikembangkan seperti Aku, Sekolahku, Rumahku, Keluargaku, dan Negeriku; (2)Tema yang 

dihubungkan dengan suatu peristiwa/kejadian seperti gejala alam, cuaca, banjir, gunung meletus, 

dan sebagainya; (3) Tema yang dihubungkan dengan minat anak seperti dinosaurus, angkasa luar; 

(4) Tema yang dihubungkan dengan hari-hari besar atau spesial seperti Hari Kemerdekaan, Hari 

Besar Keagamaan, Hari Ibu, hari Anak, dan sebagainya (Yuliani Nurani, 2005:259-260).  

Selain klasifikasi tema di atas, Kostelnik (1991:17-465) pengembangan tema juga dapat 

didasarkan pada konsep pengetahuan, yaitu: (1) Konsep sains, yang berhubungan dengan tema 

tanaman, hewan, burung, langit, batuan, dinosaurus, mesin dan kesehatan gigi, (2) Pengetahuan 

sosial, yang berhubungan dengan tema konsep diri, teman, keluarga, rumah dan pakaian, (3) 

Konsep matematika, yang berhubungan dengan tema berhitung dan angka, mengukur atau toko 

dan pasar dan (4) Bahasa dan Seni, yang berhubungan dengan tema bercerita, penulis, musik. 
 

Guru anak usia dini boleh saja memilih berbagai tema dan subtema tersebut berdasarkan 

kesanggupannya dalam menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dan 

menyelenggarakan kegiatan yang mendukung tema tersebut. 



 
 

 
 

Model Pembelajaran Anak Usia Dini            77 

 
 

Proses dalam Kerangka Kerja Program Tematik 
 

Proses pengembangan kurikulum yang menggunakan kerangka program kerja melalui tema ini 

membantu perkembangan anak secara menyeluruh melalui proses: (1) Attending, berupa 

kemampuan memfokuskan/memperhatikan pada diri dan lingkungan, (2) Listening, berupa 

kemampuan mendengarkan, (3) Observing, berupa kemampuan dalam mengamati suatu objek 

kejadian, (4) Remembering, berupa kemampuan untuk mengingat, (5) Re-calling, berupa 

kemampuan untuk mengulang kembali, mengumpulkan dan menarik kesimpulan (Yuliani 

Nurani, 2005:260-261). 

 

Prinsip Pengembangan Tema 
 

Adapun prinsip pengembangan tema, yakni: (1) menyediakan kesempatan pada anak untuk 

terlibat langsung dengan objek yang sesungguhnya; (2) menciptakan kegiatan yang melibatkan 

seluruh indra anak; (3) membangun kegiatan dari minat anak; (4) membantu anak membangun 

pengetahuan baru; (5) memberikan kegiatan dan rutinitas yang ditujukan untuk mengembangkan 

seluruh aspek perkembangan; (6) mengakomodasi kebutuhan anak akan kebutuhannya untuk 

kegiatan dan gerak fisik, interaksi sosial, kemandirian, konsep diri yang positif; (7) memberikan 

kesempatan menggunakan permainan untuk menterjemahkan pengalaman kepada pemahaman; 

(8) menghargai perbedaan individu, latar belakang, pengalaman di rumah yang dapat dibawa 

anak ke kelas; serta (9) menemukan jalan untuk melibatkan anggota keluarga dari anak (Yuliani 

Nurani, 2005:261). 

 

Prosedur Pengembangan Tema 
 

Mengutip langkah pengembangan tema yang ditulis oleh Yuliani Nurani (2005:262-268), maka 

berikut ini dipaparkan langkah-langkah pengembangan tema berdasarkan kebutuhan. 

 Tentukan tema besar yang akan menjadi fokus utama untuk satu tahun.  
 Buatlah model keterpaduan tema satu tahun dengan menggunakan prinsip dari tema yang 

terdekat dengan anak, konkret, dan sederhana.  
 Jumlah subtema yang dikembangkan tergantung kebutuhan dan keluasan cakrawala 

pengetahuan yang dimiliki oleh guru.  
 Kemudian setiap subtema dĳabarkan lagi sehingga setiap subtema memiliki cabang 

pengetahuan yang membangunnya.  
 Kembangkan semua subtema yang telah ditentukan pada butir 3 sangat dianjurkan saat 

mengembangkan tema dilakukan melalui curah pendapat (brainstorming) dengan rekan 

sejawat atau ahli materi (pakar). 
 

(Saran: Baca buku Menu Pembelajaran Anak Usia Dini (lahir-8 tahun) yang ditulis oleh penulis 

tahun 2014). 
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Pembelajaran tematik dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan pembelajaran menjadi lebih 

bermakna dan utuh, untuk itu perlu mempertimbangkan antara lain alokasi waktu setiap tema 

serta memperhitungkan banyak dan sedikitnya bahan yang ada di lingkungan. 

 

Pengembangan Pusat Kegiatan Belajar (Sentra) 
 

Isbel (1995:23-31) mengatakan bahwa salah satu tugas yang cukup sulit bagi guru anak usia dini adalah 

ketika mereka harus merencanakan, mendesain dan mengadakan pengaturan pusat sumber belajar 

yang sesuai dengan kurikulum yang tepat untuk tingkat kemampuan anak-anak yang berbeda dalam 

satu kelas. Hal ini tentunya sangat berhubungan dengan pembelajaran yang berpusat pada anak. 

 

Asumsi Dasar dan Peristilahan 
 

Pusat kegiatan belajar pada pembelajaran yang berpusat pada anak dibangun atas dasar bahwa 

setiap anak memiliki modalitas, gaya belajar, dan minat yang berbeda terhadap pengetahuan yang 

ingin diketahuinya. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Day (1994:28) yang menyatakan bahwa 

pusat kegiatan belajar dapat mengadaptasi perbedaan dari gaya belajar, tingkat kematangan dan 

perkembangan anak, serta perbedaan dari latar belakang yang berbeda. Prinsip yang digunakan 

adalah individualisasi pengalaman belajar. Setiap anak diperkenankan untuk memilih pusat 

kegiatan belajar yang akan digunakan untuk bereksplorasi dan bermain. 

 

Asumsi Dasar  

Pusat kegiatan belajar pada pembelajaran yang berpusat pada anak dibangun atas dasar bahwa 

setiap anak memiliki modalitas, gaya belajar dan minat yang berbeda terhadap pengetahuan yang 

ingin diketahuinya. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Day (1994:28-29) yang menyatakan 

bahwa pusat kegiatan belajar dapat mengadaptasi perbedaan dari gaya belajar, tingkat 

kematangan dan perkembangan anak, dan perbedaan dari latar belakang yang berbeda. Prinsip 

yang digunakan adalah individualisasi pengalaman belajar. Setiap anak diperkenankan untuk 

memilih pusat kegiatan belajar yang akan digunakan untuk bereksplorasi dan bermain. 
 

Media dan lingkungan bermain yang digunakan disetiap sentra haruslah aman, nyaman dan 

menimbulkan ketertarikan bagi anak dan perlu adanya waktu yang cukup untuk bereksplorasi.  

 

Kemengapaan Sentra 

 Memadukan antara sistem klasikal dengan sistem individual 

 Menciptakan hubungan yang fleksibel antar anak 

 Mengaktifkan anak dalam bermain seraya belajar 

 Memberikan kebebasan pada anak 
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Tujuan Pengembangan Sentra  

 Untuk mengembangkan dan menstimulasi berbagai potensi dan perkembangan anak secara 

alamiah. 

 Merancang pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan anak. 

 Memfasiltasi kebutuhan anak untuk bereksplorasi  
 Membelajarkan anak untuk berdemokrasi dan mengambil keputusan berdasarkan 

kepentingan individu, kelompok dan anggota kelas yang lebih besar. 

 

Pengembangan Pusat Kegiatan Bermain  

Craig dan Borba (1978:iii) berpendapat bahwa konsep dari pusat kegiatan belajar adalah: ” I hear 

and I forget, I see and I remember, I do and I understand” . Pendapat inilah yang mendukung kegiatan 

melalui belajar sambil berbuat di semua sentra/area di pusat kegiatan belajar. Hal ini sejalan 

dengan pendapat yang mengatakan bahwa model pembelajaran sentra memiliki ciri khas sebagai 

berikut:  
 Learning by doing, pembelajaran dilakukan secara langsung oleh anak, dimana kelima indera 

anak terlibat secara langsung, sehingga anak memperoleh pengetahuan dari interaksi anak 

dengan lingkungan secara langsung.  
 Learning by stimulating, pembelajaran ini menitikberatkan pada stimulasi perkembangan anak 

secara bertahap, jadi pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan tahap perkembangan anak. 

 Learning by modelling, pembelajaran sentra juga menggunakan orang dewasa dan anak sebagai 

model yang saling mempengaruhi, misalnya seorang anak yang lebih maju perkembangannya 

dapat dĳadikan sebagai contoh bagi teman lainnya. 

 

Perlakuan disetiap Sentra  

Craig dan Borba (1998:5) menjelaskan bahwa terdapat beberapa perlakuan yang harus 

diperhatikan disetiap sentra, yaitu: 

 Program card, setiap anak harus merencanakan apa yang akan mereka lakukan pada hari itu.  
 Open choice, guru membagi kelas menjadi kelompok-kelompok kecil dimana setiap kelompok 

akan mendapat tugas untuk mengerjakan tugas bersama-sama dan guru mengatur 

perpindahan dari satu sentra ke sentra lainnya  
 Multi station, berupa tempat pergantian dan waktu menunggu 3-5 menit.  
 Enrichment centers, setelah anak-anak menyelesaikan tugasnya di masing-masing sentra, 

apabila ada waktu luang mereka boleh menggunakan sentra untuk program pengayaan. 

 

Faktor Pendukung Kegiatan Bermain  

Berbagai jenis bahan main yang cukup dan ditata secara teratur merupakan program yang paling 

baik untuk memberikan lingkungan belajar yang peka, bersahabat, memberi kesempatan kepada 

anak untuk memanipulasi aktif, dan mendukung perkembangan positif. 
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Jenis Bahan Main  

Terdapat 2 jenis bahan main, yaitu sifat cair dan terstruktur. Adapun sifat cair, cara 

penggunaannya ditentukan oleh pemakai, sedangkan terstruktur cara penggunaannya ditentukan 

sebelumnya oleh bahan itu sendiri. 

 

Menentukan Bahan Main:  

 Penentuan bahan main haruslah yang dapat mendukung tiga jenis main, yaitu:  
 Main Sensori motor: anak main dengan benda untuk membangun persepsi.  
 Main Peran baik bersifat mikro ataupun makro. Umumnya anak bermain dengan benda 

untuk membantu menghadirkan konsep yang sudah dimilikinya.  
 Main Pembangunan baik melalui sifat cair ataupun terstruktur. Umumnya anak bermain 

dengan benda untuk mewujudkan ide/gagasan yang dibangun dalam pikirannya menjadi 

sesuatu ben-tuk nyata. 

 Memenuhi densitas pengalaman main  
 Berbagai macam cara setiap jenis main yang disediakan untuk mendukung pengalaman anak:  
 Keragaman bahan main  
 Keragaman cara main  
 Keragaman penggunaan 

 Memenuhi kebutuhan eksplorasi anak  
o Mudah dimodifikasi anak  
o Memberikan pengalaman yang berbeda pada anak  
o Berbagai cara menggunakan  
o Mengembangkan kemampuan berpikir divergen 

 

 Penataan Bahan Main  
o Harus mendukung perkembangan anak, antara lain mudah diakses oleh anak, dapat 

diklasifi-kasi: warna, bentuk, ukuran dan fungsinya.  
o Harus memperhatikan ketepatan penggunaan dan berdasarkan tingkat kesulitan 

penggunaan-nya, dari mudah ke sukar, dari yang sederhana ke yang lebih kompleks dan 

dari hal-hal yang bersifat kongkrit menuju kepada yang abstrak.  
o Harus memperhatikan kemajuan dan kecepatan belajar anak dengan selalu memberikan 

pĳakan untuk tahap perkembangan yang lebih tinggi 

 

 Intensitas Main  
o Penataan kegiatan main di dalam dan di luar ruangan  
o Kegiatan main di luar merupakan perluasan area main di dalam ruangan  
o Anak perlu pengalaman untuk mengelola perilaku di berbagai tempat 
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 Memenuhi Densitas Main  
o Setiap anak memiliki kesempatan bermain di tiga tempat main  
o Tiga kesempatan main dimaksudkan untuk:  
o Menjaga anak tetap fokus pada program  
o Memfasilitasi kebutuhan gerak anak  
o Melatih anak menentukan kebutuhan sendiri  
o Menyerap minat, perkembangan, dan enerji anak  
o Menghindari masalah perilaku 

 

 Mendukung Perilaku Sosial  
o Penataan tempat main harus mendukung perilaku sosial anak:  
o Main sendiri  
o Main berdampingan  
o Main bersama  
o Main bekerjasama  

 

Catatan: walaupun anak bekerja sendiri tetapi anak juga harus selalu menjadi bagian dari 

kelompok. 
 
Aneka Sentra Bermain 

 

Sentra adalah pusat kegiatan belajar atau pusat sumber belajar yang merupakan suatu wahana 

yang sengaja dirancangkan untuk menstimulasi berbagai aspek perkembangan pada anak usia 

dini. Istilah lain sentra yang memiliki makna sama dan sering digunakan adalah area atau sudut 

kegiatan. 

Isbel (1995: 23-31) mengatakan bahwa salah satu tugas yang cukup sulit bagi guru anak usia 

dini adalah ketika mereka harus merencanakan, mendesain dan mengadakan pengaturan pusat 

sumber belajar yang sesuai dengan kurikulum yang tepat untuk tingkat kemampuan anak-anak 

yang berbeda dalam satu kelas. Hal ini tentunya sangat berhubungan dengan pembelajaran yang 

berpusat pada anak. 

 

Sentra Bermain Peran (Play House Centre) 
 

Bermain peran adalah kegiatan yang berfokus pada kegiatan dramatisasi, tempat anak-anak 

bermain untuk memerankan tugas-tugas anggota keluarga, tata cara dan kebiasaan dalam 

keluarga dengan berbagai perlengkapan rumah tangga serta kegiatan dilingkungan sekitarnya. 

Kegiatan 

 Bermain sambil memerankan pekerjaan/kegiatan di dalam rumah tangga (keluarga). 

 Bermain dramatisasi dengan alat-alat yang disediakan. 

 Bermain fantasi dengan menggunakan telepon umum. 

 Bermain sambil memerankan pekerjaan sebagai kasir atau pegawai/pelayan. 

 Bermain sambil memerankan sebagai penerima telepon. 
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Alat Permainan yang Digunakan 

 Ruang Tamu: Kursi tamu, Meja tamu, Taplak meja, vas bunga, Rak buku-buku dan Telepon.  
 Ruang tidur:Tempat tidur, Kasur, bantal, guling, Sprey, Lemari baju dan gantungannya, 

Cermin dan bermacam-macam boneka, Meja rias dengan perlengkapannya, Box bayi dengan 

perlengkapannya,  
 Peralatan Rumah tangga: mesin jahit, tempat strika dan strikaannya 

 Bermacam-macam baju, sepatu, tas, topi, kalung/asesoris 

 Dorongan bayi 

 Alat-alat kebersihan  
 Ruang keluarga: Televisi, gambar anak sedang menjahit, membaca buku, menyulam, Jam 

dinding, Telepon. 

 Ruang belajar dan bermain: Komputer, Mobil-mobilan, Bermacam-macam boneka  
 Ruang Dapur: Tempat cuci, piring, gambar anak sedang memasak, gambar sebagai hiasan, 

Kompor, anglo, tampah, bakul, kukusan, tanggok, Perlengkapan dapur dan Perlengkapan 

makan.  
 Ruang makan: Meja makan, Kursi makan dan Alat-alat makan 

 Kamar mandi: WC Bak mandi Gayung, Kran air, sabun, handuk, sikat gigi, pasta gigi, Bak 

mandi bayi  
 Toko: Lemari tempat menyimpan barang/etalase, Barang-barang bekas/sisa, Bĳi-bĳian, Mesin 

hitung uang untuk kasir  
 Kantor: Meja kantor Mesin hitung Mesin tik Komputer, Kertas, crayon, pensil, spidol, Kursi.  

 

Alat-alat permainan yang disebutkan di atas, hanya sebagian saja, selanjutnya dapat dikembangkan 

lebih banyak lagi oleh guru sentra sesuai dengan kebutuhan. 

 

Langkah-langkah Kegiatan  

 Guru mengumpulkan anak-anak untuk diberikan pengarahan dan aturan-aturan serta tata 

tertib dalam bermain. 

 Guru membicarakan alat-alat yang akan digunakan oleh anak-anak untuk bermain.  
 Guru memberikan pengarahan sebelum bermain dan mengabsen anak-anak serta menghitung 

jumlah anak bersama-sama sambil menyebutkan warna kelompoknya sesuai dengan usianya 

yang berdekatan.  
 Guru membagikan tugas kepada anak-anak sebelum bermain menurut kelompoknya agar 

anak tidak saling berebut dalam bermain. Anak diberikan penjelasan mengenai alat-alat 

bermain yang sudah disediakan.  
 Guru sudah menyiapkan anak-anak permainan yang akan digunakan sebelum anak-anak mulai 

bermain, guru meletakkan dan menyusun alat permainan sesuai tempatnya. Dalam bermain 

diusahakan 2 orang anak atau lebih agar anak dapat berkomunikasi dengan temannya. Kegiatan 

bermain peran ini dapat di dalam maupun di luar ruangan atau dihalaman sekolah.  
 Anak bermain sesuai dengan peranannya, anak dapat berpindah tempat apabila sudah merasa 

bosan. Anak bebas memilih permainan yang ada sesuai dengan kebutuhan anak. 



 
 

 
 

Model Pembelajaran Anak Usia Dini            83 

  
 Guru hanya mengawasinya. Mendampingi anak dalam bermain apabila dibutuhkan anak 

guru membantunya. Guru tidak banyak bicara dan tidak banyak membantu anak.  
 Setelah waktu bermain telah hampir habis, guru dapat menyiapkan berbagai macam buku 

cerita. Sementara guru merapihkan permainan dengan dibantu oleh beberapa anak. 

 

Sentra Persiapan (Readiness Centre) 
 

Sentra persiapan adalah pusat kegiatan bermain dalam persiapan membaca, menulis, matematika 

dan kegiatan khusus lainnya yang menunjang persiapan anak untuk masuk ke sekolah dasar. 

  
Kegiatan:  

Mengenalkan huruf, Bermain kartu kata, Menirukan tulisan, Finger painting, Mengenalkan kata-

kata yang sama, Bermain menghitung (matematika), Bermain warna. 

   
Alat Permainan yang Digunakan:  

  Komputer, Buku cerita, Kartu-kartu, Lembaran-lembaran kerja dan buku-buku kerja, Alat tulis, 

Stabilo, Gambar-gambar, Papan tulis, Alat-alat yang menunjang.  
   

Langkah-langkah Kegiatan: 

Sebelum dimulai kegiatan, anak-anak diberikan pengarahan, aturan-aturan serta tata tertib di 

sentra persiapan. Setelah diberikan penjelasan tentang aturan di sentra, anak-anak diperbolehkan 

untuk bermain, antara lain: 

 Kegiatan Mengenal Huruf  
o Sebuah kertas bertuliskan huruf Aa sampai Zz guru mengenalkan huruf-huruf 

tersebut dan bunyi dari huruf-huruf tersebut.  
o Guru menuliskan kata-kata di kertas kecil dan anak-anak mencari huruf-huruf yang 

ditulis oleh guru dan bila sudah selesai dapat memperlihatkan kepada semua guru.  
o Kata yang sudah ditulis atau ditiru anak-anak disimpan di file anak masing-masing. 

 Bermain Komputer  
o Guru memasangkan komputer terlebih dahulu.  
o Anak-anak bermain komputer sesuai dengan keinginan anak tersebut, seperti 

membuat gambar dari satu titik, membuat gambar yang diinginkan. 

 Bermain kartu Kata  
o Guru mengambil di file anak-anak, kata-kata yang sudah dikenal anak.  

o Setelah itu guru mengenalkan kata-kata baru kembali dan anak mencari huruf-

hurufnya.  
 Menirukan Tulisan  

o Guru menyediakan kertas-kertas putih dengan tulisan memakai spidol/stabilo warna 

terang, anak menuliskan, mengikuti tulisan guru dan menirukan tulisan guru 

dibawahnya. 
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 Finger Painting  
o Anak-anak dibiarkan untuk mencapur warna dan mengaduk-aduk dengan tangan di 

atas kertas dan menuliskan namanya atau apa saja dengan menggunakan jari tangan. 

 Mengenal kata-kata yang berawalan 

Contoh: HURUF M = Makan, Mandi, Meja, Minum. 

 Membacakan cerita  
o Membacakan cerita menurut tema seperti mengenalkan warna dan sebagainya.  

o Kegiatan ini dapat dilakukan secara klasikal sebelum maupun sesudah kegiatan. 

 Mengucapkan kata-kata berakhiran suku kata yang sama memakai gambar (kartu), seperti;  

       Satu…Batu  

       Topi…Sapi 

 Kegiatan matematika  
o Menghitung jumlah benda/bunga-bunga yang berwarna yang dikenalkan pada bulan 

tersebut.  

Masih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang menunjang untuk di sentra persiapan. Semua anak 

bergantian melakukan kegiatan, apabila telah selesai, anak-anak langsung mencari guru kelompok 

keluarga makannya. 

 

Sentra Seni (Art Centre) 
 

Sentra seni adalah sentra yang kegiatannya terdiri dari keterampilan tangan seperti: melipat, 

menggunting, merekat, prakarya, melukis, dan pertukangan. Sentra ini dimaksudkan untuk 

mengembangkan keterampilan dan kreativitas anak. 
 

Kegiatan:  

3 M (melipat, menggunting, merekat), Bekerja dengan bahan sisa, Merobek, Mencap, Membentuk 

dengan bermacam-macam alat, Memercik, Membuat cermin, Bermain dengan cat minyak, Stensil 

dan Menetes dengan lilin 

  
Alat permainan yang digunakan:  

Kertas gambar, Piring kue, Kancing baju, Gunting , Lem, Benang woll, Kertas/wall paper, Karton 

manila, Sendok es cream, Spidol, Crayon dan berbagai bahan sisa/bekas  
   

Langkah-langkah Kegiatan:  
o Guru mengumpulkan anak-anak untuk diberikan pengarahan dan penjelasan pada 

anak-anak.  
o Guru mempresensi anak dan menghitung jumlah anak bersama-sama, memberikan 

pertanyaan-pertanyaan pada anak.  
o Guru membagikan tugas kepada anak-anak sebelum bekerja guru menyiapkan bahan-

bahan yang akan digunakan, anak dibagi menjadi dua kelompok 



 
 

 
 

Model Pembelajaran Anak Usia Dini            85 

  
o Guru membagikan kertas kepada anak, lalu anak membentuk lingkaran dengan alat-

alat yang tersedia.  
o Anak membentuk sesuai dengan pengarahan guru perintah, guru hanya 

mengawasinya.  
o Anak bekerja sendiri tanpa bantuan guru, sehingga hasilnya dapat dilihat sesuai 

dengan perkembangan anak itu sendiri.  
o Kecuali untuk anak usia 3 tahun, guru membuatkan pola, tetapi dalam bekerjanya 

anak sendiri pada waktu menempel, mewarnai, guru hanya mengawasi.  
o Dalam memberikan penjelasan dan pengarahan pada anak, sederhana tetapi jelas.  
o Bagi anak yang mengalami masalah, ditangani oleh relawan yang dikirim oleh 

pemerintah khusus untuk menangani anak yang bermasalah  
o Relawan itu orang yang ahli dibidangnya.  
o Guru pendamping tetap mengawasi anak yang normal/biasa. 

 

Sentra Bahan Alam (Messy PlayCentre) 
 

Sentra bahan alam adalah tempat anak melakukan kegiatan dengan berbagai alat yang tepat 

sesuai dengan kebutuhan anak yang terdiri dari alat/bahan kering dan alat/bahan yang 

menggunakan air. Anak memilih sendiri alat yang telah disediakan guru. 

 

Kegiatan 

 Bermain pasir dengan menggunakan berbagai alat. 

 Bermain air dengan menggunakan berbagai alat. 

 Bermain dengan sagu 

 Bermain dengan lilin dengan menggunakan berbagai alat. 

 Bermain dengan cat untuk mencapur warna dan melukis. 

 Bermain dengan makanan burung, beras, jagung, macaroni. 

 Membaca buku-buku cerita. 

 Bermain dengan air yang diberi warna lalu anak menyikat lantai. 

 Menggambar 

 Bermain dengan botol-botol berisi air warna dan pasir 

 Bermain dengan puzzle 

 

Alat permainan yang digunakan:  

 Bak pasir, binatang-binatang dari karet, seperti: buaya dan binatang melata lainnya, botol-

botol plastik yang dipotong kedua ujungnya.  
 Bak air, yang diberi warna biru, binatang-binatang laut, benang woll.  
 Bak air dengan peralatan yang terbuat dari plastik seperti: kincir air, kapal-kapalan, binatang-

binatang air (singa laut).  
 Bak pasir, pasir putih, kerang-kerang, potongan-potongan kayu, binatang-binatang kecil 

seperti; unta, kuda, singa dan sebagainya serta daun-daun, ranting-ranting, batu-batu. 
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 Nampan, sagu, pewarna, sendok dari kayu. 

 Nampan, tepung bewarna, sabun cair, kuas, kertas, sendok dari kayu, celemek.  
 

 

 Lilin, gagang es cream, tutup botol besar dan kecil, balok berbentuk silinder, macam-macam 

cetakan dari plastik.  
 Makanan burung, corong yang dibuat dari tutup botol, botol plastik yang tinggi dan yang 

rendah. 

 Beras, corong, botol-botol yang dipotong bagian atasnya, sendokan dari kayu. 

 Jagung, bekas gelas aqua, sendokan dari kayu. 

 Macaroni, plastik-plastik bekas makanan, gelas-gelas plastik, sendok 

 Buku-buku cerita disesuaikan dengan kebutuhan anak.  
 Botol-botol bekas susu dipotong bagian atasnya, air diberi warna merah, hĳau, biru, kuas, 

sikat lantai. 

 Kertas gambar (kertas yang sudah tidak terpakai) krayon. 

 2 botol dĳadikan satu ujung-ujungnya diberi isolasi, botol-botol diisi air bewarna/pasir. 

 Puzzle-puzzle yang disediakan sesuai dengan kebutuhan anak. 

Guru dapat memanfaatkan barang-barang bekas sebagai alat penunjang. 

 

Langkah-langkah Kegiatan: 

 Guru menyiapkan alat/bahan yang akan dimainkan  
 Anak-anak dikumpulkan dan guru menerangkan alat/bahan yang akan digunakan serta 

aturan bermain disentra. 

 Guru memeriksa kehadiran anak dan memberitahu nama kelompok mereka. 

 Guru bersama-sama anak menghitung jumlah anak yang hadir. 

 Guru memberitahukan alat-alat yang dipergunakan. 

 Guru memberitahu aturan-aturan disentra. 

 Guru mempersilahkan anak untuk bermain.  
 Anak memilih alat/bahan sesuai dengan keinginan mereka (anak diberi kesempatan untuk 

memilih). 

 Guru mengawasi anak-anak yang sedang melakukan kegiatan dan mendatangai setiap 

kelompok serta mengadakan komunikasi jika diperlukan.  
 Anak selesai membuat sesuatu, hasilnya ditunjukkan kepada guru, guru dengan penuh 

perhatian dan memuji hasil karya anak.  
 Kadang-kadang guru terlibat dengan kegiatan anak. Contoh: anak-anak sedang menyikat 

lantai, guru menuang airnya dari atas, dan guru mengisi lagi tempat air yang kosong.  
 Guru siap membantu anak jika diperlukan.  
 Guru menulis nama dan tanggal pada hasil karya anak (hasil melukis dengan cat, 

menggambar) serta langsung memasng hasil karya pada tempat yang telah disediakan. 

 Selesai kegiatan guru bersama-sama anak membereskan alat permainan. 
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Sentra Musik (Music Centre) 
 

Sentra musik adalah sentra yang memusatkan kegiatan seni musik dan jasmani. Sentra musik ini 

dimaksudkan untuk tempat memainkan alat-alat musik yang sederhana dalam mengembangkan 

keterampilan menggunakan berbagai alat musik dan berbagai sarana penunjang. 

 

Kegiatan:  

Kegiatan di Sentra Musik ini dibagi dua yaitu sebagai berikut: 

 Seni Musik  
o Menyanyi  
o Bermain macam-macam alat musik perkusi 

 Jasmani dan Kesehatan  
o Menari 

o Ritmik 

o Gerak dan lagu 

o Bermain tanpa lagu 

o Senam 

 

Alat permainan yang digunakan: 
 

Piano, Organ, Angklung, Tape Recorder, Kaset, Alat-alat perkusi, Bola, Ikan dengan magnet, 

Kertas gambar, krayon, Harva kecil, Simpai, Tali (skipiping), Parasut Warna. 

 

Langkah-langkah Kegiatan:  

 Guru menumpulkan anak untuk diberikan pengarahan, penjelasan dan aturan-aturannya.  
 Mengabsen anak-anak dan menghitung jumlah anak. 

 Melakukan pemanasan dengan diiringi musik.  
 Bermain parasut warna.  
 Menyanyi dengan diiringi musik yang dimainkan guru, dapat pula dengan posisi lingkaran. 

 Apabila musik berhenti guru bertanya bagaimana perasaan anak-anak.  
 Melakukan geradakan di dalam lingkaran sesuai dengan musik.  
 Melakukan gerakan binatang diiringi musik.  
 Bermain bola dengan duduk melingkar bersama-sama.  
 Mendengarkan musik dari kaset, anak mengikuti irama kaset dengan menggunakan alat 

perkusi yang dipegang oleh masing-masing anak, dapat dengan duduk melingkar ataupun 

berjalan mengikuti irama musik.  
 Selesai bermain, anak dapat membaca buku cerita, kertas gambar, krayon dan lain-lain. 

Sementara guru merapihkan alat-alat musik yang dimainkan. 
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Sentra Balok (Block Centre) 
 

Sentra balok adalah tempat kegiatan bermain balok dengan pengawasan guru, berbagai bentuk 

dan ukuran balok yang tersedia untuk mengembangkan kemampuan berbahasa, daya cipta, 

keterampilan dan jasmani anak. 

 

Kegiatan: 

 Membangun berbagai macam bangunan dari berbagai bentuk dan ukuran. 

 Menyusun lego dari bermacam-macam jenis lego dengan berbagai macam bentuk dan ukuran.  
 Bermain/menggunakan alat-alat penunjang seperti: binatang-binatang ternak, binatang yang 

ada di kebun binatang (mainan) dan orang-orang dari kayu.  
 Bermain alat-alat yang ada di sentra micro play, seperti: rumah-rumahan dengan berbagai 

perlengkapannya (dalam bentuk mini) dari plastik, alat-alat rumah tangga dan rumah-

rumahan dari kayu. 

 

Alat permainan yang digunakan:  

 Balok dengan berbagai ukuran dan bentuk masing-masing bentuk jumlahnya banya, kecuali 

ada beberapa bentuk balok tertentu yang jumlahnya sedikit. 

 Karton-karton bekas tissue (berbentuk silinder) ukuran besar. 

 Lego-lego dengan berbagai bentuk dan ukuran.  
 Kloniker block, Flexi blok, Lassy, Castle block, Mega block, Gears, Hallow block, Farm block, Lego-lego 

berbentuk rumah dan perlengkapannya. 

 

Langkah-langkah Kegiatan: 
 

 Guru menyiapkan alas-alas dari kayu dengan berbagai bentuk geometri alat-alat pendukung 

dan berbagai bentuk serta ukuran lego dan rumah-rumahan beserta perlengkapannya (dari 

sentra micro play)  
 Anak berkumpul dan duduk di karpet 

 Guru mengabsen anak-anak yang hadir dan memberitahukan bahwa mereka adalah 

kelompok warna (hĳau misalnya). 

 Guru bersama-sama anak menghitung jumlah anak yang hadir.  
 Guru menerangkan cara bermain balok sambil menyebutkan nama-nama bentuk balok yang 

diambil dan disusun menjadi bangunan setelah itu guru bersama-sama anak menghitung 

jumlah balok yang digunakan dalam bangunan tersebut.  
 Guru mengembalikan balok sesuai dengan tempatnya sambil anak-anak menyebutkan nama 

balok tersebut.  
 Guru memanggil anak untuk menempati alas yang telah disediakan, sambil menyebutkan 

bentuk warna alas.  
 Guru menggabungkan alas ½ lingkaran menjadi bentuk lingkaran, segitiga siku-siku menjadi 

persegi panjang (tujuannya untuk menempatkan 2/3 anak dalam satu alas. 
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 Guru memberitahukan kepada anak bahwa anak mereka akan bekerja dengan balok.  
 Guru memberitahukan kepada anak-anak balok-balok, dan alat lain yang akan digunakan. 

 Anak mengambil balok sesuai dengan kebutuhan.  
 Anak membangun dengan balok dan guru mengawasi anak- anak yang sedang bekerja, 

sambil memotivasi jika diperlukan.  
 Selesai membangun balok, anak boleh mengambil binatang/orang-orangan pada bangunan 

baloknya yang sudah dibuat.  
 Kadang-kadang guru membatasi jumlah mainan binatang, boneka orang yang akan 

dipergunakan anak, misalnya mengambil 3 atau 4 benda.  
 Selesai bekerja dengan balok, anak-anak harus mengembalikan balok-balok pada tempatnya 

semula 

 Anak-anak diperbolehkan bermain lego-lego dan alat penunjang lainnya.  
 Guru memberikan kesempatan pada setiap kelompok untuk menceritakan hasil karyanya.  

 

Catatan:  
Kadang-kadang guru menggunakan alat-alat yang ada di sentra micro play, seperti: binatang-

binatang mainan, rumah-rumahan dan boneka orang.  
Lego-lego disimpan di dalam keranjang plastik dan keranjang diberi nama. 

 

Sentra Bermain Peran Kecil (Micro Play Centre) 
 

Kegiatan bermain peran kecil (micro play) adalah kegiatan yang berfokus pada kegiatan 

dramatisasi dengan alat-alat permainan berukuran kecil/mini seperti: boneka-boneka mini, rumah-

rumahan mini, pesawat-pesawat mini dan sebagainya. 

 

Kegiatan  

 Kegiatan bermain peran kecil (micro play) dapat dilakukan di dalam dan dilur ruangan. Alat-

alat permainan pada sentra ini dapat pula menggunakan alat permainan yang ada di sentra 

bermain eran (play house) yang berada di luar ruangan. 

 

Bermain dramatisasi kecil dengan alat-alat yang disediakan guru secara berkelompok, anak dapat 

bermain bersama temannya setiap kelompok permainan antara 2 atau lebih. 

 

Alat permainan yang digunakan:  

Alat-alat permainan yang ada di sentra bermain peran kecil (micro play) semua berbentuk mini, 

dan terbagi dalam beberapa kelompok alat-alat bermain yang dapat dipindah-pindah seperti:  

 Kelompok Alat Bermain AIRPORT  
Semua jenis bentuk alat-alat bermain yang berkaitan dengan bandara (airport) seperti: karpet 

plastik bergambar landasan pesawat, bangunan-bangunan plastik tempat menunggu 

penumpang, menara-menara, pesawat-pesawat plastik, boneka-boneka mini. 
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 Kelompok Pertanian  

Bentuk-bentuk rumah pertanian, seperti: dari kardus bekas yang dibentuk rumah, jeramo 

batang-batang pohon, ranting-ranting kering, pagar yang dibuat dari sendok ice cream, batu-

batu, binatang-binatang ternak dari plastik, boneka-boneka.  
 Kelompok Pertokoan  

Terdiri dari: rumah-rumah bentuk pertokoan, boneka-boneka kecil, baju-baju kecil, kereta 

dorong, dus bekas makanan, mobil-mobilan, motor-motoran.  
 Kelompok Pertukangan  

Pasir aneka bentuk kaleng-kaleng, sendok-sendok sayur plastik, sekop, ember, paku kecil, air 

dan bentuk-bentuk botol dari plastik.  
 Rumah-rumah dengan Tetangga  

Rumah-rumahan, alat-alat rumah tangga lengkap, berbagai macam bentuk boneka, mobil-

mobilan, motor-motoran, rumah dari kayu maupun plastik.  
 Kolam Renang 

Suasana kolam renang, boneka-boneka kecil, mobil-mobilan, motor  
 Boneka Papan Panel  

Papan Panel, bermacam-macam bentuk oarang dari kertas dan bahan-bahan panel serta 

gambar-gambar pakaian dari bahan panel.  
 Permainan Pasir 

Pasir, kaleng-kaleng, sendok sayur plastik, binatang-binatang pasir.  
 Permainan Lego 

Bentuk-bentuk lego dengan ukuran kecil  
 Buku-buku Cerita 

Bermacam-macam bentuk dan buku cerita anak  
 Lalu lintas  

Karpet bergambar jalan raya, mobil-mobilan, boneka-boneka kecil, motor (alat transportasi 

lainnya), rambu-rambu lalu lintas.  
 Stasiun Kereta Api 

Gambar stasiun kereta api, rel kereta api, kereta api baik dari kayu maupun dari plastik. 

 

Langkah-langkah Kegiatan:  

 Guru memberikan pengarahan dan aturan-aturan, tata tertib bermain di sentra bermain peran 

kecil.  
 Guru mengabsen anak dan menghitung jumlah anak bersama-sama sambil menyebutkan 

warna kelompoknya yang sesuai dengan usia yang berdekatan.  
 Setelah anak-anak mengetahui dan mengerti peraturan serta tata tertib di sentra, anak-anak 

diperbolehkan untuk bermain.  
 Apabila ada anak yang tidak mematuhi peraturan tata tertib guru dapat menegur langsung 

kepada anak tersebut. 

 Anak yang di luar biasa (cacat) dapat ditemani oleh guru sambil menggarahkan bermain. 
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 Setelah waktu bermain telah hampir habis, guru dapat menyiapkan berbagai macam buku-

buku cerita sebagai penenang dapat dilihat/dibaca anak. 

 Guru dibantu anak-anak merapihkan permainan-permainan apabila waktu hampir selesai.  
 Setelah selesai anak-anak kembali kepada guru kelompok makan masing-

masing. Catatan:  
Alat-alat untuk permainan dapat dibuat dari barang-barang bekas seperti: kelompok 

pertanian dari dus bekas dan sendok es cream. 

 

Sentra Memasak (Cooking Centre) 
 

Adalah sentra yang kegiatannya untuk mengembangkan keterampilan memasak dan cara 

pembuatannya dengan menggunakan bahan-bahan yang sesungguhnya dengan menggunakan 

bahan-bahan yang sesungguhnya dan hasilnya dapat dinikmati langsung oleh anak. 

 

Kegiatan  

Menyeduh susu/sirup, Membuat es, Memasak nasi, Memasak sayur, Memasak kue, Memasak 

jagung pop corn, Membuat juice, Menggoreng kerupuk, Menggoreng telur ceplok, dst. 

 

Alat Permainan yang Digunakan 
 

 Menyeduh susu/syrup 

Susu bubuk, sirup, air hangat, air dingin, es, sendok, gelas.  
 Memasak nasi 

Beras, air, panci plastik, panci, sendok kayu, kompor, celemek, mangkok.  
 Memasak sayur  

Sayuran, bumbu, pisau, panci plastik untuk mencuci sayur, panci, mangkok besar, sendok 

sayur, kompor celemek.  
 Memasak kue 

Terigu, gula, garam, air, mentega, penggorengan, codet, kompor, celemek.  
 Memasak jagung pop corn 

Jagung, mentega, panci, kompor, celemek, tissue, mangkok plastik, celemek. 

 Membuat juice 

Buah sirop vanila, blender, air, gelas-gelas plastik, kompor, celemek.  
 Menggoreng krupuk 

Penggorengan, codet, minyak, kerupuk 

 

 

Pengelolaan Kelas Berpindah (Moving Class Management) 
 

Sebagai konsekuensi dari penerapan pusat kegiatan belajar (sentra) maka perlu adanya 

pengaturan kegiatan sebelum, saat berada di sentra dan saat sesudah kegiatan di sentra. Untuk itu 

diperlukan adanya pengelolaan kelas saat perpindahan dari satu kegiatan ke kegiatan yang lain. 

Dalam paparan ini pengaturan tersebut dimaknai sebagai pengelolaan kelas berpindah. 
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Asumsi Dasar 
 

Pengelolaan kelas berpindah (moving class activity) merupakan pengaturan terhadap kegiatan yang 

dilakukan oleh guru baik di dalam ruang (indoor activity) atau pun diluar (outdoor activity) dalam 

rangka melancarkan proses belajar dan pembelajaran pada anak. 

 

Pengaturan Kegiatan 
 

Carrol (1991:22) menyakini bahwa pengaturan kelas adalah kunci sukses dari program 

pembelajaran untuk anak usia dini, berapa lama waktu untuk melakukan, dan apa yang akan 

dilakukan. Untuk itu kelas harus dibagi kedalam beberapa sentra di mana anak-anak dapat 

bermain, belajar, duduk, berbicara atau berada di dalam kelompoknya. Berhubungan dengan 

kegiatan bermain kreatif di mana semua pengalaman belajar yang akan diperoleh anak 

diwujudkan dalam bentuk sejumlah kegiatan di dalam dan di luar kelas sehingga kegiatan anak 

berpindah-pindah dari satu sentra ke sentra lainnya sesuai dengan program, sarana pembelajaran, 

dan suasana belajar yang ingin diciptakan (Hakam dan Tim, 2003:1). 

 

Pengaturan Suasana Kelas 
 

Suasana kelas yang dinamis, bebas bereksplorasi dalam melakukan otoaktivitas, dan penjelajahan 

serta pengembangan minat dengan sistem pengawasan guru yang berpindah-pindah tempat 

menemani anak beraktivitas. Untuk itu tata letak bangku berkelompok kecil, menyebar, dan tidak 

berorientasi terpusat pada guru tetapi diharapkan berorientasi pada program aktivitas secara 

individual atau berkelompok (Isbell dan Exelby, 2001:36-37).  
Pengelolaan ruang kelas dan kegiatan bimbingan merupakan hal penting yang harus diperhatikan 

oleh guru anak usia dini. Kebĳakan yang diambil guru dan bimbingan yang tepat bermanfaat dalam 

beberapa hal seperti: (1) mencegah dan mengurangi tingkah laku dan masalah-masalah pengelolaan; 

(2) memberikan kesempatan dan merespon keberhasilan pertumbuhan terhadap anak-anak yang 

mempunyai penyimpang; (3) mendukung belajar dan pembelajaran yang terjadi dalam siutuasi di 

ruang kelas; serta (4) menumbuhkan harga diri dalam jiwa anak, mengembangkan kemampuan 

mereka untuk mengambil keputusan dan dapat bertanggung jawab, membantu mereka 

mengembangkan sikap pengendalian diri dan disiplin untuk diri mereka sendiri, serta 

menyediakan contoh dari suatu konflik masalah (Catron dan Allen, 1999:98). 
 

Sebagai kesimpulan model pembelajaran yang dĳadikan rujukan pada buku ini adalah model 

pembelajaran terpadu. Model ini merupakan model pengembangan pembelajaran yang mengarah 

pada peningkatan kemampuan guru. Adapun alasannya adalah bahwa telah ada guru dan anak 

didik yang bertemu dalam situasi kegiatan belajar sambil bermain di dalam maupun di luar kelas 

tetapi guru ingin lebih mengoptimalkan kemampuannya dalam membelajarkan anak. 
 

 

 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TOPIK 5 
 

TAHAPAN DAN SISTEMATIKA 
 

PENGEMBANGAN MODEL 
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engembangan desain pembelajaran merupakan implementasi secara konkret dari model 

program kegiatan bermain yang telah dikembangkan. Desain pembelajaran merupakan 

acuan bagi pengembangan perencanaan kegiatan bermain berupa satuan kegiatan 

mingguan dan satuan kegiatan harian. 
 

Merujuk pada pendapat Dick dan Carey (1989:15) yang kemudian dĳabarkan secara lebih 

terperinci oleh Suparman (2004:124) terdapat delapan tahapan dalam mengembangkan desain 

program pembelajaran yang mengacu pada model pengembangan pembelajaran, seperti yang 

digambarkan dalam bagan berikut ini. 

 

 

 
 

 

Bagan 3  
Model Pengembangan Pembelajaran  

(Yuliani Nurani, Disertasi, 2008:152) 

 

 

Berkaitan dengan pengembangan kedelapan tahapan tersebut dalam rangka pengembangan 

secara konkret program kegiatan bermain berbasis kecerdasan jamak bagi anak usia dini maka 

kegiatan yang dilakukan di setiap tahapan adalah sebagai berikut. 
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Bagan 4  
Desain Pembelajaran  

Berbasis Kecerdasan Jamak bagi Anak Usia Dini  
(Hasil temuan Penelitian dalam Disertasi, Yuliani Nurani, 2008:216) 
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Sesuai dengan kajian teori dan tahapan pengembangan desain pembelajaran, maka berikut ini 

akan dipaparkan hasil pengembangan desain pembelajaran berbasis kecerdasan jamak bagi anak 

usia dini yang mengacu pada model pengembangan pembelajaran dari Dick dan Carey yang 

dimodifikasi oleh Suparman untuk pemanfaatannya di Indonesia.  

Berikut ini dipaparkan hasil pengembangan desain pembelajaran berbasis kecerdasan jamak 

berdasarkan tahapan pengembangan di atas. 
 

 

Identifikasi Kebutuhan dan Kompetensi Dasar 
 

Tahap ini dilakukan melalui kunjungan ke lembaga PAUD yang akan dĳadikan tempat untuk melakukan 

kegiatan pembelajaran. Berdasarkan pengamatan dan wawancara tidak terstruktur dengan kepala dan guru 

disitu serta dokumentasi yang berhasil dikumpulkan misalnya, diperoleh gambaran sebagai berikut: (1) KB 

“X” secara umum telah menerapkan langkah yang sistematis dalam merencanakan, melaksanakan, 

mengevaluasi dan mengembangkan program pembelajarannya; (2) Sudah menerapkan kurikulum berbasis 

kompetensi dengan pendekatan tematik; (3) Belum menggunakan indikator hasil belajar berbasis kecerdasan 

jamak seperti yang dikembangkan dalam penelitian ini; (4)Sudah menerapkan model bermain kreatif, tetapi 

belum tampak dengan dengan jelas karena ternyata guru masih terlihat banyak memberikan instruksi 

kepada anak; (5) Memiliki sarana dan prasarana yang dapat dikatagorikan cukup memadai, seperti adanya 

ruang indoor dan outdoor serta fasilitas penunjang lain berupa kamar mandi, toilet, tempat berwudhu. Untuk 

ruang indoor terdiri dari circle time area, block area, art area, dramatic play area serta pojok tempat anak mandi 

bola. Sedangkan ruang outdoor terdiri dari halaman bermain dengan alat permainan luar seperti papan 

luncur, ayunan, jungkat-jungkit. 
 

Berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan pembelajaran di atas, tampaknya tidak terdapat 

masalah yang signifikan dalam proses pembelajaran di KB “X”, tetapi keinginan guru untuk lebih 

meningkatkan kemampuan dalam membelajarkan anak perlu dihargai. Untuk itu, maka perlu 

adanya suatu desain pembelajaran yang dapat mengakomodir dan mengoptimalkan sumber daya 

yang ada di KB “X”. Selain itu sesuai dengan tujuan pengembangan desain pembelajaran berbasis 

kompetensi melalui model bermain kreatif, diharapkan adanya keterlibatan anak yang lebih besar 

dari sebelumnya (student centered learning), menerapkan berbagai pendekatan dan prinsip 

pembelajaran yang sesuai bagi anak usia dini (learning by doing, learning by stimulating dan learning 

by modelling) serta langkah strategis lainnya. yang dapat meningkatkan kualitas proses 

pembelajaran melalui bermain, sehingga kebermaknaan dalam pembelajaran dapat tercapai.  

Selanjutnya setelah identifikasi kebutuhan selesai dilakukan, berikutnya adalah menuliskan 

tujuan pembelajaran umum (TIU). Sesuai dengan peristilahan yang ada pada kurikulum anak usia 

dini, maka TIU ini dapat disamakan dengan istilah “hasil belajar” yang merupakan the terminal 

objective (tujuan akhir) dari setiap bidang pengembangan. Dalam merumuskan TIU telah 

digunakan kaidah penulisan dengan format ABCD (Audience, Behavior, Condition dan Degree), 

sehingga rumusan tujuan pembelajaran menjadi jelas dan terukur. 
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Pada pengembangan desain pembelajaran ini, tema yang dipilih adalah “aku dan keluargaku”. 

Berikut ini dipaparkan rumusan Tujuan Instruksional Umum atau kompetensi dasar yang telah 

disesuaikan dengan tema aku dan keluargaku untuk setiap bidang pengembangan pada kurikulum 

anak usia dini yang telah diintegrasikan dengan indikator pada aspek kecerdasan jamak. 
 

 

Bagan Analisis Pembelajaran 
 

Setelah merumuskan tujuan untuk setiap bidang pengembangan, berikutnya dilakukan kegiatan 

analisis pembelajaran. Kegiatan ini dilakukan dengan melakukan proses penjabaran dari perilaku 

umum menjadi perilaku khusus yang tersusun secara logis dan sistematis serta 

mempertimbangkan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai.  

Berikut ini dipaparkan hasil analisis pembelajaran untuk setiap hasil belajar pada setiap 

bidang pengembangan yang telah dirumuskan pada langkah pertama di atas dan diintegrasikan 

dengan indikator dari kecerdasan jamak. 

  
Bagan 5  

Peta Kompetensi Pengembangan Fisik 
(Yuliani Nurani, Disertasi, 2008:257) 
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Pengembangan Fisik (Bodily kinesthetic) 
 

Pengembangan fisik terdiri dari: (a) motorik kasar dengan indikator: dapat berlari dengan cepat, 

dapat berjalan lurus dengan membawa gelas berisi air, dapat bermain dengan bola: menangkap 

dan melempar, dapat melakukan gerak senam sederhana dengan mengikuti irama lagu dan dapat 

menirukan gerakan melalui senam fantasi sesuai irama lagu, (b) motorik halus dengan indikator: 

dapat meremas kertas untuk membuat suatu karya, dapat mengoles mentega pada roti, dapat 

menggunakan benda dengan benar sesuai dengan fungsinya, dapat menjahit alas makan. 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Bagan 6 
 

Peta Kompetensi Pengembangan Perilaku 
 

(Yuliani Nurani, Disertasi, 2008:259) 



 
 

 
 

Tahapan dan Sistematika Pengembangan Model            99 

 
 

Pengembangan Perilaku 
 

(Interpersonal, Intrapersonal, Spiritual dan Naturalistik ) 
 

Pengembangan perilaku terdiri dari: (a) Interpersonal dengan indikator: dapat menunjukkan rasa 

sayang pada anggota keluarga, dapat mengenal sikap dan sifat yang baik dari anggota keluarga, dapat 

menunjukkan empati pada orang lain, dapat sabar menunggu giliran, (b) Intrapersonal dengan 

indikator: dapat menunjukkan rasa percaya diri saat mengerjakan tugas, dapat melakukan kegiatan 

sendiri, dapat menggunakan toilet, dapat mengenal dan mengikuti aturan, dan dapat berdisiplin 

melalui kegiatan sehari-hari, (c) Spiritual dengan indikator: dapat mengucapkan doa, dapat menirukan 

sikap saat berdoa, dapat menggunakan kalimat pujian “syukur atas nikmat-NYA, dapat mengenal sifat 

Tuhan secara sederhana “Maha pemberi dan dapat mengenal makanan yang sehat dan halal bagi 

keluarga, (d) Naturalistik dengan indikator: dapat membedakan peralatan yang sering digunakan 

Aku, Ayah dan Ibu, dapat mengenal cara membantu orang lain, dapat mengenal lingkungan sekitar 

melalui panca indera, “aneka rasa”, dapat mengenal lingkungan rumah dan menjaganya, dapat 

mengenal air bersih dan sehat untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari, dapat mengenal dan 

mencampur bahan dalam kegiatan percobaan sederhana. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bagan 7  
Peta Kompetensi Pengembangan Kognitif  

(Yuliani Nurani, Disertasi, 2008:260) 
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Pengembangan Kognitif (Logika Matematika & Visual Spasial ) 
 

Pengembangan kognitif terdiri dari: (a) logika matematika dengan indikator: dapat membedakan ukuran 

besar dan kecil, dapat mengenal konsep angka 1-3, dapat memasang benda sesuai dengan pasangannya, 

dapat mengenali kegiatan di waktu: pagi, siang dan malam hari, dapat mengenal konsep makanan dengan 

gizi seimbang dan dapat mengenal konsep “terjadinya banjir” melalui percobaan sederhana, 
 

 visual spasial dengan indikator: dapat mengenal warna, dapat mengelompokkan sesuatu 

menurut warna dasar, dapat menyebutkan kembali benda-benda yang baru dilihat, dapat 

menyebutkan kembali urutan kegiatan, misalnya urutan kegiatan dalam menyikat. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bagan 8  

Peta Kompetensi Pengembangan Bahasa  
(Yuliani Nurani, Disertasi, 2008:261) 

 

 

Pengembangan Bahasa (Lingustik) 
 

Pengembangan bahasa dengan indikator: dapat menyebutkan nama aneka buah dan sayuran yang 

diketahuinya, dapat menjawab pertanyaan sederhana tentang tugas anggota keluarga, guna makan, 

guna pakaian dan kegiatan sehari-hari, dapat mengungkapkan sesuatu dengan kalimat pendek, dapat 

bercerita tentang “diri sendiri”, dapat menceritakan makanan,minuman kesukaanku dan keluarga. 
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Bagan 9  
Peta Kompetensi Pengembangan Seni  

(Yuliani Nurani, Disertasi, 2008:262) 

 

 

Pengembangan Seni (Musikal dan Visual Spasial) 
 

Pengembangan seni terdiri dari: (a) musikal dengan indikator: dapat bertepuk tangan mengikuti 

irama lagu, dapat menyanyikan beberapa lagu anak, dapat mengekspresikan gerakan sesuai 

dengan irama lagu, dapat mengenal dan memainkan alat musik sederhana, dapat bermain alat 

musik dari botol bekas, dapat ber-pantomim gaya seseorang yang dikenalnya, dapat bermain 

peran.(b) visual spasial dengan indikator: dapat melakukan finger painting, dapat menstempel 

dengan tangan, dapat menstempel dengan bibir, dapat menempel dengan lem “buah Strawberry” 

dan dapat menghias botol bekas dengan kertas warna warni. 
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Mengidentifikasi Perilaku dan Karakteristik Awal Anak 
 

Kegiatan mengidentifikasi perilaku dan karakteristik awal anak dimaksudkan untuk menjajaki 

perilaku yang telah dan belum dikuasai oleh anak sebelum mengikuti proses pembelajaran.  
Berdasarkan hasil wawancara tidak terstruktur dan studi dokumentasi berupa laporan 

perkembangan anak pada semester I terdahulu, maka dapat diperoleh gambaran tentang perilaku dan 

karakteristik awal pada anak-anak di KB “X” sebagai berikut: (1) pada umumnya sudah dapat 

mendengarkan informasi dari guru ketika akan memulai proses pembelajaran, misalnya ketika berdoa 

bersama; (2) Pada umumnya anak mampu mengendalikan emosinya, seperti saat diminta antri ketika 

hendak mencuci tangan dan saat perpindahan area; (3) Komunikasi verbal rata-rata anak cukup lancar 

dan dapat dimengerti, hanya saja mereka belum dapat mengungkapkannya dengan jelas maksud dan 

tujuan sebenarnya. Terdapat dua anak perempuan yang cenderung diam saja/sulit untuk 

berkomunikasi, tetapi dapat mengikuti semua kegiatan belajar; (4) Pada umumnya tampak senang 

ketika melakukan kegiatan gerak fisik, apalagi ketika diperdengarkan suara musik dan lagu; (5) Belum 

dapat menirukan gerak pada senam fantasi, misalnya ketika guru mengatakan gerakan mama yang 

sedang menyapu. Anak terlihat masih bingung dan ragu melakukannya; (6) Anak laki-laki cenderung 

masih sulit memegang benda seperti kuas besar atau cangkir untuk minum; (7) Menunjukkan 

antusiasme yang tinggi, terutama ketika guru mempertunjukkan sesuatu hal yang baru; (8) Pada 

umumnya masih minta diantar ketika harus pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil. 
 

Semua informasi yang didapat dari kegiatan ini menjadi dasar bagi perumusan indikator. Berhubungan 

dengan kondisi sebagaimana seharusnya yang terjadi di kelompok bermain dengan penekanan pada 

pemberian berbagai stimulasi dan kesempatan untuk anak melakukan segala sesuatu secara langsung dan 

kongkrit dalam rangka mengoptimalkan potensi pada masing-masing anak, maka seharusnya tidak perlu 

ada istilah tidak perlu mengajarkan sesuatu yang telah dikuasainya. Atau dengan perkataan lain walaupun 

anak sepertinya telah menguasai sesuatu, pemberian rangsangan, kesempatan bereksplorasi dan 

kesempatan untuk praktek langsung secara terus menerus tetap diperlukan. 

 
 

Merumuskan Indikator berbasis Kecerdasan Jamak 
 

Peristilahan indikator pada kurikulum anak usia dini dapat disamakan dengan istilah tujuan pembelajaran 

khusus. Berikut ini akan dipaparkan rumusan indikator berbasis kecerdasan jamak untuk tema “ Aku dan 

keluargaku”. Sebagai contoh indikator bagi perkembangan anak usia dini 3-4 tahun. 
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Bagan 10  
Rumusan Indikator berbasis Kecerdasan Jamak  

(Yuliani Nurani, Disertasi, 2008:264-266)  

 

Bidang Pengembangan Hasil Belajar  Indikator 
   

Pengembangan Anak usia 3-4 tahun di KB dapat Motorik kasar: 

Fisik menunjukkan kemampuan untuk Anak usia 3-4 tahun di KB: 

 menggerakkan anggota tubuhnya secara • Dapat berlari dengan cepat 

(Bodily Kinestetic) terkoordinasi dalam rangka kelenturan otot, • Dapat berjalan lurus dengan membawa gelas berisi air. 

 keseimbangan badan dan kelincahan. • Dapat bermain dengan bola: menangkap dan .melempar 

  • Dapat melakukan gerak senam sederhana dengan mengikuti irama lagu.  

  • Dapat menirukan gerakan melalui senam fantasi sesuai irama lagu 

  Motorik halus: 

  Anak usia 3-4 tahun di KB: 

  • Dapat meremas kertas untuk membuat suatu karya 

  • Dapat mengoles mentega pada roti 

  • Dapat menggunakan benda dengan benar sesuai dengan fungsinya  

  • Dapat menjahit alas makan. 

   

Pengembangan Anak usia 3-4 tahun di KB dapat Interpersonal: 

Perilaku menunjukkan kemampuan untuk terbiasa Anak usia 3-4 tahun di KB: 

 menolong diri sendiri, dapat mengendalikan • Dapat menunjukkan rasa sayang pada anggota keluarga 

(Interpersonal, diri saat berhubungan dengan orang • Dapat mengenal sikap dan sifat yang baik dari anggota keluarga  

Intrapersonal, Spiritual dan lain dan lingkungan sekitar dan dapat • Dapat menunjukkan empati pada orang lain 

Naturalistik) mengembangkan sifat baik sesuai ajaran • Dapat sabar menunggu giliran 

 agama serta mengikuti aturan dan bersikap   

 sopan santun dalam kehidupan sehari-hari. Intrapersonal:   

  Anak usia 3-4 tahun di KB: 

  • Dapat menunjukkan rasa percaya diri saat mengerjakan tugas. 

  • Dapat melakukan kegiatan sendiri. 

  • Dapat menggunakan toilet. 

  • Dapat mengenal dan mengikuti aturan. 

  • Dapat berdisiplin melalui kegiatan sehari-hari. 

  Spiritual: 

  Anak usia 3-4 tahun di KB: 

  • Dapat mengucapkan doa 

  • Dapat menirukan sikap saat berdoa 

  • Dapat menggunakan kalimat pujian “syukur atas nikmatNYA 

  • Dapat mengenal sifat Tuhan secara sederhana “maha pemberi 

  • Dapat mengenal makanan yang sehat dan halal bagi keluarga 

  Naturalistik: 

  Anak usia 3-4 tahun di KB: 

  • Dapat membedakan peralatan yang sering digunakan: Aku, Ayah dan Ibu.  

  • Dapat mengenal cara membantu orang lain. 

  • Dapat mengenal lingkungan sekitar melalui panca indera: “aneka rasa”.  

  • Dapat mengenal lingkungan rumah dan menjaganya 

  • Dapat mengenal air bersih dan sehat untuk digunakan dalam kehidupan 

   sehari-hari 

  • Dapat mengenal dan mencampur bahan dalam kegiatan percobaan  

   sederhana 
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Bidang Pengembangan Hasil Belajar  Indikator 
   

Pengembangan Anak usia 3-4 tahun di KB dapat Interpersonal: 

Perilaku menunjukkan kemampuan untuk terbiasa Anak usia 3-4 tahun di KB: 

 menolong diri sendiri, dapat mengendalikan • Dapat menunjukkan rasa sayang pada anggota keluarga 

(Interpersonal, diri saat berhubungan dengan orang • Dapat mengenal sikap dan sifat yang baik dari anggota keluarga  

Intrapersonal, Spiritual dan lain dan lingkungan sekitar dan dapat • Dapat menunjukkan empati pada orang lain 

Naturalistik) mengembangkan sifat baik sesuai ajaran • Dapat sabar menunggu giliran 

 agama serta mengikuti aturan dan bersikap   
 sopan santun dalam kehidupan sehari-hari.   

Intrapersonal:  
Anak usia 3-4 tahun di KB:  
• Dapat menunjukkan rasa percaya diri saat mengerjakan tugas.  
• Dapat melakukan kegiatan sendiri.  
• Dapat menggunakan toilet.  
• Dapat mengenal dan mengikuti aturan.  
• Dapat berdisiplin melalui kegiatan sehari-hari. 

 

 
Spiritual:  
Anak usia 3-4 tahun di KB:  
• Dapat mengucapkan doa  
• Dapat menirukan sikap saat berdoa  
• Dapat menggunakan kalimat pujian “syukur atas nikmatNYA  
• Dapat mengenal sifat Tuhan secara sederhana “maha pemberi  
• Dapat mengenal makanan yang sehat dan halal bagi keluarga 

 

 
  Naturalistik: 

  Anak usia 3-4 tahun di KB: 

  • Dapat membedakan peralatan yang sering digunakan: Aku, Ayah dan Ibu.  

  • Dapat mengenal cara membantu orang lain. 

  • Dapat mengenal lingkungan sekitar melalui panca indera: “aneka rasa”.  

  • Dapat mengenal lingkungan rumah dan menjaganya 

  • Dapat mengenal air bersih dan sehat untuk digunakan dalam kehidupan  

   sehari-hari 

  • Dapat mengenal dan mencampur bahan dalam kegiatan percobaan  

   sederhana 

   
Pengembangan Anak usia 3-4 tahun di KB dapat Logika matematika: 

Kognitif menunjukkan kemampuan mengenal dan Anak usia 3-4 tahun di KB: 

 memahami berbagai konsep pengetahuan • Dapat membedakan ukuran besar dan kecil. 

(Logika matematika dan secara sederhana dalam kehidupan sehari- • Dapat mengenal konsep angka 1-3. 

visual spasial) hari. • Dapat memasang benda sesuai dengan pasangannya 

  • Dapat mengenali kegiatan di waktu: pagi, siang dan malam hari 

  • Dapat mengenal konsep makanan dengan gizi seimbang 

  • Dapat mengenal konsep “terjadinya banjir” melalui percobaan sederhana.  

 
Visual Spasial:  
Anak usia 3-4 tahun di KB:  
• Dapat mengenal warna  
• Dapat mengelompokkan sesuatu menurut warna dasar  
• Dapat menyebutkan kembali benda-benda yang baru dilihat.  
• Dapat menyebutkan kembali urutan kegiatan: misalnya urutan kegiatan  

dalam sikat gigi. 
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Bidang Pengembangan Hasil Belajar  Indikator 
   

Pengembangan Anak usia 3-4 tahun di KB dapat Anak usia 3-4 tahun di KB: 

Bahasa menunjukkan kemampuan bereaksi terhadap • Dapat menyebutkan nama aneka buah dan sayuran yang diketahuinya.  

 suara atau bunyi yang didengar, mengerti • Dapat menjawab pertanyaan sederhana tentang tugas anggota keluarga, 

(Linguistik) perkataan orang lain, dapat berkomunikasi  guna makan, guna pakaian dan kegiatan sehari-hari. 

 serta dapat mengucapkan keinginannya • Dapat mengungkapkan sesuatu dengan kalimat pendek 

 dalam bentuk komunikasi baik lisan ataupun • Dapat bercerita tentang ” diri sendiri. 

 perbuatan dan mulai mengenal simbol-simbol • Dapat menceritakan makanan,minuman kesukaanku dan keluarga. 

 yang melambangkannya.   

   
Pengembangan Anak usia 3-4 tahun di KB dapat Musikal: 

Seni menunjukkan kepekaan terhadap berbagai  Anak usia 3-4 tahun di KB: 

 bunyi, musik dan lagu yang didengar • Dapat bertepuk tangan mengikuti irama lagu 

(Musikal dan Visual spasial) serta dapat mengekspresikan diri dan • Dapat menyanyikan beberapa lagu anak . 

 menghasilkan karya seni. • Dapat mengekspresikan gerakan sesuai dengan irama lagu. 

  • Dapat mengenal dan memainkan alat musik sederhana 

  • Dapat bermain alat musik dari botol bekas. 

  • Dapat ber-pantomim gaya seseorang yang dikenalnya. 

  • Dapat bermain peran. 

   
  Visual spasial: 

  Anak usia 3-4 tahun di KB: 

  • Dapat melakukan Finger Painting. 

  • Dapat men- stempel dengan tangan. 

  • Dapat men-stempel dengan bibir 

  • Dapat menempel dengan lem “ buah Strawberry” 

  • Dapat menghias botol bekas dengan kertas warna warni. 

    
 
 

 

Selanjutnya indikator digunakan sebagai tolok ukur dalam mengembangkan asesmen 

perkembangan anak, strategi pembelajaran (materi, metode, media dan urutan kegiatan belajar) 

serta bahan pembelajaran yang dikembangkan. 
 

 

Asesmen Perkembangan Anak 
 

Bentuk penilaian yang dilakukan pada pendidikan anak usia dini dalam hubungannya pada penelitian 

ini memiliki keunikan tersendiri. Bentuk penilaian pada anak usia dini tidak menggunakan bentuk tes 

melainkan menggunakan penilaian dalam bentuk non tes seperti penilaian terhadap hasil karya anak 

yang disusun dalam klipping portofolio anak, unjuk kerja (performance) melalui pengamatan. 
 

Sehubungan dengan pengembangan desain pembelajaran dalam penelitian ini lembar 

“Asesmen Perkembangan Anak” ditujukan untuk menilai pencapaian tujuan kegiatan belajar dan 

penilaian terhadap perkembangan anak. Pencapaian tujuan kegiatan belajar tidak hanya dilihat 

dari hasil akhir (learning outcome) anak, tetapi yang juga lebih penting adalah bagaimana proses 

yang terjadi selama anak melakukan kegiatan belajar melalui bermain bersama guru. 
 



 
 

 
 

106 Tahapan dan Sistematika Pengembangan Model 

 
 
 

 

Penyusunan bentuk penilaian dilakukan dengan bertolok ukur pada indikator yang telah 

dirumuskan. Adapun jenis penilaian yang digunakan adalah: lisan, perbuatan (performance) dan 

hasil karya anak; sedangkan kriteria penilaian terdiri dari tidak teramati, mulai berkembang, 

berkembang dan konsisten.  
Bagan 11  

Hubungan Indikator Kecerdasan Jamak dan Bentuk Penilaian  
(Yuliani Nurani, Disertasi, 2008:267-269)  

 
 Indikator  Bentuk Penilaian 
  

Pengembangan Fisik / Bodily Kinestetic: Perbuatan / Unjuk kerja (performance) 

Motorik kasar: • Produk / hasil karya anak 

• Dapat berlari dengan cepat • Perbuatan / Unjuk kerja (performance)  
 Dapat berjalan lurus dengan membawa gelas berisi air.  
 Dapat bermain dengan bola: menangkap dan .melempar  
 Dapat melakukan gerak senam sederhana dengan mengikuti irama lagu.  
 Dapat menirukan gerakan melalui senam fantasi sesuai irama lagu 

 
Motorik halus:  
 Dapat meremas kertas untuk membuat suatu karya  
 Dapat mengoles mentega pada roti  
 Dapat menggunakan benda dengan benar sesuai dengan fungsinya  
 Dapat menjahit alas makan. 

 
Pengembangan Perilaku:   

Interpersonal:   

• Dapat menunjukkan rasa sayang pada anggota keluarga • Lisan / verbal 

• Dapat mengenal sikap dan sifat yang baik dari anggota keluarga • Perbuatan: sikap perilaku  
 Dapat menunjukkan empati pada orang lain  
 Dapat sabar menunggu giliran 

 
Intrapersonal: • Lisan / verbal 

• Dapat menunjukkan rasa percaya diri saat mengerjakan tugas. • Perbuatan: sikap perilaku  
 Dapat melakukan kegiatan sendiri.  
 Dapat menggunakan toilet.  
 Dapat mengenal dan mengikuti aturan.  
 Dapat berdisiplin melalui kegiatan sehari-hari. 

 
Spiritual: • Lisan / verbal 

• Dapat mengucapkan doa • Perbuatan: sikap perilaku  
 Dapat menirukan sikap saat berdoa  
 Dapat menggunakan kalimat pujian “syukur atas nikmatNYA  
 Dapat mengenal sifat Tuhan secara sederhana “maha pemberi  
 Dapat mengenal makanan yang sehat dan halal bagi keluarga 

 
Naturalistik: • Lisan / verbal 

• Dapat membedakan peralatan yang sering digunakan: Aku, Ayah dan Ibu.  • Perbuatan: sikap perilaku / unjuk kerja  
 Dapat mengenal cara membantu orang lain.  
 Dapat mengenal lingkungan sekitar melalui panca indera: “aneka rasa”.  
 Dapat mengenal lingkungan rumah dan menjaganya  
 Dapat mengenal air bersih dan sehat untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari  
 Dapat mengenal dan mencampur bahan dalam kegiatan percobaan sederhana  
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 Indikator  Bentuk Penilaian 
   

Pengembangan Kognitif   

Logika matematika: • Lisan / verbal 

• Dapat membedakan ukuran besar dan kecil. • Perbuatan: unjuk kerja  
 Dapat mengenal konsep angka 1-3.  
 Dapat memasang benda sesuai dengan pasangannya  
 Dapat mengenali kegiatan di waktu: pagi, siang dan malam hari  
 Dapat mengenal konsep makanan dengan gizi seimbang  
 Dapat mengenal konsep “terjadinya banjir” melalui percobaan sederhana.  
 Dapat mengenal warna  
• Dapat mengelompokkan sesuatu menurut warna dasar • Lisan / verbal 

• Dapat menyebutkan kembali benda-benda yang baru dilihat. • Perbuatan: unjuk kerja  
 Dapat menyebutkan kembali urutan kegiatan: 

misalnya urutan kegiatan dalam sikat gigi. 

 
Pengembangan Bahasa / Lingustik   

• Dapat menyebutkan nama aneka buah dan sayuran yang diketahuinya. • Lisan / verbal 

• Dapat menjawab pertanyaan sederhana tentang tugas anggota keluarga, guna makan, guna  • Perbuatan: unjuk kerja 

 pakaian dan kegiatan sehari-hari.    
 Dapat mengungkapkan sesuatu dengan kalimat pendek  
 Dapat bercerita tentang ” diri sendiri.  
 Dapat menceritakan makanan,minuman kesukaanku dan keluarga. 

 

 
Pengembangan Seni   

Musikal:   

• Dapat bertepuk tangan mengikuti irama lagu • Lisan / verbal 

• Dapat menyanyikan beberapa lagu anak . • Perbuatan: unjuk kerja  
 Dapat mengekspresikan gerakan sesuai dengan irama lagu.  
 Dapat mengenal dan memainkan alat musik sederhana  
 Dapat bermain alat musik dari botol bekas.  
 Dapat ber-pantomim gaya seseorang yang dikenalnya.  
 Dapat bermain peran. 

 
Visual spasial: • Lisan / verbal 

• Dapat melakukan Finger Painting. • Perbuatan: unjuk kerja 

• Dapat men- stempel dengan tangan. • Produk / hasil karya anak  
 Dapat men-stempel dengan bibir  
 Dapat menempel dengan lem “ buah Strawberry”  
 Dapat menghias botol bekas dengan kertas warna warni. 

 
 
 

 

Pengembangan Strategi Pembelajaran 
 

Strategi pembelajaran yang digunakan dalam pengembangan desain pembelajaran ini 

menggunakan berbagai pendekatan yang sesuai dengan pembelajaran anak usia dini yaitu belajar 

melalui bermain yang kemudian dikembangkan menjadi learning by doing, learning by stimulating 

dan learning by modeling. Pengembangan strategi pembelajaran dimaksudkan agar pengelolaan 

kegiatan belajar dan penyampaian materi dapat berlangsung secara logis, sistematis. 
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Pengembangan strategi pembelajaran memiliki 4 komponen, yaitu:  
Urutan kegiatan pembelajaran, yaitu urutan kegiatan yang akan dilakukan oleh guru bersama 

anak, mulai dari kegiatan di awal (pe-nyambutan kedatangan anak, jurnal pagi dan appersepsi); 

kegiatan inti (pengalaman belajar yang didapat oleh anak berdasarkan indikator) serta kegiatan 

penutup (jurnal siang, review kegiatan dan umpan balik serta salam penutupan). 
 

Metode pembelajaran, yaitu cara guru mengorganisasikan materi dan anak agar terjadi proses 

belajar yang efektif dan efisien. Berkaitan dengan desain pembelajaran ini, metode yang 

digunakan adalah praktek langsung, bercakap-cakap, bercerita, berdiskusi, resitasi, simulasi, 

demonstrasi/peragaan, percobaan dan bermain peran. 
 

Media pembelajaran, yaitu peralatan dan bahan pembelajaran yang akan digunakan oleh anak 

dan guru selama kegiatan belajar berlangsung. Adapun media yang digunakan dalam desain ini 

adalah media yang sengaja dirancang khusus sesuai dengan tema Aku dan Keluargaku, terdiri 

dari media langsung (benda-benda kongkrit), media cetak, media elektronik (tape dan kaset), 

media buatan guru dan media sebagai hasil karya anak sendiri. 
 

Alokasi waktu, yaitu alokasi yang disediakan untuk anak melakukan kegiatan belajar dalam rangka 

menyelesaikan setiap langkah misalnya, alokasi. Alokasi waktu yang tersedia adalah 1 jam 50 menit (dari 

pukul 8.20–10.10). Alokasi waktu tidak ditentukan oleh guru berdasarkan urutan kegiatan secara kaku, 

tetapi bersifat fleksibel sesuai dengan keberminatan anak serta laju dan kecepatan belajar setiap anak. 

Pengembangan strategi pembelajaran ini tampak jelas dan tertulis pada satuan kegiatan harian (SKH). 

 
 

Pengembangan Bahan Belajar dan Bermain 
 

Bentuk pengembangan bahan belajar dan bermain dalam desain pembelajaran berbasis kecerdasan jamak 

bagi anak usia dini ini adalah Pengajar-Bahan dan Siswa (PBS) atau di usia dini dapat diistilahkan menjadi 

Guru-Bahan Belajar dan Bermain-Anak (GB3A), dimana guru sebagai penyaji bahan belajar yang dipilih 

atau dikembangkannya. Pada bentuk kegiatan belajar ini guru dituntut untuk selalu kreatif dalam berpikir 

dan bertindak sehingga guru dapat selalu menyajikan dan memfasilitasi kegiatan bermain yang dapat 

merangsang minat dan motivasi anak serta memelihara situasi dan kondisi yang aman, nyaman dan 

menyenangkan bagi anak. Kekuatan dari bahan pembelajaran GB3A ini adalah sinergi dari ketiga 

komponennya, yaitu guru, anak dan bahan yang dirancang. 
 

Pada desain pembelajaran ini, peneliti telah menyiapkan sejumlah bahan belajar dan bermain 

yang dapat digunakan oleh anak bersama guru, sebagai berikut. 
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 Bagan 12 

 Sebaran Isi/Materi/Bahan Belajar dan Bermain per Minggu 
 (Yuliani Nurani, Disertasi, 2008:271-272) 

  

Minggu/ hari Bahan Belajar dan Bermain 
  

M1/H1 Gerak bebas mengikuti irama lagu ”burung kakak tua, finger painting “stempel tanganku”, cerita flannel “anggota keluarga”, doa 

 untuk ayah-ibu, tepuk tangan sambil menyanyikan lagu “kasih ibu” 
  

M1/H2 Remas dan tempel “ bingkai fotoku”, Kantong pintar ”perlengkapan anak, ibu dan ayah”, big book “ keluarga sakinah”,  

 berpantomim “gaya ayah dan ibu” 
  

M1/H3 Finger painting “bibir merahku”, gerak fisik berlari “jepit menggelitik”, syair lagu “kasih ibu”, mengenal identitas diri melalui “foto  

 diri”, 
  

M2/H1 Makanan sehat dan halal, fun cooking “wajah di rotiku”, syair “potong roti”, ekspresi gerakan sesuai irama lagu. 
  

M2/H2 Minuman kesukaanku, takaran alamiah, membuat susu sendiri, lagu “aneka rasa”, doa sebelum makan  
  

M2/H3 Bermain bola “menangkap dan melempar”, pengamatan langsung “buah dan sayuran”, menempel “strawberry”, syair dan lagu 

 “papaya cha-cha”. 
  

M3/H1 Berjalan lurus dengan membawa gelas berisi air, papan display “kebersihan lingkungan”, percobaan sederhana “wah.. banjir” ,  

 doa selamat, bermain alat musik sederhana “botol ajaib”. 
  

M3/H2 Alat mandiku, cerita seri “kebersihan diri”, mewarnai gambar, mengekspresikan gerakan sesuai irama lagu “ayo mandi”.  
  

M3/H3 Peralatan makan, media langsung “makan gizi seimbang”, menjahit alas makan, tata cara makan, lagu “makan jangan  

 bersuara” dan “ ayo makan bersama”, kalimat thoyibah “alhamdullilah”. 
  

M4/H1 Senam fantasi dengan lagu “bangun tidur kuterus mandi”, toilet training, gambar seri ”kegiatan pagi, siang dan malam hari”,  

 kipas untuk ibuku, doa bangun tidur. 
  

M4/H2 Mari mengenal air, Praktek menyikat gigi, bermain peran “ke dokter gigi”, bermain kuda bisik. 
  

M4/H3 Siapa cepat dia menang “memakai kaos kaki dan sepatu, memakai baju sendiri, finger painting “rambutku”.  
   

 
 

 

Desain dan Pelaksanaan Evaluasi Formatif 
 

Evaluasi formatif bertujuan untuk melihat keterlaksanaan model (workable) yang telah 

dikembangkan melalui suatu proses yang sistematis itu benar-benar efektif dalam mencapai 

kompetensi dasar yang hendak dicapai. Setelah penulis mengembangkan desain evaluasi formatif, 

selanjutnya diadakan uji lapangan pada target yang sesungguhnya yaitu pada anak usia 3-4 tahun 

di kelompok bermain. 
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egiatan bermain kreatif dapat diklasifikasikan kedalam 5 (lima) jenis permainan, yaitu: 

object creation, continueing story, creative questioning, creative movement dan creative dramatic 

play yang dihubungkan dengan kegiatan bermain dan atau produk/ karya anak yang 

dihasilkan dari kegiatan tersebut. Berikut ini dipaparkan aneka kegiatan bermain kreatif yang 

disarikan dari hasil penelitian disertasi penulis (Yuliani Nurani, 2008:305-330). 
 

 

Kreasi terhadap obyek (Object creation) 
 

Terdiri dari dua kegiatan bermain yaitu: 

 

Object Creation 1 
 

Terdiri dari 4 kegiatan bermain: stempel tanganku, bibir merahku, rambutku, dan kipas untuk ibuku. 

 

Kegiatan Bermain 1: Stempel tanganku Kegiatan Bermain 2: bibir merahku  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Deskripsi Kegiatan  
Stempel tangan adalah kegiatan yang mencap tangan dengan menggunakan 

media cat air. Masing-masing anak diberikan kesempatan untuk menstempel 

kertas yang disediakan dengan tangan mereka yang berlumuran cat air. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Deskripsi Kegiatan  
Bibir merahku adalah kegiatan mencap bibir yang telah diolesi 

lipstik. Cap bibir itu diletakkan pada gambar wajah anak dengan 

posisi sesuai dengan posisi bibir manusia (dibawah hidung). 

 

Kegiatan Bermain 3: rambutku Kegiatan Bermain 4: kipas untuk ibuku  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Deskripsi kegiatan:  
Membuat rambut adalah kegiatan dengan fi nger painting, kertas yang telah 

digambar wajah seorang anak tanpa rambut lalu anak menggambarkan 

rambut di kertas dengan finger painting sesuai dengan keinginan anak. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Deskripsi kegiatan  
Kipas untuk ibuku adalah kegiatan lanjutan dari kegiatan stempel 

tanganku yang telah dilakukan pada minggu sebelumnya. Stempel 

tangan yang telah dilakukan oleh anak kemudian dilaminating lalu 

digunting menurut bentuknya. Anak akan menempelkan sepasang stik es 

krim pada bagian bawah stempel tangan yang sudah dilaminating. 

Kemudian hasil karya anak dapat anak berikan kepada ibunya. 
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Object Creation 2 
 

Terdiri dari 3 kegiatan bermain: bingkai fotoku, strawberry... strawberry..., dan botol ajaib. 

 

Kegiatan Bermain 1: Bingkai Fotoku Kegiatan Bermain 2: Strawberry...strawberry...  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Deskripsi Kegiatan  
Kegiatan “Remas dan Tempel” adalah kegiatan anak dalam berkreatifi tas 

untuk meremas kertas sampul dan menempelkannya pada kardus bekas 

yang telah dikuliti sehingga dapat tercipta sebuah bingkai foto yang unik. 

Dalam kegiatan ini anak akan menggunakan kreatifi tasnya dalam 

menentukan posisi kertas remas yang akan disusun diatas bingkai foto. 

Selain itu, anak akan menggunakan keterampilan motorik halus yang 

dimilikinya untuk meremas dan merobek kertas sekecil mungkin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Deskripsi Kegiatan  
Strawberry... strawberry adalah kegiatan menempel yang dapat 

merangsang anak untuk mengkonstruksi suatu bentuk dari dua 

buah bentuk. Dalam kegiatan ini anak akan menyusun kertas yang 

sudah dipola oleh guru sehingga terciptalah bentuk strawberry. 

 

Kegiatan Bermain 3: Botol ajaib 
 

Deskripsi kegiatan:   
Botol ajaib adalah kegiatan memainkan alat musik ritmis yang terbuat dari bahan daur ulang. 

Kegiatan ini mengembangkan rasa cinta lingkungan pada anak. Selain itu kemampuan seni musik 

anak dapat terasah melalui kegiatan bernyanyi sambil main musik. 

 
 
 
 
 
 

 

Cerita Bersambung (Continueing Story) 
 

Terdiri dari dua kegiatan, yaitu: celemek flanel dan big book. 

 

Kegiatan Bermain 1: Celemek Flanel 
 

Deskripsi kegiatan:   
Cerita flanel adalah kegiatan bercerita dengan menggunakan celemek flanel dan boneka 

laminating. Cara ini akan menarik anak untuk lebih fokus pada cerita karena alas cerita itu 

sendiri berbentuk celemek yang digunakan oleh guru. tokoh dalam cerita inipun dengan mudah 

dapat dipasang dan dilepas. Penokohan tiap karakter akan lebih jelas. 
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Kegiatan Bermain 2: Big Book 
 

Deskripsi kegiatan:   
Kegiatan ini merupakan kegiatan bercerita menggunakan buku cerita dengan ukuran 

besar. Hal ini bertujuan agar anak dapat lebih tertarik dengan gambar yang jelas. 

 
 
 
 
 

 

Pertanyaan Kreatif (Creative Questioning) 
 

Terdiri dari dua kegiatan, yaitu: kantong pintar dan percobaan sederhana “wah banjir...”.  

Kegiatan Bermain 1: Kantong Pintar 
 

Deskripsi kegiatan:   
Kantung pintar adalah suatu kegiatan dimana anak dipersilahkan untuk 

mengambil dan menyebutkan nama benda- benda yang ada di dalamnya. Selain 

itu, apabila memungkinkan, maka anak diperbolehkan untuk memakai benda- 

benda tersebut dan memeragakan gaya dari tokoh yang diperankannya. 

 
 
 

Kegiatan Bermain 2: Percobaan sederhana “Wah..banjir” 
 

Deskripsi kegiatan:   
Percobaan “ wah banjir ... !” adalah kegiatan pengamatan yang melibatkan anak dalam 

prakteknya. Anak mengamati rekonstruksi banjir oleh guru melalui media peraga. Kegiatan ini 

juga menggali pengetahuan anak tentang proses terjadinya banjir dan apa saja yang diakibatkan 

oleh banjir. Hal ini dapat tercapai melalui kegiatan tanya jawab setelah percobaan dilakukan. 

 
 
 

 

Gerakan Kreatif (Creative Movement) 
 

Terdiri dari dua kegiatan, yaitu: kegiatan bermain 1: jepit menggelitik dan kegiatan bermain 2: 

siapa cepat, dia dapat. 

 

Kegiatan Bermain 1: Jepit Menggelitik Kegiatan Bermain 2: Siapa cepat, dia dapat  
 
 
 
 
 
 
 

 
Deskripsi kegiatan:  
Jepit menggelitik adalah kegiatan adu cepat lari dan menjepit yang dilakukan oleh 

anak dari kelompok yang berbeda. Anak-anak harus memasangkan beberapa 

jepitan jemuran ke baju guru kemudian melepaskannya kembali. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Deskripsi kegiatan:  
Lomba memakai sepatu dan kaus kaki adalah kegiatan berlari 

cepat dari garis start menuju garis finis lalu memakai kaus kaki 

dan sepatu setelah itu berlari lagi menuju garis start. 
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Permainan Drama Kreatif (Creative Dramatic Play) 
 

Terdiri dari dua kegiatan, yaitu: 

 

Creative Dramatic Play 1 
 

Berupa “ Fun Cooking”, dengan 3 kegiatan bermain: wajah di rotiku, susu buatanku, dan alas makanku. 

 

Kegiatan Bermain 1: Wajah di rotiku Kegiatan Bermain 2: Susu buatanku  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Deskripsi Kegiatan  
Fun cooking ini adalah kegiatan menghias roti tawar dengan toping yang 

telah disediakan. Roti tawar itu akan dihias oleh anak - anak berupa wajah 

diatasnya. Hal ini dapat mengembangkan imajinasi anak dalam membuat 

wajah siapapun itu di atas roti masing- masing dan meletakkan posisi mata, 

alis, mulut / bibir, hidung sesuai dengan tempatnya. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Deskripsi Kegiatan  
Kegiatan membuat susu sendiri adalah kegiatan membuat susu dengan 

menggunakan takaran alami seperti sendok kecil, sedang, dan gelas 

kecil. Anak- anak menakar susu mereka sendiri kemudian menuangkan 

airnya sendiri. Kemudian mereka menikmati sendiri susu buatan mereka. 

Hal ini dapat membangkitkan kebanggaan pada diri anak. 

 

Kegiatan Bermain 3: Alas makanku 
 

Deskripsi kegiatan:   
Alas makanku adalah kegiatan menjahit (memasukkan benang) ke lubang- 

lubang yang terdapat di sekeliling karton yang berbentuk oval. Anak akan 

memasukkan benang wool secara bergantian sesuai jumlah lubang yang ada. 

 
 
 
 

 

Creative Dramatic Play 2 
 

Berupa “ Hidup Sehat”, dengan 4 kegiatan bermain: alat mandiku, memakai baju sendiri, gigiku 

bersih, gigiku sehat dan bermain peran “pergi ke dokter gigi”. 

 

Kegiatan Bermain1: Alat mandiku 
 

Deskripsi kegiatan:   
Alat-alat mandiku adalah kegiatan mengamati dan mengeksplorasi 

perlengkapan mandi yang sudah dimasukkan dalam kantung pintar. Setelah 

anak mengambil alah satu benda di kantung pintar, anak mempraktekkan 

cara menggunakan perlengkapan itu seolah - olah anak mandi. 
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Kegiatan Bermain 2: Memakai baju sendiri 
 

Deskripsi kegiatan:   
Memakai baju sendiri adalah kegiatan dimana anak memakai baju 

dengan berbagai model kancing. Anak mencoba sendiri memakai dan 

bagaimana mengancingkan baju sendiri dengan berbagai model kancing 

dari kancing yang sederhana sampai kancing yang rumit. 

 
 
 

 

Kegiatan Bermain 3: Gigiku bersih, gigiku sehat 
 

Deskripsi kegiatan:   
Menyikat gigi sampai bersih adalah kegiatan menyikat gigi yang dilakukan 

langsung oleh anak. Kegiatan ini dilakukan dengan urutan yang benar dan 

bagaimana anak menggunakan alat menyikat gigi dengan benar. 

 
 
 
 

 

Kegiatan Bermain 4: Bermain peran “pergi le dokter gigi” 
 

Deskripsi kegiatan:   
Pergi ke dokter gigi adalah kegiatan bermain peran yang dilakukan anak. sebagai 

pasien. Anak yang berperan sebagai seorang dokter dilengkapi dengan pakaian 

dokter dan perlengkapannya seperti stetoskop mainan, alat suntik mainan. 

 
 
 
 
 
 

 

Hubungan antara Indikator Kecerdasan jamak dan kreativitas 
 

Kreasi terhadap obyek 
 

Object creation 1, terdiri dari kegiatan bermain stempel tanganku, bibir merahku, rambutku dan 

kipas untuk ibuku, seperti gambar dibawah ini. 
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Berdasarkan Indikator Aspek Kecerdasan Jamak 
 

Melalui keempat kegiatan bermain di atas, berhasil memunculkan indikator aspek kecerdasan jamak , 

yaitu: kecerdasan kinestetik terlihat pada kegiatan melatih koordinasi motorik halus (tangan dan jari) 

seperti saat anak melakukan kegiatan stempel tangan, melakukan finger painting membuat rambut dan 

menempelkan dua keping stik es krim menjadi tangkai dari kipas; kecerdasan intrapersonal tampak 

pada aktivitas anak berupa keberanian untuk mencoba hal yang baru seperti saat anak harus mencelupkan 

tangan ke cairan pekat untuk melakukan stempel tangan dan playdough untuk membuat rambut, 

menunjukkan ekspresi senang dan bangga terhadap hasil karyanya tampak pada saat karya stempel tangan, 

finger painting rambutku, stempel bibir dan kipas yang telah dibuat diperlihatkan kembali kepada 

mereka, mampu menjadi pembicara dan pendengar yang baik pada saat ibu guru menjelaskan cara 

menstempel tangan dan bibir dan saat anak mengungkapkan keinginannya untuk memberikan kipas 

untuk ibunya, Visual spasial tampak pada saat dapat menyebutkan warna merah seperti pada stempel 

tangan dan bibir, menyebutkan bentuk telapak tangan seperti segitiga dan wajah orang seperti 

lingkaran, mengenal posisi atas dan bawah seperti rambut berada di bagian atas dan bibir ada di 

bagian bawah; kecerdasan linguistik tampak pada saat anak mampu merangkai dua kata dengan 

menggunakan kata ganti seperti saat menyebutkan “aku dan ibuku”. 

 

Object creation 2, terdiri dari kegiatan bermain remas dan tempel “bingkai fotoku”, menempel 

“strawberry… strawberry” dan botol ajaib. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kemunculan Indikator Aspek Kecerdasan Jamak  
Melalui ketiga kegiatan bermain di atas, berhasil memunculkan indikator aspek kecerdasan jamak, yaitu: 

kecerdasan kinestetik/motorik halus terlihat pada saat anak mampu melakukan koordinasi tangan dan jari-

jari seperti saat merobek, meremas dan meraba kertas sampul coklat dan kardus bekas yang dikuliti untuk 

dibuat “bingkai fotoku”, meraup bĳi kacang hĳau dan memasukkannya ke dalam botol plastik kecil; 

kecerdasan visual spasial terlihat pada saat anak meletakkan posisi kertas remas yang disusun diatas 

bingkai foto serta mengerti posisi depan dan belakang, mengenal warna merah buah strawberry dan warna 

daunnya hĳau, serta mengkonstruksi suatu pola dari dua buah bentuk saat menempelkan dua potongan 

kertas menjadi satu sehingga berbentuk buah strawberry; kecerdasan linguistik terlihat pada saat anak 

dapat menceritakan tentang siapa dan dimana berdasarkan isi gambar foto keluarga yang ada dalam 

bingkai foto; kecerdasan musikal terlihat pada saat anak mendengarkan lagu, mengikuti irama 
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dan menyanyikan lagu “papaya cha-cha”, dapat memainkan musik ritmik dengan menggoyangkan 

botol platik yang telah diisi dengan bĳi kacang hĳau sehingga berbunyi; kecerdasan naturalistik 

terlihat saat anak mendaurulang benda saat menggunakan kardus untuk membuat bingkai foto 

dan botol plastik bekas untuk membuat alat musik ritmik; kecerdasan intrapersonal terlihat saat 

anak bangga menunjukkan hasil karyanya seperti bingkai foto untuk ibuku, botol ajaib dan 

gambar tempel buah strawberry. 

 

Cerita Bersambung 
 

Terdiri dari dua kegiatan, yaitu: kegiatan bermain celemek flanel dan bercerita dengan big book.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kemunculan Indikator Aspek Kecerdasan Jamak  
Melalui kedua kegiatan bermain di atas, berhasil memunculkan indikator aspek kecerdasan jamak, yaitu: 

kecerdasan linguistik terlihat saat anak dapat merangkai dua kata untuk mengajukan pertanyaan seperti 

siapa ini ?, menggunakan kata ganti untuk menyebutkan orang lain seperti, kamu mau kemana ?, dapat 

menceritakan suatu kejadian dengan melihat gambar “big book: aku sayang adik “; kecerdasan intrapersonal 

terlihat saat bu guru bercerita dengan celemek flanel dan big book anak dapat menjadi pendengar yang baik 

dan berkonsentrasi (diam dan memperhatikan) sampai guru selesai bercerita; kecerdasan interpersonal 

terlihat saat anak berinteraksi dan berani bertanya jawab dengan guru ataupun dengan sesama temannya; 

kecerdasan visual spasial terlihat saat anak dapat menghubungkan isi gambar (berpikir logis) “keluarga 

sakinah”, dapat memberi arti terhadap isi gambar yang dilihat “anggota keluarga”, dapat membedakan 

bentuk dan posisi benda melalui gambar yang dilihat. 

 

Pertanyaan Kreatif 
 

Terdiri dari dua kegiatan, yaitu: kegiatan bermain kantong pintar dan percobaan sederhana “wah 

banjir”. 
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Kemunculan Indikator Aspek Kecerdasan Jamak  
Melalui kedua kegiatan bermain di atas, berhasil memunculkan indikator aspek kecerdasan jamak, 

yaitu: kecerdasan visual spasial terlihat saat anak dapat menebak nama benda melalui perabaan 

didalam kantong pintar, dapat mengamati terjadinya suatu peristiwa terjadinya banjir melalui 

percobaan sederhana (rekonstruksi banjir melalui media peraga), membedakan air bersih dan kotor 

melalui pengamatan; kecerdasan linguistik terlihat saat anak mengerti dan melaksanakan 1-2 perintah 

seperti mengambil satu benda dari kantong pintar, menyebutkan nama benda tersebut dan 

kegunaannya, dapat mengungkapkan sesuatu dengan kalimat pendek, dapat menyebut pertanyaan 

apa, mengapa dan bagaimana ; kecerdasan logika matematika saat anak dapat berpikir logis tentang 

fungsi benda, menjelaskan sebab akibat terjadinya banjir; kecerdasan kinestetik / motorik kasar 

terlihat saat anak dapat berfantasi menirukan gerak fisik seseorang “cara ibu memakai lipstik” atau 

“cara ayah memakai dasi dan tas kerja”; kecerdasan intrapersonal terlihat saat anak dapat 

menunjukkan rasa percaya diri dan berani untuk mencoba; kecerdasan interpersonal terlihat saat anak 

bergiliran mengambil benda dari kantong pintar, menunjukan rasa empati kepada orang lain yang 

tertimpa musibah; kecerdasan spiritual terlihat menirukan sikap berdoa “doa selamat”. 

 

Gerakan Kreatif 
 

Terdiri dari dua kegiatan, yaitu: kegiatan bermain jepit menggelitik dan siapa cepat, dia dapat. 

 

Kemunculan Indikator Aspek Kecerdasan Jamak  
Melalui kedua kegiatan bermain di atas, berhasil memunculkan indikator aspek kecerdasan jamak, yaitu: 

kecerdasan kinestetik / motorik kasar terlihat saat anak dapat berlari cepat tanpa jatuh dalam lomba ’jepit 

menggelitik’, kecerdasan kinestetik / motorik halus terlihat anak mampu memegang benda kecil dengan 

ibu jari dan telunjuk saat menjepitkan jepit jemuran ke baju bu guru, memakai sepatu dan kaos kaki sendiri; 

kecerdasan linguistik terlihat saat anak mampu mengerti dan melaksanakan 1-3 perintah sekaligus (berlari-

menjepit-membuka jepitan); kecerdasan visual spasial terlihat saat anak mengetahui posisi kiri dan kanan 

dari sepatu dan kaos kaki yang akan dipakai; kecerdasan musikal terlihat saat anak melakukan kegiatan 

diiringi lagu gembira; kecerdasan intrapersonal terlihat saat anak mampu memilih teman bermain dan; 

kecerdasan interpersonal terlihat saat anak sabar menunggu giliran. 
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Permainan Drama Kreatif (Creative Dramatic Play) 
 

Terdiri dari dua kegiatan, yaitu: “Fun Cooking” dan “Hidup Sehat”. 

 

Drama Kreatif 1: Fun Cooking 
 

Melalui kegiatan bermain wajah di rotiku, susu buatanku dan alas makanku.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kemunculan Indikator Aspek Kecerdasan Jamak  
Melalui kedua kegiatan bermain di atas, berhasil memunculkan indikator aspek kecerdasan jamak, 

yaitu: kecerdasan kinestetik/motorik halus terlihat saat anak mampu mengoles mentega pada roti; 

kecerdasan naturalistik terlihat saat anak dapat mengenal bahan-bahan yang digunakan seperti roti, 

mentega, pasta cokelat, mutiara untuk mata, mengenal rasa manis, asin, pahit dan asam; kecerdasan 

logika matematika terlihat saat anak dapat mengenal dengan mengukur sesuai takaran alami seperti 1 

sendok kecil dan besar, 1 gelas dan 1 botol, mengenal konsep angka 1-3 melalui alat ukur alami, 

mengenal dan mencampur bahan untuk membuat susu, teh dan sirop; kecerdasan visual spasial 

terlihat saat anak mengenal bentuk roti yang persegi dan lingkaran, mengenal aneka warna, mengerti 

posisi gambar yang dilihat (wajah: posisi mata, bibir, hidung); kecerdasan intrapersonal terlihat saat 

anak dapat menunjukan rasa percaya diri saat mengerjakan tugas, mau mencoba sendiri, terbiasa 

hidup teratur (tata cara makan), bersabar saat mengerjakan tugas; kecerdasan interpersonal terlihat 

saat anak saling berbagi dengan teman, sabar menunggu giliran; kecerdasan linguistik terlihat saat 

anak dapat menceritakan pengalaman tentang kegiatan yang pernah dilakukan sendiri seperti makan 

dan minum serta dapat menceritakan makanan dan minuman kesukaan masing-masing secara lisan; 

kecerdasan musikal terlihat saat anak mengucapkan syair “potong roti”, menyanyikan lagu “aneka 

rasa” dan “ayo makan bersama”; kecerdasan spiritual terlihat saat anak dapat mengikuti doa makan 

dan mengucapkan kalimat puji-pujian (thoyibah). 

 

Drama Kreatif 2: “Hidup Sehat” 
 

Terdiri dari kegiatan bermain alat mandiku, memakai baju sendiri, “gigiku bersih, gigiku sehat” 

dan bermain peran “pergi ke dokter gigi”. 
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Kemunculan Indikator Aspek Kecerdasan Jamak  
Melalui kedua kegiatan bermain di atas, berhasil memunculkan indikator aspek kecerdasan jamak, 

yaitu: kecerdasan visual spasial terlihat saat anak mengenal alat-alat mandi melalui pengamatan dan 

perabaan, menyebutkan kembali benda-benda yang baru dilihat ’peralatan dokter gigi’, mewarnai 

gambar alat mandi; kecerdasan kinestetik/motorik kasar terlihat saat anak menirukan gerakan 

menyikat gigi, memeragakan gaya mandi dan mempraktekkan prosedur menyikat gigi; kecerdasan 

musikal terlihat saat anak mengekspresikan gerakan sesuai irama lagu dan gerakan bermain peran 

memakai baju dengan aneka kancing; kecerdasan intrapersonal terlihat saat anak mampu 

melaksanakan kegiatan sendiri ’menyikat gigi’, mau mencoba sesuatu ’memakai baju dengan aneka 

kancing’ dan menunjukan antusiasme ketika berpraktek menyikat gigi; kecerdasan logika matematika.
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TOPIK 1 
 

PENGEMBANGAN TEMA 
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Pengertian 
 

Pembelajaran tematik merupakan suatu strategi pembelajaran yang melibatkan beberapa bidang 

pengembangan untuk memberikan pengalaman yang bermakna kepada anak. Keterpaduan dalam 

pembelajaran ini dapat dilihat dari aspek proses atau waktu, aspek kurikulum, dan aspek 

pembelajarannya. 
 

Pembelajaran tematik diterapkan pada anak usia dini karena pada umumnya mereka masih 

melihat segala sesuatu sebagai satu keutuhan (holistic). Perkembangan fisiknya tidak pernah dapat 

dipisahkan dengan perkembangan mental, sosial, dan emosional sehingga dalam kegiatan 

pemelajrannya pun kesemua aspek perkembangan tersebut harus distimulasi secara bersamaan 

atau terintegrasi satu sama lainnya. 
 

 

Ciri-ciri Pembelajaran Tematik 
 

Sesuai dengan perkembangan fisik dan mental anak usia dini, maka pembelajaran pada tahap ini 

haruslah mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 

 Berpusat pada anak, cara anak bergerak, berpikir dan belajar, serta bertindak. 

 Memberikan pengalaman langsung pada anak, nyata, konkrit, dan sesuai konteksnya 

 Pemisahan bidang pengembangan tidak begitu jelas atau terintegrasi satu dengan lainnya 

 Menyajikan konsep dari berbagai bidang pengembangan dalam suatu proses pembelajaran. 

 Bersifat fleksibel atau luwes, sesuai dengan kebutuhan dan tahapan perkembangan anak. 

 Hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan anak. 
 

 

Prinsip Pengembangan Tema 
 

Terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan tema:  

 Menyediakan kesempatan pada anak untuk terlibat langsung dengan objek yang 

sesungguhnya. 

 Menciptakan kegiatan yang melibatkan seluruh indera anak. 

 Membangun kegiatan dari minat anak dan membantu anak membangun pengetahuan baru.  
 Memberikan kegiatan dan rutinitas yang ditujukan untuk mengembangkan seluruh aspek 

perkembangan. 

 Mengakomodasi kebutuhan anak untuk bergerak secara fisik maupun berinteraksi sosial.  
 Menumbuhkan sikap kemandirian sehingga mampu mengembangkan konsep diri yang 

positif.  
 Memberikan kesempatan menggunakan permainan untuk menterjemahkan pengalaman 

kepada pemahaman.  
 Menghargai perbedaan individu, latar belakang, pengalaman di rumah yang dapat dibawa 

anak ke kelas. 

 Menemukan jalan untuk melibatkan anggota keluarga anak. 
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Langkah Pengembangan Tema 
 

Berikut ini dipaparkan sejumlah langkah pengembangan tema.  

 Tentukan tema besar yang akan menjadi fokus utama untuk satu tahun. Misalnya: tema besar 

tentang Aku.  
 Buatlah Model Keterpaduan Tema Satu Tahun, dengan menggunakan prinsip dari tema yang 

terdekat dengan anak, kongkrit dan sederhana. Misalnya: Tema besar Aku berhubungan 

dengan Aku dan Identitasku.  
 Tuangkan semua sub tema yang mungkin untuk berhubungan dengan tema besar Aku 

tersebut. Misalnya: Aku berhubungan dengan Identitas, Panca Indera, Kesukaan, Sekolah, 

Keluarga, Teman, Lingkungan ataupun Hari Besar. 
 

 

Pengembangan Tema Satu Tahun  
(Yuliani Nurani, Disertasi, 2008:238)  
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 Jumlah sub tema yang dihubungkan tergantung kebutuhan dan keluasan cakrawala 

pengetahuan yang dimiliki oleh guru. Misalnya, satu tahun dapat dikembangkan 5 – 10 sub 

tema bahkan dapat kurang dari 5 atau lebih dari 10.  
 Urutkan sub-sub tema pada point 3 di atas dari yang terdekat, mudah dikenali anak atau 

berdasarkan pertimbangan kebutuhan untuk segera dibelajarkan kepada anak (tema 1 s/d 8).  
 Kemudian masing-masing sub tema dĳabarkan lagi sehingga setiap sub tema memiliki cabang 

pengetahuan yang membangunnya. Misalnya: pengembangan sub tema: Aku dan Sekolahku.  
 Kembangkan semua sub tema yang telah ditentukan pada butir 3 sangat dianjurkan saat 

mengembangkan tema dilakukan melalui curah pendapat (brainstorming) dengan rekan 

sejawat atau ahli materi (pakar). 
 
 

 

Pengembangan Sub Tema Sekolahku  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Pengembangan Tema            129 

 
 
 

Pengembangan Sub Tema Identitasku  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Pengembangan Sub Tema Keluargaku  
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Pengembangan Sub Tema Kesukaanku  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pengembangan Sub Tema Alam Sekitarku  
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Pengembangan Sub Tema Hari Besarku  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Setelah seluruh sub tema dikembangkan, kemudian adakan pembagian jumlah tema dengan 

jumlah minggu dalam satu tahun (satu tahun = 34 minggu, 1 semester = 17 minggu). Misalnya: 

tema untuk semester 1 = identitasku, sekolahku; tema untuk semester 2 = lingkunganku dan 

keamanan diriku. Pentingkan juga hari-hari besar nasional dan agama agar pemilihan tema 

terkesan luwes dan berarti bagi keseharian anak serta berhubungan langsung dengan 

peristiwa yang sedang berlangsung.  
 Pembagian tema dan jumlah minggu yang digunakan sangat tergantung kepada keluasan 

tema tersebut. Misalnya: untuk tema Aku dan Sekolahku dapat diberikan selama 4 minggu 

dengan pertimbangan yang rasional. 
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Contoh 2      

Hubungan Tema dengan Alokasi Waktu per Minggu   

Sasaran  : Kelompok Bermain   

Semester  : II (Genap)   

Jumlah Minggu : 14 Minggu   

Jumlah Tema : 3 Tema   

      

   Semester II (Genap)   
       

   Tema dan Sub tema  Jumlah Minggu Urutan Minggu ke- 
     

 D. Aku dan Keluargaku    

 Sub tema:   4 minggu 19 

 1. Anggota keluargaku dan tugasnya.   20 

 2. Kesukaan anggota keluarga (makanan, minuman dan   21 

 warna)    22 

 3. Kebiasaan dalam keluargaku (makan, beribadah dan    

 hidup sehat)     

 4. Tata tertib keluargaku   23 

 Tema sisipan:    
 Hari spesial “ Family Day”    
     

 E.  Aku dan Alam Sekitarku    

 Sub tema:   9 minggu  

 1. Binatang    24,25, 26 

 2. Tanaman    27, 28 

 3. Kendaraan   29, 30 

 4. Sarana Umum   31, 32, 33 
     

 F. Aku dan Hari Besar  1 minggu  

 Sub tema:     

 Hari Besar Islam   34  
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alam penyusunan program pembelajaran perlu diperhatikan kompetensi dasar yang akan 

dĳabarkan, untuk mengetahui keleluasaan dan kedalaman cakupan kemampuan dasar 
dapat digunakan jaringan topik/ tema/ konsep. Kompetensi dasar yang terlalu luas/ 

dalam cakupan materinya perlu dĳabarkan menjadi lebih dari satu pembelajaran. Sedangkan 
kompetensi dasar yang tidak terlalu rumit mungkin dapat dĳabarkan ke dalam satu pembelajaran.  

Berikut ini beberapa cara yang disarankan dalam menjabarkan kompetensi dasar langkah-

langkah pembelajaran, antara lain: 
 

 

Pembelajaran Disusun Atas Satu Kompetensi Secara Utuh 
 

Cara ini dilakukan apabila kompetensi dasar yang dĳabarkan tidak terlalu luas/dalam cakupan 

materinya, sehingga memungkinkan untuk menguraikannya ke dalam satu unit pembelajaran: 
 
 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pembelajaran Disusun atas Satu atau Lebih 

Hasil Belajar dalam Satu Kompetensi 
 

Apabila dalam satu hasil belajar keluasan dan kedalaman materi pembelajarannya terlalu 

kompleks, maka dapat disusun satu unit pembelajarannya. Atau seandainya memungkinkan dan 

hasil belajar yang tidak terlalu luas dan dalam tapi masih memiliki kaitan materi, maka dapat 

disusun ke dalam satu unit pembelajaran 
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Pembelajaran Disusun atas Satu Atau Lebih 

dari Indikator dalam Satu Kompetensi 
 

Cara ini ditempuh dengan berpedoman kepada indikator hasil belajar. Kadang satu indikator 

membutuhkan banyak waktu dalam pembelajarannya, sehingga perlu dibuatkan dalam satu unit 

pembelajaran yang utuh. Atau dapat pula terjadi beberapa indikator yang saling berkaitan tidak 

terlalu luas atau dalam cakupan materinya dibuatkan dalam satu unit pembelajaran sekaligus. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahapan Pengembangan Indikator 
 

Pahami Kurikulum Anak Usia Dini 
 

Tahap awal sebelum menyusun perencanaan pembelajaran di TK/RA, seorang guru perlu 

memiliki pengetahuan tentang konsep dasar Kurikulum Berbasis Kompetensi Anak Usia Dini 

khususnya KBK Anak Usia Dini di Taman Kanak-kanak atau Raudhatul Athfal, mulai dari 

rasional, pengertian, fungsi. Secara khusus seorang guru perlu juga memahami dan mencermati 

makna dari peristilahan yang ada di Kurikulum 2004, yaitu: 
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Kurikulum 
 

Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi yang dibakukan dan 

cara pencapaiannya disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan daerah. Kompetensi perlu dicapai 

secara tuntas (belajar tuntas). Kurikulum dilaksanakan dalam rangka membantu anak didik 

mengembangkan berbagai potensi fisik yang meliputi moral dan nilai-nilai agama, sosio-emosional, 

kognitif, bahasa, fisik/motorik, kemandirian dan seni untuk siap memasuki pendidikan dasar. 

 

Kompetensi Dasar 
 

Kompetensi dasar merupakan pengembangan potensi-potensi perkembangan yang diwujudkan 

dalam kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai dengan usianya berupa pengetahuan, 

keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang dapat dikenali melalui sejumlah hasil belajar dan 

indikator yang dapat diukur dan diamati. 

 

Hasil Belajar 
 

Hasil belajar merupakan cerminan kemampuan anak yang dicapai dari suatu tahapan pengalaman 

belajar dalam satu kompetensi dasar. 

 

Indikator 
 

Indikator merupakan hasil belajar yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu kompetensi dasar. 

Apabila serangkaian indikator dalam satu kompetensi dasar sudah tercapai, berarti target 

kompetensi dasar tersebut sudah terpenuhi. 

 

Pelajari sejumlah indikator yang ada di Kurikulum Anak Usia Dini 
 

Tentukan indikator yang akan diberikan di semester pertama dan semester kedua, perhatikan 

tahapan perkembangan anak dari yang mudah ke sukar dan atau dari yang sederhana ke 

kompleks. Beri penomoran untuk setiap Kompetensi Dasar, Hasil Belajar, dan Indikator. 

Perhatikanlah contoh berikut ini: 

 

Kompetensi Dasar  Hasil Belajar  Indikator 
     

Anak mampu mengucapkan do’a/ lagu-lagu a. Dapat berdo’a dan menyanyikan lagu-lagu 1. Berdo’a sebelum dan sesudah makan. 

keagamaan, meniru gerakan beribadah serta  keagamaan secara sederhana. 2. Menyanyikan lagu-lagu bernafaskan agama 

mengikuti aturan    yang sederhana 

 b. ……………………….. 3. ……………………… 

   4. ……………………dst 
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Analisis keterhubungan antara aspek kecerdasan jamak 

dan bidang pengembangan pada kurikulum anak usia dini 
 

Lakukan analisis untuk meenghubungkan aspek pengembangan kecerdasan jamak dengan 

indikator yang terdapat dalam bidang pengembangan pada kurikulum anak usia dini (bidang 

pengembangan perilaku, kognitif, bahasa motorik dan seni) 
 

 

Ruang Lingkup Bidang Pengembangan 

pada Kurikulum Anak Usia Dini 
 

Ruang lingkup kurikulum anak usia dini meliputi dua bidang pengembangan, yaitu: 

 Bidang Pengembangan Pembentukan Perilaku melalui Pembiasaan  
Pembentukan perilaku melalui pembiasaan merupakan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus 

dan dalam kehidupan sehari-hari anak sehingga menjadi kebiasaan yang baik. Bidang pengembangan 

pembentukan perilaku melalui pembiasaan meliputi pengembangan moral, nilai-nilai agama, serta 

pengembangan sosial, emosional dan kemandirian. Dari program pengembangan moral dan nilai-nilai 

agama diharapkan akan meningkatkan ketaqwaan anak terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan membina 

sikap anak dalam rangka meletakan dasar anak menjadi warga negara yang baik. Program 

pengembangan sosial dan kemandirian dimaksudkan untuk membina agar anak dapat mengendalikan 

emosinya secara wajar dan dapat berinteraksi dengan sesamanya maupun dengan orang dewasa 

dengan baik serta dapat menolong dirinya sendiri dalam rangka kecakapan hidup. 

 

 Bidang Pengembangan Kemampuan Dasar  
Pengembangan kemampuan dasar merupakan kegiatan yang dipersiapkan guru untuk 

meningkatkan kemampuan dan kreativitas sesuai dengan tahap perkembangan anak. 

Pengembanan dasar meliputi:  
 Kemampuan berbahasa  

Pengembangan ini bertujuan agar anak mampu mengung-kapkan pikiran melalui bahasa 

yang sederhana secara tepat, mampu berkomunikasi secara efektif dan membangkitkan 

minat untuk dapat berbahasa Indonesia.  
 Kognitif  

Pengembangan ini bertujuan mengembangkan kemampuan berpikir anak untuk mengolah 

perolehan belajarnya, dapat menemukan bermacam-macam alternatif pemecahan masalah, 

membantu anak untuk mengembangkan kemampuan logika matematiknya dan pengetahuan 

akan ruang dan waktu, serta mempunyai kemampuan untuk memilah-milah, mengelompokan 

serta mempersiapkan pengembangan kemampuan berpikir teliti. 

 Fisik/motorik  
Pengembangan ini bertujuan untuk memperkenalkan dan melatih gerakan kasar dan halus, 

meningkatkan kemampuan mengelola, mengontrol gerakan tubuh dan koordinasi, serta me- 
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ningkatkan keterampilan rubuh dan cara hidup sehat sehingga dapat menunjang 

pertumbuhan jasmani yang kuat, sehat dan terampil.  

 Seni  
Pengembangan ini bertujuan agar anak dapat dan mampu menciptakan suatu berdasarkan hasil 

imajinasinya, mengem-bangkan kepekaan dan dapat menghargai hasil karya yang kreatif. 

 

Sebaran Indikator Berbasis Kecerdasan 

Jamak Anak Usia 3-4 Tahun 
 

(Yuliani Nurani, Disertasi, 2008:235-236)  
 

Aspek Pengembangan  
Indikator Semester 1 Semester 2 

Kecerdasan Jamak 
 

    
     

I.   Perilaku 1. Mampu menunjukkan antusiasme A1, A2, A3 A4, A5, A6 

A.   Intrapersonal 2. Menunjukan ekspresi yang wajar saat marah, sedih, takut    
3. Mampu mengekspresikan sejumlah emosi melalui tindakan kata-kata 

atau ekspresi wajah seperti menahan tangis dan kekecewaan  
4. Mampu membuat sesuatu berdasarkan imajinasinya  
5. Mampu memilih teman bermain  
6. Mampu menunjukkan kebanggaan terhadap hasil karyanya.  
7. Mampu menirukan kembali lagu yang didendangkan atau 

cerita yang telah diceritakan,karena anak merasa senang  
8. Mengenal aturan dan mengikuti aturan  
9. Mampu bersikap sabar dalam menunggu giliran atau menunda 

keinginan selama 3-5 menit  
10. Mampu menunjukan rasa percaya diri dalam mengerjakan  tugas  
11. Mampu membereskan alat mainan setelah selesai bermain  
12. Mampu menunjukan sikap kehati-hatian saat menggunakan barang-

barang milik orang lain 

 
B.   Interpersonal 1. Mampu memilih kegiatan sendiri B1, B2, B3 B4, B8, B9, B10 

 2. Mampu memulai interaksi sosial dengan teman dalam suasana bermain dan gembira  B5, B6, B7 B11, B12, B13  
3. Mampu menunjukan rasa sayang kepada saudara-saudaranya  
4. Mampu mengenal sopan santun dan menunjukannya  
5. Mampu menjadi pendengar dan pembicara yang baik  
6. Memiliki kebiasaan hidup atau sikap teratur  
7. Mampu bersikap disiplin melalui kegiatan sehari-hari, misalnya: cuci 

tangan sebelum makan  
8. Mampu menggunakan toilet  
9. Mampu menunjukan konsekuensi apabila berbuat salah atau benar  
10. Mampu mengerti keinginan orang lain atau lingkungannya  
11. Terbiasa berbagi dengan teman atau orang lain  
12. Mampu menunjukan rasa empati terhadap orang lain  
13. Mampu menyelesaikan masalah dengan teman sekelas melalui 

proses penggantian / persuasi dan negosiasi 

 
C.  Naturalistik 1. Mampu mengenal lingkungan sekitarnya melalui panca indra C1, C2, C3 C1, C3, C4 

 2. Terbiasa membuang sampah pada tempatnya   

 3. Mampu memberi makan binatang peliharaan   

 4. Terbiasa merawat dan melindungi tanaman   
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Aspek Pengembangan  
Indikator Semester 1 Semester 2 

Kecerdasan Jamak 
 

    
     

D.  Spiritual 1. Mampu menirukan kegiatan keagamaan D1, D2, D3, D4 D5, D6,D7, D8, 

 2. Mampu menirukan sikap berdo’a  D9, D10  
3. Mampu berpartisipasi dalam hal keagamaan  
4. Mampu menyanyikan lagu-lagu keagamaan  
5. Menunjukan rasa senang jika mendengarkan cerita keagamaan  
6. Mampu menyebutkan ciptaan Tuhan secara sederhana  
7. Mampu mengenal sifat-sifat Tuhan secara sederhana  
8. Mampu mengucapkan bacaan do’a dengan lengkap dan benar  
9. Terbiasa menggunakan kalimat puji-pujian (Thoyyibah)  
10. Mampu menunjukkan konsekuensi apabila berbuat salah atau benar 

 
E.   Linguistik 1. Mampu menirukan kembali kata-kata dengan pengucapan yang benar E1, E2, E3, E4, E12,E13,E14, 

 2. Mampu mengenal dan menirukan berbagai jenis suara E5, E6, E7, E8, E15, E16, E17, 

 3. Mampu menyebut nama, jenis kelamin, dan umur E9, E10, E11 E18, E19,E20, 

 4. Mampu menyebut nama panggilan teman atau orang lain  E21  
6. Mampu menjawab pertanyaan sederhana  
7. Mampu berbicara dengan suara yang cukup terdengar  
8. Mampu berbicara lancar dengan kalimat sederhana  
9. Mampu mengungkapkan sesuatu dengan kalimat pendek 3-4 kata  
10. Mampu bercerita tentang pengalaman sendiri  
11. Mampu mengenal kata yang menunjukkan posisi, seperti: diatas, 

dibawah, didepan, dibelakang  
12. Mampu mengulang lagu anak-anak, menyanyikan lagu sederhana  
13. Mampu menyebut nama benda dan fungsinya  
14. Mampu melaksanakan dua perintah lisan secara berurutan dengan benar  
15. Mampu mengenal dan menyebutkan waktu (pagi, siang, malam)  
16. Mampu mendengarkan dan menceritakan kembali cerita sederhana 

dengan urut dan mudah dipahami  
17. Mampu membuat pertanyaan dengan menggunakan kata “apa”, 

“mengapa”, dan “kenapa”  
18. Mampu mengajukan pertanyaan lebih banyak  
19. Mampu memberi judul hasil karyanya  
20. Sudah menunjukkan minat untuk dibacakan buku  
21. Mampu memiliki kosa kata yang terdiri dari 900 kata  
22. Mampu mengenal masing-masing bunyi huruf alfabet 

 
F.   Kognitif 1. Mampu mengelompokkan benda-benda yang sama sejenis F1, F2, F3 F4, F7, F8, F9, F10 

Logika 2. Mampu mengelompokkan dua bentuk yang sama F5, F6  

Matematika 3. Mampu menyebutkan warna dasar     
4. Mampu mengelompokkan menurut warna dasar  
5. Mengenali dan menyebut angka 1-10  
6. Mampu mengenal konsep bilangan 1-5 dengan benda-benda  
7. Mampu mengenal ukuran  
8. Mampu membedakan panjang dan pendek (2 dimensi)  
9. Mampu membedakan besar dan kecil (2 dimensi)  
10. Mampu mengenal konsep makna berlawanan kosong-penuh, berat-ringan 

 
G.  Kognitif 1. Mampu memadankan bentuk lingkaran atau persegi dengan obyek nyata atau sumber  G1, G2, G3, G4   G1, G4, G5 

Visual Spatial 2. Mampu menyebutkan kembali benda-benda yang baru dilihat  

 3. Mampu menyebutkan 4 bentuk (lingkaran, bujur sangkar, segi tiga, persegi panjang)  

 4. Mampu memasangkan benda sesuai dengan pasangannya  

 5. Mampu menjiplak atau meniru dan menulis beberapa huruf sederhana  
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Aspek Pengembangan  

Indikator Semester 1 Semester 2 
Kecerdasan Jamak 

 

    
     

H.  Bodily 1. Mampu melompat atau berlari di tempat H1 - H10 H11 – H18 

kinestetic 2. Mampu melompat dengan 2 kaki sebanyak 4 kali   

Motorik Kasar 3. Mampu berjalan pada garis lurus    
4. Mampu berlari dengan cepat dan berputar-putar tanpa kendala  
5. Mampu menaiki kursi dan berdiri diatasnya  
6. Mampu menggunakan papan luncur tanpa bantuan (latihan ketangkasan dan kelincahan)  
7. Mampu bermain dengan bola: menendang dengan mengayunkan kaki 

kedepan dan ke belakang  
8. Mampu merayap dan merangkak lurus kedepan  
9. Menaiki dan menuruni tangga dengan berganti-ganti kaki dan 

berpegangan pada pegangan tangga  
10. Mampu melompat dengan salah satu kaki sebanyak 5 kali  
11. Mampu berjalan mundur sejauh 1 meter  
12. Mampu berjalan dengan jari kaki (berjinjit)  
13. Mampu berdiri diatas salah satu kaki selama 5-10 detik  
14. Dapat berjalan di atas papan titian dengan tinggi 20 cm  
15. Mampu melakukan gerakan senam sederhana  
16. Mampu berdiri dengan tumit  
17. Mampu mendorong, menarik, dan mengendarai sepeda roda tiga  
18. Mampu menangkap bola yang melambung dengan mendekapnya ke dada 

 
I.   Bodily kinestetic 1. Mampu meremas kertas I1-I8 I9 -I15 

Motorik Halus 2. Mampu mencoret-coret kertas    
3. Mampu merobek kertas sembarangan  
4. Dapat mengoleskan mentega pada roti  
5. Dapat membentuk berbagai bentuk dengan menggunakan tanah liat, 

seperti: kue-kue, cacing dll  
6. Mampu mencap dengan berbagai alat  
7. Mampu memegang pensil atau benda kecil dengan benar antar ibu jari dan 2 jari  
8. Mampu membangun menara yang terdiri dari 9 atau 12 balok  
9. Mampu menggambar kepala dan wajah tanpa badan  
10. Mampu membuat garis tegak, vertikal, dan melengkung  
11. Mampu membuat lingkaran dan bujur sangkar  
12. Mampu mewarnai dengan garis-garis  
13. Mampu meniru melipat kertas satu kali  
14. Mampu menjahit sederhana dengan berbagai media, misal: benang wol atau tali sepatu  
15. Mampu menggunting kertas sembarangan 

 
J. Seni 1. Dapat memukul-mukul benda dengan tangan J1, J2, J3, J4 J4, J5, J6, J7 

 MusikaL 2. Mampu menyanyikan lagu anak-anak dan menyanyikan lagu sederhana   

  3. Dapat mengekspresikan gerakan sesuai dengan irama musik sederhana   

  4. Mampu menggerakkan kepala, tangan, atau kaki sesuai dengan irama   

  5. Mampu mengulang lagu anak-anak dan menyanyikan lagu sederhana   

  6. Dapat bertepuk tangan mengikuti irama   

  7. Mampu membuat bunyi-bunyian dengan berbagai alat   

      
K. Seni 1. Mampu menggambar bebas dengan berbagai media, misal: pensil warna, crayon, spidol  K1, K2 K3, K4 

 Visual Spatial 2. Mampu bermain warna dengan berbagai media, misal: crayon, cat air, spidol dll    

  3. Mampu melukis dengan jari   

  4. Mampu mewarnai bentuk gambar sederhana   
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Model Keterpaduan Tema dan Indikator  
(Yuliani Nurani, Disertasi, 2008:242)  
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RENCANA KEGIATAN 
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stilah tentang rencana kegiatan saat ini lebih dikenal dengan istilah silabus. Pada 

hakikatnya silabus merupakan seperangkat rencana dan pengaturan tentang kegiatan 

belajar, pengelolaan kelas, dan penilaian hasil belajar. Silabus yang baik seharusnya 

berisikan komponen pokok yang mampu menjawab permasalahan sebagai berikut: kompetensi 

apa yang akan dikembangkan pada peserta didik, bagaimana cara mengembangkannya 

bagaimana cara mengetahui bahwa kompetensi tersebut sudah dicapai oleh peserta didik. 
 

Istilah silabus secara umum dapat diartikan sebagai garis besar, ringkasan, ikhtisar, atau 

pokok-pokok isi atau materi yang akan diajarkan. Istilah silabus digunakan untuk menyebut suatu 

produk pengembangan kurikulum yang berupa garis besar dari standar kompetensi, kemampuan 

dasar yang dicapai, dan pokok-pokok serta uraian materi yang perlu dipelajari anak dalam rangka 

mencapai standar kompetensi dan kemampuan dasar.  

Pengembangan silabus merupakan salah satu tahapan pengembangan kurikulum, khususnya 

menjawab pertanyaan “apa yang akan diajarkan”? Silabus merupakan produk kegiatan 

pengembangan desain pembelajaran. Komponen silabus sebagai salah satu hasil pengembangan 

kurikulum terdiri dari standar kompetensi, kemampuan dasar, materi pembelajaran beserta 

uraiannya, pengalaman belajar anak, alokasi waktu dan sumber bahan penyusunan bahan silabus.  
Silabus bermanfaat sebagai pedoman bagi pengembangan pembelajaran lebih lanjut, seperti pembuatan 

satuan kegiatan mingguan dan harian, pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan sistem 

evaluasi. Silabus juga bermanfaat sebagai pedoman untuk merencanakan pengelolaan kegiatan 

pembelajaran, misalnya kegiatan belajar secara klasikal, kelompok kecil, atau pembelajaran secara 

individual. Demikian pula, silabus sangat bermanfaat untuk mengembangkan sistem evaluasi. Dalam 

rangka pelaksanaan pembelajaran berbasis kompetensi, sistem evaluasi harus mengacu pada standar 

kompetensi, kemampuan dasar, dan materi pembelajaran yang terdapat di dalam silabus. 

 
 

Prinsip Pengembangan Silabus 
 

Beberapa prinsip yang mendasari pengembangan silabus antara lain: ilmiah, memperhatikan 

perkembangan dan kebutuhan peserta didik, sistematis, relevan, konsisten, dan cukup (adequate). 
 

Prinsip pertama adalah prinsip ilmiah, mengingat silabus berisikan garis-garis besar isi atau 

materi ajar yang akan dikuasai oleh anak, maka materi yang disajikan dalam silabus harus 

memenuhi kebenaran ilmiah. Untuk mencapai kebenaran ilmiah tersebut, dalam penyusunan 

silabus perlu melibatkan pakar/ ahli dibidang keilmuan masing-masing bidang pengembangan. 

Hal ini dimaksudkan agar bidang pengembangan yang disajikan dalam silabus sahih (valid). 
 

Prinsip kedua yang melandasi penyusunan silabus adalah perkembangan dan kebutuhan peserta 

didik. Cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam silabus 

disesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta didik. Misalnya tingkat kesukaran pada setiap 

bidang pengembangan yang diberikan kepada anak di kelompok A dan kelompok B haruslah 

berbeda, baik mengenai cakupan dan kedalaman, maupun urutan penyajiannya. 
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Prinsip ketiga yang melandasi penyusunan silabus adalah prinsip sistematis karena silabus dianggap 

sebagai sebuah sistem, maka penyusunannya harus dilakukan secara sistematis. Sebagai sebuah sistem, 

silabus merupakan satu kesatuan yang mempunyai tujuan, yang terdiri dari bagian-bagian atau 

komponen yang satu sama lain saling berhubungan dalam rangka mencapai tujuan. Komponen pokok 

silabus terdiri dari standar kompetensi, kemampuan dasar, dan hasil belajar dan indikator. Sejalan 

dengan pendekatan sistem tersebut, langkah-langkah sistematis penyusunan silabus secara garis besar 

dimulai dengan identifikasi standar kompetensi. Setelah standar kompetensi ditentukan, langkah 

selanjutnya adalah menentukan sejumlah kemampuan dasar dan materi pembelajaran yang diperlukan 

untuk mencapai kemampuan dasar dan standar kompetensi tersebut. 

 

Prinsip keempat, dalam penyusunan silabus adalah prinsip relevansi. Relevan berarti ada 

keterkaitan antara standar kompetensi, kemampuan dasar, hasil belajar, indikator serta 

pengalaman belajar anak dan sumber rujukan yang digunakan. 
 

Prinsip kelima, konsisten berarti taat azas. Hubungan antara komponen-komponen silabus harus taat 

azas. Itu berarti hubungan antara kemampuan dasar dengan pengalaman belajar yang dilakukan anak 

harus sesuai. Atau dengan perkataan lain adanya konsistensi antara teori dan praktek. 

 

Prinsip keenam, adequate berarti cukup atau memadai. Prinsip adekuasi mensyaratkan agar cakupan 

atau ruang lingkup materi yang dipelajari anak cukup memadai untuk menunjang tercapainya 

penguasaan kemampuan dasar yang pada akhirnya membantu tercapainya standar kompetensi. 

 

Pengembangan perencanaan pembelajaran berbasis kompetensi diharapkan akan memberikan 

perubahan yang mendasar baik dalam penataan proses dan hasil pendidikan, terutama pada berbagai 

lembaga pendidikan anak usia dini di Indonesia seperti Kelompok Bermain (Play Group), Taman 

Kanak-kanak, Taman Pengasuhan Anak dan Sekolah Dasar serta Satuan PAUD sejenis lainnya. 

Dari segi proses, perencanaan berbasis kompetensi akan memberikan berbagai konsep dasar 

dan ciri-ciri pendidikan serta pembelajaran pada anak dalam hal: 

 Ketercapaian kompetensi anak didik.  
Setiap anak didik pada dasarnya memiliki potensi yang berbeda satu dengan lainnya dan 

hanya akan berkembang potensinya apabila diberi stimulus yang tepat. 

 Berorientasi pada hasil belajar (learning outcome) dan keberagaman (differences).  
Kondisi pendidikan di Indonesia yang belum terlalu menggembirakan bahkan cenderung mutu 

hasil pendidikan rendah serta cenderung masih belum memperhatikan aspek moral, ahlak, budi 

pekerti, seni, olahraga serta berbagai keterampilan hidup dan keterampilan akademis. 

 Menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi.  
Hal ini seiring dengan teori multiple intelligences yang meyakini bahwa setiap anak memiliki 

gaya belajar yang berbeda-beda dan memiliki keunggulan masing-masing yang harus digali 

dan dikembangkan. 
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 Sumber belajar tidak terfokus pada guru tetapi berpusat pada anak.  

Pada hakikatnya anak membangun pengetahuannya sendiri, orangtua dan guru hanya 

memfasilitasi dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk anak bereksplorasi.  
 Penilaian lebih ditekankan pada proses yang terjadi selama kegiatan berlangsung dan bukan 

hasil belajarnya saja.  
Penilaian terhadap kegiatan belajar yang dilakukan pada anak haruslah merupakan penilaian 

yang berkelanjutan dengan karakteritik penilaian yang bersifat autentik, dimana penilaian 

merupakan bagian dari pembelajaran, penilaian mencerminkan hasil pembelajaran pada 

kehidupan nyata, menggunakan berbagai macam instrumen berupa tes dan non tes. 

 

Hasil dari setiap perubahan kurikulum diharapkan dapat memberikan dampak pada semua 

aspek kehidupan di masyarakat. Perubahan kurikulum pada pendidikan anak usia dini memiliki 

dua hal yang sangat penting untuk diperhatikan, yaitu bagaimana agar anak mampu menolong 

dirinya sendiri pada semua aspek kehidupan (life skill) dan menanamkan kebiasaan tentang belajar 

bagaimana seharusnya belajar (learning to learn). 
 

 

Penyusunan Satuan Kegiatan 

Mingguan dan Satuan Kegiatan Harian 
 

Dalam penyusunan program pembelajaran perlu diperhatikan kompetensi dasar yang akan 

dĳabarkan, untuk mengetahui keleluasaan dan kedalaman cakupan kemampuan dasar dapat 

digunakan jaringan topik/tema /konsep. Kompetensi dasar yang terlalu luas / dalam cakupan. 

Tentunya dalam penyusunan SKM dan SKH haruslah konsisten dengan penyusunan perencanaan 

tahunan dan semester. (Diadaptasi dari Yuliani Nurani, disertasi, 2008:407-412) 
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Rencana Kegiatan Mingguan 
 
 

Contoh Rencana Kegiatan Minggu ke-1 
 

Kelompok : Bermain Semester : II 

Minggu ke : 1 (satu) Tema : Aku dan Keluargaku 

Sub tema : Anggota keluargaku dan tugasnya (Ayah, ibu, saya, kakak, adik dan pengasuh)  
 
 
 

 

 
FISIK 

 PERILAKU  KOGNITIF BAHASA SENI 
          

HARI 

          

Bodily 
Interpersonal 

Intra 
Spiritual Naturalis 

Logika Visual 
Lingustik Musikal 

Visual 
 

Kinestetic Personal Matematika Spasial Spasial       
           

1 Dapat melakukan Dapat menjawab  Dapat mengucap  Dapat  Dapat menjawab Dapat bertepuk Dapat men- 

 gerak bebas pertanyaan  kan doa “untuk  membedakan  pertanyaan tangan mengikuti stempel dengan 

 mengikuti irama tentang terbiasa  Ayah Ibu”  ukuran besar dan  sederhana irama lagu “Kasih tangan 

 lagu ”Kasih Ibu” berbagi dengan  (D. 8)  kecil: Aku, Ayah  tentang tugas ibu” (K. 2) 

 (H. 15) anggota keluarga    dan Ibu.  anggota keluarga. (J. 6)  

  (B. 11)    (F. 9)  (E. 5)   

           
2 Dapat meremas Menunjukkan Dapat Idem Dapat  Dapat Dapat Dapat ber-  

 kertas sampul rasa sayang pada menunjukkan  membedakan  menyebutkan mendengarkan pantomim “gaya  

 coklat untuk anggota keluarga rasa percaya diri  peralatan yang  kembali benda- cerita dengan ayah dan ibu”.  

 membuat “bingkai melalui tanya saat mengerjakan  sering digunakan:  benda yang baru baik melalui “Big (J. 3)  

 foto keluargaku” jawab. tugas melalui big  Aku, Ayah dan  dilihat melalui Book”   

 (I. 1) (B. 3) book tentang  Ibu.  “kantong pintar”    

   “ Keluarga  (C. 1)  (G. 2)    

   Sakinah”.        

   (A. 7)        
           

3 Dapat berlari Dapat mengenal  Idem Dapat mengenal   Dapat bercerita Dapat Dapat men- 

 dengan cepat sikap dan sifat   cara membantu   tentang ” Diri menyanyikan lagu stempel dengan 

 “ memasang jepit yang baik dari   Ayah-Ibu di   sendiri” “kasih Ibu”. bibir “Wajahku” 

 jemuran” di baju anggota keluarga.   rumah melalui   (E. 9) (J. 2) (K. 2) 

 teman. (B. 12)   “gambar seri”.      

 (H. 4)    (C. 1)      
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Rencana Kegiatan Minggu ke-2  
 

 

Kelompok : Bermain Tema : Aku dan Keluargaku  

Semester : II Sub tema : Kesukaan anggota keluarga  

(makanan-minuman dan warna) 
 
 

  

 

 
 

 
 

 FISIK  
PERILAKU 

 
KOGNITIF BAHASA SENI     

HARI 

          

Bodily 
Interpersonal 

Intra 
Spiritual Naturalis 

Logika Visual 
Lingustik Musikal 

Visual 
 

Kinestetic Personal Matematika Spasial Spasial       
           

1 Dapat mengoles Dapat berdisiplin  Dapat mengenal  Dapat mengenal  Dapat Dapat  

 mentega pada melalui kegiatan  makanan yang  konsep makanan  menceritakan mengekspresikan  

 roti. sehari-hari  sehat dan halal  dengan gizi  makanan gerakan sesuai  

 (I. 4) (B. 7)  bagi keluarga  seimbang “  kesukaanku dan dengan irama  

    (D. 3)  makanan sehat”  keluarga. (E. 16) lagu “ Potong-  

      (F. 10)   potong Roti “.  

         (J. 3)  
           

2   Dapat Dapat Dapat mengenal Dapat mengenal Dapat mengenal Dapat Dapat  

   menunjukkan mengucapkan dan mencampur konsep angka 1-3 warna (G.) menceritakan mengekspresikan  

   rasa percaya diri doa “ sebelum bahan untuk melalui alat ukur  minuman gerakan sesuai  

   saat mengerjakan makan” membuat: sirop, alamiah.  kesukaanku dan dengan irama  

   tugas. (D. 8) teh dan susu. (F. 7)  keluarga. (E. 16) lagu “ minuman  

   (A. 10)  (C. 1)    sehat “.  

         (J. 3)  
           

3 Dapat bermain  Dapat  Dapat mengenal Dapat  Dapat Dapat Dapat menempel 

 dengan bola:  mengekspresikan  lingkungan sekitar mengelompokkan  menyebutkan menyanyikan lagu dengan lem 

 menangkap dan  emosi melalui  melalui panca menurut warna  nama aneka buah “ papaya cha-cha” “ buah 

 melempar  wajahnya pada  indera: “ aneka dasar  dan sayuran yang dengan ekspresi Strawberry” 

 (H. 7)  orang lain saat  rasa” “buah dan  diketahuinya. tubuh. (K. 2) 

   ”senang &  (C. 1) sayuran”.  (E. 21) (J. 5)  

   gembira”   (F. 1)     
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Rencana Kegiatan Minggu ke-3  
 

 

Kelompok : Bermain Tema : Aku dan Keluargaku  

Semester : II Sub tema : Kebiasaan dalam keluargaku  

(Makan bersama, beribadah dan hidup sehat)  
 
 
 

 

 
FISIK 

  PERILAKU  KOGNITIF BAHASA SENI 
           

HARI 

           

Bodily 
Interpersonal 

Intra  
Spiritual Naturalis 

Logika Visual 
Lingustik Musikal 

 
 

Kinestetic Personal Matematika Spasial 
 

       
            

1 Dapat berjalan Dapat   Dapat menirukan Dapat mengenal Dapat mengenal  Dapat Dapat mengenal  

 lurus dengan menunjukan   sikap saat berdoa lingkungan rumah konsep  mengungkapkan dan memainkan  

 membawa gelas empati pada   “doa selamat dan menjaganya “terjadinya  sesuatu dengan musik sederhana  

 berisi air. orang lain   dunia akhirat” melalui big book banjir” melalui  kalimat pendek seperti  

 (H.3) “musibah banjir”.   (D. 2) “buang sampah”. percobaan  tentang “Hujan kerincingan  

  (A. 12)    (C. 2) sederhana.  dan Banjir” sambil  

       (F. 10)  (E. 8) menyanyikan lagu  

          “ buang sampah”.  

          (J. 7)  

            
2  Dapat sabar   Dapat menirukan Dapat mengenal  Dapat  Dapat  

  menunggu giliran   sikap saat berdoa lingkungan rumah  menyebutkan  mengekspresikan  

  seperti saat   “doa selamat dan menjaganya  kembali benda  gerakan sesuai  

  hendak mencuci   dunia akhirat” melalui kartu  yang baru dilihat  dengan irama  

  tangan.   (D. 2) gambar  “peralatan mandi  lagu “ ayo mandi“.  

  (A. 9)    “kebersihan diri”.  dan gunanya”.  (J. 3)  

      (C. 1)  (G. 2)    

            
3 Menjahit alas Dapat mengenal   Dapat  Dapat mengenal  Dapat menjawab Dapat  

 makan. dan mengikuti   menggunakan  konsep makna  pertanyaan menyanyikan lagu  

 (I. 14) aturan “tata cara   kalimat pujian  berlawanan:  sederhana ” makan jangan  

  makan”.   “syukur atas  kosong-penuh,  tentang “guna bersuara”.(J. 2)  

  (A. 8)   nikmatNYA”  berat-ringan  makan”.   

     (D. 9)  ”piring makanku”  (E. 5)   

       (G. 4)     
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Rencana Kegiatan Minggu ke-4  
 

 

Kelompok : Bermain Tema : Aku dan Keluargaku  

Semester : II Sub tema : Tata tertib keluargaku  

(bagi diri sendiri dan keluarga)  
 
 

  

 

 

 
 

 FISIK  
PERILAKU 

 
KOGNITIF BAHASA SENI     

           

HARI Bodily 
 

Intra 
  

Logika Visual 
  Visual 

Interpersonal Spiritual Naturalis Lingustik Musikal Spasial  
Kinestetic Personal Matematika Spasial        

           

1 Dapat menirukan Dapat mengguna  Dapat  Dapat mengenali  Dapat menjawab  Dapat membuat 

 gerakan melalui kan toilet.  mengucapkan  kegiatan di waktu:  pertanyaan  kipas ”untuk 

 senam fantasi (B. 8)  doa “ bangun  pagi, siang dan  tentang kegiatan  ibuku” 

 sesuai irama lagu   tidur”  malam hari  yang dilakukan  (K. 3) 

 “ bangun tidurku”   (D. 8)  melalui “bermain  saat bangun   

 (H.15)     kuda bisik”.  dan hendak tidur   

      (F. 10)  malam.   

        (E. 5)   
           

2 Dapat  Melakukan  Dapat mengenal  Dapat  Dapat bermain  

 menggunakan  kegiatan sendiri:  air bersih dan  menyebutkan  peran “pergi ke  

 benda dengan  “praktek menyikat  sehat untuk  kembali urutan  dokter gigi”.  

 benar  gigi”  digunakan dalam  kegiatan  (J. 3)  

 “sikat gigi”.  (B. 1)  kehidupan sehari-  “ menyikat gigi”    

 (I. 7)    hari.  (G. 2)    

     (C. 1)      
           

3 Dapat berlari  Dapat Dapat mengenal    Dapat menjawab Dapat bertepuk Dapat melukis 

 dengan cepat  menunjukkan sifat Tuhan    pertanyaan tangan mengikuti dengan jari 

 dalam lomba  rasa percaya secara sederhana    sederhana irama lagu Finger painting 

 memakai sepatu  diri dalam “maha pemberi”.    tentang “Guna “ Baju baruku ”. ”Rambutku” (K.3) 

 dan kaos kaki.  mengerjakan (D. 10)    pakaian”. (J. 6)  

 (H. 4)  tugas “memakai     (E. 5)   

   baju sendiri”        

   (A. 10)        
            



 
 

 
 

Pengem
bangan Rencana Kegiatan 

           1
5

1
 

  PENGEMBANGAN RENCANA KEGIATAN HARIAN 

Rencana Kegiatan Minggu ke1 Hari ke 1 
  

Kelompok : Bermain Tema : Aku dan Keluargaku  

Semester : II Sub tema : Anggota keluargaku dan tugasnya  
(Ayah, ibu, saya, kakak, adik dan pengasuh)  

Alokasi waktu : 08.20 – 10.10 bbwi  
Pembukaan : - Salam pagi hari: menyambut kedatangan setiap anak dengan kehangatan dan cinta. 
 

 Ikrar dan berdoa: anak bersama guru, boleh dipimpin oleh salah satu anak yang bersedia.  
 Jurnal Pagi: menanyakan situasi dan kondisi anak pada pagi ini, membicarakan kegiatan kemarin dan kegiatan 

yang akan dilakukan hari ini (appersepsi). 

Kegiatan inti  :  
 
 

ASPEK PENGEMBANGAN 
 

STRATEGI PENGEMBANGAN 
     Asesmen 

    

Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan 
 

Perkembangan 
DAN INDIKATOR 

         

Materi 
  

Metoda 
  

Media 
   

Anak         
            

Dapat melakukan gerakan Gerak senam sederhana  • Praktek langsung  • Tape recorder • Guru mengajak anak ke halaman dan membuat lingkaran • Lisan 

bebas mengikuti irama lagu   • Out Door  • Kaset lagu “kasih • Guru mengadakan pemanasan • Perbuatan 

(H. 15)       ibu” • Anak bersama guru mulai melakukan gerakan bebas • Tertulis 

         seirama dengan lagu “Oh Ibu dan Ayah” • Portofolio hasil 

        • Guru memimpin untuk melakukan pendinginan sebagai  karya anak 

         tanda berakhirnya kegiatan   

        • Istirahat sejenak sebelum melanjutkan kegiatan lainnya.   
         

Dapat menjawab pertanyaan Berbagi dengan anggota  • Bercerita  Melalui fl anel anggota Kegiatan ini terintegrasi antara kegiatan dirumah dan disekolah ; Idem 

tentang terbiasa berbagi keluarga  • Bercakap-cakap  keluarga • Guru mengatur posisi duduk anak (saat melingkar / circle   

dengan anggota keluarga .(B.         time)   

11)        • Guru mulai bercerita tentang anggota keluarga dan   

         tugasnya   

Dapat menjawab pertanyaan Tugas anggota keluarga  • Bercakap-cakap    • Diselingi dengan kegiatan bercakap-cakap antara anak dan   

sederhana tentang tugas         guru serta anak dengan anak lainnya.   

anggota keluarga. (E. 5)        • Guru menghubungkan antara tugas anak di rumah dengan   

         di sekolah.   
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ASPEK PENGEMBANGAN 
STRATEGI PENGEMBANGAN 

     Asesmen 
    

Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan Perkembangan 
DAN INDIKATOR 

        

Materi 
 

Metoda 
  

Media 
   

Anak        
          

Dapat membedakan ukuran Ukuran: besar-kecil • Diskusi  • Gambar laminating • Guru memperlihatkan boneka anggota keluarga Idem 

besar dan kecil: Aku, Ayah      anggota keluarga • Guru menjelaskan satu persatu tentang anggota keluarga  

dan Ibu.       • Anak diminta untuk mengamati dan mengurutkan mulai dari   

(F. 9)        ukuran tubuh yang terbesar sampai dengan terkecil secara   

        bergantian.  

Dapat mengucapkan doa “untuk  Doa “Untuk ayah Ibu” dan • Praktek langsung    • Dilanjutkan dengan berdoa, kegiatan ini berlangsung  

Ayah Ibu” artinya • Circle time di     setelah anak melakukan kegiatan mengukur:  

(D. 8)   classical area     - Sikap tubuh, tangan dan mata saat berdoa  

        - Suara saat berdoa: lembut dan jelas  

        - Suasana: hening sejenak.  
          

Dapat men-stempel dengan Stempel tangan • Praktek langsung  • Kertas A 4 • Cairkan beberapa warna cat air dalam piring kemudian Idem 

tangan. (K. 2)     • Cat air  celupkan tangan anak pada cat air tersebut.  

     • Krayon / pensil • Buat stempel tangan pada kertas A 4, guru memberi nama  

  • Di area seni   warna  anak dibagian belakang kertas.  

     • Piring • Kemudian hias stempel tangan tersebut dengan  

        menggambar sesuai keinginan dan kreasi anak.  
          

Dapat bertepuk tangan Bertepuk ikut irama • Praktek langsung  • Tangan Anak • Guru meminta anak untuk berdiri dan membuat setengah Idem 

mengikuti irama lagu “Sayang        llingkaran, posisi anak menghadap guru.  

Ayah Ibu ”       • Guru mencontohkan cara bertepuk, diikuti oleh semua anak.  

(J. 6)  • Circle time    • Anak- anak mengulang tepukan tangan, guru boleh  

        meminta beberapa anak yang telah terampil bertepuk untuk  

        memimpin.  

           
 
 

 

Penutup : - Jurnal siang: Review kegiatan satu hari, umpan balik dan informasi tentang kegiatan esok hari sebagai motivasi 
 

bagi anak.  

- Do’a pulang dan salam perpisahan 

 

Mengetahui Jakarta, .......................  

Kepala Guru kelas, 
 
 

 

(…………………………) (…………………………..) 
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Rencana Kegiatan Harian  
 

Kelompok : Bermain Tema :  Aku dan Keluargaku 

Semester : II Sub tema :  Anggota keluargaku dan tugasnya 

Minggu / Hari ke :1/2  (Ayah, ibu, saya, kakak, adik dan pengasuh) 

Alokasi waktu : 08.20 – 10.10 bbwi  

Pembukaan :  - Salam pagi hari : menyambut kedatangan setiap anak dengan kehangatan dan cinta. 

(Morning meeting) - Ikrar dan berdoa : anak bersama guru, boleh dipimpin oleh salah satu anak yang bersedia.  

 Jurnal Pagi : menanyakan situasi dan kondisi anak pada pagi ini, membicarakan kegiatan kemarin 

dan kegiatan yang akan dilakukan hari ini (appersepsi ).  
Kegiatan ini :  
 
 

 

ASPEK PENGEMBANGAN 
 

STRATEGI PENGEMBANGAN 
     Asesmen 

   

Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan 
 

Perkembangan 
DAN INDIKATOR 

       

Materi 
 

Metoda 
  

Media 
   

Anak        
           

Dapat Keluarga Sakinah • Bercerita  • Big book • Guru mengatur posisi duduk anak (saat  • Lisan 

mendengarkan cerita dengan      “ keluarga sakinah”  melingkar / circle time) • Perbuatan 

baik      “aku sayang adik” • Guru mulai bercerita tentang • Tertulis 

.(A. 7)        “keluargaku” • Portofolio hasil 

       • Diselingi dengan kegiatan bercakap-  karya anak 

Menunjukkan rasa sayang pada  • Bercakap-cakap     cakap antara anak dan guru serta   

anggota keluarga melalui tanya        anak dengan anak lainnya tentang   

jawab.(B. 3)        bagaimana ayah, ibu, kakak , adik dan   

        orang lain yang ada dalam keluarga   

Dapat mengucapkan doa “untuk Do’a Ayah dan Ibu • Praktek langsung     saling menunjukkan rasa sayangnya.   

Ayah Ibu”. (D. 8)       • Anak bersama guru mengulang kembali    

        doa untuk ayah dan ibu, boleh meminta   

        salah satu anak yang telah hafal   

        dengan doa tersebut untuk memimpin.   

  • Circle time area    • Guru memotivasi anak untuk berlatih   

        dan selalu mengucapkan doa tersebut    

        di rumah   
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ASPEK PENGEMBANGAN 
 

STRATEGI PENGEMBANGAN 
    Asesmen 

   
Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan Perkembangan 

DAN INDIKATOR 
      

Materi 
 

Metoda 
  

Media 
  

Anak       
         

Dapat membedakan peralatan Peralatan Anggota Keluarga • Bercakap-cakap  Kantong pintar berisi: • Guru menyiapkan alat-alat yang akan Idem 

yang sering digunakan : Aku,     • Peralatan Ayah: kaos kaki,  disimpan di kantong pintar.  

Ayah dan Ibu. (C. 1)      dasi,baju, dll • Anak bersama guru bercakap-cakap  

     • Peralatan ibu : Make Up, tas,  tentang perlatan yang sering digunakan  

menyebutkan kembali benda- Idem • Resitasi   selendang / kerudung, dll  oleh ayah, ibu dan anak sendiri.  

benda yang baru dilihat melalui     • Peralatan anak: Alat makan, • Guru memberitahu satu persatu  

“kantong pintar”. (G. 2)      sepatu, kaos kaki, dll  isi yang terdapat dalam kantong,  

        kemudian menyimpannya kembali.  

Dapat ber-pantomim “gaya ayah Meniru “ Gaya Ayah dan Ibu”  • Simulasi    • Guru meminta setiap anak untuk  

dan ibu”.        meraba isi kantong pintar dn  

(J. 3)        menyebutkan nama benda tersebut dan  

  • Circle time are     milik siapa.  

       • Kegiatan diakhiri dengan simulasi  

        menirukan gaya ayah dan ibu dengan  

        menggunakan peralatan yang  

        sesungguhnya.  

          
Dapat meremas kertas sampul Menghias foto keluarga • Praktek langsung  • Foto keluarga • Guru menyiapkan semua peralatan Idem 

coklat untuk membuat “bingkai     • Kertas sampul coklat • Guru mencontohkan cara membuatnya  

foto keluargaku”. (I. 1)     • Kardus bekas yang sudah • Anak mempraktekkannya : remas  

      dikuliti.  kertas sampul coklat, tempel di kardus  

  • Area seni  • Biji saga untuk manik-manik  bekas, kemudian tempel foto diatas  

        kertas remas tersebut, lalu hiasi  

        pinggirnya dengan sisa potongan kertas  

          
 
 
 

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

 
- Do’a pulang dan salam perpisahan 

 

Mengetahui Jakarta, ....................  

Kepala KB ”X”, Guru kelas, 
 
 

 

( Chairiyah Chalid, S.Pd ) ( ................................) 
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Rencana Kegiatan Harian  
 

Kelompok : Bermain Tema :  Aku dan Keluargaku 

Semester : II Sub tema :  Anggota keluargaku dan tugasnya 

Minggu / Hari ke : 1/3  (Ayah, ibu, saya, kakak, adik dan pengasuh) 

Alokasi waktu : 08.20 – 10.10 bbwi  

Pembukaan :  - Salam pagi hari : menyambut kedatangan setiap anak dengan kehangatan dan cinta. 

(Morning meeting) - Ikrar dan berdoa : anak bersama guru, boleh dipimpin oleh salah satu anak yang bersedia.  

 Jurnal Pagi: menanyakan situasi dan kondisi anak pada pagi ini, membicarakan kegiatan kemarin 

dan kegiatan yang akan dilakukan hari ini (appersepsi).  
Kegiatan inti :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 
 

ASPEK PENGEMBANGAN DAN   STRATEGI PENGEMBANGAN  
Pengalaman belajar dan Urutan Kegiatan 

Asesmen 

INDIKATOR 
      

Perkembangan Anak Materi  Metoda  Media   
         

Dapat bercerita tentang “diri Identitas diri • Bercakap-cakap • Foto diri anak • Guru bercakap-cakap dengan anak-anak tentang Idem 

sendiri”. (E. 9)       identitas dirinya : nama, umur, jenis kelamin sambil   

       menunjukkan foto dirinya.  

Dapat mengucapkan doa “untuk  Doa “ Untuk Ayah • Praktek langsung   • Setiap anak berkesempatan menceritakannya didepan  

Ayah Ibu”. (D. 8) Ibu”      teman-temannya.  

  • Circle time   • Setelah semua anak tampil, anak diminta untuk  

       mengulang “ doa untuk ayah dan ibu” yang telah   

       dilatihkan sebelumnya.  
         

Dapat mengenal sikap dan sifat Sikap dan sifat baik • Bercakap-cakap • gambar seri anggota • Guru mengatur posisi duduk anak (saat melingkar / circle Idem 

yang baik dari anggota keluarga.     keluarga  time)  

(B. 12)      • Guru mulai bercakap-cakap sambil menunjukkan gambar  

       seri tentang sikap dan sifat yang baik dari anggota  

Dapat menyanyikan lagu “kasih Kasih Ibu • Bernyanyi    keluarga, cara membantu ayah dan ibu di rumah.  

Ibu”. (J. 2)      • Diselingi dengan lagu “kasih ibu” yang disenandung oleh   

       guru.  

Dapat mengenal cara membantu Membantu “ Ayah • Bercakap-cakap   • Kemudian guru mengucapkan syair-syair lagu kemudian  

Ayah-Ibu di rumah. (C. 1) Ibu”      anak mengikuti.  

      • Syair-syair tersebut dirangkai menjadi nyanyian.   

  • Circle time   • Guru bersama anak-anak bernyanyi bersama  

      • Anak bersama guru mengulang kembali lagu tersebut .   

      • Guru memotivasi anak untuk berlatih dan selalu  

       menyanyikan lagu tersebut di rumah dengan bantuan  

       anggota keluarga lainnya.  
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ASPEK PENGEMBANGAN DAN   STRATEGI PENGEMBANGAN  
Pengalaman belajar dan Urutan Kegiatan 

 Asesmen 

INDIKATOR 
       

Perkembangan Anak Materi  Metoda  Media    
         

Dapat men- stempel dengan bibir Stempel bibir • Demonstrasi • Kertas A4 • Sediakan gambar wajah anak perempuan dan laki-laki Idem 

“ Wajahku”.  • Area seni • Lipstik warna terang • Cap bibir yang sudah diberi lipstik pada kertas tepat di   

(K. 2)    • Krayon/ pensil warna  posisi bibir pada gambar wajah anak   

      • Boleh diwarnai dengan krayon / pensil warna   
          

Dapat berlari dengan cepat “ Gerak Fisik : berlari • Praktek langsung • Jepitan jemuran • Guru mengajak anak ke halaman dan mengadakan  • Lisan 

memasang jepit jemuran” di baju    • Pluit  pemanasan • Perbuatan 

teman.      • Anak diminta untuk membuat posisi berjajar , setiap  • Tertulis 

(H. 4)       anak saling berhadapan. • Portofolio hasil 

      • Guru menjelaskan dan memberi contoh cara berlari dan  karya anak 

  • Out Door    memasang jepitan di baju bu guru pendamping.   

      • Anak dibagi dalam kelompok / gelombang pertama,   

       dstnya untuk melakukan kegiatan tersebut. Boleh diiringi    

       dengan lagu yang bernada riang gembira dari tape   

       recorder / kaset.   

      • Guru memimpin untuk melakukan pendinginan sebagai    

       tanda berakhirnya kegiatan   

      • Istirahat sejenak sebelum melanjutkan kegiatan lainnya.    
           
 
 
 

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

 
- Do’a pulang dan salam perpisahan 

 

Mengetahui Jakarta, ....................  
Kepala KB ”X”, Guru kelas, 

 
 

 

( Chairiyah Chalid, S.Pd ) ( ................................) 
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Rencana Kegiatan Harian  
 

Kelompok : Bermain Tema :  Aku dan Keluargaku 

Semester : II Sub tema :  Kesukaan anggota keluarga 

Minggu / Hari ke : 2/1  (makanan-minuman dan warna ) 

Alokasi waktu :   

Pembukaan :  - Salam pagi hari : menyambut kedatangan setiap anak dengan kehangatan dan cinta. 

(Morning meeting) - Ikrar dan berdoa : anak bersama guru, boleh dipimpin oleh salah satu anak yang bersedia.  

 Jurnal Pagi : menanyakan situasi dan kondisi anak pada pagi ini, membicarakan kegiatan kemarin 

dan kegiatan yang akan dilakukan hari ini(appersepsi ).  
Kegiatan inti :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 
 

 
 

ASPEK PENGEMBANGAN  STRATEGI PENGEMBANGAN    
Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan 

 Asesmen 

DAN INDIKATOR 
       

Perkembangan Anak Materi  Metoda  Media    
          

Dapat menceritakan makanan Makanan • Bercakap-cakap • Papan display • Guru mengatur posisi duduk anak (saat o Lisan 

kesukaanku dan keluarga.     makanan dengan gizi  melingkar / circle time) o Perbuatan 

(E. 16)     seimbang • Guru mulai bercakap-cakap sambil o Tertulis 

       menunjukkan gambar makanan dengan gizi  o Portofolio hasil karya 

Dapat mengenal konsep  • Peragaan    seimbang.  anak 

makanan dengan gizi      • Guru menunjukkan makanan yang sehat dan   

seimbang. (F. 10)       halal bagi orang Islam.   

      • Anak diminta untuk menyebutkan makanan   

Dapat mengenal makanan  • Bercakap-cakap di circle    kesukaannya dan guru memberikan informasi   

yang sehat dan halal bagi   time area    mana makanan yang sehat dan halal.   

keluarga. (D. 3)          
         

Dapat mengoles mentega Fun Cooking: • Praktek langsung • Roti tawar • Guru menyiapkan alas untuk kegiatan dan Idem 

pada roti.   (I. 4) “ Wajahku”    bentuk bundar.  bahan makanan yang akan digunakan.   

    • Mentega • Guru memperkenalkan bahan makanan yang   

Dapat berdisiplin melalui  • Bercakap-cakap di area • Pasta coklat (spt choki-  akan digunakan dan kegiatan yang akan   

kegiatan sehari-hari.(B. 7)   dramatic play  choki)  dilaksanakan.   

    • Mutiara untuk mata • Demonstrasi cara pembuatan roti   

     (coklat chip)  “ wajahku”   

    • Piring plastik • Memberikan kesempatan pada setiap anak   

    • Tissue  untuk melakukan kegiatan sesuai dengan   

    • Celemek untuk anak-  tahapan kerja yang telah dijelaskan oleh guru.   

     anak     
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  ASPEK PENGEMBANGAN  STRATEGI PENGEMBANGAN  
Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan 

Asesmen 

DAN INDIKATOR 
    

Perkembangan Anak Materi Metoda  Media  
       

Dapat mengekspresikan Ekspresi gerak anggota •    Praktek langsung di area • Tubuh anak •    Guru mempersilakan anak secara bersama- Idem 

gerakan anggota tubuh sesuai tubuh dramatic play   sama untuk berekspresi melalui gerak tubuh  

dengan syair “ potong roti“.     dan sesuai dengan syair “potong roti”.  

(J. 3)     •    Kelas dibagi menjadi dua kelompok , kemudian  

     masing-masing dipersilakan untuk menunjukkan  

     kebolehannya.  

     •    Guru memberikan penghargaan atas prestasi   

     anak pada hari ini.  
        
 
 

 

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

 
- Do’a pulang dan salam perpisahan 

 

Mengetahui Jakarta, ....................  

Kepala KB ”X”, Guru kelas, 
 
 

 

( Chairiyah Chalid, S.Pd ) ( ................................) 
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Rencana Kegiatan Harian  
 

Kelompok : Bermain Tema :  Aku dan Keluargaku 

Semester : II Sub tema :  Kesukaan anggota keluarga 

Minggu/Hari ke : 2/2  (makanan-minuman dan warna ) 

Alokasi waktu : 08.20 – 10.10 bbwi  

Pembukaan :  - Salam pagi hari : menyambut kedatangan setiap anak dengan kehangatan dan cinta. 

(Morning meeting) - Ikrar dan berdoa : anak bersama guru, boleh dipimpin oleh salah satu anak yang bersedia.  

 Jurnal Pagi : menanyakan situasi dan kondisi anak pada pagi ini, membicarakan kegiatan kemarin 

dan kegiatan yang akan dilakukan hari ini (appersepsi ).  
Kegiatan inti :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 

ASPEK PENGEMBANGAN   STRATEGI PENGEMBANGAN   
Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan 

 Asesmen 

DAN INDIKATOR 
       

Perkembangan Anak 
Materi 

 

Metoda 
 

Media 
   

       
         

Dapat menceritakan minuman Minuman • Bercakap-cakap Media langsung: • Guru mengatur posisi duduk anak (saat o Lisan 

kesukaanku dan keluarga.    • Aneka gelas dengan  melingkar / circle time) o Perbuatan 

(E. 16)     isinya: susu, teh, kopi, • Guru mulai bercakap-cakap sambil o Tertulis 

     sirop (merah dan hijau),  menunjukkan aneka gelas yang berisi minuman o Portofolio hasil 

     juice buah  susu, teh, kopi, sirop dan beberapa juice buah.   karya anak 

      • Anak diminta untuk menyebutkan minuman   

       kesukaannya disertai alasannya   
         

Dapat mengenal konsep angka Ukuran : Takaran alamiah • Demonstrasi • Gelas • Guru mengenalkan beberapa alat ukur berupa Idem 

1-3 melalui alat ukur alamiah.    • Sendok  takaran alamiah seperti sendok besar, sedang   

(F. 7)    • Bahan untuk membuat  dan kecil ; gelas; botol.   

     minuman: susu, teh, kopi, • Guru mendemonstrasikan cara membuat   

Dapat mengenal dan  • Praktek langsung  sirop, dll  minuman dengan menggunakan ukuran berupa   

mencampur bahan untuk       takaran alamiah seperti sendok besar, sedang   

membuat : sirop, teh dan susu.       dan kecil ; gelas; botol.   

(C. 1)      • Setiap anak diberi kesempatan untuk   

       berpraktek langsung membuat minuman   

Dapat mengenal warna.  • Dramatic play area    dengan takaran alamiah dengan konsep   

(G.)       matematika angka 1-3.   

      • Anak dapat meyebutkan warna dari minuman   

Dapat menunjukkan rasa       yang telah dibuatnya.   

percaya diri saat mengerjakan      • Guru perlu memberikan penguatan pada anak-   

tugas.       anak yang dapat menunjukkan rasa percaya   

(A. 10)       diri seperti berani mencoba, bertanya bahkan   

       membantu teman lainnya.   
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ASPEK PENGEMBANGAN 
  STRATEGI PENGEMBANGAN   

Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan 
Asesmen 

DAN INDIKATOR 
      

Perkembangan Anak 
Materi 

 

Metoda 
 

Media 
  

      
         

Dapat mengekspresikan Ekspresi gerak tubuh • Praktek langsung • Tape recorder • Guru mempersilakan anak secara bersama- Idem 

gerakan sesuai dengan irama    • Kaset  sama untuk berekspresi melalui gerak tubuh  

lagu “aneka rasa“.     “Aneka Rasa”  dan sesuai dengan irama lagu “minuman   

(J. 3)  • Dramatic play area    sehat”.  

 Doa makan     • Kelas dibagi menjadi dua kelompok , kemudian  

Dapat mengucapkan doa “        masing-masing dipersilakan untuk menunjukkan  

sebelum dan sesudah makan”       kebolehannya.  

(D. 8)      • Setelah semua kelompok anak tampil, anak  

       diminta untuk mengulang “ doa sebelum   

       makan” yang telah dilatihkan sebelumnya.  

      • Guru memberikan penghargaan atas prestasi  

       anak pada hari ini.  
          
 
 

 

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

 
- Do’a pulang dan salam perpisahan 

 

Mengetahui Jakarta, ....................  

Kepala KB ”X”, Guru kelas, 
 
 

 

( Chairiyah Chalid, S.Pd ) ( ................................) 
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Rencana Kegiatan Harian  
 

Kelompok : Bermain Tema :  Aku dan Keluargaku 

Semester : II Sub tema :  Kesukaan anggota keluarga 

Minggu / Hari ke : 2/3  (makanan-minuman dan warna ) 

Alokasi waktu : 08.20 – 10.10 bbwi  

Pembukaan :  - Salam pagi hari : menyambut kedatangan setiap anak dengan kehangatan dan cinta. 

(Morning meeting) - Ikrar dan berdoa : anak bersama guru, boleh dipimpin oleh salah satu anak yang bersedia.  

 Jurnal Pagi : menanyakan situasi dan kondisi anak pada pagi ini, membicarakan kegiatan kemarin 

dan kegiatan yang akan dilakukan hari ini (appersepsi ).  
Kegiatan inti :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 
 

   
STRATEGI PENGEMBANGAN 

   Asesmen 

INDIKATOR 
   

Urutan Kegiatan 
 

Perkembangan        

 Materi  Metoda  Media    Anak 
         

Dapat menyebutkan nama aneka Buah dan • Bercakap-cakap Media langsung: • Guru mengatur posisi duduk anak (saat melingkar / circle time) • Lisan 

buah dan sayuran yang diketahuinya. sayuran   • Aneka buah • Guru mulai bercakap-cakap sambil menunjukkan aneka buah dan • Perbuatan 

E. 21)    • Aneka sayuran  sayuran • Tertulis 

  • Praktek langsung   • Anak diminta untuk menyebutkan buah dan sayuran kesukaannya • Portofolio 

Dapat mengelompokkan menurut       disertai alasannya  hasil karya 

warna dasar : “ buah dan sayuran”.      • Secara berkelompok anak diminta untuk mengelompokkan buah  anak 

(F. 1)  • Praktek langsung    dan sayuran menurut warna dasar   

      • Kemudian guru meminta anak untuk mengenal aneka rasa buah :   

Dapat mengenal lingkungan sekitar  • Circle time area    manis, asam , pahit, dll . Boleh juga divariasi dengan gula, garam    

melalui panca indera: “ aneka rasa”.        dan kopi.   

(C. 1)          
         

Dapat menempel dengan lem “ buah Menempel • Praktek langsung • Kertas warna merah • Guru menyiapkan kertas warna merah yang berbentuk lingkaran  Idem 

Strawberry”.     yang sudah dibentuk  dan sudah dilipat bentuk strawberry.   

(K. 2)  • Di area seni  lingkaran • Menempelkan kertas berbentuk strawberry pada kertas A 4   

    • Kertas A 4  polos, kemudian ditambah dengan hiasan daun   

    • Lem     
         

Dapat menyanyikan lagu “ papaya Gerak dan lagu • Praktek langsung • Tape recorder • Guru mempersilakan anak secara bersama-sama untuk Idem 

cha-cha” dengan ekspresi tubuh.    • Kaset  menyanyikan dan berekspresi melalui gerak tubuh dan sesuai   

(J. 5)       dengan irama lagu “papaya cha-cha”.   

Dapat mengekspresikan emosi  • Circle time area   • Setiap anak dapat mengekspresikan rasa senang dan gembira di   

melalui wajahnya pada orang lain       wajah mereka   

saat      • Guru memberikan penghargaan atas prestasi anak pada hari ini.    

“senang & gembira”.(A. 3)          
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STRATEGI PENGEMBANGAN 

   Asesmen 

INDIKATOR 
    

Urutan Kegiatan Perkembangan        

 Materi  Metoda  Media    Anak 
         

Dapat bermain dengan bola : Menangkap dan • Praktek langsung • Bola tangan • Guru mengajak anak ke halaman dan membuat lingkaran Idem 

menangkap dan melempar . (H. 7) melempar     • Guru bersama anak mengadakan pemanasan  

      • Anak bersama guru mulai melakukan permainan menangkap dan   

  • Out Door    melempar bola dengan cara:  

       - Guru melemparkan bola kepada salah satu anak  

        sambil menyebutkan nama anak itu “Bamby”  

       - Bamby melempar kembali bola itu kepada salah satu  

        temannya sambil menyebutkan nama temannya “Banni” dan   

        seterusnya sampai semua mendapat kan bola.  

       - Kegiatan ini di ulang dari urutan orang yang melempar bola  

        sama dengan kegiatan pertama dimulai dari guru Bamby,  

        Banni dan seterusnya sampai semua mendapat giliran  

        mendapatkan bola kedua, ketiga dan seterusnya.  

      • Guru memimpin untuk melakukan pendinginan sebagai tanda  

       berakhirnya kegiatan  

      • Istirahat sejenak sebelum melanjutkan kegiatan lainnya.   
           
 

 

Penutup : - Jurnal siang : Review kegiatan satu hari, umpan balik dan informasi tentang kegiatan esok hari sebagai 

motivasi bagi anak.  
- Do’a pulang dan salam perpisahan 
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Rencana Kegiatan Harian  
 

Kelompok : Bermain Tema :  Aku dan Keluargaku 

Semester : II Sub tema :  Kebiasaan dalam keluargaku 

Minggu / Hari ke : 3 (tiga) / 1  (Makan, beribadah dan hidup sehat) 

Alokasi waktu : 08.20 – 10.10 bbwi  

Pembukaan :  - Salam pagi hari: menyambut kedatangan setiap anak dengan kehangatan dan cinta. 

(Morning meeting) - Ikrar dan berdoa: anak bersama guru, boleh dipimpin oleh salah satu anak yang bersedia.  

 Jurnal Pagi: menanyakan situasi dan kondisi anak pada pagi ini, membicarakan kegiatan kemarin 

dan kegiatan yang akan dilakukan hari ini (appersepsi). 

 

Kegiatan inti :  
 
 
 

 

ASPEK PENGEMBANGAN  STRATEGI PENGEMBANGAN   Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan  Asesmen 

DAN INDIKATOR 
         

Perkembangan Anak Materi   Metoda  Media    
           

Dapat berjalan lurus dengan Berjalan lurus  • Praktek langsung • Gelas berisi air • Guru mengajak anak ke halaman dan mengadakan pemanasan • Lisan 

membawa gelas berisi air. (H.3)       • Anak diminta untuk membuat posisi berjajar. • Perbuatan 

       • Guru menjelaskan dan memberi contoh cara berjalan dengan • Tertulis 

   • Out Door    membawa gelas berisi air. • Portofolio hasil 

       • Anak dibagi dalam kelompok / gelombang dan mempraktekkan  karya anak 

        berjalan lurus dengan membawa gelas berisi air. Boleh diiringi    

        dengan lagu yang bernada riang gembira dari tape recorder / kaset.    

       • Guru memimpin untuk melakukan pendinginan sebagai tanda   

        berakhirnya kegiatan   

       • Istirahat sejenak sebelum melanjutkan kegiatan lainnya.   
          

Dapat mengenal lingkungan Kebersihan  • Bercerita • Gambar Display • Guru mengatur posisi duduk anak (saat melingkar / circle time)  Idem 

rumah dan menjaga lingkungan     “Buang Sampah • Guru mulai bercerita melalui big book tentang “buang sampah”    

kebersihannya melalui big book      ” • Diselingi dengan pertanyaan bagaimana anak menjaga kebersihan    

“buang sampah”. (C. 2)        di lingkungan rumahnya.   
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ASPEK PENGEMBANGAN  STRATEGI PENGEMBANGAN    Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan Asesmen 

DAN INDIKATOR 
         

Perkembangan Anak Materi   Metoda  Media    
          

Dapat mengungkapkan sesuatu Hujan dan banjir  • Bercakap-cakap • Nampan untuk • Guru bersama anak bercakap-cakap bebas tentang apa yang Idem 

dengan kalimat pendek tentang      alas dalam  diketahui oleh anak tentang hujan dan banjir berdasarkan   

“Hujan dan Banjir” . (E. 8)      percobaan  pengalamannya sehari-hari.  

     • Tanah • Guru mengajak anak ke halaman sekolah untuk mengamati  

Dapat mengenal konsep Proses terjadinya  • Percobaan • Tanaman hidup  percobaan terjadinya banjir.  

“terjadinya banjir” melalui banjir    • Air • Guru berdiskusi dengan anak tentang mengapa musibah banjir   

percobaan sederhana.        terjadi (berdasarkan pengamatannya pada saat percobaan)  

(F. 10)       • Anak diminta untuk mengungkapkan rasa empatinya dengan   

 Musibah banjir       menjelaskan apa yang harus dilakukannya apabila melihat ada  

Dapat menunjukan empati pada   • Bercakap-cakap    teman yang tertimpa musibah banjir.  

orang lain “musibah banjir”.       • Dilanjutkan dengan berdoa, kegiatan ini berlangsung setelah anak   

(A. 12)        melakukan percobaan dan bercakap-cakap bebas:  

 Doa selamat  • Praktek langsung    - Sikap tubuh, tangan dan mata saat berdoa  

Dapat menirukan sikap saat        - Suara saat berdoa: lembut dan jelas  

berdoa “doa        - Suasana: hening sejenak  

selamat”. (D. 2)           
          

Dapat mengenal dan Bermain alat musik  • Praktek langsung • Botol ajaib di isi • Guru memperlihatkan alat musik sederhana berupa botol ajaib dari  Idem 

memainkan musik sederhana sederhana “botol     kacang hijau  botol yakult yang telah diisi kacang hijau  

seperti kerincingan sambil ajaib”    • Tutup plastik • Guru memberikan contoh cara memainkannya  

menyanyikan lagu “ tik tik bunyi       • Guru mengajak anak untuk bernyanyi sambil memainkan   

hujan”. (J. 7)        kerincingan.  

       • Guru memberikan penghargaan atas prestasi anak pada hari ini.  
            
 

 

Penutup : - Jurnal siang: Review kegiatan satu hari, umpan balik dan informasi tentang kegiatan esok hari sebagai 

motivasi bagi anak.  
- Do’a pulang dan salam perpisahan 
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Rencana Kegiatan Harian  
 

Kelompok : Bermain Tema :  Aku dan Keluargaku 

Semester : II Sub tema :  Kebiasaan dalam keluargaku 

Minggu / Hari ke : 3 (tiga) / 2  (Makan, beribadah dan hidup sehat) 

Alokasi waktu : 08.20 – 10.10 bbwi  

Pembukaan :  - Salam pagi hari: menyambut kedatangan setiap anak dengan kehangatan dan cinta. 

(Morning meeting) - Ikrar dan berdoa: anak bersama guru, boleh dipimpin oleh salah satu anak yang bersedia.  

 Jurnal Pagi: menanyakan situasi dan kondisi anak pada pagi ini, membicarakan kegiatan kemarin 

dan kegiatan yang akan dilakukan hari ini (appersepsi).  
Kegiatan inti :  

 
 
 

 

ASPEK PENGEMBANGAN DAN  STRATEGI PENGEMBANGAN   
Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan 

 Asesmen 

INDIKATOR 
        

Perkembangan Anak          

Materi 
  

Metoda 
 

Media 
   

        
           

Dapat mengenal lingkungan rumah Kebersihan diri  • Bercakap-cakap • kartu gambar • Guru mengatur posisi duduk anak (saat melingkar / circle time) • Lisan 

dan menjaga melalui kartu gambar      “kebersihan • Guru mulai bercakap-cakap sambil menunjukkan kartu gambar • Perbuatan 

“kebersihan diri”.(C. 1)      diri”  “kebersihan diri”. • Tertulis 

       • Guru menunjukkan cara menjaga kebersihan diri seperti:  • Portofolio hasil 

Dapat sabar menunggu giliran spt saat    • Praktek langsung    mandi, gosok gigi, potong rambut, potong kuku, cuci rambut.   karya anak 

hendak mencuci tangan.(A. 9)       • Anak diminta untuk berpraktek cara mencuci tangan yang   

        benar secara bergiliran.   

Dapat menirukan sikap saat berdoa Doa selamat      • Mengulang “doa selamat” yang telah dilatihkan pada hari    

“doa selamat”.(D. 2)        kemarin.   
          

Dapat mewarnai gambar sederhana Mewarnai gambar  • Praktek langsung • kertas A 4 • Melihatkan alat peraga berupa peralatan mandi yang telah Idem 

dengan krayon. “ peralatan mandi”    • krayon  diwarnai   

(K. 4)       • Menjelaskan alat peraga dan mengadakan tanya jawab sesuai    

        bahan dan alat peraga.   

       • Guru mempersilahkan anak mulai mewarnai sambil diawasi   

        dengan memberi bimbingan, bantuan dan stimulus jika perlu    

       • Guru menghargai hasil karya anak dengan memberikan pujian.    
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ASPEK PENGEMBANGAN DAN 
 STRATEGI PENGEMBANGAN   

Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan 
Asesmen 

INDIKATOR 
       

Perkembangan Anak         

Materi 
  

Metoda 
 

Media 
  

       
         

Dapat menyebutkan kembali benda Guna mandi dan  • Bercakap-cakap Media langsung: • Guru memperlihatkan kepada anak melalui media langsung Idem 

yang baru dilihat “peralatan mandi dan  peralatan mandi    • Gayung  peralatan yang digunakan untuk mandi.  

gunanya”. (G. 2)     • Sabun • Anak bersama guru bercakap-cakap bebas tentang gunanya  

     • Shampoo  mandi.  

Dapat mengekspresikan gerakan     • Sikat gigi • Guru menyiapkan alat-alat mandi yang akan disimpan di   

sesuai dengan irama lagu “ ayo mandi      • Odol  kantong pintar.  

“.  (J. 3)     • handuk • Guru meminta setiap anak untuk meraba isi kantong pintar dan  

        menyebutkan nama benda tersebut dan kegunaannya.  

       • Kegiatan diakhiri dengan bernyanyi dan berekspresi sesuai  

        dengan irama lagu “ayo mandi” dan dengan menggunakan   

        peralatan yang sesungguhnya.  
           

 

Penutup : - Jurnal siang: Review kegiatan satu hari, umpan balik dan informasi tentang kegiatan esok hari sebagai 

motivasi bagi anak.  
- Do’a pulang dan salam perpisahan 
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Rencana Kegiatan Harian  
 

Kelompok : Bermain Tema :  Aku dan Keluargaku 

Semester : II Sub tema :  Kebiasaan dalam keluargaku 

Minggu / Hari ke: 3 (tiga) / 3  (Makan, beribadah dan hidup sehat) 

Alokasi waktu: 08.20 – 10.10 bbwi   

Pembukaan :  - Salam pagi hari: menyambut kedatangan setiap anak dengan kehangatan dan cinta. 

(Morning meeting) - Ikrar dan berdoa: anak bersama guru, boleh dipimpin oleh salah satu anak yang bersedia.  

 Jurnal Pagi: menanyakan situasi dan kondisi anak pada pagi ini, membicarakan kegiatan kemarin 

dan kegiatan yang akan dilakukan hari ini (appersepsi ).  
Kegiatan inti :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 
 

ASPEK PENGEMBANGAN DAN  STRATEGI PENGEMBANGAN  
Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan 

 Asesmen 

INDIKATOR 
       

Perkembangan Anak Materi   Metoda  Media   
           

Dapat menjawab pertanyaan Guna makan  • Bercakap- • Paket makan “bergizi • Guru memperlihatkan kepada anak melalui media langsung • Lisan 

sederhana tentang “Guna makan”.     cakap  seimbang”  paket makan dengan gizi seimbang. • Perbuatan 

(E. 5)     • Peralatan makan • Anak bersama guru bercakap-cakap bebas tentang gunanya • Tertulis 

        makan. • Portofolio hasil 

Dapat menggunakan kalimat       • Guru menunjukkan peralatan makan yang biasa digunakan oleh   karya anak 

pujian “syukur atas nikmatNYA”. Kalimat Thoyibah  • Praktek    anak .   

(D. 9) “Alhamdulillah”   langsung   • Kegiatan diakhiri dengan praktek langsung mengucapkan   

        kalimat thoyibah   
          

Menjahit alas makan. Menjahit  • Praktek • Karton manila berbentuk • Guru memperlihatkan alat dan bahan yang akan digunakan Idem 

(I. 14)    langsung  oval yang telah diberi • Guru memberi contoh cara menjahit alas makan dengan benang    

      Gambar makanan  wool besar.   

     • Benang wool besar • mengawasi anak ketika bekerja sambil memberi bimbingan   

        bantuan dan stimulus jika perlu.   
          

Dapat mengenal konsep makna Konsep berlawanan;  • Demon-strasi • Piring • Guru mendemonstrasikan konsep makna berlawanan: kosong- Idem 

berlawanan: kosong-penuh, kosong-penuh,    • Gelas  penuh, ringan-berat dengan menggunakan piring, gelas dan   

ringan- berat “piring makanku”. ringan-berat.    • Botol  botol.   

(F. 10)     • Air • Anak boleh ikut membuktikan dan melakukan kegiatan tersebut    

     • Beras • Setelah selesai guru menyuruh anak didik untuk merapihkan   

Dapat mengenal dan mengikuti  Tata cara makan  • Praktek    alat-alat yang telah dipakainya.   

aturan “tata cara makan”.(A. 8)     langsung • Sendok • Kemudian guru mengenalkan tata cara makan pada anak    

     • Garpu  dan mempraktekkannya di meja anak masing-masing dengan   

        menggunakan media langsung.   
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ASPEK PENGEMBANGAN DAN  STRATEGI PENGEMBANGAN 
Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan 

Asesmen 

INDIKATOR 
     

Perkembangan Anak Materi  Metoda  Media  
        

Dapat mengucapka lagu 
dan Nyanyian lagu “ ayo  •    Praktek • Sendok •    Guru memberi contoh cara membuat bunyi-bunyian dari alat Idem 

memainkan alat musik sederhana makan bersama”.  langsung • Piring makan.  

“ayo makan bersama ”.    • Gelas •    Anak diminta melakukan hal tersebut , guru mengawasi   

(J. 2)    • Sendok anak sambil memberi bimbingan, bantuan dan stimulus jika  

    • Garpu diperlukan.  

      •    Setelah terlihat lancar dapat dipadukan dengan lagu  

      “ makan jangan bersuara”.  

      •    Guru memberi penghargaan atas prestasi anak pada hari ini.   
         
 

 

Penutup : - Jurnal siang: Review kegiatan satu hari, umpan balik dan informasi tentang kegiatan esok hari sebagai 

motivasi bagi anak.  
- Do’a pulang dan salam perpisahan 
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Rencana Kegiatan Harian  
 

Kelompok : Bermain Tema :  Aku dan Keluargaku 

Semester : II Sub tema :  Tata tertib keluargaku 

Minggu / Hari ke : 4 (empat) / 1  (Diri sendiri dan keluarga) 

Alokasi waktu : 08.20 – 10.10 bbwi  

Pembukaan :  - Salam pagi hari: menyambut kedatangan setiap anak dengan kehangatan dan cinta. 

(Morning meeting) - Ikrar dan berdoa: anak bersama guru, boleh dipimpin oleh salah satu anak yang bersedia.  

 Jurnal Pagi: menanyakan situasi dan kondisi anak pada pagi ini, membicarakan kegiatan kemarin 

dan kegiatan yang akan dilakukan hari ini (appersepsi ).  
Kegiatan inti :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 
 

ASPEK  
STRATEGI PENGEMBANGAN 

    Asesmen 

PENGEMBANGAN 
   

Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan 
 

Perkembangan          

DAN INDIKATOR 
          

Anak Materi   Metoda  Media     
           

Dapat menirukan Senam fantasi  • Praktek langsung • Tape recorder • Guru mengajak anak ke halaman dan membuat lingkaran • Lisan 

gerakan melalui senam     • Kaset • Guru bersama anak mengadakan pemanasan • Perbuatan 

fantasi sesuai irama       • Anak bersama guru mulai melakukan gerakan senam fantasi sesuai irama lagu  • Tertulis 

lagu “ bangun”.( H.15)        “bangun tidur kuterus mandi”. • Portofolio hasil 

       • Guru memimpin untuk melakukan pendinginan sebagai tanda berakhirnya kegiatan.   karya anak 

Dapat menggunakan Toilet training  • Praktek langsung • Fasilitas di kamar • Istirahat sejenak sebelum melanjutkan kegiatan lainnya   

toilet.(B. 8 )      mandi • Mempersilakan anak untuk ber “toilet training” sebelum kembali ke dalam kelas    
          

Dapat menjawab Kegiatan bangun  • Bercakap-cakap • Gambar seri • Guru mengatur posisi duduk anak ( saat melingkar / circle time) Idem 

pertanyaan tentang tidur dan ketika      • Guru mulai bercakap-cakap sambil menunjukkan gambar seri “kegiatan di pagi -   

kegiatan yang hendak tidur       siang - dan malam hari”.   

dilakukan saat bangun       • Anak diminta untuk menjawab pertanyaan yang diajukan guru tentang kegiatannya   

dan hendak tidur        ketika akan berangkat dan pulang sekolah.   

malam. ( E. 5 )       • Kemudian bermain kuda bisik, dengan prosedur sebagai berikut:   

        - guru meminta 3 anak untuk maju dan berdiri   

Dapat mengenali Kegiatan di pagi,  • Permainan    - kemudian guru membisikan satu kegiatan di pagi hari kepada anak pertama   

kegiatan di waktu: siang dan malam       - Anak pertama membisikan pada anak kedua, selanjutnya anak kedua   

pagi, siang dan malam hari        membisikan pada anak ketiga. Anak ketiga harus meyebutkan apa yang dibisikan   

hari melalui “bermain         oleh temannya dengan suara lantang.   

kuda bisik”. ( F.1 )        - Begitu seterusnya, apabila sudah tampak lancar jumlah kegiatan yang dibisikan    

         boleh lebih dari satu.   

Dapat mengucapkan Doa bangun tidur  • Praktek langsung    - Selama kegiatan berlangsung boleh menyetel kaset lagu yang riang dan gembira.    

doa “ bangun tidur”.       • Diakhiri dengan mengucapkan doa bangun tidur.   

(D. 8)            
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ASPEK  
STRATEGI PENGEMBANGAN 

 Asesmen 

PENGEMBANGAN 
 

Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan Perkembangan      

DAN INDIKATOR 
      

Anak Materi  Metoda  Media  
        

Dapat membuat kipas Membuat kipas  •    Praktek langsung • Hasil karya •    Guru memperlihatkan alat dan bahan yang akan digunakan Idem 

“untuk ibu”. ( K.3)     anak dari •    Guru memberi contoh cara menempel stik es krim pada laminating.  

     stempel tangan •    Setiap anak mencoba melakukannya, guru tetap mengawasi anak ketika bekerja   

     yang sudah sambil memberi bimbingan bantuan dan stimulus jika diperlukan.  

     dilaminating •    Guru menanyakan apa yang anak rasakan setelah berhasil membuat kipas untuk ibu.   

    • Stik es krim   

    • Lem plastik   

        
 
 
 

 Penutup : - Jurnal siang: Review kegiatan satu hari, umpan balik dan informasi tentang kegiatan esok hari sebagai 

motivasi bagi anak.  
- Do’a pulang dan salam perpisahan 
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Rencana Kegiatan Harian  
 

Kelompok : Bermain Tema :  Aku dan Keluargaku 

Semester : II Sub tema :  Tata tertib keluargaku 

Minggu/Hari ke : 4 (empat)/2  (Diri sendiri dan keluarga) 

Alokasi waktu : 08.20 – 10.10 bbwi  

Pembukaan :  - Salam pagi hari: menyambut kedatangan setiap anak dengan kehangatan dan cinta. 

(Morning meeting) - Ikrar dan berdoa: anak bersama guru, boleh dipimpin oleh salah satu anak yang bersedia.  

 Jurnal Pagi: menanyakan situasi dan kondisi anak pada pagi ini, membicarakan kegiatan kemarin 

dan kegiatan yang akan dilakukan hari ini (appersepsi ). 

 

Kegiatan inti :          

         

ASPEK PENGEMBANGAN  STRATEGI PENGEMBANGAN  
Pengalaman belajar dan Urutan Kegiatan 

 Asesmen 

DAN INDIKATOR 
       

Perkembangan Anak Materi   Metoda  Media   
        

           

Dapat mengenal air bersih Air bersih dan sehat  • Bercerita • Media langsung “ air • Guru mengatur posisi duduk anak ( saat melingkar / circle time) • Lisan 

dan sehat untuk digunakan      bersih dan sehat” • Guru mulai bercerita melalui media langsung tentang “air bersih dan • Perbuatan 

dalam kehidupan sehari-        sehat”. • Tertulis 

hari.       • Diselingi dengan pertanyaan apa yang terjadi bila air yang kita minum  • Portofolio hasil 

(C.1)        tidak bersih dan sehat.  karya anak 

       • Guru memberikan contoh kongkrit air yang boleh dan tidak boleh   

        diminum.   

          
Dapat menggunakan benda Menyikat gigi  • Praktek • Sikat gigi • Anak diajak keluar kelas menuju tempat berpraktek untuk menyikat gigi.  Idem 

dengan benar    langsung • Odol • Guru meminta anak masing-masing memegan sikat gigi dan gelas.   

“sikat gigi”. ( I. 7)     • Gelas plastik • Kemudian setiap anak mengoles odol pada sikat gigi   

       • Setelah semua anak siap, guru memberi contoh terlebih dahulu tentang    

Melakukan kegiatan sendiri:         prosedur menyikat gigi , kemudian diikuti oleh semua anak.   

“praktek menyikat gigi”.       • Guru harus memperhatikan dengan cermat terhadap kekeliruan dalam    

(B. 1)        menyikat gigi yang dilakukan oleh anak.   

       • Kegiatan diakhiri dengan tanya jawab tentang urutan kegiatan menyikat    

Dapat menyebutkan        gigi yang baru saja anak lakukan.   

kembali urutan kegiatan           

“menyikat gigi”. (G. 2 )           
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ASPEK PENGEMBANGAN 
STRATEGI PENGEMBANGAN  

Pengalaman belajar dan Urutan Kegiatan 
Asesmen 

DAN INDIKATOR 
      

Perkembangan Anak Materi  Metoda  Media   
      

         

Dapat bermain peran “pergi Berkunjung ke dokter • Bermain peran • Baju dokter • Guru menjelaskan kegiatan bermain peran, sebelumnya boleh bertanya  Idem 

ke dokter gigi”. gigi   • Peralatan dokter gigi  kepada anak siapa yang pernah ke dokter gigi dan mengungkapkan  

(J.3 )     (pura-pura)  pengalaman mereka.  

      • Guru meminta 4 orang untuk memainkan peran sebagai: dokter gigi,  

       ayah, ibu dan anak.  

      • Anak mulai bermain peran sesuai ekspresi mereka masing-masing  

      • Guru mengakhiri kegiatan dengan motivasi bahwa anak tidak perlu   

       takut untuk berkunjung ke dokter gigi dan selalu senang menjaga dan  

       merawat kesehatan giginya.  
          

 

Penutup : - Jurnal siang: Review kegiatan satu hari, umpan balik dan informasi tentang kegiatan esok hari sebagai 

motivasi bagi anak.  
- Do’a pulang dan salam perpisahan 
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Rencana Kegiatan Harian  
 

Kelompok : Bermain Tema :  Aku dan Keluargaku 

Semester : II Sub tema :  Tata tertib keluargaku 

Minggu / Hari ke : 4 (empat) / 3  (Diri sendiri dan keluarga) 

Alokasi waktu : 08.20 – 10.10 bbwi  

Pembukaan :  - Salam pagi hari: menyambut kedatangan setiap anak dengan kehangatan dan cinta. 

(Morning meeting) - Ikrar dan berdoa: anak bersama guru, boleh dipimpin oleh salah satu anak yang bersedia.  

 Jurnal Pagi: menanyakan situasi dan kondisi anak pada pagi ini, membicarakan kegiatan kemarin 

dan kegiatan yang akan dilakukan hari ini (appersepsi ).  
Kegiatan inti :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 

ASPEK PENGEMBANGAN DAN 
 

STRATEGI PENGEMBANGAN 
   Asesmen 

  

Pengalaman Belajar danUrutan Kegiatan 
 

Perkembangan 
INDIKATOR 

        

Materi 
  

Metoda 
 

Media 
   

Anak        
           

Dapat berlari dengan cepat dalam Berlari cepat  • Praktek • Kaos kaki anak • Guru mengajak anak ke halaman dan mengadakan pemanasan o Lisan 

lomba memakai sepatu dan kaos    langsung • Sepatu anak • Anak diminta untuk membuat posisi berjajar. o Perbuatan 

kaki.     • Pluit • Guru menjelaskan dan memberi contoh cara berlari cepat dan kemudian o Tertulis 

(H.4)        memakai sepatu dan kaos kaki, kemudian kembali ke gar is start (posisi awal o Portofolio 

        berlari).  hasil karya 

       • Anak dibagi dalam dua kelompok / gelombang dan mulai mempraktekkan.   anak 

        Boleh diiringi dengan lagu yang bernada riang gembira dari tape recorder /    

        kaset.   

       • Guru memimpin untuk melakukan pendinginan sebagai tanda berakhirnya    

        kegiatan   

       • Istirahat sejenak sebelum melanjutkan kegiatan lainnya.   
          

Dapat mengenal sifat Tuhan secara Guna Pakaian  • Bercakap- • Baju dengan aneka • Guru mengatur posisi duduk anak ( saat melingkar / circle time) Idem 

sederhana “maha pemberi”.(D.10)     cakap  kancing • Guru bercerita bebas tentang sifat Tuhan secara sederhana sebagai “maha    

        pemberi” disertai contoh kongkrit yang terdapat pada diri anak.   

Dapat menjawab pertanyaan       • Selanjutnya guru bertanya jawab dengan anak tentang guna pakaian.    

sederhana tentang “Guna pakaian”.       • Setelah anak tampak paham, guru mulai menunjukkan contoh baju dengan    

(E.5)        aneka kancing dan meminta salah satu anak untuk menjadi model yang akan   

        memakai baju tersebut.   

Dapat menunjukkan rasa percaya diri    • Praktek   • Setiap anak diminta untuk mencoba memakai baju secara bergantian.    

dalam mengerjakan tugas “memakai    langsung       

baju sendiri”           

( A.10)           
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ASPEK PENGEMBANGAN DAN  
STRATEGI PENGEMBANGAN 

  Asesmen 
  

Pengalaman Belajar danUrutan Kegiatan Perkembangan 
INDIKATOR 

       

Materi 
  

Metoda 
 

Media 
  

Anak       
          

Dapat melukis dengan jari: Finger Melukis  • Praktek • Bahan:cat air, • Menjelaskan alat dan bahan yang akan digunakan, terutama adukan cat air   

Painting dengan jari   langsung  kuas, piring dan  yang telah diberi kanji terdiri dari beberapa warna  

“ Rambutku”      kanji. • Guru memberi contoh cara mengerjakannya.  

(K.3)     • Kertas A 4 • Mempersilahkan anak mulai bekerja sambil diawasi dengan memberi   

     • Tissue / lap tangan  bimbingan, bantuan dan stimulus  

       • Menghargai hasil karya anak dengan memberi penguatan positif.   
          

Dapat bertepuk tangan mengikuti  Bertepuk  • Praktek • Tangan anak • Guru meminta anak untuk berdiri dan membuat setengah llingkaran, posisi  Idem 

irama lagu tangan ikut   langsung    anak menghadap guru.  

“ Baju baruku ? ”. irama      • Guru mencontohkan cara bertepuk, diikuti oleh semua anak mengikuti irama   

(J.6)        lagu “Baju baruku”  

       • Anak- anak mengulang tepukan tangan, guru boleh meminta beberapa anak   

        yang telah terampil bertepuk untuk memimpin.  
           
 

 

Penutup : - Jurnal siang: Review kegiatan satu hari, umpan balik dan informasi tentang kegiatan esok hari sebagai 

motivasi bagi anak.  
- Do’a pulang dan salam perpisahan  



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TOPIK 4 
 

PENGEMBANGAN BAHAN 
 

BELAJAR DAN BERMAIN 
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ahan belajar dan bermain (learning contents) merupakan isi atau materi pembelajaran yang 

akan disampaikan oleh guru kepada anak didiknya. Bahan belajar dan bermain yang 

dikembangkan berdasarkan tema yang telah dipilih.  
Sesuai dengan prinsip pengembangan tema dan sub tema yang merupakan wahana untuk 

membangun pengetahuan pada anak dan mengembangkan seluruh aspek perkembangan secara 

sistematik dan holistik, maka pengembangan bahan belajar dan bermain perlu 

mempertimbangkan beberapa hal:  

 Dikembangkan secara fleksibel sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak agar tidak 

menimbulkan kebosanan 

 Alokasi waktu yang tersedia untuk setiap tema 

 Memperhitungkan banyak dan sedikitnya bahan yang ada di lingkungan 

 Bahan belajar yang mudah dikenal dan terdekat dengan anak  
 Mengutamakan bahan ajar yang paling efektif dan efisien dalam mencapai kompetensi dasar 

dan atau indikator. 
 

 

Hubungan Pemilihan Tema dan Bahan Belajar dan Bermain 
 

Tema digunakan pada pembelajaran anak usia dini adalah untuk membangun pengetahuan pada 

anak dan mengembangkan seluruh aspek perkembangan anak. Dalam mengembangkan tema, hal 

yang penting untuk diperhatikan adalah bagaimana membangun pengetahuan secara sistematik 

dan holistik.  

Pengembangan tema yang akan dĳadikan acuan dalam pengembangan bahan belajar dan 

bermain dapat didasarkan pada konsep pengetahuan, yaitu:  
 Konsep Sains: yang berhubungan dengan tema tanaman, hewan, burung, langit, batuan, 

dinosaurus, mesin dan kesehatan gigi  
 Pengetahuan Sosial: yang berhubungan dengan tema konsep diri, teman, keluarga, rumah 

dan pakaian  
 Konsep Matematika: yang berhubungan dengan tema berhitung dan angka, mangaka atau 

toko dan pasar 

 Bahasa dan Seni: yang berhubungan dengan tema bercerita, penulis, musik 

 

Proses pengembangan bahan belajar dan bermain yang menggunakan kerangka program kerja 

melalui tema ini membantu perkembangan anak secara menyeluruh melalui proses: 

 Attending, berupa kemampuan memfokuskan/memperhatikan pada diri dan lingkungan. 

 Listening, berupa kemampuan mendengarkan 

• Observing, berupa kemampuan dalam mengamati suatu objek kejadian 

 Remembering, berupa kemampuan untuk mengingat  
 Recalling, berupa kemampuan untuk mengulang kembali, mengumpulkan dan menarik 

kesimpulan. 
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Bahan Belajar dan Bermain 
 

(Yuliani Nurani, Disertasi, 2008:441-478) 
 

 

Minggu ke 1 Hari Ke 1 
 
 

Cerita Flanel 
 
 

Deskripsi Kegiatan  

Cerita flanel adalah kegiatan bercerita dengan menggunakan celemek 

flanel dan boneka laminating. Cara ini akan menarik anak untuk lebih 

fokus pada cerita karena alas cerita itu sendiri berbentuk celemek yang 

digunakan oleh guru. tokoh dalam cerita inipun dengan mudah dapat 

dipasang dan dilepas. Penokohan tiap karakter akan lebih jelas. 
 

 

Indikator 

 Mampu merangkai 2 kata seperti: Apa ini ? 

 Menceritakan suatu kejadian dengan melihat gambar 

 Menggunakan kata ganti untuk menyebutkan orang lain seperti: kamu 

 Memahami perbedaan jenis kelamin 

 

Tujuan Kegiatan 

 Menambah perbendaharaan kosakata anak 

 Melatih konsentrasi anak dalam mendengarkan cerita 

 

Nama Kegiatan, Media (Alat dan Bahan), dan Langkah 

Kegiatan Cerita Flanel  

Bahan dan Alat: 

 Kain Flanel (0,5 meter) 

 Pita 

 Jarum dan Benang untuk menjahit 

 Gunting 

 Plastik laminating 

 Gambar tokoh cerita 

 Feltcrow  

Cara membuat: 

 Laminating gambar yang akan dibuat tokoh dalam cerita tersebut  
 Pasang feltrow pada bagian belakang gambar yang sudah dilaminating  
 Tokoh cerita pun sudah siap digunakan 

 Potong pola celemek pada kain flanel 

 Pasang pita untuk mempermanis celemek 
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Stempel Tanganku 
 

Deskripsi Kegiatan  

Stempel tangan adalah kegiatan yang mencap tangan dengan menggunakan media cat air. Masing 

- masing anak diberikan kesempatan untuk menstempel kertas yang disediakan dengan tangan 

mereka yang berlumuran cat air. 
 

 

Indikator 

 Dapat menstempel dengan tangan 

 Dapat berkreatifitas  

 

Tujuan Kegiatan 

 Melatih kordinasi motorik halus anak (tangan dan jari- jari) 

 Mengembangkan kreatifitas anak  

 

Nama Kegiatan, Media (Alat dan Bahan), dan Langkah Kegiatan  

Stempel Tanganku  

Media: 

 Kertas A4 

 Cat air  
 Piring sebagai wadah cat 

air Langkah Kegiatan: 

 Cairkan beberapa warna cat air dalam piring 

 Celupkan tangan anak pada cat air 

 Buat tempel tangan pada kertas A4, guru memberikan nama anak dibelakang kertas tersebut. 
 

 

Minggu ke 1 Hari Ke 2 
 

Bercerita Dengan Big Book 
  

Deskripsi Kegiatan  

Kegiatan ini merupakan kegiatan bercerita menggunakan buku cerita 

dengan ukuran besar. Hal ini bertujuan agar anak dapat lebih tertarik 

dengan gambar yang jelas. 

 

Indikator 

 Mengajukan pertanyaan 

 Menyatakan dalam kalimat pendek 2-4 kata 

 Menjadi pendengar cerita dengan baik 

 Menunjukkan rasa sayang pada keluarga melalui tanya jawab 
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Tujuan Kegiatan 

 Mengembangkan kemampuan berbahasa anak 

 Mengembangkan sosialisasi anak melalui kegiatan tanya jawab 

 Melatih keberanian anak untuk bertanya 

 Melatih konsentrasi anak dalam mendengar cerita 

 

Nama Kegiatan, Media (Alat dan Bahan), dan Langkah Kegiatan 
 

Big Book  

Bahan dan Alat: 

 Gunting 

 Lem 

 Kertas gambar A3  
 Karton Dupleks 

Cara membuat: 

 Gambarlah cerita yang ada di buku cerita ke dalam kertas A3  
 Potong karton duplexs seukuran A3 dilebihkan 1 cm di setiap sisinya  
 Tempel kertas A3 yang berisi gambar diatas kertas duplex 

 Pasang jilid spiral pada sisi Big Book 

 Tuliskan isi cerita di balik lembaran dupleks dan kertas bergambar 

 

Kantung Pintar 
 

Deskripsi Kegiatan  

Kantung pintar adalah suatu kegiatan dimana anak dipersilahkan untuk 

mengambil dan menyebutkan nama benda- benda yang ada di 

dalamnya. Selain itu, apabila memungkinkan, maka anak diperbolehkan 

untuk memakai benda- benda tersebut. 
 

 

Indikator  

 Menyebutkan nama benda yang baru dilihat di kantung pintar 

 Mengerti dan melaksanakan 1-2 perintah 

 Membedakan peralatan yang sering digunakan Aku, Ayah dan Ibu 

 Dapat berpantomim seperti ayah dan ibu  

 

Tujuan Kegiatan  

 Melatih anak berpikir logis 

 Mengembangkan kemampuan berbahasa (kosakata) anak 

 Mengembangkan imajinasi anak  
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Nama Kegiatan, Media (Alat dan Bahan), dan Langkah Kegiatan  

Kantung pintar  

Bahan dan Alat: 

 Bahan kain (warna sesuai selera) 

 Benang dan jarum untuk menjahit 

 Pita untuk hiasan  

Cara Membuat: 

 Buat pola sesuai selera diatas kain berupa kantung 

 Jahit sekelilingnya sehingga terciptalah sebuah kantung 

 Isi kantung pintar dengan benda- benda yang sesuai dengan kegiatan yang akan dilakukan 

 

Remas Dan Tempel 
 

Deskripsi Kegiatan  

Kegiatan “Remas dan Tempel” adalah kegiatan anak dalam berkreatifitas untuk meremas kertas 

sampul dan menempelkannya pada kardus bekas yang telah dikuliti sehingga dapat tercipta sebuah 

bingkai yang unik. Dalam kegiatan ini anak akan menggunakan kreatifitasnya dalam menentukan 

posisi kertas remas yang akan disusun diatas bingkai. Selain itu, anak akan menggunakan 

keterampilan motorik halus yang dimilikinya untuk meremas dan merobek kertas sekecil mungkin. 

 

Indikator 

 Mengerti posisi dan konsep waktu secara sederhana 

 Memahami konsep didepan dan belakang 

 Merobek lurus 

 Meremas kertas 

 

Tujuan Kegiatan  

 Mengembangkan keterampilan motorik halus melalui kegiatan merobek, meremas dan 

menempel  
 Mengembangkan kecerdasan visual spasial anak dalam menentukan posisi penempelan kertas 

remas 

 

Nama Kegiatan, Media (Alat dan Bahan), dan Langkah Kegiatan  

Remas dan tempel   

Media: 

 Kertas sampul cokelat 

 Kardus bekas yang sudah dikuliti dan dibentuk bingkai 

 Kardus susu 

 Foto keluarga 

 Bĳi-bĳian untuk hiasan  
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Langkah Kegiatan: 

 Guru menyiapkan semua peralatan 

 Guru mencontohkan cara membuatnya  
 Anak mempraktekkan: kertas sampul disobek kecil-kecil, remas kertas sampul coklat, tempel 

hasil remasan kertas di kardus bekas, kemudian tempel foto di belakang bingkai, lapisi foto 

dengan kardus bekas susu. Tambahkan bĳi- bĳian bila diperlukan. 
 

 

Minggu ke 1 Hari Ke 3 
 

Bibir Merahku 
 

Deskripsi Kegiatan   

Bibir merahku adalah kegiatan mencap bibir yang telah diolesi lipstik. Cap 

bibir itu diletakkan pada gambar wajah anak dengan posisi sesuai dengan 

posisi bibir manusia (dibawah hidung) 
 

 

Indikator 

 Melukis dengan alat yang bervariasi 

 Dapat memilih kegiatan sendiri 

 

Tujuan Kegiatan 

 Melatih kepercayaan diri anak 

 Melatih daya imajinasi anak 

 Mengembangkan kecerdasan visual spasial anak (posisi atas dan bawah) 

 

Nama Kegiatan, Media (Alat dan Bahan), dan Langkah 

Kegiatan Media: 

 Kertas A4 yang sudah ada gambar wajah 

 Lipstik warna terang  

Langkah Kegiatan: 

 Sediakan gambar wajah anak perempuan dan laki- laki 

 Cap bibir yang sudah diberikan lipstik pada kertas pada posisi bibir gambar wajah anak 

 Boleh juga diwarnai dengan crayon/pensil warna 

 

Jepit Menggelitik 
 

Deskripsi Kegiatan 
 

Jepit menggelitik adalah kegiatan adu cepat yang dilakukan oleh anak dari kelompok yang 

berbeda. Anak - anak harus memasangkan beberapa jepitan jemuran ke baju guru kemudian 

melepaskannya kembali. 
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Indikator 

 Berlari tanpa jatuh 

 Mengerti dan melaksanakan 1 perintah 

 Memegang benda kecil dengan ibu jari dan telunjuk 

 

Tujuan Kegiatan 

 Melatih koordinasi otot halus anak dalam membuka jepitan jemuran 

 Melatih koordinasi otot kasar anak melalui berlari 

 

Nama Kegiatan, Media (Alat dan Bahan), dan Langkah Kegiatan  

Jepit Menggelitik  

Media:  

 Jepit jemuran 

 Wadah jepitan 

 Pluit  
 Kaset lagu gembira 

Langkah Kegiatan: 

 Guru mengajak anak ke halaman dan mengadakan pemanasan 

 Anak diminta untuk membuat posisi berjajar 

 Guru memberi contoh cara berlari dan cara menjepit jemuran  
 Anak dibagi dalam kelompok/gelombang, dstnya untuk melakukan kegiatan tersebut. boleh 

juga diiringi lagu gembira. 

 Guru memimpin anak melakukan pendinginan tanda kegiatan sudah selesai.  

 

Syair lagu yang digunakan  
 
 
 

 

Kasih Ibu 
 

Kasih ibu kepada beta 
 

Tak terhingga sepanjang masa 
 

Hanya memberi 
 

Tak harap kembali 
 

Bagai sang surya menyinari dunia 
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Minggu ke 2 Hari Ke 1 
 

Fun Cooking 
 

Deskripsi Kegiatan  

Fun cooking ini adalah kegiatan menghias roti tawar dengan toping yang telah disediakan. Roti 

tawar itu akan dihias oleh anak - anak berupa wajah diatasnya. Hal ini dapat mengembangkan 

imajinasi anak dalam membuat wajah sipapun itu diatas roti masing- masing 

 

Indikator  

 Membedakan rasa 

 Mengenal rasa Asam, manis, dan asin 

 Dapat mengoles mentega pada roti 

 Dapat berdisiplin melalui kegiatan sehari- hari  

 

Tujuan Kegiatan 

 Melatih otot halus anak dalam mengoles mentega 

 Mengembangkan imajinasi anak dalam menciptakan wajah di rotinya 

 

Nama Kegiatan, Media (Alat dan Bahan), dan Langkah Kegiatan Fun cooking “Wajah di 

Rotiku” Media: 

 Roti tawar bentuk bundar 

 Mentega 

 Pasta cokelat 

 Mutiara untuk mata (cokelat chips) 

 Piring plastik 

 Tissue 

 Celemek  

Langkah Kegiatan:  

 Guru menyiapkan alas untuk kegiatan dan bahan makanan yang akan digunakan dan 

kegiatan yang akan dilaksanakan  
 Guru memperkenalkan bahan makanan yang akan digunakan dan kegiatan yang akan 

dilaksanakan 

 Demonstrasi cara pembuatan “ Wajah di rotiku”  
 Memberikan kesempatan pada setiap anak untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tahapan 

kerja yang telah dĳelaskan oleh guru. 
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 POTONG ROTI  

Potong - potong roti Potong - potong roti Potong - potong roti 

Roti dioles mentega Roti dioles mentega Roti dioles mentega 

Anak baik hati Anak baik hati Anak baik hati 

Disayang mama Disayang papa Disayang semua 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Minggu ke 2 Hari Ke 2 
 

Membuat Susu Sendiri 
 

Deskripsi Kegiatan  

Kegiatan membuat susu sendiri adalah kegiatan membuat susu dengan menggunakan takaran 

alami seperti sendok kecil, sedang, dan gelas kecil. Anak-anak menakar susu mereka sendiri 

kemudian menuangkan airnya sendiri. Kemudian mereka menikmati sendiri susu buatan mereka. 

Hal ini dapat membangkitkan kebanggaan pada diri anak. 

 

Indikator 

 Menceritakan minuman kesukaan 

 Mengenal konsep angka 1-3 melalui alat ukur alami 

 Mengenal dan mencampur bahan untuk membuat: sirop, teh dan susu 

 Mengenal warna 

 Menunjukkan rasa percaya diri dalam mengerjakan tugas 

 

Tujuan Kegiatan 

 Melatih kemandirian anak dalam melakukan tugas untuk dirinya sendiri 

 Memberikan motivasi pada anak untuk dapat melakukan tugas sendiri 

 Melatih anak untuk berpikir runtut 
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Nama Kegiatan, Media (Alat dan Bahan), dan Langkah Kegiatan   

Membuat Susu Sendiri  

Media: 

 Gelas 

 Sendok  
 Bahan untuk membuat minuman: 

Susu Langkah Kegiatan:  
 Guru mengenalkan alat alami untuk menakar seperti sendok besar, sedang dan kecil dan gelas 

takar  
 Guru mendemonstrasikan cara membuat minuman dengan menggunakan alat ukur berupa 

takaran alami  
 Setiap anak diberikan kesempatan untuk praktek langsung membuat minuman dengan 

konsepmatematika 1-3  
 Guru perlu memberikan penguatan kepada anak yang dapat menunjukkan rasa percaya diri 

untuk mencoba  
 
 
 
 
 

SYAIR LAGU “ANEKA RASA” 
 

Siapa tahu apa rasa gula? 
 

manis,manis, manis itu rasanya 
 

Siapa tahu apa rasa garam ? 
 

Asin asin asin itu rasanya 
 
 
 
 
 
 
 

Minggu ke 2 Hari Ke 3 
 

Strawberry... Strawberry 
 

Deskripsi Kegiatan  

Strawberry... strawberry adalah kegiatan menempel yang dapat merangsang anak untuk 

mengkonstruksi suatu bentuk dari dua buah bentuk. Dalam kegiatan ini anak akan menyusun 

kertas yang sudah dipola oleh guru sehingga terciptalah bentuk strawberry.  

 

Indikator 

 Dapat menempel dengan lem ‘strawberry dan daun” dikertas 

 Mengenal warna  
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Tujuan Kegiatan 

 Melatih motorik halus anak melalui gerakan mengelem  
 Mengembangkan kemampuan visual spasial dengan posisi daun yang berada di atas 

strawberry  

 

Nama Kegiatan, Media (Alat dan Bahan), dan Langkah Kegiatan  
 

Strawberry... Strawberry   

Media: 

 Kertas warna merah yang sudah dibentuk strawberry 

 Kertas hĳau yang sudah dibentuk daun strawberry 

 Kertas A4 dibagi 2 

 Lem   

Langkah Kegiatan: 

 Guru menyiapkan segala peralatan yang dibutuhkan  
 Guru mencontohkan cara menempel kertas warna merah dan hĳau 

pada kertas A4 

 Anak menempelkan kertas berbentuk strawberry pada keras A4  
 
 
 
 
 

PAPAYA CHA-CHA 
 

Pepaya, mangga, pisang, jambu 
 

Dibawa dari pasar minggu 
 

Disana ada penjualnya 
 

dan juga ada pembelinya 
 
 
 
 
 
 
 

 

Minggu ke 3 Hari Ke 1 
 

Wah...banjir !! 
 

Deskripsi Kegiatan  

Wah...Banjir !! adalah kegiatan pengamatan yang melibatkan anak dalam prakteknya. Anak 

mengamati rekonstruksi banjir oleh guru melalui media peraga. Kegiatan ini juga menggali 

pengetahuan anak tentang proses terjadinya banjir dan apa saja yang diakibatkan oleh banjir. Hal 

ini dapat tercapai melalui kegiatan tanya jawab setelah percobaan dilakukan. 
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Indikator 

 Dapat mengungkapkan sesuatu dengan kalimat pendek tentang hujan dan banjir 

 Mengenal konsep terjadinya banjir melalui percobaan sederhana 

 Menunjukan rasa empati pada orang lain yang tertimpa musibah 

 Menirukan sikap berdoa ‘Do’a Selamat’ 

 

Tujuan Kegiatan 

 Meningkatkan rasa empati anak terhadap saudara yang membutuhkan  
 Mengembangkan kemampuan menganalisa sesuatu hal (terjadinya banjir serta akibat yang 

ditimbulkan) 

 

Nama Kegiatan, Media (Alat dan Bahan), dan Langkah Kegiatan   

Wah... Banjiir !!  

Media:  

 Gambar tentang hujan dan banjir 

 Nampan untuk alas dalam percobaan 

 Tanah 

 Tanaman kecil 

 Air  

 

Langkah Kegiatan:  

 Guru bercakap-cakap dengan anak tentang apa yang anak ketahui tentang hujan dan banjir 

berdasarkan pengalaman sehari- hari 

 Guru mengajak anak ke halaman sekolah untuk mengamati percobaan terjadinya banjir 

 Guru berdiskusi dengan anak tentang terjadinya banjir berdasarkan pengamatan percobaan  
 Anak diminta untuk mengungkapkan rasa empatinya dengan menjelaskan apa yang harus 

dilakukan jika melihat ada teman yang tertimpa musibah 

 

Botol Ajaib 
 

Deskripsi Kegiatan 
 

Botol ajaib adalah kegiatan memainkan alat musik ritmis yang terbuat dari bahan daur ulang. 

Kegiatan ini mengembangkan rasa cinta lingkungan pada anak. Selain itu kemampuan seni musik 

anak dapat terasah melalui kegiatan bernyanyi sambil main musik. 
 

 

Indikator 

 Mendengarkan musik dan mengikuti irama 

 Memukul - mukul benda dengan tangan  
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Tujuan Kegiatan 

 Mengembangkan sense of musik anak 

 Melatih anak untuk sayang pada lingkungan melalui benda- benda daur ulang 

 

Nama Kegiatan, Media (Alat dan Bahan), dan Langkah Kegiatan  

Botol Ajaib  

Media: 

 Botol yakult diisi kacang hĳau 

 Tutup dari plastik  

Langkah Kegiatan:  

 Guru memperlihatkan alat musik sederhana berupa botol yakult yang diisi kacang hĳau (botol 

ajaib) 

 Guru memberi contoh cara memainkannya 

 Guru mengajak anak untuk bernyanyi sambil memainkan botol ajaib 
 

 

Minggu ke 3 Hari Ke 2 
 

Alat- Alat Mandiku 
 

Deskripsi Kegiatan  

Alat-alat mandiku adalah kegiatan mengamati dan mengeksplorasi perlengkapan mandi yang 

sudah dimasukkan dalam kantung pintar. Setelah anak mengambil alah satu benda di kantung 

pintar, anak mempraktekkan cara menggunakan perlengkapan itu seolah - olah anak mandi. 

 

Indikator 

 Dapat menyebutkan kembali benda yang baru dilihat ‘perlengkapan mandi’ dan gunanya 

 Dapat mengekspresikan gerakan sesuai dengan irama lagu ‘Bangun Tidur’ 

 

Tujuan Kegiatan 

 Mengenalkan anak denagn perlengkapan mandi beserta gunanya 

 Melatih kemandirian anak dalam menggunakan perlengkapan mandi sendiri 

 

Nama Kegiatan, Media (Alat dan Bahan), dan Langkah Kegiatan  

Alat Mandiku !!   

Media: 

 Gayung 

 Sabun 

 Shampoo 

 Sikat Gigi 

 Odol 

 Handuk  
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Langkah Kegiatan: 

 Semua benda dimasukkan ke kantung pintar  
 Masing- masing anak mengambil satu benda dan memeragakan gaya sedang mandi didepan 

teman - temannya  

 

Mewarnai Gambar Gayung  

Media:  

 Kertas A4  
 Crayon 

Langkah Kegiatan: 

 Guru membagikan kertas A4 yang telah digambar dengan gambar gayung 

 Anak dipersilahkan untuk mewarnai gambar gayung sesuai dengan selera mereka 

 Guru menghargai hasil kerja anak dengan memberikan pujian 
 

 

Minggu ke 3 Hari Ke 3 
 

Alas Makanku 
 

Deskripsi Kegiatan 
 

Alas makanku adalah kegiatan menjahit (memasukkan benang) ke lubang- lubang yang terdapat 

di sekeliling karton yang berbentuk oval. Anak akan memasukkan benang wool secara bergantian 

sesaui jumlah lubang yang ada. 
 

 

Indikator 
 

 Menjahit alas makan 

 Memiliki kebiasaan teratur 

 Bersikap sabar kala mengerjakan tugas  

 

Tujuan Kegiatan 
 

 Melatih koordinasi tangan anak 

 Melatih kesabaran anak dalam mengerjakan tugas 

 Melatih anak dengan tata cara makan yang baik 

 

Nama Kegiatan, Media (Alat dan Bahan), dan Langkah Kegiatan 
 

Alas Makan Buatanku  

Media: 

 Kertas Duplex berbentuk oval (disekelilingnya dibuat beberapa lubang) 

 Benang wool besar 
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Langkah Kegiatan: 

 Guru memperlihatkan alat dan bahan yang akan digunakan 

 Guru memberikan contoh cara menjahit alas makan dengan benang wool besar  
 Guru mengawasi anak ketika bekerja sambil memberikan bimbingan bantuan dan stimulus 

jika perlu  
 
 
 
 
 

AYO MAKAN BERSAMA 
 

Sebelum kita makan dik 
 

Cuci tanganmu dulu 
 

Menjaga kebersihan dik 
 

Agar sehat selalu 
 

Banyak-banyak makan jangan ada sisa 
 

Ayo makan bersama 
 

Banyak-banyak makan jangan ada sisa 
 

Ayo makan bersama 
 
 
 
 
 
 

Minggu ke 4 Hari Ke 1 
 

Kipas Untuk Ibuku 
 

Deskripsi Kegiatan  

Kipas untuk ibuku adalah kegiatan lanjutan dari kegiatan STEMPEL 

TANGANKU yang telah dilakukan pada minggu sebelumnya. Stempel 

tangan yang telah dilakukan oleh anak kemudian dilaminating lalu 

digunting menurut bentuknya. Anak akan menempelkan sepasang stik es 

krim pada bagian bawah stempel tangan yang sudah dilaminating. 

Kemudian hasil karya anak dapat anak berikan kepada ibunya. 
 

 

Indikator 

 Membuat kipas 

 Bersikap sabar kala mengerjakan tugas  

 

Tujuan Kegiatan  

 Melatih koordinasi tangan anak 

 Melatih kesabaran anak dalam mengerjakan tugas 
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Nama Kegiatan, Media (Alat dan Bahan), dan Langkah Kegiatan  

Kipas Stempel Tanganku  

Media: 

 Hasil karya Stempel Tanganku 

 Stik es krim  
 Lem plastik (lem 

fox) Langkah Kegiatan: 

 Guru memperlihatkan alat dan bahan yang akan digunakan 

 Guru memberikan contoh cara menempel stik es krim pada laminating  
 Setiap anak mencoba melakukannya, guru tetap mengawasi anak ketika bekerja sambil 

memberi bimbingan bantuan dan stimulus jika diperlukan 

 Guru menanyakan apa yang anak rasakan setelah berhasil membuat kipas untuk ibu. 
 

 

Minggu ke 4 Hari Ke 2 
 

Mari Mengenal Air 
 

Deskripsi Kegiatan  
Mari mengenal air adalah kegiatan mengenalkan air bersih dan sehat. Anak dapat membedakan mana 

air yang bersih dan sehat dengan air yang tidak bersih serta kegunaan air dalam kehidupan sehari-hari. 

 

Indikator 

 Dapat mengenal air bersih dan sehat 

 Dapat mengenal air yang boleh diminum dan tidak boleh diminum 

 

Tujuan Kegiatan 

 Mengenalkan air bersih dan sehat 

 Mengenalkan air yang boleh diminum dan yang tidak boleh diminum 

 

Nama Kegiatan, Media (Alat dan Bahan), dan Langkah Kegiatan  

Mari Mengenal Air  

Media: 

 Gelas berisi air bersih dan sehat 

 Gelas berisi air tidak bersih 

 

Langkah Kegiatan: 

 Guru mengatur posisi duduk anak (circle time) 

 Guru mulai bercerita melalui media langsung tentang air bersih dan sehat 

 Diselingi dengan pertanyaan apa yang terjadi bila air yang kita minum tidak bersih dan sehat 

 Guru memberikan contoh konkrit air yang boleh diminum dan tidak boleh diminum 
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Menyikat Gigi Sampai Bersih 
 

Deskripsi Kegiatan  

Menyikat gigi sampai bersih adalah kegiatan menyikat gigi yang dilakukan langsung oleh anak. 

Kegiatan ini dilakukan dengan urutan yang benar dan bagaimana anak menggunakan alat 

menyikat gigi dengan benar. 
 

 

Indikator 

 Dapat menggunakan alat menyikat gigi 

 Dapat menyikat gigi sendiri 

 Dapat menyebutkan kembali urutan menyikat gigi  

 

Tujuan Kegiatan 

 Melatih koordinasi tangan anak 

 Melatih menyikat gigi sendiri 

 

Nama Kegiatan, Media (Alat dan Bahan), dan Langkah Kegiatan  

Menyikat Gigi Sampai Bersih   

Media: 

 Sikat gigi 

 Pasta gigi 

 Gelas plastik 

 Air  

 

Langkah Kegiatan: 

 Anak diajak keluar kelas menuju tempat berpraktek untuk menyikat gigi 

 Guru meminta anak masing-masing memegang sikat gigi dan gelas besar 

 Kemudian tiap anak mengoles pasta gigi pada sikat gigi  
 Setelah semua anak siap, guru memberi contoh terlebih dahulu tentang prosedur menyikay 

gigi, kemudian diikuti oleh semua anak  
 Guru harus memperhatikan dengan cermat terhadap kekeliruan dalam menyikat gigi yang 

dilakukan oleh anak  
 Kegiatan diakhiri dengan tanya jawab tentang urutan kegiatan menyikat gigi yang baru saja 

anak lakukan 

 

Pergi ke Dokter Gigi 
 

Deskripsi Kegiatan 
 

Pergi ke dokter gigi adalah kegiatan bermain peran yang dilakukan anak. Saalh satu anak berperan 

sebagai seorang dokter dan yang lainnya sebagai pasien. Anak yang berperan sebagai seorang dokter 
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dilengkapi dengan pakaian dokter dan perlengkapannya seperti stetoskop mainan, alat suntik 

mainan, dlll. 
 

 

Indikator 

 Dapat bermain peran menjadi dokter dan pasien  

 

Tujuan Kegiatan 

 Mengenalkan cara ke dokter gigi 

 Melatih kemampuan sosial anak  

 

Nama Kegiatan, Media (Alat dan Bahan), dan Langkah Kegiatan 

Pergi Ke Dokter Gigi 

Media:  

 Baju dokter  
 Peralatan dokter 

gigi Langkah Kegiatan:  
 Guru menjelaskan kegiatan bermain peran, sebelumnya boleh bertanya kepada anak siapa 

yang poernah ke dokter gigi dan mengungkapakan pengalaman  
 Guru meminta 4 oranga anak untuk memainkan peran sebagai dokter gigi, ayah, ibu, dan 

anak 

 Anak mulai bermain peran sesuai ekspresi mereka masing-masing  
 Guru mengakhiri kegiatan dengan memotivasi bahwa anak tidak perlu takut untuk 

berkunjung ke dokter gigi dan selalu senang menjaga dan merawat kesehatan giginya 
 

 

Minggu ke 4 Hari Ke 3 
 

Lomba Memakai Sepatu dan Kaus Kaki 
 

Deskripsi Kegiatan  

Lomba memakai sepatu dan kaus kaki adalah kegiatan berlari cepat dari garis start menuju garis 

finis lalu memakai kaus kaki dan sepatu setelah itu berlari laagi menuju garis finis. 

 

Indikator 

 Berlari cepat 

 Dapat memakai kaus kaki dan sepatu  
 

Tujuan Kegiatan 

 Melatih berlari cepat 

 Melatih kesabaran anak dalam mengerjakan tugas 

 Melatih anak cara memakai kaus kaki dan sepatu  
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Nama Kegiatan, Media (Alat dan Bahan), dan Langkah 

Kegiatan Lomba Memakai Sepatu dan Kaus kaki Media: 

 

 Kaus kaki anak 

 Sepatu anak 

 Pluit  

Langkah Kegiatan: 

 Guru mengajak anak ke halaman dan mengadakan pemanasan 

 Anak diminta untuk membuat posisi berjajar  
 Guru menjelaskan dan memberi contoh cara berlari cepat dan kemudian memakai sepatu dan 

kaus kaki, kemudian kembali lagi ke garis start  
 Anak dibagi dalam 2 kelompok dan mulai mempraktekan. Boleh diiringi dengan lagu yang 

bernada riang gembira dari tape recorder/kaset 

 Guru memimpin untuk melakukan pendinginan sebagai tanda berakhirnya kegiatan 

 Istirahat sejenak sebelum melanjutkan kegiatan lainnya 

 

Memakai Baju Sendiri 
 

Deskripsi Kegiatan  

Memakai baju senidiri adalah kegiatan dimana anak memakai baju dengan berbagai model 

kancing. Anak mencoba sendiri memakai dan bagaimana mengancingkan baju sendiri dengan 

berbagai model kancing dari kancing yang sederhana sampai kancing yang rumit. 

 

Indikator  

 Memakai baju dengan berbagai kancing 

 Bersikap sabar kala memakai kancing 

 

Tujuan Kegiatan 

 Melatih koordinasi tangan anak 

 Melatih kesabaran anak saat memakai kancing 

 Melatih anak dengan cara memakai baju dengan berbagai kancing  

 

Nama Kegiatan, Media (Alat dan Bahan), dan Langkah Kegiatan   

Memakai Baju Sendiri  

Media:  

 Baju dengan aneka 

kancing Langkah Kegiatan: 

 Guru mengatur posisi duduk anak (circle time)  
 Guru bercerita bebas tentang sifat Tuhan secara sederhana sebagai “Maha Pemberi” disertai 

contoh konkrit yang terdapat pada diri anak 
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 Selanjutnya guru bertanya jawab dengan anak tentang guna pakaian  
 Setelah anak tampak paham, guru mulai menunjukkan contoh baju dengan aneka kancing dan 

meminta salah satu anak untuk menjadi model yang akan memakai baju tersebut 

 Setiap anak diminta untuk mencoba memakai baju secara bergantian 

 

Finger Painting “Membuat Rambut” 
 

Deskripsi Kegiatan 
 

Membuat rambut adalah kegiatan dengan finggerpainting, kertas yang telah digambar wajah 

seorang anak tanpa rambut lalu anak menggambarkan rambut di kertas dengan finggerpainting 

sesuai dengan keinginan anak. 
 

 

Indikator 

 Dapat melukis dengan jari  

 

Tujuan Kegiatan  

 Melatih koordinasi tangan anak 

 Melatih imajinasi anak 

 

Nama Kegiatan, Media (Alat dan Bahan), dan Langkah Kegiatan  

Membuat Rambut  

Media: 

 Finggerpainting dari campuran kanji, air dan pewarna makanan yang dikentalkan 

 Gambar wajah tanpa ramut 

 Piring 

 Tissu/lap tangan  

Langkah Kegiatan:  

 Guru menjelaskan alat dan bahan yang akan digunakan, terutama adukan cat air yang telah 

diberi kanji 

 Guru memberi contoh cara mengerjakannya  
 Mempersilahkan anak mulai bekerja sambil diawasi dengan memberi bimbingan, bantuan dan 

stimulus 

 Menghargai hasil karya anak dengan memberi penguatan positif 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TOPIK 5 
 

PENGEMBANGAN ASESMEN 
 

PERKEMBANGAN ANAK 
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egiatan mengevaluasi merupakan suatu kegiatan yang harus selalu dilakukan sepanjang 

proses pembelajaran, dimanapun, kapanpun dan oleh siapapun. Hampir setiap guru 

melakukan hal tersebut di kelasnya masing-masing, tetapi tidak semua guru mampu 

melakukan kegiatan evaluasi sebagaimana seharusnya sehingga hasilnyapun sesuai dengan 

tujuan yang menjadi tolok ukur dari suatu kegiatan pembelajaran. 
 

Evaluasi pembelajaran ataupun evaluasi perkembangan yang dilaksanakan pada pendidikan 

anak usia dini umumnya diperlukan untuk mengukur kemampuan anak dan mengukur 

ketercapaian program yang telah dilaksanakan. Selanjutnya hasil dari suatu kegiatan evaluasi 

akan dĳadikan acuan dalam menyusun kegiatan belajar selanjutnya.  

Kendala yang seringkali dihadapi oleh guru adalah ketidaktepatan dalam melakukan kegiatan 

evaluasi akibat kurangnya pemahaman tentang proses mengevaluasi dengan pendekatan, metode 

dan teknik asesmen dalam pembelajaran. Kenyataan lainnya adalah evaluasi yang dilakukan lebih 

banyak bersifat kuantitatif dengan angka-angka atau huruf yang digunakan untuk me’label’ 

kemampuan anak diakhir kegiatan pembelajaran, padahal untuk menilai perkembangan anak usia 

dini tidak cukup dengan penilaian kuantitatif karena anak usia dini memiliki karakteristik 

perkembangan yang unik dan pesat sehingga evaluasi proses yang dilakukan sepanjang kegiatan 

pembelajaran sebenarnya lebih diperlukan.  

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka berikut ini akan dipaparkan tentang apa, mengapa dan 

bagaimana kegiatan evaluasi seharusnya dilakukan terutama implementasinya dalam proses 

pembelajaran pada anak usia dini diberbagai ’setting’ pendidikan. 
 

 

Definisi dan Peristilahan 
 

Penilaian perkembangan anak pada pembelajaran anak usia dini pada dasarnya lebih tepat 

disebut dengan istilah asesmen perkembangan. Jamaris (2006:164) menjelaskan bahwa asesmen 

pada pendidikan anak usia dini merupakan suatu proses kegiatan yang bertujuan untuk 

mengumpulkan data atau bukti-bukti tentang perkembangan dan hasil belajar yang berkaitan 

dengan perkembangan anak usia dini. Sedangkan Purwanto (1984:3) menjelaskan bahwa kegiatan 

penilaian merupakan suatu proses merencanakan, memperoleh data dan menyediakan informasi 

yang diperlukan untuk membuat alternatif-alternatif bagi mengambil keputusan. Dalam paparan 

selanjutnya istilah asesmen akan ditukarpakaikan dengan istilah penilaian atau evaluasi. 
 

 

Asesmen Perkembangan Anak 
 

Dalam dunia pendidikan asesmen dimaknai sebagai suatu proses yang sistematis tentang pengumpulan, 

penganalisisan, penafsiran, dan pemberian keputusan tentang informasi yang dikumpulkan. Pengertian 

tersebut memiliki arti bahwa asesmen bukanlah suatu hasil, melainkan suatu proses yang dilakukan secara 

sistematis. Proses-proses tersebut dimulai dengan mengumpulkan data atau informasi, 
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kemudian menganalisis, menafsirkan, dan memberikan keputusan tentang data atau informasi 

yang dikumpulkan.  
Proses yang terdapat dalam asesmen merupakan proses yang berkelanjutan. Kegiatan asesmen 

bukanlah dilakukan pada akhir kegiatan, tetapi merupakan hal yang cukup penting adalah membuat 

informasi dari hasil asesmen menjadi lebih bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. 

Pernyataan ini didukung oleh Brondinsky dalam Decker dan Decker (2002: 64) bahwa pelaporan 

merupakan aspek penting dari program anak usia dini yang juga melibatkan orangtua agar mereka 

menjadi lebih bertanggungjawab terhadap perkembangan anaknya. Pelaporan ini dapat berbentuk 

narasi dan bukan sekedar check list atau angka-angka yang kurang berarti. 
 

Sebagai kesimpulan, asesmen perkembangan anak usia dini adalah suatu proses yang 

sistematik meliputi pengumpulan, penganalisisan, penafsiran, dan pemberian keputusan tentang 

perkembangan anak usia dini. Asesmen perkembangan anak usia dini dilaksanakan untuk 

mengetahui dan mendeskripsikan perkembangan anak usia dini yang terjadi sebagai akibat 

adanya kegiatan yang diberikan. 
 

 

Tujuan Asesmen Perkembangan Anak 
 

Tujuan asesmen perkembangan anak usia dini, antara lain untuk: (1) mendeteksi perkembangan dan 

arahan dalam melakukan penilaian diagnostik ketika terindikasi, yang meliputi deteksi tentang status 

kesehatan anak usia dini, kepekaan indera, bahasa, motorik kasar, motorik halus, dan perkembangan 

sosial-emosional; (2) mengidentifikasi minat dan kebutuhan anak usia dini, (3) menggambarkan 

kemajuan perkembangan dan belajar anak usia dini, (4) mengembangkan kurikulum, (5) memperbaiki 

dan mengembangkan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan anak 

usia dini, dan (6) mengasesmen program dan lembaga (akuntabilitas program dan lembaga). 
 

 

Kegunaan Asesmen Perkembangan Anak 
 

Hasil asesmen perkembangan anak usia dini dapat digunakan untuk keperluan administratif, 

kegiatan pembelajaran, bimbingan dan konseling, serta penelitian. 

 

Untuk kegunaan administratif 
 

Hasil asesmen perkembangan anak dapat digunakan untuk: (1) laporan perkembangan dari berbagai 

bidang pengembangan, yaitu kognitif, bahasa, fisik/motorik, sosial dan emosial, perilaku (pembiasaan 

moral dan sikap beragama, disiplin). Selain itu juga digunakan untuk mengetahui minat, kecakapan 

khusus; (2) sebagai laporan tertulis pada orangtua tentang perkembangan anak; serta (3) digunakan 

untuk memberikan laporan secara periodik tentang kemajuan lembaga pada pihak-pihak yang terkait. 
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Untuk Kegunaan Kegiatan Pembelajaran 
 

Hasil asesmen perkembangan anak dapat digunakan untuk kepentingan pembelajaran atau kegiatan 

belajar dan bermain, yakni dalam hal; (1) memberikan data yang dapat digunakan untuk memperbaiki 

dan mengembangkan pembelajaran; (2) mengidentifikasi perkembangan anak selama mengikuti 

pembelajaran. 

 

Untuk Kegunaan Diagnostik 
 

Hasil asesmen perkembangan anak dapat digunakan sebagai alat diagnostik dalam bimbingan 

dan konseling dalam mengananalisis berbagai permasalahan anak. 

 

Untuk Kegunaan Penelitian 
 

Hasil asesmen perkembangan anak dapat digunakan untuk bahan penelitian terkait perkembangan.  

Penelitian ini dilakukan dalam upaya pengembangan potensi secara optimal. 
 

 

Best Practice: Asesmen Perkembangan 

Berbasis Kecerdasan Jamak 
 

Gardner (1999: 17-27) membuat kriteria dasar yang pasti untuk setiap kecerdasan agar dapat 

membedakan talenta atau bakat secara mudah sehingga dapat mengukur cakupan yang lebih luas 

potensi manusia, baik anak-anak maupun orang dewasa. Gardner pada mulanya memaparkan 7 

(tujuh) aspek intelegensi yang menunjukkan kompetensi intelektual yang berbeda, kemudian 

menambahkannya menjadi 8 (delapan) aspek kecerdasan, yang terdiri dari kecerdasan linguistik (Word 

Smart), kecerdasan logika matematika (Number/reasoning Smart), kecerdasan fisik/kinestetik (Body 

Smart), kecerdasan spasial (Picture Smart), kecerdasan musikal (Musical Smart), kecerdasan 

intrapersonal (Self Smart), kecerdasan interpersonal (People Smart), dan kecerdasan naturalis (Natural 

Smart), tetapi dalam kajian ini ditambahkan menjadi 9 (sembilan), yaitu kecerdasan spiritual. 
 

Kesembilan kecerdasan tersebut di atas dapat saja dimiliki individu, hanya saja dalam taraf yang 

berbeda. Selain itu, kecerdasan ini juga tidak berdiri sendiri, terkadang bercampur dengan kecerdasan 

yang lain. Atau dengan perkataan lain dalam keberfungsiannya satu kecerdasan dapat menjadi 

medium untuk kecerdasan lainnya. Sebagai contoh untuk menyelesaikan konsep penjumlahan dalam 

matematika, seorang anak tidak hanya menggunakan kecerdasan logika matematika yang harus 

berhadapan deretan angka-angka, tetapi lebih mudah baginya ketika ia menyelesaikan soal tersebut 

dengan kecerdasan linguistiknya dimana soal tersebut diberikan dalam bentuk cerita yang lebih 

mudah untuk dimengerti olehnya.  

Selanjutnya Jasmine (2004:1-2) menjelaskan bahwa pembelajaran dengan kecerdasan jamak 

sangatlah penting untuk mengutamakan perbedaan individual pada anak didik. Implikasinya 

teori dalam proses pendidikan dan pembelajaran adalah bahwa pendidik perlu memperhatikan 

modalitas kecerdasan 



 
 

 
 

Pengembangan Asesmen Perkembangan Anak            201 

 
 
 

 

dengan cara menggunakan berbagai strategi dan pendekatan sehingga anak akan dapat belajar 

sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing.  
Berikut ini akan dipaparkan tentang lembar asesmen perkembangan anak yang dikembangkan 

berdasarkan indikator dari aspek kecerdasan jamak (Sujiono, 2008: lampiran disertasi) 

 

ASESMEN PERKEMBANGAN ANAK  

Program Kegiatan Bermain Kreatif Berbasis Kecerdasan Jamak  

Bagi Anak Usia 3-4 Tahun  

(Yuliani Nurani, Disertasi, 2008:437) 

 

Nama anak : …………………………………… Nama Guru : ……………………… 

Usia : …………………………………… Kelompok : Bermain  

Tempat/Tanggal lahir : …………………………………… Smt / Minggu : II / ke 1-4  

Keterangan Kriteria Penilaian       

BT = Belum Teramati (0) B = Berkembang (2)  

MB = Mulai Berkembang  (1) K = Konsisten (3)  

Bidang Pengembangan  
Indikator 

   Kriteria Penilaian Komentar 

dan Aspek Kecerdasan Jamak 
   

BTMBB K Guru       
 Pengembangan Fisik/ Bodily Kinestetic: 

 
Motorik kasar • Dapat berlari dengan cepat 

 • Dapat berjalan lurus dengan membawa gelas berisi air. 

 • Dapat bermain dengan bola : menangkap dan .melempar 

 • Dapat melakukan gerak senam sederhana dengan mengikuti irama lagu. 

 • Dapat menirukan gerakan melalui senam fantasi sesuai irama lagu 

Motorik halus • Dapat meremas kertas untuk membuat suatu karya 

 • Dapat mengoles mentega pada roti 

 • Dapat menggunakan benda dengan benar sesuai dengan fungsinya 

 • Dapat menjahit alas makan. 
   

2. Pengembangan Perilaku:   

2.1. Interpersonal • Dapat menunjukkan rasa sayang pada anggota keluarga 

 • Dapat mengenal sikap dan sifat yang baik dari anggota keluarga 

 • Dapat menunjukkan empati pada orang lain 

 • Dapat sabar menunggu giliran 
   

2.2. Intrapersonal • Dapat menunjukkan rasa percaya diri saat mengerjakan tugas. 

 • Dapat melakukan kegiatan sendiri. 

 • Dapat menggunakan toilet. 

 • Dapat mengenal dan mengikuti aturan. 

 • Dapat berdisiplin melalui kegiatan sehari-hari. 
   

2.3. Spiritual • Dapat mengucapkan doa 

 • Dapat menirukan sikap saat berdoa 

 • Dapat menggunakan kalimat pujian “syukur atas nikmatNYA 

 • Dapat mengenal sifat Tuhan secara sederhana “maha pemberi 

 • Dapat mengenal makanan yang sehat dan halal bagi keluarga 
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Bidang Pengembangan  
Indikator 

Kriteria Penilaian Komentar 

dan Aspek Kecerdasan Jamak 
 

BT MB B K Guru   
        

2.4. Naturalistik • Dapat membedakan peralatan yang sering digunakan : Aku, Ayah dan       
  Ibu.      

 • Dapat mengenal cara membantu orang lain.      

 • Dapat mengenal lingkungan sekitar melalui panca indera: “aneka rasa”.       

 • Dapat mengenal lingkungan rumah dan menjaganya      

 • Dapat mengenal air bersih dan sehat untuk digunakan dalam kehidupan       

  sehari-hari      

 • Dapat mengenal dan mencampur bahan dalam kegiatan percobaan      

  sederhana      
        

3. Pengembangan Kognitif:        

3.1. Logika Matematika • Dapat membedakan ukuran besar dan kecil.      
 • Dapat mengenal konsep angka 1-3.      

 • Dapat memasang benda sesuai dengan pasangannya      

 • Dapat mengenali kegiatan di waktu: pagi, siang dan malam hari      

 • Dapat mengenal konsep makanan dengan gizi seimbang      

 • Dapat mengenal konsep “terjadinya banjir” melalui percobaan sederhana       
        

3.2. Visual Spasial • Dapat mengenal warna      

 • Dapat mengelompokkan sesuatu menurut warna dasar      

 • Dapat menyebutkan kembali benda-benda yang baru dilihat.      

 • Dapat menyebutkan kembali urutan kegiatan : misalnya urutan kegiatan       

  dalam menyikat gigi      

        

4. Pengembangan Bahasa :        

Linguistik • Dapat menyebutkan nama aneka buah dan sayuran yang diketahuinya.       
 • Dapat menjawab pertanyaan sederhana tentang tugas anggota      

  keluarga, guna makan, guna pakaian dan kegiatan sehari-hari.      

 • Dapat mengungkapkan sesuatu dengan kalimat pendek      

 • Dapat bercerita tentang ” diri sendiri.      

 • Dapat menceritakan makanan,minuman kesukaanku dan keluarga.       

        

5. Pengembangan Seni        

5.1. Musikal • Dapat bertepuk tangan mengikuti irama lagu      
 • Dapat menyanyikan beberapa lagu anak .      

 • Dapat mengekspresikan gerakan sesuai dengan irama lagu.      

 • Dapat mengenal dan memainkan alat musik sederhana      

 • Dapat bermain alat musik dari botol bekas.      

 • Dapat ber-pantomim gaya seseorang yang dikenalnya.      

 • Dapat bermain peran.      

5.2. Visual Spasial • Dapat melakukan Finger Painting.      
 • Dapat men- stempel dengan tangan.      

 • Dapat men-stempel dengan bibir.      

 • Dapat menempel dengan lem “ buah Strawberry”      

 • Dapat menghias botol bekas dengan kertas warna warni.      
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Narasi Laporan Asesmen Perkembangan Anak: .............................................................................................  

....................................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................... 

 

Lampiran : Klipping Portofolio Perkembangan Anak (+ Dokumentasi hasil karya anak) 
 
 
 

 

Mengetahui Jakarta,  

Kepala Kelompok Bermain, Guru kelas, 
 
 
 

 

(...........................................) (...........................................) 
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Contoh : Hasil Catatan Lapangan berdasarkan kegiatan bermain yang dilakukan melalui 

kemunculan 4 Karakteristik Proses Kreatif. 
 
 

Waktu   Nama Kegiatan: FUN COOKING 
    

  Deskripsi : 
    

  Ruang kelas di desain berbeda dari biasanya, meja dan kursi makan diletakkan dan disusun di ruang bermain, hal ini memberi  

  kesan yang berbeda dan membuat anak-anak bertanya-tanya. 

Kode : CL6/M2H1  Shafa “Ada apa sih bu….ko mejanya disini?, kita mau ngapain bu Dwi?” (kelancaran, kelenturan) 

  Ibu guru menjelaskan bahwa hari ini aka nada kegiatan fun cooking, anak-anak menyambut dengan antusias. 

Minggu ke: 2  Bu guru menyebutkan bahan-bahan yang akan digunakan untuk fun cooking antara lain: roti, mentega, pisau, coki-coki dan permen. 

  Kemudian menjelaskan cara pembuatannya. Anak-anak tertarik, mereka mendekati Ibu guru dan ingin memegang.  

Hari ke: 1  Shafa: “boleh dimakan ga?, aku suka coki-coki” (kelancaran, kelenturan) 

  Karin: aku mau bikin sendiri, nanti bikin jadi muka macan (elaborasi) 

Hari/Tanggal  Zahra: aku juga mau buat sendiri (kelancaran, kelenturan) 

  Anak-anak duduk dibangku yang telah tersedia, guru membagikan celemek, Neva menolak untuk mengenakan celemek. 

Pengamatan:  Dalam prosesnya beberapa anak kesulitan untuk menggunakan coklat pasta karena lubang pada kemasan coklat pasta terlalu  

  kecil sehingga beberapa anak harus dibantu oleh ibu guru. Beberapa anak tampak berkreasi dengan roti dan coklat pastanya, ada 

Senin, 13 Februari 2006  anak yang memasang mata dengan posisi miring sebelah dsb. (keaslian, elaborasi, keuletan dan kesabaran)  

  Karin: aku mau bikin hidung macan (sambil mengoles coki-coki di rotinya) (keaslian) 

PKL: 08.20-10.00 WIB  Anak-anak tampak bangga dengan roti hasil kreasinya, mereka berlomba-lomba memanggil ibu guru untuk memperlihatkan hasil 

  karyanya. 

  Zahra: “Ibu…..lihat, Zahra bikin muka orang…” (keaslian, elaborasi) 
     

Refleksi:  
Saat kegiatan sedang berlangsung, ibu guru membimbing anak agar dapat melakukan kegiatan fun cooking ini sendiri, hanya 

sesekali saja ibu guru menawarkan bantuan. Suasana kelas terlihat ceria dan alat-alat permainan yang baru dikeluarkan, membuat 

anak-anak antusias untuk mencoba. (B2, 3.1.Teori Perkembangan Anak)  
Saat kegiatan berlangsung sangat terlihat kreativitas masing-masing anak, hal ini menunjukkan bahwa suasana belajar seperti ini mampu memotivasi 

anak untuk mengembangkan kepercayaan diri, daya kreativitas, kemandirian dan memiliki inisiatif. (B2, 2.1 Erik Erikson dalam Dodge dan Colker) 

 Deskripsi : 

 Pagi ini udara cukup cerah, anak-anak terlihat ceria saat datang disambut oleh bu Dini dan bu Dwi. Setelah anak-anak bermain, ibu 

 Dwi meminta anak-anak membentuk kereta api dan melewati gerbong (bu Dwi dan bu Iyah menjadi gerbongnya untuk memasuki 

Kode : CL7/M2H2 kelas). Kegiatan hari ini dimulai dengan berdoa bersama. Setelah morning meeting, bu guru mengajak anak-anak ke dramatic 

 play area, di area ini sudah disiapkan tiga minuman dengan tiga macam warna (merah, hijau dan hitam). Anak -anak diminta 

Minggu ke: 2 mencicipi setiap minuman tersebut dan menyebutkan warnanya. Setelah kegiatan ini, ibu Dwi memperlih atkan cara membuat 

 susu, bahan-bahan telah disiapkan di atas meja (air, susu bubuk, gelas dan sendok). Bu Dwi mendemonstrasikan cara membuat  

Hari ke: 2 susu. Anak-anak terlihat mendekat dan ingin mencoba, “bu guru ini boleh diminum ya? Dirumahku juga ada bu guru” (kelenturan,  

 kelancaran) 

Hari/Tanggal Shafa: “aku mau buat susu sendiri bu, aku di rumah suka bantuin mama buat susu’” (kelenturan). Setelah anak -anak dipersilahkan 

 duduk di kursi yang telah dipersiapkan, ibu guru membagikan susu yang telah dibawa anak dan mempersilahkan anak-anak untuk 

Pengamatan: membuat susu sendiri. 

 Hana: menuangkan air terlalu banyak, susunya tumpah dan tumpahannya dimainkan. 

Rabu, 15 Februari 2006 Shafa: memasukkan air ke dalam gelas dengan hati-hati kemudian mengaduk susunya pelan-pelan karena takut tumpah, lalu 

 diminum (takaran airnya ± ¾ gelas) (keuletan dan kesabaran) 

PKL: 08.20-10.00 WIB Dimas: tidak mau minum susu kalau tidak di dot. 

 Anak-anak terlihat aktif dan semangat untuk mencoba dalam kegiatan tersebut, mereka membuat sendiri dan berusaha untuk tidak 

 menumpahkan airnya saat menuang (keuletan dan kesabaran). 
   

Refleksi:  
Guru menjelaskan secara detail bagaimana proses membuat susu (cara menuangkan, mengaduk), guru juga menjelaskan tentang 

sebab akibat (jika menuangkan air kebanyakan, maka akan tumpah dan lain-lain). Hal ini akan menambah pengalaman anak dan 

mengembangkan keterampilan hidup sehari-hari secara sederhana.  
Kegiatan seperti ini juga dapat mengembangkan kesadaran personal anak, akan menumbuhkan kemandirian dalam diri anak serta keterampilan 

menolong diri sendiri, dan guru juga memotivasi anak untuk dapat menunjukkan kompetensi diri masing-masing anak. (B2, 5.1 Kesadaran Personal) 
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Pelaksanaan Asesmen Perkembangan Anak 
 

Asesmen harus dilaksanakan secara kontinu, berkelanjutan, serta diarahkan untuk proses dan hasil. 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam melaksanakan asesmen perkembangan anak usia dini adalah; 

pengumpulan data, verifikasi data, pengolahan data, dan penafsiran data hasil asesmen. 

Ketika mengumpulkan data atau informasi, perlu memperhatikan kriteria-kriteria berikut: 

kredibilitas, kepraktisan, ketepatan waktu, keakuratan, kemudahan dalam menganalisis, 

keobjektifan, ruang lingkup, kejelasan memadai, kegunaan, keseimbangan, dan keefektifan biaya.  

Adapun kriteria yang harus diperhatikan dalam pengumpulan data adalah: bebas dari bias, 

efisiensi, karakteristik, dan kesesuaian dengan tujuan. 

 

Pengumpulan Data melalui Pengamatan 
 

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa pengamatan dapat dilakukan dengan: 

 Pengamatan dengan Menggunakan Format Terbuka  
Pengamatan yang dilaksanakan dengan menggunakan format terbuka dilakukan dengan 

menuliskan seluruh kejadian yang diamati secara alamiah. Hal ini mengharuskan pengamatan 

dilakukan secara objektif sehingga kejadian yang diamati merupakan data yang faktual. 

Dengan demikian, catatan pengamatan tidak berupa interpretasi, asumsi, atau dugaan 

terhadap hal-hal yang diamati melainkan merupakan fakta berdasarkan apa yang dilihat dan 

didengar, bukan apa yang dirasakan pengamat.  
Penulisan format pengamatan terbuka dapat dilakukan dengan: (1) menerangkan kegiatan 

yang dilakukan anak usia dini, (2) menuliskan penggunaan kata anak usia dini, (3) 

menjelaskan gerak tubuh anak usia dini, (4) menjelaskan ekspresi wajah anak usia dini, atau 

(4) menjelaskan karya yang dibuat anak usia dini.  
Adapun yang termasuk interpretasi, asumsi, dan dugaan dapat berupa: (1) pemberian label 

(seperti anak usai dini pemalu, periang, kreatif, dan sebagainya), (2) maksud (seperti anak usia 

dini mendekati temannya dengan maksud untuk berbagi alat), (3) hasil asesmen (seperti anak 

usia dini bekerja kurang rapi, hasil kerjanya bagus, dan sebagainya), (4) pernyataan negative 

(seperti anak usia dini itu malas, penakut, dan sebagainya).  
Berikut contoh alat (instrumen) yang dapat digunakan dalam mengasesmen perkembangan 

anak usia dini: 
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Contoh Format Pengamatan Terbuka  
 

 
Nama : Bannu Lembaga : Kelompok Bermain 

Tempat : Dalam kelas Kelompok : Sofa (3-4 tahun) 

Pencatat : Janah (Guru) Tanggal : 20 Maret 2006 

 
Peristiwa :  
Ketika kegiatan gambar seri sedang berlangsung, Bannu datang kepada guru memperlihatkan gambar 

yang dibuatnya. Sebuah gambar seri tentang kegiatan rutinitas keseharian, ketiga gambar yang 

dibuatnya menunjukkan kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukannya di pagi, siang dan malam hari. 

Ketika guru meminta memperlihatkan hasil karyanya kepada teman-temannya, Bannu menolak. 

Bahkan dia segera membawa gambar tersebut dan duduk kembali di atas karpet. 

 
Interpretasi:  
Bannu adalah seorang anak yang memiliki daya ingat baik. Ia dapat mengekspresikan gambar tentang rutinitas 

keseharian yang dialaminya dalam kehidupan sehari-hari. Namun Bannu merupakan anak yang pendiam. 

 

 

 Pengamatan dengan Menggunakan Daftar Ceklis (Checklist)  
Pada pengamatan dengan menggunakan daftar ceklis, penilai memberikan tanda pada pilihan 

yang tersedia untuk masing-masing aspek yang diamati. Misal: jarang (J), kadang-kadang (K), 

dan sering (S) atau belum teramati (BT). Mulai berkembang (BM), Berkembang (B) dan 

Konsisten (K), atau skala lainnya sesuai dengan aspek perkembangan yang diamati.  
 
 

 
 Nama Anak Bamby   Banni    Bannu  

Bidang dan Indikator 

             

 
BT MB B K BT MB B K BT MB B K 

Perkembangan 
 

             
 

Moral dan Nilai-nilai agama: 
 

 Mampu menirukan sikap berdo’a 
 

 Mampu berpartisipasi dalam hal keagamaan 
 

 Mampu menyenyikan lagu kagamaan 

Sosial, Emosional dan Kemandirian: 

 
 Mampu menunjukkan rasa percaya diri dalam 

mengerjakan tugas 
 

 Mampu membereskan alat mainan setelah selesai bermain 

 
 Mampu menunjukkan sikap kehati-hatian saat 

menggunakan barang milik orang lain. 

 
Keterangan :  
BT : Belum Teramati  
MB : Mulai berkembang  
 :

 Berkembang K : 

Konsisten 
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 Pengamatan Melalui Catatan Anekdot (Anecdotal Record)  
Pada pengamatan dengan menggunakan catatan anekdot, pengamat mencatat kejadian-

kejadian khusus yang dilakukan atau dialami anak usia dini. Untuk itu, penulisan catatan 

anekdot dibuat secepatnya setelah pengamatan. Pengamat mencatat secara teliti apa dan 

bagaimana kejadiannya, bukan bagaimana menurut pengamat. Artinya data yang 

dikumpulkan merupakan data khusus yang terjadi pada anak yang diamati. 

 

Nama : Banni  
Umur : 4 tahun  

Hari/tanggal : 20 Maret 2006  

Perkembangan yang diamati : Sosial, Emosional dan Kemandirian 

Pengamatan : Ibu Iyah  
   

Kejadian  Komentar 
  

Praktek langsung membuat Banni tidak mau membuat susu bersama dengan 

susu sendiri  temannya, dia hanya tersenyum dan memainkan 

  sendok dengan tangannya 
    

 

 

Pengumpulan Data melalui Penugasan 
 

Pengumpulan data melalui penugasan dapat dilakukan dengan memberikan penilaian terhadap 

tugas yang dilakukan anak usia dini. Penilaian dapat dilakukan dengan menggunakan format 

penilaian kualitatif atau format berskala.  

Guru anak usia dini dapat membuat format yang dapat digunakan secara kontinu sehingga 

memudahkan dalam menganalisis perkembangan dari hasil penugasan yang dilakukan. 

 

 Pengumpulan Data melalui Format Penugasan 

 

Nama : Bannu Usia : 4 tahun 4 bulan  

     

No Hari/Tanggal Jenis Penugasan Aspek Penugasan Hasil 
     

1 Senin, 27 November 2008 Membuat Susu sendiri Persiapan bahan dan alat yang akan Dapat membuat teh manis 

   digunakan dengan benar 
   Proses membuat susu sendiri  
     

2     

     

3     
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 Pengumpulan Data melalui Format Penugasan Berskala 

 

Nama : Bannu Usia : 4 tahun 4 bulan   
 No  Hari/Tanggal Jenis Penugasan Aspek Penugasan  Hasil  

      BT MB B 

1   Senin 27 November 2008 Membuat Susu Persiapan bahan dan alat    

     yang akan digunakan   
     

Proses membuat susu sendiri   
        

2         

Keterangan :      
BT : Belum Teramati      

MB : Mulai berkembang      

B : Berkembang       

 

Pengumpulan Data melalui Unjuk Kerja 
 

Pengumpulan data melalui unjuk kerja dapat dilakukan dengan memberikan penilaian terhadap 

kegiatan yang dilakukan anak usia dini. Penilaian dapat dilakukan dengan menggunakan format 

penilaian kualitatif atau penilaian berskala.  

Guru anak usia dini dapat membuat format yang dapat digunakan secara kontinu sehingga 

memudahkan dalam menganalisis perkembangan dari hasil penugasan yang dilakukan. 

 

 Pengumpulan Data melalui Format Unjuk Kerja 
 

Nama : Bannu Usia : 4 tahun 4 bulan  
No Hari/Tanggal Kegiatan Pembelajaran Aspek yang dinilai Hasil 

1Senin 27 November 2008  Berjalan dengan benar Anak mampu berjalan dengan membawa 

  Keseimbangan (air tidak tumpah) gelas berisi air tanpa tumpah.   
 Keberanian 

2  
3 

 

 Pengumpulan Data melalui Format Unjuk Kerja Berskala 
 

Nama : Bannu Usia : 4 tahun 4 bulan    

No Hari/Tanggal Kegiatan Pembelajaran Aspek yang dinilai 
 Hasil 

BT MB B      

1  Senin 27 November 2008 Berjalan dengan membawa gelas berisi air Berjalan dengan benar    

    Keseimbangan (air tidak tumpah)  





    Keberanian   

2        

3        

Keterangan :      
BT : Belum Teramati      

MB : Mulai berkembang      

B : Berkembang       
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Pengumpulan Data melalui Hasil Karya 
 

Pengumpulan data melalui hasil karya dapat dilakukan dengan memberikan penilaian terhadap 

hasil karya yang dilakukan anak usia dini. Penilaian dapat dilakukan dengan menggunakan 

format penilaian kualitatif atau penilaian berskala.  

Guru anak usia dini dapat membuat format yang dapat digunakan secara kontinu sehingga 

memudahkan dalam menganalisis perkembangan dari hasil penugasan yang dilakukan. 

 

 Pengumpulan Data melalui Format Hasil Karya 

Nama : Bannu Usia : 4 tahun 4 bulan  
No Hari/Tanggal Kegiatan Pembelajaran Aspek yang dinilai Hasil 

     

1 Senin 27 November 2008 Menggambar seri Kesesuaian dengan tema Gambar sesuai tema 

  Rutinitas keseharian anak Imaginasi Imaginasi anak baik 

   Warna Sudah berani menggunakan 
    bermacam-macam warna 
     

2     
     

3      
 

 Pengumpulan Data melalui Format Hasil Karya Berskala 
 

Nama : Bannu Usia : 4 tahun 4 bulan     
No Hari/Tanggal Kegiatan Pembelajaran Aspek yang dinilai Hasil    

        

    BT MB B K 
        

1 Senin 27 November 2008 Menggambar seri Kesesuaian dengan tema     

  Rutinitas keseharian anak Imaginasi     

   Warna       
2 

 
3 

 
Keterangan :  
BT : Belum Teramati  
MB : Mulai berkembang  
 : Berkembang 

K : Kurang 

 

Pengumpulan Data melalui Wawancara 
 

Pengumpulan data melalui wawancara dapat dilakukan dengan memberikan penilaian terhadap 

hasil wawancara dengan anak usia dini. Penilaian dapat dilakukan dengan menggunakan format 

penilaian kualitatif atau format berskala.  

Guru anak usia dini dapat membuat format yang dapat digunakan secara kontinu sehingga 

memudahkan dalam menganalisis perkembangan dari hasil penugasan yang dilakukan. 
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 Format Wawancara (Percakapan) 

 

Nama : Bannu  Usia : 4 tahun 4 bulan  

No Hari/Tanggal Kegiatan Pembelajaran 
  Aspek yang 

Hasil   
Ditanyakan       

      

1 Senin 27 November 2008 Tanya jawab tentang  Identitas diri: Dapat menyebutkan nama lengkap 

  identitas diri: nama, jenis   Nama Lengkap dengan benar 

  kelamin, dan anggota   Nama Panggilan Dapat menyebutkan nama panggilan 

  keluarga   Jenis Kelamin dengan benar 

     Jumlah Anggota Keluarga Dapat menyebutkan jenis kelamin 

     Nama Ayah Dapat menyebutkan jumlah anggota 

     Nama Ibu keluarga 

     Nama Kakak Dapat menyebutkan nama ayah, ibu, 

     Nama Adik kakak dan adik 
       

2       
       

3        
 

 Format Wawancara (Percakapan) Berskala 

 

Nama : Bannu Usia : 4 tahun 4 bulan    

No Hari/Tanggal Kegiatan Pembelajaran 
 

Aspek yang Ditanyakan 
 Hasil  

     

 

BT MB B K      
        

1 Senin 27 November Tanya jawab tentang identitas diri: nama, Identitas diri:     
 2008 jenis kelamin, dan anggota keluarga  Nama Lengkap     

    Nama Panggilan     

    Jenis Kelamin     

    Jumlah Anggota Keluarga     

    Nama Ayah     

    Nama Ibu     

    Nama Kakak     

    Nama Adik     

         

2         
         

3         
          

 
 

 

Cara Menginterpretasikan Hasil Asesmen 
 

Dalam memberikan interpretasi hasil asesmen didasarkan pada kriteria yang dirumuskan secara 

jelas dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga hasil asesmen merupakan data actual. Untuk 

itu, guru anak usia dini harus menginterpretasikan seluruh data tentang perkembangan anak usia 

dini yang diperoleh berdasarkan berbagai teknik baik pengamatan, penugasan, unjuk kerja, hasil 

karya, maupun wawancara. Interpretasi dilakukan sesuai dengan aspek perkembangan. Dengan 

demikian, guru anak usia dini menginterpretasikan data per aspek perkembangan anak yang 
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Cara Melaporkan Hasil Asesmen 
 

Hal terakhir yang harus diperhatikan dalam merencanakan asesmen perkembangan anak usia dini 

adalah menentukan cara melaporkan hasil asesmen perkembangan anak usia dini. Pada langkah 

ini, guru anak usia dini harus mampu menentukan cara melaporkan hasil asesmen perkembangan 

sehingga laporan asesmen perkembangan merupakan profil anak usia dini yang diasesmen.  

Hal-hal yang harus dipersiapkan adalah menentukan format yang sesuai sehingga mampu 

melaporkan hasil asesmen perkembangan anak usia dini secara komprehensif; waktu pelaporan 

hasil asesmen; dan sasaran hasil asesmen. 

 

Pengumpulan Data melalui Portofolio 
 

Ketika membuat portofolio, guru anak usia dini hendaknya secara berkesinambungan mengumpulkan 

semua hasil karya anak dari berbagai teknik asesmen yang digunakan. Selanjutnya diproses sehingga 

didapat hasil asesmen secara komprehensif. Hasil asesmen berdasarkan portofolio ini dilaporkan 

kepada orang tua sebagai bentuk laporan perkembangan anak usia dini selama mengikuti kegiatan. 

Dalam mengembangkan portofolio hendaknya mengikuti proses sebagai berikut:  

 Menentukan tujuan asesmen,  
 Mengumpulkan dan menyusun berbagai data yang berkaitan dengan perkembangan anak 

usia 

dini, 

 Memilih hasil karya yang akan dĳadikan kunci kemajuan perkembangan anak usia dini, 

 Menentukan bagian-bagian yang perlu diberi komentar, 

 Memberikan kesimpulan umum terhadap perkembangan anak usia dini. 

 

Verifikasi Data 
 

Pada langkah ini, guru anak usia dini melakukan verifikasi terhadap data yang dikumpulkan. 

Verifikasi dimaksudkan untuk mempersiapkan data sehingga siap untuk diolah. Verifikasi data 

dilakukan terhadap masing-masing aspek perkembangan anak usia dini. Dengan demikian, guru 

anak usia dini memiliki hasil asesmen yang siap diolah dan dianalisis.  

Verifikasi data dapat dilakukan dengan membuat rekapitulasi setiap hasil asesmen 

berdasarkan berbagai teknik yang digunakan. Berikut contoh format rekapitulasi hasil asesmen: 

 

  REKAPITULASI HASIL PENGAMATAN  

 Nama : ……………… Usia : ………………………. 
No Hari/Tanggal Kegiatan Pembelajaran Aspek yang Diamati Hasil Pengamatan 
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  REKAPITULASI ANECDOTAL RECORD  

 Nama : ………………  Usia : ……………Tahun 
Hari/Tanggal  Nama Peristiwa Interpretasi Keterangan 

      

      

      
 
 

  REKAPITULASI HASIL PENUGASAN  

 Nama : ……………… Usia : ……………..... 
No Hari/Tanggal Jenis Penugasan Aspek Penugasan Hasil Pengamatan  

 
1 

 
2 

 

 
3 

 

 

  REKAPITULASI HASIL UNJUK KERJA  

 Nama : ……………… Usia : …………….....  
No Hari/Tanggal Kegiatan Pembelajaran Aspek yang Dinilai Hasil   
1 

 
2 

 
3 

 
 
 

 

  REKAPITULASI HASIL KARYA 

 Nama : ………………  Usia : ……………..... 
No Hari/Tanggal Kegiatan Pembelajaran Aspek yang Dinilai  Hasil 

      

      

1      

2 
     

3      
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 REKAPITULASI HASIL WAWANCARA (PERCAKAPAN)  

 Nama : ……………… Usia : …………….....  
No Hari/Tanggal Kegiatan Pembelajaran Aspek yang Ditanyakan Hasil   
1 

 
2 

 
3 

 
 
 

 

Pengolahan Data 
 

Pengolahan data dilakukan terhadap masing-masing hasil pengumpulan data sesuai komponen yang 

dinilai. Pada kegiatan ini, guru anak usia dini melakukan pengolahan baik terhadap data dalam bentuk 

kuantitatif maupun kualitatif yang dĳaring dengan menggunakan berbagai teknik asesmen sebagaimana 

telah dikemukakan. Kedua jenis data hasil asesmen perkembangan anak ini diolah dengan menggunakan 

studi komparasi antara data yang diperoleh dengan kriteria yang telah ditentukan. Berdasarkan studi 

komparasi ini diperoleh data tentang kesesuaian atau ketidaksesuaian antara data yang diperoleh di 

lapangan, yakni data tentang aspek perkembangan anak usia dini pada rentang usia tertentu. 

 

Penafsiran Data 
 

Pada kegiatan ini, penilai melakukan penafsiran data yang telah diolah sesuai dengan kebutuhan. 

Penafsiran data dilakukan baik terhadap data kuantitatif maupun kualitatif. Hasil pengolahan data 

kuantitatif, yakni dalam bentuk angka ditafsirkan oleh guru anak usia dini sehingga data tersebut 

memiliki makna sesuai tujuan asesmen. Artinya, data yang telah diolah dalam bentuk angka 

ditafsirkan sehingga menjadi gambaran secara kualitatif dari objek atau aspek yang diasesmen. 

Data yang telah dianalisis dan ditafsirkan dĳadikan bahan untuk mengambil suatu keputusan 

tindakan yang dapat diberikan terhadap informasi tersebut. Analisis dan penafsiran data diharapkan 

dapat melibatkan keluarga, sumber data pada saat observasi, dan anak usia dini yang diasesmen. 

Dalam memberikan penafsiran atau interpretasi hasil asesmen didasarkan pada kriteria yang 

dirumuskan secara jelas dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga hasil asesmen merupakan 

data aktual. Artinya, data hasil penilaian merupakan laporan perkembangan anak usia dini. 

Dengan demikian, keputusan yang diberikan guru anak usia dini merupakan data aktual tentang 

kemajuan perkembangan yang dicapai anak usia dini tersebut. 
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Prinsip-prinsip penting dalam menganalisis adalah tidak berlebihan, mencatat perbedaan efek 

dan kondisi, menggunakan teknik yang bervariasi, mayakini asumsi, menggunakan metode yang 

sesuai dengan sasaran dan maksud asesmen, menggunakan metode yang praktis, dan teliti.  

Berikut adalah petunjuk yang dapat digunakan dalam interpretasi data: 

 Dilakukan dengan bervariasi dan menghindari dampak 

 Berhati-hati dengan efek samping 

 Memperhatikan konfirmasi dan konsistensi dengan sumber informasi lainnya 

 Mengetahui kapan harus mengakhiri  
 Mempertimbangkan dan menyebutkan batasan dari metode yang digunakan dalam 

menganalisis. 

 

Pelaporan Asesmen Perkembangan Anak 
 

Melaporkan hasil asesmen perkembangan anak usia dini dilakukan untuk mengkomunikasikan 

kepada pihak yang berkepentingan. Hal ini diberikan sesuai dengan tujuan pelaksanaan asesmen.  

Agar diperoleh laporan hasil asesmen yang sesuai dengan tujuan, maka ketika melaporkan 

informasi perlu diperhatikan pertanyaan-pertanyaan kunci sebagai berikut: 

 Siapa yang akan diberi laporan asesmen? 

 Apa isi yang harus dimuat dalam laporan asesmen? 

 Bagaimana bentuk laporan (lisan, tulisan atau bentuk lainnya)? 

 Bagaimana format laporan yang digunakan? 

 Bagaimana anda membantu pengguna menginterpretasi dan menggunakan laporan? 

 

Penentuan pihak yang berkepentingan dengan laporan hasil asesmen tentunya didasarkan 

pada tujuan asesmen yang dilaksanakan. Hal ini dilakukan secara komprehensif sehingga hasil 

asesmen dapat dimanfaatkan oleh pihak yang berkepentingan. Pihak yang berkepentingan dengan 

laporan hasil asesmen perkembangan anak usia dini diantaranya: Pemimpin Lembaga, Ketua 

Yayasan, Masyarakat pengguna (orang tua), dan Organisasi lainnya yang terkait. 
 

Laporan hasil asesmen dapat disajikan dalam bentuk deskriptif yang memuat tentang: 

kekuatan dan kelemahan. Komponen-komponen tersebut menggambarkan profil perkembangan 

anak usia dini yang diasesmen. Kedua komponen tersebut dĳabarkan secara menyeluruh terkait 

dengan semua objek yang diasesmen (seluruh aspek perkembangan anak usia dini). Berdasarkan 

komponen-komponen tersebut pihak yang berkepentingan dapat menggunakan hasil asesmen 

sesuai dengan tujuan asesmen. Artinya, dengan melaporkan kekuatan dan kelemahan anak, maka 

pengguna laporan hasil asesmen perkembangan anak usia dini dapat melihat: 

 Uraian perkembangan anak secara umum  
 Uraian perkembangan kemampuan anak yang menonjol atau lebih pada semua aspek 

perkembangan 

 Uraian perkembangan kemampuan anak yang masih perlu ditingkatkan 
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Berikut contoh format yang dapat digunakan untuk membuat laporan hasil asesmen: 

 

 Nama : ……………… Usia : ………………………. 
No Program Aspek Perkembangan Kekuatan Kelemahan 

     

1 Pengembangan Moral dan Nilai-nilai Agama   
 

Pembiasaan 
   

 Sosial, Emosional, dan Kemandirian   
     

2 Pengembangan Berbahasa   
 

Kemampuan 
   

 Kognitif   
 

Dasar 
   

 
Fisik/Motorik 

  
    
     

  Seni   
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ASESMEN PERKEMBANGAN ANAK  

Program Kegiatan Bermain Kreatif Berbasis Kecerdasan Jamak 

 

Nama anak : …………………………... Kelompok : Bermain  

Tempat/Tanggal Lahir : …………………………... Semester/Minggu : II / ke 1-4  

Usia : ………………………….. Jenis Kelamin : ……………………….. 

Nama Guru : ………………………….. Periode : Februari – Maret 

      

Bidang Pengembangan  
Indikator 

 Kriteria Penilaian Komentar 

dan Aspek Kecerdasan Jamak 
 

BTMBB K Guru     
 Pengembangan Fisik/ Bodily Kinestetic: 

 
Motorik kasar • Dapat berlari dengan cepat 

 • Dapat berjalan lurus dengan membawa gelas berisi air. 

 • Dapat bermain dengan bola : menangkap dan .melempar 

 • Dapat melakukan gerak senam sederhana dengan mengikuti irama lagu. 

 • Dapat menirukan gerakan melalui senam fantasi sesuai irama lagu 

Motorik halus • Dapat meremas kertas untuk membuat suatu karya 

 • Dapat mengoles mentega pada roti 

 • Dapat menggunakan benda dengan benar sesuai dengan fungsinya 

 • Dapat menjahit alas makan. 
   

2. Pengembangan Perilaku:   

2.1. Interpersonal • Dapat menunjukkan rasa sayang pada anggota keluarga 

 • Dapat mengenal sikap dan sifat yang baik dari anggota keluarga 

 • Dapat menunjukkan empati pada orang lain 

 • Dapat sabar menunggu giliran 
   

2.2. Intrapersonal • Dapat menunjukkan rasa percaya diri saat mengerjakan tugas. 

 • Dapat melakukan kegiatan sendiri. 

 • Dapat menggunakan toilet. 

 • Dapat mengenal dan mengikuti aturan. 

 • Dapat berdisiplin melalui kegiatan sehari-hari. 
   

2.3. Spiritual • Dapat mengucapkan doa 

 • Dapat menirukan sikap saat berdoa 

 • Dapat menggunakan kalimat pujian “syukur atas nikmatNYA 

 • Dapat mengenal sifat Tuhan secara sederhana “maha pemberi 

 • Dapat mengenal makanan yang sehat dan halal bagi keluarga 
   

2.4. Naturalistik • Dapat membedakan peralatan yang sering digunakan : Aku, Ayah dan 

  Ibu. 

 • Dapat mengenal cara membantu orang lain. 

 • Dapat mengenal lingkungan sekitar melalui panca indera: “aneka rasa”. 

 • Dapat mengenal lingkungan rumah dan menjaganya 

 • Dapat mengenal air bersih dan sehat untuk digunakan dalam kehidupan 

  sehari-hari 

 • Dapat mengenal dan mencampur bahan dalam kegiatan percobaan 

  sederhana 
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Bidang Pengembangan  
Indikator 

Kriteria Penilaian Komentar 

dan Aspek Kecerdasan Jamak 
 

BT MB B K Guru   
        

3. Pengembangan Kognitif:        

3.1. Logika Matematika • Dapat membedakan ukuran besar dan kecil.      
 • Dapat mengenal konsep angka 1-3.      

 • Dapat memasang benda sesuai dengan pasangannya      

 • Dapat mengenali kegiatan di waktu: pagi, siang dan malam hari      

 • Dapat mengenal konsep makanan dengan gizi seimbang      

 • Dapat mengenal konsep “terjadinya banjir” melalui percobaan sederhana       
        

3.2. Visual Spasial • Dapat mengenal warna      

 • Dapat mengelompokkan sesuatu menurut warna dasar      

 • Dapat menyebutkan kembali benda-benda yang baru dilihat.      

 • Dapat menyebutkan kembali urutan kegiatan : misalnya urutan kegiatan       

  dalam menyikat gigi      

        

4. Pengembangan Bahasa :        

Linguistik • Dapat menyebutkan nama aneka buah dan sayuran yang diketahuinya.       
 • Dapat menjawab pertanyaan sederhana tentang tugas anggota      

  keluarga, guna makan, guna pakaian dan kegiatan sehari-hari.      

 • Dapat mengungkapkan sesuatu dengan kalimat pendek      

 • Dapat bercerita tentang ” diri sendiri.      

 • Dapat menceritakan makanan,minuman kesukaanku dan keluarga.       

        

5. Pengembangan Seni        

5.1. Musikal • Dapat bertepuk tangan mengikuti irama lagu      
 • Dapat menyanyikan beberapa lagu anak .      

 • Dapat mengekspresikan gerakan sesuai dengan irama lagu.      

 • Dapat mengenal dan memainkan alat musik sederhana      

 • Dapat bermain alat musik dari botol bekas.      

 • Dapat ber-pantomim gaya seseorang yang dikenalnya.      

 • Dapat bermain peran.      

5.2. Visual Spasial • Dapat melakukan Finger Painting.      
 • Dapat men- stempel dengan tangan.      

 • Dapat men-stempel dengan bibir.      

 • Dapat menempel dengan lem “ buah Strawberry”      

 • Dapat menghias botol bekas dengan kertas warna warni.      
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Narasi Laporan Asesmen Perkembangan Anak: .............................................................................................  

....................................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................... 

 

Lampiran : Klipping Portofolio Perkembangan Anak (+ Dokumentasi hasil karya anak) 
 
 
 

 

Mengetahui Jakarta, .....................  

Kepala Lembaga Pendidikan, Guru kelas, 
 
 
 

 

(...........................................) (...........................................)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Demikianlah hasil penelitian yang dilakukan  

di lembaga pendidikan yang melayani anak  

usia 3-4 tahun 
 

Semoga berguna…., terima kasih. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TOPIK 6 
 

PELAKSANAAN PUNCAK TEMA 
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egiatan puncak tema dikemas dalam sebuah acara hari keluarga bertema “Ceria Bersama Keluarga“. 

Adapun latar belakang dilaksanakannya puncak tema adalah: (1) Setelah tema tentang keluarga 

dilaksanakan selama 4 (empat) minggu, maka sebagai puncaknya perlu diadakan kegiatan yang dapat 

menyatukan berbagai keterampilan yang telah didapat oleh anak, (2) Diharapkan melalui kegiatan ini anak 

semakin terjalin hubungan yang harmonis dan bersifat kekeluargaan antara pihak sekolah dan keluarga anak dan 

(3) Nuansa kegiatan bersifat sederhana tetapi tetap memperhatikan untuk unsur kebebasan berekspresi, 

eksplorasi dan menyenangkan buat anak. 
 
 
 
 
 
 

 

Pengembangan Kegiatan pada Puncak Tema 
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Hari / Tanggal : Sabtu / 4 Maret 2006  

Waktu : 09.00 sampai 12.00 BBWI  

Tempat : Halaman Play Group Al-Karimah  

Bentuk Kegiatan  : Family Day  

Nama Kegiatan : “Ceria Bersama Keluarga“ 

 

Rasional 
 

 Setelah tema tentang keluarga dilaksanakan selama 4 minggu, maka sebagai puncaknya perlu 

diadakan kegiatan yang dapat menyatukan berbagai keterampilan yang telah didapat oleh 

anak  
 Diharapkan melalui kegiatan ini anak semakin terjalin hubungan yang harmonis dan bersifat 

kekeluargaan antara pihak sekolah dan keluarga anak.  
 Nuansa kegiatan bersifat sederhana tetapi tetap memperhatikan untuk unsur kebebasan 

berekspresi, eksplorasi dan menyenangkan buat anak. 

 

Persiapan Pra Kegiatan 
 

 Membentuk susunan panitia kecil dibawah koordinasi Kepala Play Group Al-Karomah. 

 Panitia terdiri dari unsur : guru, asisten peneliti dan wakil orangtua bila bersedia. 

 Seksi yang perlu dibentuk : seksi acara, perlengkapan dan konsumsi. 

 

Pelaksanaan Kegiatan 
 

Kegiatan dilaksanakan di Halaman Play Group Al-Karimah pada hari Sabtu, 4 Maret 2006 dimulai 

pukul 09.00 sampai dengan pukul 12.00 BBWI. 

Adapun susunan acara , sebagai berikut : 

Pembukaan : 

 Penyambutan kedatangan anak dan orangtua 

 Sambutan singkat dari Kepala Play Group tentang tujuan dan kegiatan yang akan dilakukan 

pada hari itu. 

Kegiatan Utama:  

 

No Waktu Jenis Kegiatan Deskripsi Peserta 
     

1 08.30 sampai 09.00 Lomba mencari jepit jemuran di baju Anak jepit jemuran 3-5 buah di baju mama. Ayah ditutup Anak , ibu dan ayah 

  mama matanya hitungan ke 3 dimulai maka para ayah mulai  

   mencari jepit jemuran yang ada di baju mama dipandu  

   oleh anak. Jepit jemuran yang telah diambil semua oleh   

   ayah dialah keluarga yang memenangkan permainan  
     

2 09.00 sampai 09.30 Fun cooking: menghias roti tawar Anak bersama ayah mereka diminta untuk menghias roti Anak dan Ayah 

   tawar dengan bahan yang telah disediakan .  
     

3 09.30 sampai 09.45 Gerak dan Musik Semua anak tampil di depan menyanyikan medley 3 Semua anak 

   lagu dengan ekspresi gerak bebas  
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No Waktu Jenis Kegiatan Deskripsi Peserta 
     

4 09.45 sampai 10.00 Istirahat - - - Semua anak didampingi 

    guru masing-masing 
     

5 10.00 sampai 10.30 Sandiwara Boneka Seorang “guru” tampil memainkan sandiwara boneka, Semua anak, orangtua dan 

   anak- anak duduk didepan didampingi oleh guru dan guru 

   orangtua mereka duduk dijajaran belakang  
     

6 10.30 sampai 11.00 Ekspresi Anak kepada Ibu Setiap anak secara bergiliran memberikan hasil  Anak dan Ibu 

  (hasil karya anak) karyanya di sekolah kepada ibunya dengan  

   mengucapkan sesuatu sebagai persembahan mereka  
     

7 11.00 Sampai 11.30 Tayangan LCD Penayangan kegiatan belajar di kelas bintang kecil dan Semua anak, orangtua dan 

   bintang kejora melalui tema Aku dan Keluargaku guru. 

     

 

Penutup: 

 Pembagian souvenir buat anak 

 Salam perpisahan dari ibu guru 

 

Evaluasi Kegiatan 
 

 Kegiatan berjalan dengan lancar sesuai dengan perencanaan. 

 Keluarga yang hadir sangat menikmati acara dan merasa senang. 

 Guru, anak dan keluarganya menjadi lebih akrab dengan adanya kegiatan ini.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bagan 35 
Kegiatan Puncak Tema 
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Jenis kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari: (1) Pembukaan, dengan deskripsi kegiatan penyambutan 

kedatangan anak dan orangtua oleh guru dilanjutkan dengan sambutan singkat dari kepala kelompok 

bermain dan ibu ketua yayasan tentang tujuan dan kegiatan yang dilakukan pada hari itu (fase persiapan). 
 
 Lomba mencari jepit jemuran di baju ibu, peserta anak, ibu dan ayah, dengan deskripsi kegiatan 

anak berlari dan menjepitkan jepit jemuran 3-5 buah di baju mama. Ayah ditutup matanya hitungan ke 

3 dimulai maka para ayah mulai mencari jepit jemuran yang ada di baju mama dipandu oleh anak. 

Jepit jemuran yang telah diambil semua oleh ayah dialah keluarga yang memenangkan permainan (fase 

pematangan); (3) Fun cooking: menghias roti tawar, peserta anak dan ayah, dengan deskripsi kegiatan 

anak bersama ayah diminta untuk menghias roti tawar dengan bahan yang telah disediakan (fase 

pematangan); (4) Gerak dan Lagu, peserta seluruh anak, dengan deskripsi kegiatan Semua anak tampil 

di depan menyanyikan medley 3 lagu dengan ekspresi gerak bebas (fase ilumniasi); (5) Sandiwara 

Boneka, peserta seluruh anak dengan seorang guru sebagai dalang, dengan deskripsi kegiatan seorang 

“guru” tampil memainkan sandiwara boneka, anak- anak duduk didepan didampingi oleh guru dan 

orangtua mereka duduk dĳajaran belakang; (6) Ekspresi Anak kepada Ibu (hasil karya anak), peserta 

anak, ibu dan ayah, dengan deskripsi kegiatan Setiap anak secara bergiliran memberikan hasil 

karyanya di sekolah kepada ibunya dengan mengucapkan sesuatu sebagai persembahan mereka (fase 

verifikasi); (7) Tayangan Video, peserta anak, orangtua dan guru, dengan deskripsi kegiatan 

penayangan kegiatan belajar di kelas bintang kecil dan bintang kejora melalui tema Aku dan 

Keluargaku; (8) Penutup, dengan deskripsi kegiatan pembagian souvenir buat anak dari guru kepada 

anak diakhiri dengan salam perpisahan dari ibu guru kepada anak dan orangtua. 

 

Nilai Lebih dari Kegiatan Puncak Tema 
 

Berdasarkan hasil pengamatan selama penelitian yang dilakukan oleh penulis kegiatan yang 

sangat menonjol dari acara puncak tema adalah kemitraan dengan orangtua anak. Hal ini sejalan 

dengan model kelas berpusat pada anak yang bertujuan antara lain berusaha membuat anak bebas 

dan aman secara psikologis sehingga senang belajar di sekolah dan meningkatkan kepedulian dan 

kerja sama antara pihak sekolah, keluarga dan masyarakat. Selain itu kelas berpusat pada anak 

bertujuan untuk memberikan pengalaman langsung kepada anak agar mereka dapat membangun 

pengetahuannya sendiri. 
 

Sudah seharusnya kelas-kelas bagi anak usia dini merupakan kelas yang mampu menciptakan 

suasana kelas yang kreatif dan penuh kegembiraan bagi anak. Kurikulum bagi anak usia dini haruslah 

memfokuskan pada perkembangan yang optimal pada seorang anak dan lingkungannya yang 

menggali caranya lewat permainan, serta hubungan dengan orangtua.  
Pada kegiatan puncak tema semua kegiatan merupakan ulangan dari kegiatan mingguan yang 

telah dilakukan berupa kegiatan berkreasi secara langsung “membuat wajah di roti”, kegiatan 

bereksplorasi mencari jepit di baju ibu ataupun mengekspresikan perasaan melalui syair dan lagu. 

Kegiatan tersebut seiring dengan pernyataan bahwa bermain adalah suatu kegiatan yang 

dilakukan berulang-ulang dan menimbulkan kesenangan/kepuasan bagi diri seseorang selain itu 

kegiatan bermain sebagai sarana 
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sosialisasi, diharapkan melalui bermain dapat memberi kesepakatan anak bereksplorasi, 

menemukan, mengekspresikan perasaaan, berkreasi, dan belajar secara menyenangkan sehingga 

bermain harus terbebas dari aturan yang mengikat, bermain adalah aktivitas nyata atau 

sesungguhnya dan bermain fokus pada proses daripada hasil.  

Berbagai alat permainan telah digunakan oleh anak dan guru selama kegiatan berlangsung 

seperti alat bermain permainan sosial dan fantasi (social and fantasy play materials), alat permainan 

eksplorasi dan keterampilan (exploration and mastery play materials ) ,alat permainan gerak, musik 

dan seni (music, art and movement materials ) serta alat permainan motorik kasar (gross motor play 

materials ) dengan 4 (empat) katagori permainan yang sering dilakukan oleh anak, yaitu: (1) 

permainan sensori motor adalah permainan yang berhubungan sensori-perasaan, sentuhan, 

penciuman dan pendengaran , (2) permainan simbolik adalah permainan yang berhubungan 

dengan permainan fantasi, dimana anak-anak mengekspresikan atau menghadirkan ide-denya 

sesuai dengan peran yang ada di lingkungannya, (3) permainan konstruksi permainan yang 

berhubungan dengan keahlian dan seni, dan (4) permainan yang berhubungan dengan peraturan / 

games. 
 

Selain itu pada kegiatan bermain dengan model bermain kreatif di atas, telah berhasil 

dikembangkan kegiatan berdasarkan 3 (tiga) modalitas dalam belajar, yaitu visual , auditorial dan 

kinestetik yang terintegrasi dengan penerapan indikator 9 (sembilan) aspek kecerdasan jamak. 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOPIK 7 
 

Pengembangan Gelaran 
 

Sentra Bermain 



 
 

 
 

226 Pengembangan Gelaran Sentra Bermain 

 
 

 

Batasan Istilah 
 

Gelaran sentra bermain merupakan istilah yang sengaja penulis ciptakan sebagai sebutan lain dari 

suatu pusat kegiatan belajar dan bermain yang selama ini dikenal dengan sebutan SENTRA (di 

kalangan pendidik di Kelompok Bermain) dan AREA (dikalangan guru Taman Kanak-kanak dan 

Raudhatul Athfal) dan ada juga yang masih menggunakan istilah SUDUT kegiatan. 
 

 

Pengertian Gelaran Sentra Bermain 
 

Adapun yang dimaksud dengan GELARAN SENTRA BERMAIN dalam buku ini adalah suatu 

wahana atau wadah atau tempat anak bermain atau beraktivitas lainnya. Jadi gelaran sentra 

bermain adalah pusat kegiatan belajar yang dapat menjadi sarana atau tempat yang dapat 

mengadaptasi perbedaan gaya belajar yang dimiliki oleh anak, tingkat kematangan dan 

perkembangan anak, serta mengantisipasi perbedaan dari latar belakang yang berbeda.  
Prinsip pembelajaran yang diterapkan pada gelaran sentra bermain sama dengan prinsip pembelajaran 

di sentra atau area, yaitu individualisasi pengalaman belajar, dimana setiap anak diperkenankan untuk 

memilih gelaran sentra bermain yang akan digunakan untuk bereksplorasi dan bermain. 

Nilai lebih dari adanya gelaran sentra bermain ini adalah: (1) dapat menjadi alternatif dari model 

pembelajaran sentra/area yang selama ini seolah-olah sulit dilakukan karena keterbatasan ruang atau 

sempitnya lahan yang dimiliki oleh KB, TK atau Pos PAUD; (2) dapat menginspirasi guru dalam 

menciptakan berbagai wahana belajar bagi anak sesuai dengan situasi dan kondisi (contextual learning); 

 cara membuatnya yang mudah dan pemanfaatan bahan yang dapat didaur ulang. Atau dengan 

perkataan lain, gelaran sentra bermain menggunakan (meminjam istilah iklan) prinsip “coca cola” = 

di mana saja, kapan saja, dan siapa saja” dapat menggunakan gelaran sentra bermain; (4) mudah 

dipindah-pindahkan dari dalam keluar atau dari luar ke dalam ruangan, tergantung dari jenis 

sentra yang akan dibuka. 
 

 

Tahapan Pengembangan Gelaran Sentra 
 

Berikut ini akan dipaparkan tahapan pengembangan gelaran sentra/area bermain: 
 

Tahap 1 
 

Menata Llngkungan di dalam dan di Luar Kelas (in-door dan out-door) 
 

Pertimbangan yang perlu dipikirkan dengan matang adalah: (1) apakah lembaga memiliki ruang 

belajar di dalam? berapa meter persegi besarnya? (2) apakah lembaga memiliki lahan diluar kelas 

yang dapat dimanfaatkan untuk menggelas sentra/area? Apabila halaman sempit atau bahkan 

tidak ada lahan yang dapat dimanfaatkan, apakah ada halaman kantor kelurahan atau RW atau 

lapangan bulu tangkis atau lahan kosong milik warga (Fasos = Fasilitas Sosial dan Fasum = 

fasilitas umum) yang dapat dimanfaatkan, tentu dengan seizin pemiliknya. Berikut ini adalah 

contoh alternatif gelaran sentra dari bentuk-bentuk 
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Geometri. Selanjutnya guru boleh-boleh saja menggunakan bentuk-bentuk gelaran lain yang 

disesuaikan dengan tema pembelajaran, seperti berbagai gelaran yang berbentuk aneka buah 

karena tema yang digunakan adalah tanaman dengan sub tema buah. Atau sesuai tema lain 

seperti tema hewan, kendaraan atau apa saja. 

 

Contoh: Gelaran Sentra Bermain di dalam ruangan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Contoh: Gelaran Sentra Bermain di luar ruangan/di halaman  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saran bagi Pengembang/Guru–Pendidik: 
 

 Jumlah gelaran sentra bermain yang akan dibuka dalam satu hari hendaknya disesuaikan 

dengan luas ruangan di lembaga, bisa saja 2 atau 3 gelaran atau bahkan lebih.  
 Jumlah guru yang ada di lembaga karena disetiap gelaran tentunya harus ada guru 

sebagai fasilitator yang akan memandu dan mengawasi anak selama mereka beraktivitas. 
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Tahap 2 
 

Merancang Kegiatan Bermain dan Menyiapkan Alat Permainan Edukatif 
 

Setelah gelaran sentra bermain telah disiapkan, maka berikutnya yang perlu dipikirkan adalah jenis 

sentra yang akan dibuka, apakah sentra bermain peran, seni, musik, bahan alam, balok, persiapan 

(baca tulis hitung). Jenis gelaran sentra yang akan dibuka haruslah: (1) mengacu pada perencanaan 

pembelajaran yang telah disusun, baik perencanaan bulanan, mingguan atau harian, (2) pertimbangkan 

juga tema yang telah dibuat dan jenis kegiatan main yang diharapkan akan dilakukan oleh anak, (3) 

cermati jumlah alat permainan edukatif yang tersedia dengan jumlah anak. 

 

Contoh: Gelaran Sentra Bermain dan alat permainan edukatif  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sentra Bermain Peran Sentra Seni Sentra Persiapan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sentra Keluarga: Fun Cooking 
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Saran Bagi Pengembang/Guru-Pendidik 
 

 Cermati 3 jenis kegiatan main, yaitu: main sensorimotor, anak main dengan benda untuk 

membangun persepsi, main peran, anak bermain dengan benda untuk membantu 

mengha-dirkan konsep yang sudah dimilikinya, dan main pembangunan, anak bermain 

dengan benda untuk mewujudkan ide/gagasan yang dibangun dalam pikirannya 

menjadi sesuatu bentuk nyata.  
 Ingat kembali berbagai jenis kegiatan bermain kreatif yang dapat dĳadikan acuan dalam 

merancang kegiatan main, yaitu kreasi terhadap obyek (object creation), cerita 

bersambung (continueing story), pertanyaan kreatif (creative question), gerakan kreatif 

(creative movement) dan atau permainan drama kreatif (creative dramatic play).  
 Perlu adanya penataan lingkungan main dan penempatan alat permainan edukatif yang 

memungkinkan anak untuk mandiri, disiplin, bertanggung jawab serta dapat mendukung anak 

untuk membuat keputusan sendiri, mengembangkan ide, menuangkan ide menjadi karya nyata, 

mengembangkan kemampuan social berupa bermain dan bekerja sama dengan teman 

 

 

Tahap 3 
 

Menciptakan Interaksi Edukatif Multi Arah 
 

Interaksi yang ditunjukkan oleh guru dan anak serta orang-orang yang terdapat di lembaga pendi-

dikan tersebut. Sesuai ciri pembelajaran sentra, maka intraksi yang terjadi antara anak dengan 

guru, anak dengan anak lainnya dan anak dengan sumber belajar yang disiapkan haruslah dapat 

mewadahi kegiatan: learning by doing, di mana pembelajaran dilakukan secara langsung oleh anak, 

di mana ke-lima indra anak terlibat secara langsung, sehingga anak memperoleh pengetahuan dari 

interaksi anak dengan lingkungan secara langsung; learning by stimulating, pembelajaran yang 

menitikberatkan pada stimulasi perkembangan anak secara bertahap, jadi pembelajaran 

dilaksanakan sesuai dengan tahap perkembangan anak; learning by modelling, pembelajaran sentra 

juga menggunakan orang dewasa dan anak yang perkembanganya lebih berkembang. 
 
 

Contoh : Interaksi yang terjadi pada gelaran sentra bermain 
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INTERAKSI DI GELARAN SENTRA BERMAIN: IN DOOR  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pembukaan: Jurnal Pagi Sentra Peran: Gaya Ibuku Penutupan: Jurnal Siang 
 
 

 

INTERAKSI GELARAN SENTRA BERMAIN: OUT DOOR  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Percobaan: Banjir Gerak : Jepit Jemuran Sentra Bahan Alam 
 
 

 

Saran bagi Pengembang/Guru-Pendidik 
 

 Peran guru tidak lagi hanya menjadi orang yang selalu memberi instruksi atau perintah 

seperti yang selama ini terjadi bahwa guru adalah orang yang selalu harus digugu dan 

ditiru tetapi peran guru lebih sebagai fasilitator, motivator dan evaluator yang siap 

mendampingi anak selama mereka main.  
 Interaksi dalam kegiatan bermain haruslah suatu kegiatan pembelajaran yang mampu 

mengaktifkan anak baik secara fisik maupun psikis (berpikir dan emosionalnya), 

mampu mendorong anak untuk menjadi kreatif dan pastinya harus aman, nyaman dan 

menyenangkan.  
 Mampu membangun sikap demokratis, saling peduli, menghargai pendapat, saling 

mempercayai dan mau berbagi dengan teman, guru dan orang lain yang ada di lembaga. 

Interaksi multi arah yang bersifat konstruktif. 
 
 

 



 
 

 
 

 

 

BAGIAN 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KIAT SUKSES: 
  

MENGEMBANGKAN 

KURIKULUM PROGRAM 

KEGIATAN BERMAIN 
 

BAGI PENDIDIKAN 
 

ANAK USIA DINI  



 
 

 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TOPIK 1 
 

BEST PRACTICE: 
 

HASIL PENELITIAN DISERTASI 
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Deskripsi Hasil Catatan lapangan 
 

Bertujuan untuk melihat keterlaksanaan model yang telah dirancang dan dikembangkan melalui 

perilaku yang dapat diamati / dimunculkan oleh anak selama kegiatan pembelajaran berlangsung.  

Secara khusus tujuan dari catatan lapangan adalah: (1) Mengamati perilaku sekelompok anak 

yang sedang melakukan kegiatan belajar sambil bermain baik di dalam maupun di luar kelas; dan 

(2) Mencatat kemunculan perilaku yang sesuai dengan indikator aspek kecerdasan jamak dan 

bermain kreatif.  

Catatan lapangan dilakukan oleh tiga orang, yang terdiri dari peneliti dan 2 (dua) orang 

asisten peneliti yang telah mendapat pengarahan khusus tentang obyek yang diteliti dan teknik 

dalam melakukan pengamatan. 

 

Hasil Temuan Lapangan 
 

Berdasarkan hasil catatan lapangan didapat sejumlah temuan lapangan yang dikelompokkan 

kedalam 4 (empat) minggu, yaitu: minggu pertama hari 1, 2 dan 3, minggu kedua hari 1, 2 dan 3; 

Minggu ketiga hari 1, 2 dan 3; Minggu keempat hari 1, 2 dan 3 minggu pertama hari 1, 2 dan 3; 

dan diakhiri dengan kegiatan puncak tema yang merupakan titik kulminasi dari semua kegiatan 

yang terdapat pada satuan kegiatan harian (SKH) berbasis kecerdasan jamak bagi anak usia dini. 

Berikut ini dipaparkan temuan lapangan tersebut disertai dengan analisis berdasarkan empat fase 

proses berpikir kreatif. 

 

Minggu pertama dengan kegiatan hari 1, 2 dan 3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fase Persiapan: Ibu guru mengkondisikan anak-anak kedalam suasana pembelajaran, dan anak-anak 

terlihat menyukai cara bu guru menyampaikan berbagai informasi kepada mereka. Penyetingan kelas 

hari ini masih terasa agak ” gersang” karena beberapa alat permainan tidak terlihat, dan pajangan 

gantung terlalu tinggi sehingga anak kurang dapat menjangkau. Seharusnya gambar-gambar yang 

penuh warna, memperkaya pengalaman visual anak dan mengembangkan daya imajinasinya. 

 

Fase Pematangan: Anak-anak terlihat antusias untuk melakukan kegiatan yang diperagakan, hal 

ini disebabkan karena kondisi kelas yang atraktif membuat anak-anak tertarik dengan kegiatan 
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yang disajikan. Beberapa anak seperti Karin, Shafa dan Zahra mampu menghubungkan apa yang 

disampaikan dengan apa yang dialaminya. Hana terhambat dalam perkembangan bicara, tetapi 

keingintahuannya besar terhadap lingkungannya. (Kecerdasan visual spasial- CL2/M1H1). 
 

Fase Iluminasi: Ibu guru cukup kooperatif dan memotivasi anak untuk tidak takut mencoba. 

Beberapa anak seperti Dimas, Bhulka dan Hana terkadang enggan untuk mengikuti kegiatan 

bersama dan sering ngambek karena hal-hal kecil, tetapi ibu guru tanggap terhadap proses yang 

terjadi pada masing-masing anak, dan berusaha mengikuti pola perkembangan tiap anak. Saat 

kegiatan berlangsung, terlihat karakter pribadi masing-masing anak, tiap anak memperlihatkan 

kreativitasnya saat tampil di hadapan teman-temannya, ada yang masih sedikit malu-malu, ada 

juga beberapa anak yang sangat percaya diri. Semua anak memiliki potensi kreatif tetapi 

perkembangan kreativitasnya sangat individual dan bervariasi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Area seni di desain lebih menarik dari hari sebelumnya, beberapa karya anak ditempel di 

dinding, permainan diperlihatkan kepada anak sehingga membuat anak tertarik untuk 

memainkannya. Setting kelas dikembangkan agar tercipta kenyamanan dan kesesuaian dengan 

anak-anak. Saat anak-anak merobek, meremas dan menempel hasil remasannya, disini terlihat 

beberapa anak yang sangat variatif dalam merangkai tempelan remasannya pada bingkai foto. 

Pendidik terlihat sangat memberikan kebebasan anak untuk berkreasi sesuai kemampuannya 

masing-masing serta menciptakan lingkungan yang kreatif. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FaseVerifikasi: Anak-anak terlihat terampil dalam mengolah tubuhnya, semua anak memperlihatkan 

kemampuan berlari, dan mengkoordinasikan mata-tangannya dengan baik saat menjepit serta 

melepaskan jepit jemuran. Kegiatan seperti ini sangat mendukung dalam rangka pengembangan 

kecerdasan fisik (bodily kinesthetic) agar dapat berkembang secara optimal. Selain melatih kemampuan 

fisik anak, kegiatan seperti juga dapat mengembangkan kemampuan sosialisasinya, karena anak 
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dituntut untuk dapat bekerja sama dengan orang lain, dalam kegiatan ini anak bekerja sama 

dengan guru saat memasangkan serta melepaskan jepit jemuran. 

 

Minggu kedua dengan kegiatan hari 1, 2 dan 3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fase Persiapan: Saat kegiatan sedang berlangsung, ibu guru membimbing anak agar dapat 

melakukan kegiatan funcooking ini sendiri, hanya sesekali saja ibu guru menawarkan bantuan. 

Suasana kelas terlihat ceria dan alat-alat permainan yang baru dikeluarkan, membuat anak-anak 

antusias untuk mencoba. Saat kegiatan berlangsung sangat terlihat kreativitas masing-masing 

anak, hal ini menunjukkan bahwa suasana belajar seperti ini mampu memotivasi anak untuk 

mengembangkan kepercayaan diri, daya kreativitas, kemandirian dan memiliki inisiatif. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fase Pematangan: Guru menjelaskan proses membuat susu (cara menuangkan dan mengaduk), guru 

juga menjelaskan tentang sebab akibat (jika menuangkan air kebanyakan, maka akan tumpah dan lain-

lain). Hal ini dapat menambah pengalaman anak dan mengembangkan keterampilan hidup sehari-hari 

secara sederhana. Kegiatan seperti ini juga dapat mengembangkan kesadaran personal anak, akan 

menumbuhkan kemandirian dalam diri anak serta keterampilan menolong diri sendiri, dan guru juga 

memotivasi anak untuk dapat menunjukkan kompetensi diri masing-masing anak. 

 

Fase Iluminasi: Anak-anak mulai menakar dan menuangkan susu ke dalam gelas. Kemudian 

mengaduknya sendiri, ada yang mengaduk dari arah kiri ke kanan, ada juga yang sebaliknya. 

Seorang anak terlihat mengaduk dengan kencang saat butiran susu terlihat masih mengumpal di 

gelasnya. Ada juga anak perempuan yang terlihat menekan-nekan sendok pengaduk ke gelasnya. 
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Fase Verifikasi: Kedua ibu guru menyanyikan lagu ”aneka rasa”, anak ikut bernyanyi sambil 

berjoget seirama dengan suara lagu tersebut dari kaset. Sebelum berdoa guru mengadakan tanya 

jawab dengan beberapa anak tentang apa yang telah mereka lakukan selama seminggu ini. Bahkan 

ada anak yang dapat menceritakan langkah membuat susu dan membuat wajah di roti. 

 

Minggu ketiga dengan kegiatan hari 1, 2 dan 3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fase Persiapan: Kegiatan minggu ini, hari pertama dimulai dengan gerak kinestetik “berjalan lurus 

membawa air di dalam gelas” di arena bermain di luar kelas. Ibu guru menyiapkan bahan yang 

diperlukan, kemudian menjelaskan prosedur yang harus dilakukan anak. Tampak beberapa anak 

perempuan tidak sabar, mereka meminta giliran untuk duluan. 
 

Fase Pematangan: Suasana kelas semakin ceria dan bu guru menyajikan kegiatan dengan menarik, 

sehingga anak-anak antusias dan termotivasi untuk mengembangkan diri. Pengembangan 

komunikasi sangat terlihat dalam kegiatan ini, bahasa ekspresif pada anak sangat terlihat, karena 

suasana belajar yang seperti ini dapat mengoptimalkan kemampuan komunikasi anak baik secara 

verbal maupun nonverbal 
 

Fase Ilumniasi: Shafa, Karin, Neva, dan Naya menunjukkan keaktifannya dalam setiap kegiatan yang 

dilaksanakan. Hal ini dapat terus dimotivasi oleh guru agar berkembang sendiri secara optimal. 

Kegiatan menebak benda yang anak pegang (tangan anak masuk kedalam kantung, dan anak mencoba 

menebak apa yang dipegangnya) dapat mengembangkan kemampuan berpikir anak, memahami 

fungsi dan kegunaan dari masing-masing benda yang diambilnya dari dalam kantong. 
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Dalam kegiatan ini anak-anak terlihat dalam memegang benang dengan menjumput 

(memegang dengan jari telunjuk dan ibu jari), saat memasukkan benang dan menariknya. Hal ini 

sangat menunjukkan perkembangan kemampuan motorik yang baik. 
 

Fase Verifikasi: Diakhir minggu ini, pada hari ketiga anak-anak berpraktek langsung 

menggunakan alas makan yang telah dibuatnya. Shafa dan Karin tampak bangga dan berceloteh 

tentang cara menjahit alas makan tersebut. Berbeda dengan Dimas yang bercerita tentang 

percobaan ”banjir” yang dilakukannya kemarin. Dimas sangat pandai menjelaskan mengapa tidak 

boleh membuat sampah sembarangan yang menyebabkan banjir. 

 

Minggu keempat dengan kegiatan hari 1, 2 dan 3 
 

Fase Persiapan: Ibu guru cukup aktif dalam memberikan motivasi kepada anak-anak. Setiap 

kegiatan diselingi dengan nyanyian sehingga anak-anak tetap senang saat antri. Anak-anak 

diajarkan untuk sabar dalam menunggu giliran dan mengembangkan kemampuan berinteraksi 

dengan teman dan lingkungannya. Guru juga terlihat mengajarkan anak untuk bertanggung 

jawab terhadap diri sendiri, misalnya saat mau (buang air kecil) anak diminta membuka celananya 

sendiri, ibu guru hanya membantu. 
 

Fase Pematangan: Kedua guru yang mengajar semakin mahir mengkondisikan kelas dan 

mengatur anak-anak. Karin, Shafa, Naya, Reyhand sangat antusias dalam setiap kegiatan yang 

dilakukan. Kemampuan anak-anak dalam bercerita dan menyusun atau merangkai kata lebih dari 

anak-anak lainnya seperti Bhulka, Hana dan Dimas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fase Iluminasi: Kreativitas anak-anak sangat terlihat saat kegiatan berlangsung, tiap anak 

memperlihatkan kreativitasnya masing-masing dan sangat variatif. Guru terlihat memotivasi anak 

agar menuangkan kreativitasnya dan apa yang anak imajinasikan dalam bentuk lukisan. Anak-

anak terlihat antusias untuk menunjukkan karyanya pada ibu guru. 
 

Fase Verifikasi: Kegiatan hari ini sangat dinikmati oleh anak-anak. Saat kegiatan bermain peran, anak-

anak aktif berperan sesuai dengan peran yang harus ia mainkan. Anak-anak juga memperoleh 
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pengalaman baru dan keterampilan baru yang ia kuasai seperti menyikat gigi (Pendekatan 

Kurikulum dengan Dasar Bermain). Saat jurnal siang, Ibu guru mengajak anak bercakap-cakap 

tentang bagaimana perasaan dan tanggapan anak terhadap kegiatan yang dilaksanakan hari ini, 

hal ini membuat anak mampu mengungkapkan apa yang anak rasakan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Deskripsi Hasil Klipping Portofolio Anak 
 

Sejumlah karya anak baik baik berupa perilaku yang teramati maupun hasil karya berupa benda 

nyata, prestasi yang ditunjukkan oleh anak dikumpulkan sejak hari pertama penelitian sampai 

dengan hari terakhir, saat berlangsungnya puncak tema didokumentasikan melalui dokumentasi 

foto dan rekaman video.  

Adapun hasil klipping portofolio anak dapat dipaparkan berdasarkan temuan lapangan dan 

analisisnya, sebagai berikut. 

 

Hasil Temuan Lapangan 
 

Sebagai hasil uji lapangan yang telah dilaksanakan selama 5 minggu di kelompok bermain Al-

Karimah, maka berdasarkan hasil dokumentasi foto dan rekaman video didapat sejumlah temuan 

lapangan yang diklasifikasikan kedalam 5 (lima) jenis permainan, yaitu: object creation, continueing 

story, creative questioning, creative movement dan creative dramatic play yang dihubungkan dengan 

kegiatan bermain dan atau produk/ karya anak yang dihasilkan dari kegiatan tersebut. Berikut ini 

dipaparkan temuan lapangan tersebut. 

 

Analisis Hasil Temuan Lapangan 
 

Selanjutnya hasil temuan lapangan yang telah dipaparkan di atas, dianalisis berdasarkan 

kemunculan dari indikator aspek kecerdasan jamak dan indikator aspek kreativitas anak dalam 

bermain yang dapat dipaparkan berikut ini. 
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Kreasi terhadap obyek (Object creation) 
 

Object creation 1  

Terdiri dari kegiatan bermain stempel tanganku, bibir merahku, rambutku dan kipas untuk ibuku, 

seperti gambar dibawah ini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Analisis Berdasarkan Indikator Aspek Kecerdasan Jamak  

Melalui keempat kegiatan bermain di atas, berhasil memunculkan indikator aspek kecerdasan 

jamak , yaitu: kecerdasan kinestetik terlihat pada kegiatan melatih koordinasi motorik halus 

(tangan dan jari) seperti saat anak melakukan kegiatan stempel tangan, melakukan finger painting 

membuat rambut dan menempelkan dua keping stik es krim menjadi tangkai dari kipas; 

kecerdasan intrapersonal tampak pada aktivitas anak berupa keberanian untuk mencoba hal yang 

baru seperti saat anak harus mencelupkan tangan ke cairan pekat untuk melakukan stempel 

tangan (VTR.M1H2) dan playdough untuk membuat rambut (VTR.M1H1), menunjukkan ekspresi 

senang dan bangga terhadap hasil karyanya tampak pada saat karya stempel tangan, finger painting 

rambutku, stempel bibir dan kipas yang telah dibuat diperlihatkan kembali kepada mereka, 

mampu menjadi pembicara dan pendengar yang baik pada saat ibu guru menjelaskan cara 

menstempel tangan dan bibir dan saat anak mengungkapkan keinginannya untuk memberikan 

kipas untuk ibunya, Visual spasial tampak pada saat dapat menyebutkan warna merah seperti 

pada stempel tangan dan bibir, menyebutkan bentuk telapak tangan seperti segitiga dan wajah 

orang seperti lingkaran, mengenal posisi atas dan bawah seperti rambut berada di bagian atas dan 

bibir ada di bagian bawah; kecerdasan linguistik tampak pada saat anak mampu merangkai dua 

kata dengan menggunakan kata ganti seperti saat menyebutkan “aku dan ibuku“ (VTR.M1H3). 
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Analisis Berdasarkan Karakteristik Kreativitas dan Indikator Kreatif  

Selanjutnya analisis terhadap keempat kegiatan bermain di atas, berhasil memunculkan 

karakteristik dan indikator kreatif, yaitu: kelancaran, indikator yang muncul adalah anak memiliki 

selera humor yang luar biasa dalam situasi keseharian (CL 1/ M1H1 dan VTR M1H1), anak 

mengekspresikan imajinasi secara verbal, contoh, membuat kata-kata lucu atau cerita fantastis 

(CL2/M1H1 dan VTR M1H1), anak tertarik pada berbagai hal, memiliki rasa ingin tahu dan senang 

bertanya (CL3/M1H2 dan VTR M1H2); kelenturan, indikator yang muncul adalah anak 

berkeinginan untuk mengambil resiko berperilaku berbeda dan mencoba hal-hal yang baru dan 

sulit (CL4/M1H2 dan VTR M1H2), anak menyukai untuk menggunakan imajinasinya dalam 

bermain terutama dalam bermain pura-pura, anak bersifat fleksibel (CL3/M1H2 dan VTR M1H2), 

anak berbakat dalam mendesain sesuatu (CL1/M1H1, CL4/M1H2 dan VTR M1H1, VTR M1H2). 

 

Object creation 2,  

Terdiri dari kegiatan bermain remas dan tempel ”bingkai fotoku”, menempel ”strawberry… 

strawberry” dan botol ajaib. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Analisis Berdasarkan Indikator Aspek Kecerdasan Jamak  
Melalui ketiga kegiatan bermain di atas, berhasil memunculkan indikator aspek kecerdasan jamak , 

yaitu: kecerdasan kinestetik / motorik halus terlihat pada saat anak mampu melakukan koordinasi 

tangan dan jari-jari seperti saat merobek, meremas dan meraba kertas sampul coklat dan kardus bekas 

yang dikuliti untuk dibuat ”bingkai fotoku”, meraup bĳi kacang hĳau dan memasukkannya ke dalam 

botol plastik kecil; kecerdasan visual spasial terlihat pada saat anak meletakkan posisi kertas remas 

yang disusun diatas bingkai foto serta mengerti posisi depan dan belakang, mengenal warna merah 

buah strawberry dan warna daunnya hĳau, serta mengkonstruksi suatu pola dari dua buah bentuk saat 

menempelkan dua potongan kertas menjadi satu sehingga berbentuk buah strawberry; kecerdasan 

linguistik terlihat pada saat anak dapat menceritakan tentang siapa dan dimana berdasarkan isi 

gambar foto keluarga yang ada dalam bingkai foto; kecerdasan musikal terlihat pada saat anak 

mendengarkan lagu, mengikuti irama dan menyanyikan lagu ”papaya cha-cha”, dapat memainkan 

musik ritmik dengan menggoyangkan botol platik yang telah diisi dengan bĳi kacang hĳau sehingga 

berbunyi; kecerdasan naturalistik terlihat saat anak mendaurulang benda saat menggunakan kardus 

untuk membuat bingkai foto dan botol plastik bekas untuk membuat 
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alat musik ritmik; kecerdasan intrapersonal terlihat saat anak bangga menunjukkan hasil 

karyanya seperti bingkai foto untuk ibuku, botol ajaib dan gambar tempel buah strawberry. 

 

Analisis Berdasarkan Karakteristik Kreativitas dan Indikator Kreatif  
Selanjutnya analisis terhadap ketiga kegiatan bermain di atas, berhasil memunculkan karakeristik dan 

indikator kreatif, yaitu: kelancaran, indikator yang muncul adalah: anak memiliki selera humor yang 

luar biasa dalam situasi keseharian (VTR M3/H1), anak mengekspresikan imajinasi secara verbal, 

contoh, membuat kata-kata lucu atau cerita fantastis (VTR M2H3); elaborasi, indikator yang muncul 

adalah anak terlibat dalam eksplorasi yang sistematis dan yang disengaja dalam membuat rencana dari 

suatu kegiatan (CL4/M1H2 dan VTR M1H2), anak bereksplorasi, bereksperimen dengan obyek, contoh, 

memasukkan atau menjadikan sesuatu sebagai sebagai bagian dari tujuan (VTR M2H3), keaslian, 

indikator yang muncul adalah anak bersifat nonkonfermis, yaitu melakukan hal-hal dengan caranya 

sendiri, anak menjadi inovatif, penemu, dan memiliki banyak sumber daya (VTR M3H1), anak 

berkeinginan untuk mengambil resiko berperilaku berbeda (VTR M3H1). 

 

Cerita Bersambung (Continueing Story) 
 

Terdiri dari dua kegiatan, yaitu: kegiatan bermain celemek flanel dan bercerita dengan big book.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Analisis Indikator Aspek Kecerdasan Jamak  

Melalui kedua kegiatan bermain di atas, berhasil memunculkan indikator aspek kecerdasan jamak, 

yaitu: kecerdasan linguistik terlihat saat anak dapat merangkai dua kata untuk mengajukan 

pertanyaan seperti siapa ini ?, menggunakan kata ganti untuk menyebutkan orang lain seperti, 
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kamu mau kemana ?, dapat menceritakan suatu kejadian dengan melihat gambar ”big book: aku 

sayang adik ”; kecerdasan intrapersonal terlihat saat bu guru bercerita dengan celemek flanel dan 

big book anak dapat menjadi pendengar yang baik dan berkonsentrasi (diam dan memperhatikan) 

sampai guru selesai bercerita; kecerdasan interpersonal terlihat saat anak berinteraksi dan berani 

bertanya jawab dengan guru ataupun dengan sesama temannya; kecerdasan visual spasial 

terlihat saat anak dapat menghubungkan isi gambar (berpikir logis) ”keluarga sakinah”, dapat 

memberi arti terhadap isi gambar yang dilihat ”anggota keluarga”, dapat membedakan bentuk 

dan posisi benda melalui gambar yang dilihat. 

 

Analisis Berdasarkan Karakteristik Kreativitas dan Indikator Kreatif  

Selanjutnya analisis terhadap ketiga kegiatan bermain di atas, berhasil memunculkan indikator 

kreatif, yaitu: kelancaran, indikator yang muncul adalah anak memiliki selera humor yang luar 

biasa dalam situasi keseharian (CL2/ M1H1 dan VTR M1H1), anak mengekspresikan imajinasi 

secara verbal dan membuat contoh, membuat kata-kata lucu atau cerita fantastis (CL2/M1H1); 

kelenturan, indikator yang muncul adalah anak berkeinginan untuk mengambil resiko 

berperilaku berbeda dan mencoba hal-hal yang baru (CL2/M1H1 dan VTR M1H1), anak menyukai 

untuk menggunakan imajinasinya dalam bermain terutama dalam bermain pura-pura, anak 

bersifat fleksibel (CL2/M1H1 dan VTR M1H1). 

 

Pertanyaan Kreatif (Creative Questioning) 
 

Terdiri dari dua kegiatan, yaitu: kegiatan bermain kantong pintar dan percobaan sederhana “wah 

banjir”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Analisis Berdasarkan Indikator Aspek Kecerdasan Jamak  
Melalui kedua kegiatan bermain di atas, berhasil memunculkan indikator aspek kecerdasan jamak, 

yaitu: kecerdasan visual spasial terlihat saat anak dapat menebak nama benda melalui perabaan 

didalam kantong pintar, dapat mengamati terjadinya suatu peristiwa terjadinya banjir melalui 

percobaan sederhana (rekonstruksi banjir melalui media peraga), membedakan air bersih dan kotor 

melalui pengamatan; kecerdasan linguistik terlihat saat anak mengerti dan melaksanakan 1-2 perintah 

seperti mengambil satu benda dari kantong pintar, menyebutkan nama benda tersebut dan 



 
 

 
 

244   Best Practice 

 
 

 

kegunaannya, dapat mengungkapkan sesuatu dengan kalimat pendek, dapat menyebut pertanyaan 

apa, mengapa dan bagaimana ; kecerdasan logika matematika saat anak dapat berpikir logis tentang 

fungsi benda, menjelaskan sebab akibat terjadinya banjir; kecerdasan kinestetik / motorik kasar 

terlihat saat anak dapat berfantasi menirukan gerak fisik seseorang ”cara ibu memakai lipstik” atau 

”cara ayah memakai dasi dan tas kerja”; kecerdasan intrapersonal terlihat saat anak dapat 

menunjukkan rasa percaya diri dan berani untuk mencoba; kecerdasan interpersonal terlihat saat anak 

bergiliran mengambil benda dari kantong pintar, menunjukan rasa empati kepada orang lain yang 

tertimpa musibah; kecerdasan spiritual terlihat menirukan sikap berdoa “doa selamat”. 

 

Analisis Berdasarkan Karakteristik Kreativitas dan Indikator Kreatif  

Selanjutnya analisis terhadap ketiga kegiatan bermain di atas, berhasil memunculkan indikator 

kreatif, yaitu: kelancaran, indikator yang muncul adalah anak mengekspresikan secara verbal, 

membuat contoh atau cerita fantastis (CL3/M1H2 dan VTR M1H2), dan anak tertarik pada 

berbagai hal, memiliki rasa ingin tahu dan senang bertanya (CL8/M3H1 dan VTR M3H1); 

kelenturan, indikator yang muncul adalah anak berkeinginan untuk mencoba hal-hal yang baru 

dan sulit (CL8/ M3H1 dan VTR M3H1), anak menyukai untuk menggunakan imajinasinya dalam 

bermain terutama dalam bermain pura-pura (CL3/M1H2 dan VTR M1H2); elaborasi, indikator 

yang muncul adalah anak menjadi terarah sendiri dan termotivasi sendiri, anak memiliki imajinasi 

dan menyukai fantasi (CL3/M1H2 dan VTR M1H2), anak terlibat dalam eksplorasi yang sistematis 

dan yang disengaja dalam membuat rencana dari suatu kegiatan (CL8/M3H1 dan VTR M3H1), 

anak bereksplorasi, bereksperimen dengan menjadikan sesuatu sebagai sebagai bagian dari tujuan 

(CL8/M3H1 dan VTR M3H1), keaslian, indikator yang muncul adalah anak dapat membuat 

banyak solusi untuk berbagai masalah (CL8/M3H1 dan VTR M3H1), anak memiliki gayanya 

sendiri ((CL3/M1H2 dan VTR M1H2). 

 

Gerakan Kreatif (Creative Movement) 
 

Terdiri dari dua kegiatan, yaitu: kegiatan bermain jepit menggelitik dan siapa cepat, dia dapat.  
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Analisis Berdasarkan Indikator Aspek Kecerdasan Jamak  

Melalui kedua kegiatan bermain di atas, berhasil memunculkan indikator aspek kecerdasan jamak, 

yaitu: kecerdasan kinestetik/motorik kasar terlihat saat anak dapat berlari cepat tanpa jatuh 

dalam lomba ’jepit menggelitik’, kecerdasan kinestetik / motorik halus terlihat anak mampu 

memegang benda kecil dengan ibu jari dan telunjuk saat menjepitkan jepit jemuran ke baju bu 

guru, memakai sepatu dan kaos kaki sendiri; kecerdasan linguistik terlihat saat anak mampu 

mengerti dan melaksanakan 1-3 perintah sekaligus (berlari-menjepit-membuka jepitan); 

kecerdasan visual spasial terlihat saat anak mengetahui posisi kiri dan kanan dari sepatu dan 

kaos kaki yang akan dipakai; kecerdasan musikal terlihat saat anak melakukan kegiatan diiringi 

lagu gembira; kecerdasan intrapersonal terlihat saat anak mampu memilih teman bermain dan; 

kecerdasan interpersonal terlihat saat anak sabar menunggu giliran. 

 

Analisis Berdasarkan Karakteristik Kreativitas dan Indikator Kreatif  

Selanjutnya analisis terhadap ketiga kegiatan bermain di atas, berhasil memunculkan indikator 

kreatif, yaitu: keuletan dan kesabaran, indikator yang muncul adalah anak berpendirian tegas/ 

tetap, terang-terangan, berkeinginan untuk melakukan sesuatu secara bebas, anak berkeinginan 

untuk mengambil resiko berperilaku berbeda dan mencoba hal-hal yang baru dan sulit 

(CL5/M3H1 dan VTR M3H1); kelenturan, indikator yang muncul adalah anak berkeinginan untuk 

mengambil resiko berperilaku berbeda dan mencoba hal-hal yang baru dan sulit (CL15/ M4H3 dan 

VTR M4H3), anak menjadi terarah dan termotivasi sendiri (CL15/ M4H3 dan VTR M4H3), dan 

anak fleksibel dan mampu mengakomodasi perubahan yang tidak disangka-sangka dalam sebuah 

situasi (CL5/M3H1 dan VTR M3H1). 

 

Permainan Drama Kreatif (Creative Dramatic Play) 
 

Terdiri dari dua kegiatan, yaitu: “Fun Cooking” dan “Hidup Sehat”. 

 

Creative Dramatic Play 1: Fun Cooking  

Melalui kegiatan bermain wajah di rotiku, susu buatanku dan alas makanku.  
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Analisis Berdasarkan Indikator Aspek Kecerdasan Jamak  
Melalui kedua kegiatan bermain di atas, berhasil memunculkan indikator aspek kecerdasan jamak, 

yaitu: kecerdasan kinestetik / motorik halus terlihat saat anak mampu mengoles mentega pada roti; 

kecerdasan naturalistik terlihat saat anak dapat mengenal bahan-bahan yang digunakan seperti roti, 

mentega, pasta cokelat, mutiara untuk mata, mengenal rasa manis, asin, pahit dan asam; kecerdasan 

logika matematika terlihat saat anak dapat mengenal dengan mengukur sesuai takaran alami seperti 1 

sendok kecil dan besar, 1 gelas dan 1 botol, mengenal konsep angka 1-3 melalui alat ukur alami, 

mengenal dan mencampur bahan untuk membuat susu, teh dan sirop; kecerdasan visual spasial 

terlihat saat anak mengenal bentuk roti yang persegi dan lingkaran, mengenal aneka warna, mengerti 

posisi gambar yang dilihat (wajah: posisi mata, bibir, hidung); kecerdasan intrapersonal terlihat saat 

anak dapat menunjukan rasa percaya diri saat mengerjakan tugas, mau mencoba sendiri, terbiasa 

hidup teratur (tata cara makan), bersabar saat mengerjakan tugas; kecerdasan interpersonal terlihat 

saat anak saling berbagi dengan teman, sabar menunggu giliran; kecerdasan linguistik terlihat saat 

anak dapat menceritakan pengalaman tentang kegiatan yang pernah dilakukan sendiri seperti makan 

dan minum serta dapat menceritakan makanan dan minuman kesukaan masing-masing secara lisan; 

kecerdasan musikal terlihat saat anak mengucapkan syair “potong roti”, menyanyikan lagu “aneka 

rasa” dan “ayo makan bersama”; kecerdasan spiritual terlihat saat anak dapat mengikuti doa makan 

dan mengucapkan kalimat puji-pujian (thoyibah). 

 

Analisis Berdasarkan Karakteristik Kreativitas dan Indikator Kreatif  
Selanjutnya analisis terhadap ketiga kegiatan bermain di atas, berhasil memunculkan karaktindikator 

kreatif, yaitu: kelancaran, indikateristik yang muncul adalah anak mengekspresikan secara verbal, 

membuat contoh atau cerita fantastis (CL6/M2H21dan VTR M2H1), anak tertarik pada berbagai hal, 

memiliki rasa ingin tahu dan senang bertanya (CL7/M2H2 dan VTR M2H2); kelenturan, indikator yang 

muncul adalah anak berkeinginan untuk mencoba hal-hal yang baru (CL6/M2H21dan VTR M2H1) dan 

(CL7/M2H2 dan VTR M2H2); anak menyukai untuk menggunakan imajinasinya (CL6/ M2H21dan VTR 

M2H1); elaborasi, indikator yang muncul adalah anak terlibat dalam eksplorasi yang sistematis dan 

yang disengaja dalam membuat rencana dari suatu kegiatan (CL7/M2H2 dan VTR M2H2), anak 

bereksplorasi, bereksperimen dengan menjadikan sesuatu sebagai bagian dari tujuan (CL6/M2H21 dan 

VTRM2H1) dan (CL7/M2H2 dan VTR M2H2); keaslian, indikator yang muncul adalah anak dapat 

membuat banyak solusi untuk berbagai masalah (CL7/M2H2 dan VTR M2H2), anak memiliki gayanya 

sendiri dalam bekerja (CL7/M2H2 dan VTR M2H2); keuletan dan kesabaran, indikator yang muncul 

adalah anak berkeinginan untuk mengambil resiko dan mencoba hal-hal yang baru (CL6/M2H21 & 

VTRM2H1) serta (CL7/M2H & VTRM2H2), anak berkeinginan kuat untuk menyelesaikan sesuatu 

sampai tuntas (CL6/M2H21danVTRM2H1) serta (CL7/M2H2 dan VTR M2H2). 
 
 

 



 
 

 
 

Best Practice                247 

 
 
 

 

Creative Dramatic Play 2: “Hidup Sehat”  

Terdiri dari kegiatan bermain alat mandiku, memakai baju sendiri, “gigiku bersih, gigiku sehat” 

dan bermain peran ”pergi ke dokter gigi”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Analisis Berdasarkan Indikator Aspek Kecerdasan Jamak  

Melalui kedua kegiatan bermain di atas, berhasil memunculkan indikator aspek kecerdasan jamak, 

yaitu: kecerdasan visual spasial terlihat saat anak mengenal alat-alat mandi melalui pengamatan 

dan perabaan, menyebutkan kembali benda-benda yang baru dilihat ’peralatan dokter gigi’, 

mewarnai gambar alat mandi; kecerdasan kinestetik / motorik kasar terlihat saat anak menirukan 

gerakan menyikat gigi, memeragakan gaya mandi dan mempraktekkan prosedur menyikat gigi; 

kecerdasan musikal terlihat saat anak mengekspresikan gerakan sesuai irama lagu dan gerakan 

bermain peran memakai baju dengan aneka kancing; kecerdasan intrapersonal terlihat saat anak 

mampu melaksanakan kegiatan sendiri ’menyikat gigi’, mau mencoba sesuatu ’memakai baju 

dengan aneka kancing’ dan menunjukan antusiasme ketika berpraktek menyikat gigi; kecerdasan 

logika matematika terlihat saat anak mampu menyebutkan alat-alat yang digunakan dalam suatu 

proses tertentu, menyebutkan urutan suatu prosedur (misal: menyikat gigi). 

 

Analisis Berdasarkan Karakteristik Kreativitas dan Indikator Kreatif  
Selanjutnya analisis terhadap ketiga kegiatan bermain di atas, berhasil memunculkan indikator kreatif, 

yaitu: kelancaran, indikator yang muncul adalah nak mengekspresikan secara verbal, membuat contoh 

atau cerita fantastis (CL9/M3H2 dan VTR M3H3), anak tertarik pada berbagai hal, memiliki rasa ingin 

tahu dan senang bertanya (CL12/M4H2 dan VTR M4H2); kelenturan, indikator yang muncul adalah 

anak berkeinginan untuk mencoba hal baru (CL11/M4H1dan VTR M4H1), 
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anak menggunakan imajinasinya (CL13/M4H2 dan VTR M4H2), anak mampu memotivasi dirinya 

(CL13/M4H2 dan VTR M4H2); elaborasi, indikator yang muncul adalah anak bereksperimen 

untuk membuat sesuatu (CL12/M4H2 dan VTR M4H2); keaslian, indikator yang muncul adalah 

anak membuat banyak solusi untuk berbagai masalah (CL11/M4H1 dan VTR M4H1) dan 

(CL13/M4H2 dan VTR M4H2), anak memiliki gayanya sendiri dalam beraktivitas (CL13/M4H2 

dan VTR M4H2), keuletan dan kesabaran, indikator yang muncul adalah anak berkeinginan 

untuk mengambil resiko dan mencoba sesuatu (CL13/M4H2 dan VTR M4H2), anak berkeinginan 

kuat untuk menyelesaikan sesuatu sampai tuntas (VTR M4H2). 
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etelah peneliti yang sekaligus penulis berhasil mengembangkan model bermain kreatif 

berbasis kecerdasan jamak, maka langkah selanjutnya adalah meminta validasi atau 

penilaian dari sejumlah pakar dari multi disiplin ilmu yang relevan. 
 

 

Deskripsi Hasil Penilaian Pakar 
 

Pada ujicoba rancangan model ini pakar yang terlibat terdiri dari: (1) pakar kurikulum dan desain 

pembelajaran, seorang guru besar dari Universitas Terbuka, yaitu Prof. DR. M. Atwi Suparman; (2) 

pakar perkembangan anak seorang guru besar dari Universitas Negeri Jakarta pada program studi 

Pendidikan Anak Usia Dini, yaitu Prof. DR. Soegeng Santoso; (3) pakar teori belajar dan 

pembelajaran pada anak usis dini, seorang guru besar emeritus, yaitu Prof. DR. Conny R 

Semiawan. Selain ketiga pakar tersebut, juga diperoleh masukan dari 3 orang dosen / praktisi 

pendidikan yang mengajar di program S1 Pendidikan Anak Usia Dini, dengan kualifikasi magister 

perkembangan dan pendidikan anak (education and development) lulusan dari Monash University 

Australia; magister penilaian dalam pendidikan lulusan dari Universitas Negeri Jakarta dan 

magister psikologi pendidikan lulusan dari Universitas Negeri Jakarta.  

Dalam penilaian pakar, aspek yang dinilai adalah rancangan model program kegiatan bermain 

berbasis kecerdasan jamak bagi anak usia dini dan desain pembelajarannya. Kegiatan ini 

dilakukan dengan memberikan lembar penilaian pakar untuk diisi dan disertai dengan 

wawancara tidak terstruktur untuk memperjelas hasil tertulis yang telah diberikan. Berikut ini 

dipaparkan hasil dari penilaian pakar (expert judgement) tersebut. 

 Cara memberi penilaian terhadap kisi-kisi atau rambu-rambu yang dibuat mungkin perlu 

diubah menjadi kalimat yang langsung mengenai materi yang diukur, jadi bunyi kalimatnya 

seperti instrumen biasa.  
 Perlu diurut, misalnya pada penilaian formatif A diikuti dengan 1 atau A pada pengembangan 

desain pembelajaran, B sesuai dengan 2 melakukan analisis pembelajaran, dstnya. Melalui 

cara ini memudahkan penilai (judger).  
 Penggunaan istilah TIU dan TIK langsung saja ditulis sesuai dengan istilah yang digunakan 

saat ini, seperti TIU untuk hasil belajar dan TIK untuk indikator.  
 Perlu dianalisis ulang tentang hubungan antar kompetensi dalam setiap indikator pada 

masing-masing bidang pengembangan, misalnya indikator pada pengembangan fisik ada 

yang bermakna kognitif.  
 Hubungan antara metode resitasi yang digunakan perlu lebih diperjelas bagaimana 

penerapannya untuk anak usia dini.  
 Pada butir asesmen perkembangan anak yang diukur bukan no. 1-3 (lihat lembar penilaian 

formatif), tetapi lebih baik tentang pembuatan instrumennya, kriteria penilaian dan sistem 

pelaporannya. Selain itu, perlu ditambah hasil penilaian lisan berupa dokumentasi berupa 

foto, video atau kaset. 
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 Perlu dipikirkan apakah pengembangan asesmen perlu dilengkapi dengan uraian pada tiap 

tahap: perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. Pengembangan asesmen perkembangan 

anak bukan didasarkan pada keunikan tetapi pada karakteristik perkembangan anak.  
 Bentuk asesmen yang digunakan harus diperjelas. Pada narasi pelaporan asesmen 

perkembangan anak perlu dikelompokkan per kecerdasan setelah itu baru dĳ abarkan secara 

umum. Perlu diperjelas indikator yang harus diberi penilaian, misalnya pada motorik halus 

ada indikator yang berbunyi ”dapat menggunakan benda dengan benar sesuai dengan 

fungsinya”, benda yang dimaksud perlu dikongkritkan ; dapat menunjukkan rasa sayang 

pada anggota keluarga, dalam bentuk apa? secara lisan ataukah perbuatan seperti memeluk.  
 Pada pengembangan strategi pembelajaran, media yang digunakan perlu diuraikan per 

kegiatan, misalnya dituliskan di SKH. Perlu ada kejelasan bagaimana pelaksanaan model 

bermain kreatif pada kelas yang sesungguhnya.  
 Pada pengembangan bahan pembelajaran pemaparannya harus disesuaikan dengan dokumen 

bahan ajar dan bermain yang digunakan oleh guru dan merujuk pada penerapan secara 

kongkrit 8 (delapan) aspek kecerdasan jamak. 

 

Analisis Hasil Penilaian Pakar 
 

Berdasarkan hasil penilaian dari 3 orang pakar yang menilai rancangan model program kegiatan 

bermain berbasis kecerdasan jamak bagi anak usia dini dan desain pembelajaran-nya, maka 

setelah dilakukan pengumpulan data yang kemudian dianalisis didapat hasil bahwa model dan 

desain pembelajaran yang telah dikembangkan sudah relevan, jelas dan baik. Itu berarti desain 

pembelajaran ini dapat dikatagorikan kedalam skor 3 dari skor kriteria penilaian rentangan 1-4. 
 

Berdasarkan hasil analisis, maka selanjutnya butir-butir revisi yang perlu dilakukan, sebagai 

berikut.  

 Peristilahan yang digunakan dalam pengembangan desain pembelajaran dirasakan perlu lebih 

disederhanakan. Setelah mempertimbangkan aspek keterkinian, maka peristilahan dalam 

teknologi pembelajaran yang selama ini digunakan diganti dengan peristilahan yang terdapat 

dalam kurikulum anak usia dini 2004, sehingga model program kegiatan bermain benar-benar 

dapat menjadi contoh atau sesuatu yang ditiru dalam bentuk, pola atau rancangan yang 

mampu menjelaskan hubungan atau mengkaji atau menganalisis sesuatu sistem.  
 Pada dasarnya setiap indikator pada masing-masing aspek kecerdasan jamak pastilah 

berhubungan dengan kecerdasan lainnya, hanya saja dalam pengembangannya indikator 

tersebut dapat diidentifikasi kedalam salah satu bidang pengembangan dan dimensi 

kecerdasan jamak. Hal ini sesuai dengan teori kecerdasan jamak yang menyatakan bahwa 

”dalam keberfungsiannya satu kecerdasan dapat menjadi medium untuk kecerdasan lainnya”.  
 Perlu dilakukan pengkajian ulang terhadap bagan analisis pembelajaran, agar setiap 

kompetensi yang dikembangkan memiliki hubungan yang jelas, baik hubungan yang bersifat 

hirarkikal, prosedural maupun kluster. 
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 Lembar asesmen perkembangan anak perlu dikaji ulang berdasarkan perkembangan anak usia 

3-4 tahun sebagai tolok ukurnya dan disesuaikan dengan indikator perkembangan pada 

bidang pengembangan fisik, perilaku, kognitif, bahasa dan seni yang diintegrasikan dengan 9 

(sembilan) aspek kecerdasan jamak.  
 Revisi pengembangan strategi pembelajaran, perlu lebih memperhatikan kegiatan pelaksanaan dan 

dituliskan secara lengkap dalam satuan kegiatan harian (SKH) dengan mempertimbangkan dasar 

pengembangan model bermain kreatif bagi anak usia ini, yaitu pengembangan tematik, 

pengembangan pusat kegiatan belajar dan pengelolaan kelas berpindah.  
 6. Bahan belajar dan bermain perlu ditinjau ulang berdasarkan kekomprehensifannya dalam 

menerapkan aspek kecerdasan jamak. Artinya satu jenis kegiatan bermain harus seoptimal 

mungkin dapat mengembangkan seluruh aspek kecerdasan jamak, hal ini sesuai dengan teori 

yang menyatakan bahwa ”... kelebihan lain yang didapat anak dalam bermain adalah 

berkembangnya multiple intellegences. 
 

 

Penilaian Praktisi (Guru) terhadap Program Bermain Kreatif 
 

Penilaian terhadap program kegiatan bermain dilakukan oleh 6 (enam) orang guru yang telah 

mengajar di kelompok bermain Pos PAUD dan sedang mengambil mata kuliah Program Kegiatan 

Bermain di KB (PKA-KB) pada program studi S1 Pendidikan Anak Usia Dini di Universitas Negeri 

Jakarta. Adapun pemilihan ketiga guru tersebut berdasarkan kemampuan mereka di kelas dengan 

pengelompokkan berkemampuan di bawah rata-rata, di atas rata-rata dan berkemampuan rata-

rata masing-masing diwakili oleh 2 (dua) orang. 
 

Sesuai dengan tujuan penilaian dari praktisi/ guru ini adalah untuk mengidentifikasi dan 

mengurangi kesalahan yang secara nyata terdapat dalam materi (isi) dan media pembelajaran.  

Berikut ini dipaparkan hasil komentar para guru yang dĳadikan masukan bagi 

penyempurnaan desain pembelajaran ini yang telah dilaksanakan melalui diskusi terbuka dimana 

keenam guru tersebut hadir dengan peneliti sebagai fasilitator. 

 

Guru berkemampuan rata-rata memberi komentar, sebagai berikut:  

 Indikator pada aspek naturalistik memerlukan penjelasan, karena guru masih merasa asing 

dengan istilahnya. Walaupun apabila melihat pengalaman belajar yang diharapkan dapat 

dikuasai anak guru pernah melakukannya, misalnya guru pernah mengadakan percobaan 

sederhana dengan bahan-bahan yang ada di alam sekitar.  
 Pada saat kegiatan menjahit alas makan, tidak menggunakan karton manila tetapi menggunakan 

kardus bekas saja, selain teksturnya lebih tebal juga sangat ekonomis dan mudah didapat.  
 Finger painting diusulkan tidak dilakukan di art area tetapi di out door saja agar anak lebih 

bebas bereksplorasi.  
 Media yang dibuat harus bermakna buat anak, misalnya stempel jari tangan anak setelah 

dikumpulkan, lalu dilaminating oleh guru dan dibuat kipas. 
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 Pengalaman belajar dan urutan kegiatan sebaiknya tidak melelahkan anak di awal kegiatan 

belajar, karena biasanya apabila capai/lelah anak cenderung tidak bersemangat mengikuti 

kegiatan belajar berikutnya (berdasarkan pengalaman yang selama ini terjadi).  
 Klipping portofolio dilakukan setiap hari ataukah boleh pada kesempatan-kesempatan 

tertentu saja, mengingat kerepotan guru yang harus melakukan banyak aktivitas di kelas. 

 

Guru berkemampuan diatas rata-rata memberi komentar, sebagai berikut:  

 Sangat antusias dan optimis mampu melaksanakan semua kegiatan yang terdapat pada SKH, 

bahkan menawarkan agar sekolahnya dĳadikan tempat uji coba.  
 Setiap kegiatan yang akan dilakukan dĳ elaskan di area mana akan dilaksanakannya dan 

perpindahan area (moving class/ area) agar diberi penjelasan labih lanjut.  
 Pengalaman belajar dan urutan kegiatan kegiatan diusulkan diubah dan disesuaikan dengan 

kondisi anak agar tidak merepotkan bagi anak atau didekatkan dengan kegiatan setelah itu, 

seperti kegiatan di cirle time area, dramatic play area baru kemudian ke art area karena setelah 

meremas dan menempel dengan lem, anak dapat cuci tangan dan istirahat makan (lihat SKH 

minggu ke 1 hari ke 2).  
 Masukan terhadap media yang digunakan (menambah informasi), misalnya menggunakan bĳi 

saga untuk mengganti manik-manik yang harus membeli (hemat biaya katanya).  
 Media sebaiknya dengan benda yang sesungguhnya/kongkrit, seperti gambar buah dan sayuran 

diganti dengan benda aslinya agar lebih menarik buat anak. (lihat SKH minggu ke 2 hari ke 3).  
 Masukan terhadap pengalaman dan urutan kegiatan perlu diubah dan disesuaikan dengan pola 

kebiasaan dalam berkegiatan yang telah terjadi selama ini (lihat SKH minggu 1 hari ke 3, dst).  
 Perbendaharaan lagu perlu ditambah, misalnya jangan hanya lagu “sayang ayah ibu” saja 

yang sudah biasa tetapi dapat dicoba dengan lagu “kasih ibu” yang kosakatanya lebih banyak, 

sehingga guru lebih dapat berimprovisasi dengan kata dalam lagu tersebut.  
 Selain itu ada beberapa lagu yang diusulkan untuk diganti, misalnya lagu “minuman” diganti 

dengan lagu “aneka rasa” sehingga lebih sesuai dengan tema yang digunakan. (lihat SKH 

minggu ke 2 hari ke 2).  
 Pada saat kegiatan bercakap-cakap tentang aneka buah dan sayuran kemudian menempel 

buah strawberry hendaknya guru menggunakan kostum yang sesuai, misalnya gunakan saja 

celemek dengan gambar strawberry yang besar agar anak melihat kejutan baru terhadap 

penampilan gurunya.  
 Jangan terlalu banyak lagu, tetapi dapat divariasi dengan syair, seperti syair “makan“ untuk 

menggantikan lagu “makan jangan bersuara” (Lihat SKH minggu ke 3 hari ke 3).  
 Tidak ada masalah dengan asesmen perkembangan anak bahkan guru pernah melakukan 

kegiatan mengklipping hasil karya anak. 

 

Guru berkemampuan dibawah rata-rata memberi komentar, sebagai berikut: 

 Masih bingung dengan aspek pengembangan dan indikator yang berbasis kecerdasan jamak.  
 Kegiatan jurnal pagi apakah sama dengan kegiatan membuka yang selama ini mereka lakukan 

(rutin: nyanyi lagu selamat pagi, do’a dan ikrar). 
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 Materi yang akan diberikan pada anak sepertinya sangat rendah tingkat kesukarannya 

(terkesan anak banyak bermainnya), karena selama ini guru telah mengajarkan juga konsep 

berhitung yang bersifat skolastik dan anak lebih banyak menggunakan lembar kerja.  
 Metode yang digunakan sulit dilakukan karena prosedurnya belum tampak jelas urutannya 

dari awal hingga akhir. 

 Cara menggunakan dan memanfaatkan media yang ada perlu dilatihkan kembali.  
 Pengalaman belajar dan urutan kegiatan perlu ditata ulang menyesuaikan dengan kebiasaan 

yang ada di KB, mengingat tidak mudah bagi anak untuk cepat beradaptasi dengan kegiatan 

baru (pola lama sudah terbentuk).  
 Lembar format asesmen perkembangan anak perlu diberi penjelasan karena masih sulit 

dipahami. 
 

 

Kesimpulan Hasil Penilaian Praktisi/Guru 
 

Berdasarkan hasil penilaian dari 6 (enam) orang guru yang telah memberikan masukan pada 

satuan kegiatan harian (SKH) yang merupakan implementasi dari model dan desain pembelajaran 

berbasis kecerdasan jamak bagi anak usia dini. Para guru sangat antusias dan optimis mampu 

melaksanakan semua kegiatan yang terdapat pada SKH, bahkan menawarkan agar lembaganya 

dĳadikan tempat uji coba.  

Berdasarkan hasil kesimpulan, maka selanjutnya telah dilakukan revisi sebagai berikut: 

 

Pada Kegiatan Pembukaan (Morning Time) 
 

Kegiatan jurnal pagi selain kegiatan rutin seperti menyanyikan lagu selamat pagi, do’a dan ikrar, 

tetapi yang dipentingkan adalah memberikan pĳakan sebelum kegiatan bermain dimulai sebagai 

informasi awal kepada anak tentang kegiatan hari itu. Hal ini sejalan dengan teori scaffolding yang 

dikemukan oleh Vigotsky.  
Kegiatan awal harus menarik dan membangkitkan minat anak. Status mental anak untuk 

menghadapi kegiatan belajar akan mempengaruhi perhatian dan ketekunannya selama proses belajar. 

Berkaitan dengan hal tersebut sangatlah penting untuk menarik perhatian anak dengan bercerita atau 

kegiatan lain sehingga anak memiliki rasa antusias yng tinggi. Impilkasinya dilakukannya kegiatan 

awal yang menarik dan menyenangkan, misalnya dengan melakukan tanya jawab dalam circle time. 

Respon-respon baru (new responses) diulang sebagai akibat dari respon tersebut. Ini berarti apabila 

respon tersebut menyenangkan, maka anak cenderung untuk mengulang respons tersebut karena ingin 

memelihara akibat yang menyenangkan dan sebaliknya. Kesan yang aman, nyaman dan 

menyenangkan di awal kegiatan akan memotivasi anak untuk mengikuti kegiatan sepanjang hari. 
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Aspek Pengembangan dan Indikator 
 

Masih bingung dengan aspek pengembangan dan indikator yang berbasis kecerdasan jamak khususnya 

indikator pada aspek naturalistik masih memerlukan penjelasan, karena guru masih merasa asing dengan 

istilahnya. Untuk mengatasi hal tersebut, maka sesuai dengan definisi adalah suatu langkah kerja yang 

terorganisir dengan membuat isi rencana pembelajaran untuk anak melalui proses dimana prestasi anak 

dapat diidentifikasi sesuai tujuan pembelajaran. Atau dengan perkataan lain kurikulum dibuat sebagai acuan 

rencana pembelajaran yang akan dilakukan oleh guru terhadap anak didiknya sehingga dalam proses 

tersebut dapat meningkatkan prestasi anak sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Hal ini sejalan 

dengan rekomendasi dari NAECY dan NAECS/SDE. Intinya, kurikulum mencakup jawaban tentang 

pertanyaan apa yang harus diajarkan dan bagaimana mengajarkannya dengan menyediakan sebuah rencana 

program kegiatan bermain yang berlandaskan filosofis tentang bagaimana anak berkembang dan belajar 

(baca Catron dan Allen pada bagian 1). Selanjutnya dalam penyusunan kurikulum terdapat beberapa 

komponen yang harus diperhatikan, yaitu filosofi, tujuan, sasaran,isi kurikulum,kegiatan belajarnya dan 

sistem penilaian. Merujuk pada pernyataan tersebut maka pengembangan indikator yang menjadi tolok 

ukur semua komponen pembelajaran lainnya menjadi sangat penting. Untuk itu guru sebagai pengembang 

kurikulum harus memiliki pemahaman yang memadai tentang teori perkembangan dan teori belajar (baca 

kembali Bredekamp, Copple dan William pada bagian 1), pembelajaran anak usia dini diarahkan pada 

pengembangan potensi kecerdasan secara menyeluruh dan terpadu, pencapaian kompetensi berdasarkan 

tugas-tugas perkembangan yang harus dikuasainya hanya dapat diketahui melalui karakteristik 

perkembangan yang tampak pada indikator di masing-masing bidang pengembangan. Indikator yang 

digunakan dalam penelitian ini berhubungan dengan 9 aspek kecerdasan jamak, yaitu kecerdasan bahasa, 

logika matematika, visual spasial, musikal, interpersonal, intrapersonal, kinestetik dan naturalistik (baca 

kembali Gardner, Campbell and Campbell, Dee Dickinson, Stefanakis) serta kecerdasan spiritual (baca 

kembali Zohar dan Marshall). Untuk itu indikator harus dirumuskan dalam bentuk kata kerja yang dapat 

dilihat oleh mata (observable) dan dapat terukur perubahan perilakunya (measurable) pada saat anak 

dipenilaian baik dengan perangkat tes maupun non tes seperti yang disarankan oleh Dick dan Carey. 

 
 

 

Strategi Pengembangan (Materi, Metode, Media dan Sumber Belajar) 
 

Pengembangan materi harus disesuaikan dengan perkembangan usia dan kebutuhan anak (Sue 

Bredekamp, DAP). Materi yang diberikan harus memiliki sequensa dari yang mudah ke sukar, dari 

sederhana ke kompleks dan dari kongkrit ke abstrak yang dikemas dalam kegiatan bermain. 

Materi yang dikembangkan harus disesuaikan dengan tema yang menarik, menantang dan 

bermakna bagi anak serta berkaitan dengan pengalaman kehidupan anak setiap harinya dapat 

berupa fakta, konsep, lagu, syair ataupun suatu prosedur kerja seperti menjahit alas makan, finger 

painting, membuat susu.( Kostelnik, Carrol, Gordon dan Browne, Decker dan Decker). 
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Media yang dibuat harus bermakna buat anak, misalnya stempel jari tangan anak setelah 

dikumpulkan, lalu dilaminating oleh guru dan dibuat kipas. Media sebaiknya dengan benda yang 

sesungguhnya/ kongkrit, seperti gambar buah dan sayuran diganti dengan benda aslinya agar 

lebih menarik buat anak atau penggunaan bĳi saga untuk manik-manik. Penggunaan kostum 

sebagai media yang sesuai, misalnya gunakan saja celemek dengan gambar strawberry yang besar 

agar anak melihat kejutan baru terhadap penampilan gurunya. 
 

Metode yang digunakan sulit dilakukan karena prosedurnya belum tampak jelas urutannya dari 

awal hingga akhir. Untuk mengatasi hal tersebut, maka berhubungan dengan metode dalam kegiatan 

bermain (play activity method), seharusnya metode yang dipilih dapat memberikan kebebasan pada 

anak-anak untuk berbuat sesuai keinginan sehingga dari perilaku anak tersebutlah akan lahir 

kurikulum secara alamiah, sebagai contoh saat anak bermain baju-bajuan, membangun balok, melukis 

dan kegiatan serupa lainnya. Hal penting lainnya dalam metode kegiatan bermain adalah: (1) adanya 

kebebasan total anak dalam mengekspresikan inisiatifnya dalam bermain, (2) dibutuhkan waktu yang 

cukup hingga anak tuntas melakukan kegiatan bermainnya. 

 

Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan 
 

Setiap kegiatan yang dilakukan dĳelaskan di area mana dilaksanakannya dan perpindahan area (moving 

class/area) agar diberi penjelasan lebih lanjut. Pengalaman belajar dan urutan kegiatan kegiatan diusulkan 

diubah dan disesuaikan dengan kondisi anak agar tidak merepotkan bagi anak atau didekatkan dengan 

kegiatan setelah itu, seperti kegiatan di cirle time area, dramatic play area baru kemudian ke art area karena 

setelah meremas dan menempel dengan lem, anak dapat cuci tangan dan istirahat makan. Masukan 

terhadap pengalaman dan urutan kegiatan perlu diubah dan disesuaikan dengan pola kebiasaan dalam 

berkegiatan yang telah terjadi selama ini. Pengalaman belajar dan urutan kegiatan perlu ditata ulang 

menyesuaikan dengan kebiasaan yang ada di kelompok bermain, mengingat tidak mudah bagi anak untuk 

cepat beradaptasi dengan kegiatan baru (pola lama sudah terbentuk). Pengelolaan kelas merupakan 

pengaturan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh guru baik didalam kelas maupun di luar kelas dalam 

rangka melancarkan proses pembelajaran pada anak. Pengelolaan ruang kelas dan kegiatan bimbingan 

merupakan hal penting yang harus diperhatikan oleh guru anak usia dini. Kebĳakan yang diambil guru dan 

bimbingan yang tepat bermanfaat dalam beberapa hal seperti: (1) mencegah dan mengurangi tingkah laku 

dan masalah-masalah pengelolaan, (2) memberikan kesempatan dan merespon keberhasilan pertumbuhan 

terhadap anak-anak yang mempunyai penyimpang, (3) mendukung belajar dan pembelajaran yang terjadi 

dalam siutuasi di ruang kelas, (4) menumbuhkan harga diri dalam jiwa anak, mengembangkan kemampuan 

mereka untuk mengambil keputusan dan dapat bertanggungjawab, membantu mereka mengembangkan 

sikap pengendalian diri dan disiplin untuk diri mereka sendiri, dan menyediakan contoh dari suatu konflik 

masalah. 
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Penilaian Berdasarkan Perkembangan Anak 
 

Penilaian merupakan sebuah proses pengumpulan data untuk menentukan sejauhmana, dalam 

hal apa, dan bagaimana tujuan pendidikan tercapai sehingga penilaian yang benar dilakukan 

sepanjang kegiatan berlangsung. Melalui penilaian yang dilakukan secara periodik dan 

berkesinambungan dan menyeluruh maka guru dapat mengamati proses tumbuh kembang 

seorang anak. Selain itu guru dapat mengidentifikasi kegiatan yang sudah dilakukan dengan baik 

dan kegiatan yang masih memiliki kekurangan sehingga dapat dilakukan perbaikan. 

 

Pada Kegiatan Penutup 
 

Pada kegiatan akhir harus ada pĳakan sesudah bermain, yang dimaksudkan untuk mengingatkan 

kembali apa yang telah dilakukan anak sepanjang hari atau refleksi kegiatan satu hari. Selain itu, 

perlu ada ilustrasi melalui contoh konkrit tentang manfaat dari apa yang telah dipelajari dalam 

kehidupan sehari-hari. 
 

 

Interpretasi Hasil Uji Coba Rancangan Model 
 

Berdasarkan hasil uji coba berupa penilaian pakar (expert judgement) dan hasil penilaian satu-satu 

oleh praktisi, maka dapat diinterpretasikan bahwa:  

 Rancangan model program kegiatan bermain kreatif berbasis kecerdasan jamak bagi anak usia 

dini yang dikembangkan telah sesuai dengan teori dan prosedur pengembangan kurikulum 

anak usia dini.  
 Pengembangan desain pembelajaran berbasis kecerdasan jamak bagi anak usia dini yang telah 

dikembangkan telah relevan, jelas dan baik. Itu berarti desain pembelajaran ini dapat 

dikatagorikan kedalam skor 3 dari skor kriteria penilaian rentangan 1-4. Atau dengan 

perkataan lain model program kegiatan bermain ini dapat digunakan dalam uji lapangan.  
 Pengembangan satuan kegiatan mingguan dan harian (SKM dan SKH) yang merupakan 

pengembangan secara kongkrit dari model dan desain pembelajaran berbasis kecerdasan 

jamak bagi anak usia dini telah mendapat tanggapan, komentar dan saran yang positip dari 

para guru yang menjadi responden dalam penilaian satu-satu. Itu berarti SKM dan SKH dapat 

digunakan lebih lanjut pada lapangan yang sesungguhnya. 
 

 

Hasil Revisi Penyempurnaan Rancangan Model 
 

Setelah melakukan kegiatan uji coba rancangan model, maka berikutnya dilakukan revisi penyempurnaan 

model berdasarkan masukan dari para pakar dan praktisi/guru. Berikut ini digambarkan bagan revisi model 

pengembangan program kegiatan bermain berbasis kecerdasan jamak bagi anak usia dini. 
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Bagan 38  
Hasil Penyempurnaan Model Program Kegiatan Bermain  

Berbasis Kecerdasan Jamak bagi Anak Usia Dini  
(Yuliani Nurani, Disertasi 2008: 335) 
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Setiap komponen dari model di atas saling berinterelasi, berinteraksi dan berinteraksi dalam 

mencapai target yang diharapkan. Untuk itu, setiap komponen tersebut haruslah dikembangkan 

sesuai dengan landasan teori sebagaimana seharusnya model pembelajaran bagi anak usia dini, 

khususnya anak yang berusia 3-4 tahun dengan memperhatikan hal-hal berikut ini.  

1. Pengembangan program kegiatan bermain berbasis kecerdasan jamak bagi anak usia dini 

yang dikembangkan dengan cara memadukan standar kompetensi dan indikator bagi anak 

usia 3-4 tahun dengan kesembilan aspek kecerdasan jamak, perlu memperhatikan: (a) Tugas, 

tahapan dan karakteristik perkembangan anak yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing 

anak (Developmentally Approriate Practice), (b) Mengoptimalkan potensi kecerdasan pada 

masing-masing anak (individual differences), (c) Menggunakan pendekatan yang berpusat pada 

anak, yang ditandai dengan interaksi dinamis antara guru dan anak atau antara anak dengan 

anak lainnya, (d) Fokus pada bermain kreatif, dengan keterlibatan anak secara aktif dan 

totalitas, lebih mementingkan proses daripada hasil, terbebas dari aturan yang mengikat dan 

dilakukan melalui aktifitas nyata atau sesungguhnya, (e) Pengembangan indikator berbasis 

kecerdasan jamak yang terdiri dari sembilan aspek kecerdasan jamak, yaitu: kecerdasan 

linguistik, kecerdasan logika matematika, kecerdasan visual spasial, kecerdasan interpersonal, 

kecerdasan intrapersonal, kecerdasan musical, kecerdasan naturalistik dan kecerdasan spiritual 

diimplementasikan dalam:  
 Penyusunan sebaran indikator kemampuan berdasarkan jumlah minggu dan tema pada 

se-mester 1 dan semester 2 dengan mengurutkan tahapan belajar (siquensa) dari mudah ke 

sukar, sederhana ke kompleks dan dari kongkrit ke abstrak.  
 Penyusunan model keterpaduan tema dan indikator dengan menggunakan model jaring 

laba-laba (spider web).  
2. Pengembangan strategi pembelajaran melalui model bermain kreatif berorientasi pada: (a) 

Tujuan yang mengarah pada tugas-tugas perkembangan anak usia 3-4 tahun berdasarkan 

aspek fisik, kognitif, bahasa, sosioemosional serta estetika dan seni, (b) Materi dikembangkan 

sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan yang sesuai dengan perkembangan anak. (c) 

Metode yang bervariasi (multi metode) sesuai dengan tujuan dan mampu melibatkan anak 

secara aktif, kreatif dan menyenangkan, (d) Media dan lingkungan bermain yang aman, 

nyaman dan menimbulkan ketertarikan bagi anak untuk bereksplorasi, (e) Penilaian berupa 

lembar asesmen perkembangan anak dilakukan melalui observasi partisipatif terhadap apa 

yang dilihat, didengar dan diperbuat anak.  
3. Pengembangan proses pembelajaran dengan model bermain kreatif diimplementasikan dalam:  

a. Pengembangan tema, yang merupakan wahana untuk membangun pengetahuan pada 

anak dan mengembangkan seluruh aspek perkembangan secara sistematik dan holistik 

dengan memper-hatikan prinsip-prinsip Attending berupa kemampuan memfokuskan/ 

memperhatikan pada diri dan lingkungan, Listening berupa kemampuan mendengarkan, 

Observing berupa kemampuan dalam mengamati suatu objek/kejadian, Remembering 

berupa kemampuan untuk mengingat, Recalling berupa kemampuan untuk mengulang 

kembali, mengumpulkan dan menarik kesim-pulan; 
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b. Pengembangan pusat kegiatan bermain (sentra) berupa lingkungan belajar melalui bermain 

yang merupakan tempat anak beraktifitas sesuai dengan modalitas, gaya belajar dan 

minatnya yang berbeda melalui prinsip yang digunakan adalah individualisasi pengalaman 

belajar mela-lui proses : (1) Learning by doing, pembelajaran dilakukan secara langsung oleh 

anak, dimana kelima indera anak terlibat secara langsung, sehingga anak memperoleh 

pengetahuan dari in-teraksi anak dengan lingkungan secara langsung; (2) Learning by 

stimulating, pembelajaran ini menitikberatkan pada stimulasi perkembangan anak secara 

bertahap, jadi pembelajaran dilaks-anakan sesuai dengan tahap perkembangan anak; (3) 

Learning by modeling, pembelajaran sentra juga menggunakan orang dewasa dan anak yang 

perkembangannya lebih berkembang untuk digunakan sebagai contoh. 

c. Pengelolaan kelas berpindah (moving class manegement) yang merupakan pengaturan terhadap 

kegiatan yang dilakukan oleh guru baik didalam ruang (in door activity) ataupun diluar 

(outdoor activity) dalam rangka melancarkan proses belajar dan pembelajaran pada anak. 

 

Prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan adalah: suasana kelas yang dinamis, anak bebas 

bereksplorasi dalam melakukan otoaktivitas dan penjelajahan serta pengembangan minat 

dengan sistem pengawasan guru yang berpindah-pindah saat menemani anak beraktivitas. 

Jenis pengelolaan: urutan kegiatan belajar, alokasi waktu, pengelompokan anak secara 

klasikal, kelompok ataupun individual.  

Tata letak ruangan dan peralatan, tata letak bangku berkelompok kecil, menyebar dan 

tidak berorientasi terpusat pada guru, tetapi diharapkan berorientasi pada program aktivitas 

secara individual atau berkelompok.  

4. Pengembangan bahan belajar dan bermain kreatif diimplementasikan pada : (a) Satuan 

kegiatan mingguan (SKM) yang berisi urutan tema dan sub tema, urutan minggu berdasarkan 

kalender akademik dengan menggunakan konsep learning by doing, learning by stmulating dan 

learning by modelling ; (b) Satuan kegiatan harian (SKH) yang berisi strategi pengembangan 

kegiatan belajar sambil bermain dengan menggunakan konsep pembelajaran pada anak usia 

dini yang bersifat otoaktivitas dan dituangkan dalam strategi pengembangan yang berisi 

komponen tujuan, materi, metode, media dan penilaian.  
Perkembangan secara sistematik dan holistik dengan memperhatikan prinsip-prinsip Attending 

berupa kemampuan memfokuskan/ memperhatikan pada diri dan lingkungan, Listening berupa 

kemampuan mendengarkan, Observing berupa kemampuan dalam mengamati suatu objek/ 

kejadian, Remembering berupa kemampuan untuk mengingat, Recalling berupa kemampuan untuk 

mengulang kembali, mengumpulkan dan menarik kesimpulan;  
a. Pengembangan pusat kegiatan bermain (sentra) berupa lingkungan belajar melalui bermain yang 

merupakan tempat anak beraktifitas sesuai dengan modalitas, gaya belajar dan minatnya yang 

berbeda melalui prinsip yang digunakan adalah individualisasi pengalaman belajar mela-lui 

proses : (1) Learning by doing, pembelajaran dilakukan secara langsung oleh anak, dimana kelima 

indera anak terlibat secara langsung, sehingga anak memperoleh pengetahuan dari in-teraksi anak 

dengan lingkungan secara langsung; (2) Learning by stimulating, pembelajaran ini 
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menitikberatkan pada stimulasi perkembangan anak secara bertahap, jadi pembelajaran 

dilaks-anakan sesuai dengan tahap perkembangan anak; (3) Learning by modeling, 

pembelajaran sentra juga menggunakan orang dewasa dan anak yang perkembangannya 

lebih berkembang untuk digunakan sebagai contoh.  
b. Pengelolaan kelas berpindah (moving class manegement) yang merupakan pengaturan terhadap 

kegiatan yang dilakukan oleh guru baik didalam ruang (in door activity) ataupun diluar (outdoor 

activity) dalam rangka melancarkan proses belajar dan pembelajaran pada anak. 

 

Prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan adalah: suasana kelas yang dinamis, anak bebas 

bereksplorasi dalam melakukan otoaktivitas dan penjelajahan serta pengembangan minat 

dengan sistem pengawasan guru yang berpindah-pindah saat menemani anak beraktivitas. 

Jenis pengelolaan: urutan kegiatan belajar, alokasi waktu, pengelompokan anak secara 

klasikal, kelompok ataupun individual.  

Tata letak ruangan dan peralatan, tata letak bangku berkelompok kecil, menyebar dan 

tidak berorientasi terpusat pada guru, tetapi diharapkan berorientasi pada program aktivitas 

secara individual atau berkelompok. 
 

5. Pengembangan bahan belajar dan bermain kreatif diimplementasikan pada: (a) Satuan kegiatan 

mingguan (SKM) yang berisi urutan tema dan sub tema, urutan minggu berdasarkan kalender 

akademik dengan menggunakan konsep learning by doing, learning by stmulating dan learning by 

modelling ; (b) Satuan kegiatan harian (SKH) yang berisi strategi pengembangan kegiatan belajar 

sambil bermain dengan menggunakan konsep pembelajaran pada anak usia dini yang bersifat 

otoaktivitas dan dituangkan dalam strategi pengembangan yang berisi komponen tujuan, 

materi, metode, media dan penilaian. 
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Kondisi yang Terjadi di LPAUD 
 

Ternyata para praktisi yang menyatakan telah menerapkan model yang dimaksud dalam 

penelitian ini hanya beranggapan bahwa implentasi dari program kegiatan bermain yang 

berbasis kecerdasan jamak cukup dimunculkan dalam dalam kegiatan bermain sehari-hari, 

seperti penerapan kecerdasan linguistik di sentra baca/persiapan, kecerdasan logika matematika dan 

visual spasial di sentra balok, pengembangan kecerdasan kinestetik di sentra bermain di luar kelas. 

Seharusnya berdasarkan kajian teori kecerdasan jamak seharusnya penerapan teori ini di lapangan 

harus terintegrasi satu kecerdasan dengan kecerdasan lainnya. Artinya satu sentra bermain seharusnya 

dapat mengembangkan berbagai kecerdasan jamak, misalnya sentra bermain di luar kelas, bukan 

hanya untuk mengembangkan kecerdasan kinestetik saja, tetapi juga harus dapat mengembangkan 

dimensi kecerdasan jamak lainnya. 
 

Sesuai dengan tahap pelaksanaan kegiatan identifikasi kebutuhan sebagai kegiatan awal 

dalam penelitian ini, seharusnya apabila ada kelompok bermain yang memenuhi kriteria untuk 

dĳadikan obyek penelitian, maka selanjutnya dilakukan studi dokumentasi untuk mendapatkan 

informasi tentang berbagai faktor yang mempengaruhi keterlaksanaan program tersebut terutama 

keterbatasan/ kendala dan keunggulan dari model tersebut. 
 

Penelitian dan pengembangan ini telah menunjukkan bahwa prosedur pengembangan model 

telah sesuai dengan fokus utama yaitu pengembangan program kegiatan bermain. Artinya, 

melalui model program kegiatan bermain yang telah dikembangkan ini sejumlah karakteristik 

program kegiatan bermain kreatif berbasis kecerdasan jamak telah dapat terlaksana sesuai 

prosedur pengembangan kurikulum bagi anak usia dini yang dikemukakan oleh para ahli usia 

dini yang kemudian dirumuskan oleh National Association for Early Childhood and Young Children. 
 

Model program kegiatan bermain kreatif telah dikembangkan berdasarkan tahapan, tugas dan 

karakteristik perkembangan anak usia 3-4 tahun ternyata mampu mengoptimalkan 9 (sembilan) 

potensi kecerdasan jamak, menggunakan pendekatan yang berpusat pada anak, yang ditandai 

dengan interaksi dinamis antara guru dengan anak dan atau antara anak dengan anak lainnya. 

Hal tersebut diatas telah berdampak pada kegiatan bermain kreatif dimana terdapat keterlibatan 

anak secara aktif dan totalitas, lebih mementingkan proses daripada hasil, terbebas dari aturan 

yang mengikat dan telah dilakukan melalui kegiatan nyata atau sesungguhnya.  
Prosedur pengembangan desain pembelajaran berbasis kecerdasan jamak bagi anak usia dini yang 

merupakan implementasi / pengembangan secara kongkrit dari model program kegiatan bermain yang 

telah dikembangkan juga telah sesuai dengan strategi pembelajaran berbasis kecerdasan jamak yang 

berorientasi pada kegiatan bermain kreatif : Tujuan yang dikembangkan telah mengarah pada tugas-

tugas perkembangan anak usia 3-4 tahun berdasarkan aspek fisik, kognitif, bahasa, sosioemosional 

serta estetika dan seni; Materi yang dikembangkan telah sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan 

yang sesuai dengan perkembangan anak; Metode yang bervariasi (multi metode) sesuai dengan tujuan 

dan mampu melibatkan anak secara aktif, kreatif dan menyenangkan; Media dan lingkungan bermain 

yang aman, nyaman dan menimbulkan ketertarikan bagi anak untuk bereksplorasi serta Penilaian 

yang dilakukan melalui observasi partisipatif terhadap apa yang dilihat, didengar dan diperbuat anak. 
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Hasil pengembangan berupa model program kegiatan bermain kreatif berbasis kecerdasan 

jamak bagi anak usia dini dan desain pembelajarannya bagi anak usia 3-4 tahun di kelompok 

bermain yang telah dihasilkan dapat menjadi bukti bagi pihak yang berkepentingan, diantaranya 

guru anak usia dini, orangtua dan pemerhati pendidikan lainnya bahwa anak usia dini adalah 

pebelajar aktif yang mampu membangun pengetahuannya sendiri melalui kegiatan bermain yang 

berarti juga belajar pada anak (konsep learning by playing). Hal ini sejalan dengan landasan dan 

pendekatan dalam pengembangan program kegiatan bermain pada anak usia dini, yaitu: 

dikembangkan berdasarkan teori perkembangan anak, pendekatan berpusat pada anak, 

pendekatan konstruktivisme dan pendekatan kurikulum dengan dasar bermain. 
 

Berdasarkan hasil uji lapangan berupa uji keterlaksanaan model, ternyata penerapan model 

program kegiatan bermain kreatif ini telah dapat mengimplementasikan seluruh bidang 

pengembangan fisik, kognitif, bahasa, seni dan perilaku yang terintegrasi dengan seluruh dimensi 

kecerdasan jamak, yakni kecerdasan linguistik, visual spasial, kinestetik, logika matematika, musikal, 

intrapersonal, interpersonal, naturalistik dan spiritual dalam berbagai gaya belajar dan bermain anak. 
 

Hasil uji lapangan juga menunjukkan bahwa sebagian besar anak berada pada katagori 

kemampuan yang konsisten dalam perkembangannya. Itu berarti anak sudah mampu mencapai 

indikator perkembangan berbasis kecerdasan jamak dengan menunjukkannya dalam bentuk 

karya/ produk dan atau perilaku nyata yang teramati (observable) dan terukur (measureable).  

Melalui model program kegiatan bermain kreatif ini, juga telah dapat merangsang munculnya 

berbagai indikator aspek kreativitas pada anak yang tampak saat anak melakukan kegiatan bermain 

yang telah diklasifikasikan dalam 5 (lima) jenis bermain dan permainan kreatif, yaitu kreasi 

terhadap obyek (object creation) yang dapat diidentikkan dengan permainan keterampilan (skillful 

play), permainan dalam cerita bersambung (continueing story) yang dapat diidentikkan dengan 

permainan sosial (social play), bermain drama kreatif (creative dramatic play) yang dapat 

diidentikkan dengan permainan sosial dan imajinatif (social and imajinatif play), permainan gerak 

kreatif (creative movement) yang dapat diidentikkan dengan permainan eksploratif dan energik 

(exploratory and energetic play) dan permainan melalui pertanyaan kreatif (creative questioning) yang 

dapat diidentikkan dengan permainan teka-teki (puzzle it-out play).  
Sejumlah indikator kreatif yang muncul sebagai akibat dari desain pembelajaran berbasis kecerdasan 

jamak pada diri anak yang juga berarti telah terjadi proses belajar sambil bermain, yaitu anak: mau 

mengambil resiko, melakukan sesuatu yang berbeda, mencoba hal-hal baru serta menginginkan mencoba 

sesuatu yang sulit, anak luar biasa kalimat humornya disetiap situasi, anak sangat pemilih, berbicara terus 

menerus, keinginan bicaranya bebas dan terbuka, anak fleksibel, mampu mengakomodasi perubahan yang 

tidak disangka-sangka dalam sebuah situasi, anak mampu memotivasi dirinya secara langsung, anak 

tertarik pada banyak hal, keingintahuan dan berbagai pertanyaannyapun banyak, anak ingin ikut campur 

dengan sengaja dan menggali kemampuannya secara sistematik, anak membangun rencana untuk 

membangun sesuatu, anak mampu membuat aktivitas yang unik oleh dirinya sendiri dan melakukannya 

sendiri, anak imajinatif dan menikmati khayalan, anak tidak menyesuaikan diri dengan 
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lingkungan , namun melakukan sesuai keinginannya, anak hadir dengan banyak solusi untuk 

berbagai masalah dan anak memiliki gayanya sendiri.  
Kenyataan tersebut di atas, merupakan bukti bahwa model program kegiatan bermain kreatif telah 

sejalan dengan tujuan utamanya yakni memelihara perkembangan atau pertumbuhan optimal anak 

usia dini melalui pendekatan bermain yang kreatif, interaktif dan terintegrasi dengan lingkungan 

bermain anak. Mengingat pada dasarnya semua anak usia dini memiliki potensi kreatif tetapi 

perkembangan kreativitasnya sangat individual dan bervariasi antara satu anak dengan anak lainnya. 

Melalui penerapan program kegiatan bermain kreatif berbasis kecerdasan jamak telah 

memberikan kesempatan kepada setiap anak untuk dapat mengaktualisaikan berbagai potensi 

kecerdasan yang merupakan modalitas belajar. Untuk itu yang perlu dipahami oleh guru adalah:  

 Pelaksanaan program kegiatan bermain tidaklah harus selalu di dalam kelas (moving class 

activity: in door and out door) dan menggunakan media yang mahal dan canggih, karena pada 

dasarnya laboratorium yang terbesar adalah dunia ini sehingga sebenarnya berbagai sumber 

belajar untuk bermain kreatif sudah tersedia di lingkungan sekitar tinggal bagaimana guru 

memanfaatkan dan mengkreativitaskan sumber belajar tersebut kedalam kegiatan belajar 

melalui bermain anak. Untuk itu seharusnya pada waktu-waktu tertentu anak diajak 

melakukan kegiatan di luar kelas untuk mengamati secara langsung setiap fenomena yang 

terjadi didunia nyata dan mengalami secara langsung bahwa pengetahuan yang mereka 

terima dapat ditemui di dalam kehidupan yang sesungguhnya (learning by experiences). 

Dengan demikian anak akan memiliki kesan yang mendalam karena mereka memang 

mengalaminya sendiri dan selanjutnya dapat mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari 

untuk menolong diri sendiri (self help). Hal ini sejalan dengan konsep belajar bagi anak usia 

dini yang bersifat otoaktifitas berupa individualisasi pengalaman belajar yang 

diimplemantasikan dalam learning by doing, learning by stimulating dan learning by modelling. 

 

 Keberhasilan pengembangan dan penerapan program kegiatan bermain kreatif berbasis 

kecerdasan jamak bagi anak usia dini ini sekaligus mampu menunjukkan bahwa prosedur 

penelitian dan pengembangan ini, yaitu berupa prosedur pengembangan model dan 

penerapannya telah berjalan optimal dari awal hingga akhir. Dengan demikian prosedur 

pengembangan model yang dilakukan sampai implementasinya berupa desain pembelajaran 

berbasis kecerdasan jamak bagi anak usia 3-4 tahun di kelompok bermain dapat mendukung 

model pembelajaran khususnya model pengembangan pembelajaran seperti yang 

dikembangkan prosedur pengembangan instruksional. 

 

Berdasarkan paparan di atas, maka tingkat orisinalitas dari model program kegiatan bermain 

kreatif berbasis kecerdasan jamak bagi anak usia dini dapat dikatakan sebagai suatu inovasi baru 

yang memiliki keberbedaan dengan model pembelajaran berbasis kecerdasan jamak lainnya. 

Model ini berbeda dengan model lainnya karena memiliki keunikan dan ciri khas, yaitu:  

 indikator yang dikembangkan sarat dengan keterampilan hidup yang dibutuhkan oleh anak 

dalam rangka menolong diri sendiri. 
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 pada pengembangan bahan belajar dan bermain berupa pengembangan tema yang dekat 

dengan anak serta dapat dialami secara langsung. 

 adanya pengembangan kelas sentra yang dapat mewadahi minat anak yang berbeda. 

 asesmen perkembangan anak melalui penilaian portofolio. 

 

Implikasi dari Hasil Penelitian 
 

Berdasarkan temuan dan hasil penelitian dan pengembangan yang telah dipaparkan di atas, maka 

hal tersebut berimplikasi pada beberapa hal berikut ini.  
 Upaya bagi pengembangan model, temuan dan hasil penelitian dan pengembangan ini telah 

sesuai dengan konsep dasar pendidikan anak usia dini, sehingga model yang telah dihasilkan 

dalam penelitian dan pengembangan ini dapat dĳadikan salah satu alternative model 

pembelajaran di lembaga pendidikan anak usia dini khususnya pada kelompok bermain di 

provinsi DKI Jakarta khususnya dan di Indonesia pada umumnya.  
Berdasarkan keorisinalitasnya, maka model kegiatan bermain berbasis kecerdasan jamak 

bagi anak usia dini merupakan suatu inovasi baru yang memiliki keberbedaan dengan model 

pembelajaran berbasis kecerdasan jamak lainnya, karena model ini memiliki keunikan pada 

pengembangan tema dan bahan belajar dan bermain yang sarat dengan keterampilan hidup 

yang dibutuhkan oleh anak dalam rangka menolong diri sendiri.  
Selain itu, model program kegiatan bermain kreatif dan desain pembelajaran berbasis 

kecerdasan jamak ini telah berhasil memfasilitasi kegiatan bermain yang aktif, kreatif, aman 

dan menyenangkan bagi anak 3-4 tahun, sehingga anak dapat melakukan kegiatan untuk 

membangun pengetahuannya sendiri (konstruktivisme). 

 

 Upaya bagi pendidik/guru anak usia dini, sebagai fasilitator, motivator dan evaluator dalam 

kegiatan belajar melalui bermain haruslah benar-benar memahami prosedur kerja yang benar 

dalam menerapkan program kegiatan bermain berbasis kecerdasan jamak ini. Selain itu, 

karena model ini sangat berhubungan dengan pemahaman guru tentang tahapan dan tugas 

perkembangan anak, pendekatan yang berpusat pada anak, implementasi aspek kecerdasan 

jamak dalam kegiatan bermain kreatif, maka guru perlu menyediakan waktu yang cukup bagi 

anak untuk bereksplorasi dalam rangka mencari dan menemukan sendiri pengetahuannya 

melalui pengalaman langsung dan nyata. 

 

 Upaya dalam penggunaan model, temuan dan hasil penelitian ini perlu dicermati secara hati-

hati, sebab model ini baru diuji cobakan satu kali. Untuk mendapatkan model pembelajaran 

yang lebih sempurna tentunya perlu ada uji lapangan yang lebih komprehensif. Selain itu, 

obyek penelitian ini hanya di satu kelompok bermain, padahal saat ini telah banyak lembaga 

pendidikan anak usia dini yang memberikan pelayanan pada usia 3-4 tahun. Oleh sebab itu 

perlu adanya penelitian lanjutan di lembaga yang berbeda, bahkan apabila memungkinkan 

pada provinsi yang berbeda di Indonesia. 
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Selain itu, dengan diperolehnya hasil uji lapangan yang sangat mendukung keterlaksanaan 

model program kegiatan bermain kreatif berbasis kecerdasan jamak telah menunjukkan 

bahwa model pembelajaran ini memiliki nilai potensial untuk dikembangkan lebih lanjut. 

Selain itu, dari hasil catatan lapangan, klipping portofolio dan asesmen perkembangan anak 

yang berkenaan dengan indikator bermain kreatif menunjukkan bahwa model ini mampu 

mengembangkan potensi kreatif pada masing-masing anak. Oleh sebab itu, setiap guru yang 

mengajar di kelompok bermain harus memahami prosedur, teknik dan pemanfaatan yang 

benar dan tepat dari model ini sehingga diharapkan penguasaan anak terhadap indikator 

kecerdasan jamak cenderung lebih baik dan meningkat. 

 

 Upaya pengkajian program kegiatan bermain, temuan dan hasil penelitian ini kemungkinan 

besar juga berimplikasi pada berbagai pihak yang berkepentingan dalam pengembangan dan 

pengkajian program kegiatan bermain bagi anak usia dini, diantaranya lembaga pendidikan 

penghasil guru anak usia dini dan atau instansi pemerintah atau non pemerintah serta 

khususnya di kelompok bermain yang kesemuannya bertanggung jawab terhadap pembinaan 

tenaga pendidik pada Pendidikan Anak Usia Dini di Indonesia. Hendaknya berbagai pihak 

tersebut dapat menginformasikan hasil dan temuan dari penelitian dan pengembangan ini. 

Selanjutnya dapat menjadikan model ini sebagai salah satu alternative model pembelajaran 

yang memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut. Selain itu, perlu adanya fasilitasi dari 

berbagai pihak yang tersebut di atas dalam bentuk pertemuan ilmiah ataupun dalam bentuk 

pelatihan/workshop bagi tenaga pendidik anak usia dini di Indonesia. 
 

 

Saran Bagi Peminat dan Pengguna Model Bermain Kreatif 
 

Bagi para pendidik yang berminat menggunakan model bermain kreatif ini disarankan untuk 

memperhatikan beberapa hal berikut ini.  

 Berdasarkan diketemukannya fakta bahwa model program kegiatan bermain kreatif berbasis 

kecerdasan jamak ini ternyata mampu memberikan kontribusi yang berarti terhadap proses 

pembelajaran bagi anak usia dini, maka disarankan bagi guru yang hendak melaksanakan 

model ini perlu memiliki pemahaman komprehensif terhadap seperangkat pedoman dan 

tahapan kerja dari model ini, sehingga kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi dalam 

pelaksanaan model di lapangan dapat dihindari. Selain itu sangat disarankan untuk 

mengadakan workshop pengembangan program kegiatan bermain sejenis dengan tema yang 

sama ataupun berbeda dengan penelitian ini. 

 

 Upaya yang dapat dilakukan guru agar dapat menerapkan program kegiatan bermain kreatif 

berbasis kecerdasan jamak ini dengan sukses adalah:  
 Memfasilitasi dan mengadakan pembinaan bagi guru agar dapat menerapkan model ini di 

kelas masing-masing.  
 Melakukan kemitraan dengan orangtua secara lebih terencana, karena keterlaksanaan dan ke-

berhasilan model ini bukan hanya menjadi tanggungjawab pihak lembaga saja melainkan di- 
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butuhkan juga dukungan dan partisipasi aktif dari pihak orangtua, misalnya pada saat 

pelaks-anaan puncak tema, orangtua memiliki andil besar teradap kesuksesan acara 

tersebut. 

 Hal lainnya yang berhubungan dengan konsep kecerdasan jamak, masih banyak 

orangtua yang memiliki pola pikir tradisional dalam memandang kecerdasan dan 

modalitas belajar yang di-miliki oleh anaknya dengan beranggapan bahwa anak 

yang cerdas hanyalah anak yang pandai baca, tulis dan hitung saja. Untuk itu 

disarankan perlu adanya kegiatan berupa seminar ataupun dialog interaktif untuk 

mengubah pola pikir yang kurang tepat tersebut, sehingga tuntutan orangtua selama 

ini pada lembaga pendidikan agar anak harus cepat dapat menguasai baca, tulis dan 

hitung yang notabene perwujudan dari kecerdasan linguistik dan logika matematika 

saja segera dapat dibenahi. 
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A sociocultural constructivist = suatu paham konstruktivisme yang berbasis pada sosial budaya.  

Appersepsi = jembatan antara pengetahuan lama dan baru.  

Authentic event = peristiwa-peristiwa otentik.  
Basic brain function = sejumlah kemampuan yang telah dapat berfungsi tanpa proses pembelajaran, seperti 

kemampuan untuk melihat, bergerak, meraba, mendengar dan fungsi pengaturan organ lainnya. 

Body languages = bahasa tubuh yang ditunjukkan saat berkomunikasi.  

Career day = hari profesi, dimana suatu profesi menunjukkan hal ikhwal yang berkaitan dengan 

profesi tersebut, misalnya tukang cukur rambut memperlihatkan alat, cara, dan prosedur 

menggunting rambut seseorang.  

Convention on The Right of the Child = konvensi tentang hak-hak anak.  

Convergent thinking = berpikir konvergen/berpikir yang menyempit.  

DAP (Developmentally Approriate Practice) = perkembangan anak yang sesuai dengan kebutuhan.  

Disorganized = suatu pengorganisasian yang tidak teratur atau berjalan tidak teratur.  

Divergent thinking = berpikir divergen/kemampuan berpikir menyebar.  

Driving force = yang dapat mendorong rasa keingintahuan anak.  

Early Childhood Care and Development = perawatan dan pengembangan anak usia dini.  

Emotional copying skills = keterampilan meniru emosi orang lain yang dilihat.  

Exploration and mastery play materials = alat permainan eksplorasi dan keterampilan.  

Eye-hand eye-foot coordination = koordinasi mata-tangan atau kaki-tangan.  

Gross motor play materials = permainan motorik kasar.  

High brain function = fungsi luhur yang berfungsi untuk berpikir, emosi, belajar, dan mengerti 

tentang apa yang dilihat, didengar, dan dilakukan.  

Holistic = suatu keutuhan.  

Inquiry approach = suatu cara untuk memecahkan masalah melalui pendekatan eksplorasi atau 

investi-gasi.  

Learning by doing = belajar dengan cara melakukan sesuatu.  

Learning by modeling = belajar melaui model/tokoh yang diamati.  

Learning by stimulating = belajar melalui stimulasi yang diberikan.  

Living value = nilai-nilai kehidupan yang kemudian diimplementasikan dalam pendidikan nilai.  

Longterm memory = ingatan jangka panjang.  

Mazes = mencari jejak; suatu jenis permainan. 
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Music, art, and movement materials = alat permainan gerak, musik, dan seni.  

NAEYC (National Association for the Education of Young Children) = asosiasi pendidik anak usia dini 

di Amerika.  

Performance = unjuk kerja.  

Puzzle = kepingan-kepingan gambar dari suatu bentuk keseluruhan.  

Recognizing memory = ingatan mengenali sesuatu yang pernah di indranya.  

Scaffold = bantuan yang diberikan untuk memfasilitasi perkembangan anak.  

Self analysis = analisis terhadap diri sendiri.  

Self help = mengurus diri sendiri.  

Social and fantasy play materials = alat bermain permainan sosial dan fantasi.  

Social brain function = berupa respons adequate terhadap lingkungan dan situasi yang berubah-ubah.  

Social skill = kemampuan menolong orang lain.  

The golden years = masa keemasan.  

The value of play = sejumlah nilai-nilai dalam bermain.  

Tool of mind = alat berpikir yang dimiliki oleh manusia.  

World Fit for Children = menciptakan dunia yang nyaman bagi anak.  

ZPD (Zone of proximal development) = zona atau wilayah perkembangan sebagai kapasitas potensial 

be-lajar. 
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Dr. Yuliani Nurani, M.Pd  

 
 

Yuliani Nurani dilahirkan di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Masa 

kecil dilalui di kota kelahirannya Palembang sampai menamatkan 

Sekolah Dasar. Selanjutnya mengikuti kepindahan orangtua ke Curug, 

Tangerang dan berhasil menamatkan SLTP Negeri 1 dan SLTA Negeri 

1 di kota tersebut. Pada tahun 1985 mengikuti pendidikan di IKIP 

Jakarta pada program studi Psikologi Pendidikan, lulus tahun 1989; 

Pada tahun 1996 lulus dari Magister Teknologi Pendidikan dan Tahun 

2008 menjadi Doktor Pertama dari Program Studi Teknologi 

Pendidikan dengan spesialisasi Pendidikan Anak Usia Dini di 

Universitas Negeri Jakarta. 

Bekerja sebagai tenaga edukatif pada Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu 

Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta. Pada tahun 2007-2011 diberi kepercayaan untuk 

menduduki jabatan sebagai Pembantu Dekan Bidang Akademik pada Fakultas Ilmu Pendidikan, 

Universitas Negeri Jakarta. Selain itu, pernah juga menjabat sebagai Ketua Program Studi PG 

PAUD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Ketua Tim Ad-hoc akreditasi 

Program Studi PG PAUD hingga mendapatkan peringkat A. 

 Pernah mengikuti Pendidikan Non Formal/Workshop tentang Early Intervention For Early 

Childhood Education, di Monash University, Australia. Selain itu, permah mengikuti Kursus di 

bidang Pemberdayaan Perempuan “Woman Empowerment and Parenting in Early Childhood 

Education” di Manila, Philippine. Selanjutnya, mendapatkan pendidikan tentang Penjaminan Mutu 

“Quality Insurance in Education” di Beijing, China. 

Ketua Tim Pengembang Instrumen Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak Usia Dini 

(ITPPA) dari tahun 2018-2019 dan masih terus berlangsung sampai saat ini. Sekjen Ikatan Profesi 

Teknologi Pendidikan Indonesia (IPTPI). Disamping itu, selama 2 (dua) periode dipercaya menjadi 

Ketua Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI) 

wilayah Provinsi DKI Jakarta serta Pengurus Pusat Asosiasi Program Studi PGPAUD (APG-

PAUD) Indonesia. 

Karya akademik yang telah dihasilkan sebagai Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang 

Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sangat siginifikan, diantaranya: (1) 
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Pengembangan Model Keterampilan Mengajar (Teaching Skill) Guru PAUD berbasis Komunikasi 

Efektif (In Service Training Teacher); (2) Pengembangan Model Kurikulum Keterampilan Hidup 

Anak Usia Dini Berbasis Budaya Lokal dalam Rangka Mewujudkan Generasi Emas 2045; (3) 

Penerapan Model Permainan Integratif  Membaca, Menulis dan Berhitung; (4) Pengembangan 

Profil Kemampuan Anak Usia Dini (lahir-8 tahun); (5) Pengembangan Model Gelaran Sentra 

Berbasis Kecerdasan Jamak pada Lembaga PAUD; (6) Pengembangan Inovasi Permainan Wayang 

Film berbasis Kecerdasan Jamak pada Lembaga PAUD; (7) Pengembangan Kreativitas Anak Usia 

Dini melalui Kegiatan di Sentra Bermain pada Taman Kanak-Kanak; (8) Studi Penelurusan Alumni 

Program Studi PG-PAUD FIP UNJ selama 5 Tahun; (9) Pengembangan Model Program Kegiatan 

Bermain berbasis Kecerdasan Jamak dalam Meningkatkan Kreativitas Anak Usia Dini (Disertasi, 

tahun 2008); (10) Membangun Ekosistem Pendidikan Anak Usia Dini di Ruang Publik Terpadu 

Ramah Anak (RPTRA) di DKI Jakarta. Serta banyak dan beragam penelitian dan pengabdian 

masyarakat lainnya. Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas Yuliani berhasil 

mempublikasikannya di jurnal nasional dan internasional bereputasi. 

Yuliani, juga rajin menulis buku rujukan, modul cetak dan atau modul online yang 

dimanfaatkan secara nasional diantaranya: (1) Kompetensi Dasar Mengajar; (2) Seri Perangkat 

Kurikulum KB-TK; (3) Seri Modul Kegiatan Belajar KB-TK; (4) Seri Manejemen Berbasis Sekolah 

KB-TK; (5) Mencerdaskan Perilaku Anak Usia Dini; (6) Mozaik Teknologi Pendidikan: Kontributor 

tulisan Aplikasi TP pada Pendidikan Anak Usia Dini (Pengembangan KBK melalui Penerapan 

Model Pembelajaran  Sentra  untuk mengembangkan Multi Kecerdasan); (7) Pengembangan 

Kognitif bagi Anak Usia Dini; (8) Perspektif Baru Konsep Dasar PAUD; (9) Mengajar dengan 

Portofolio; (10) Bermain Kreatif berbasis Kecerdasan Jamak; (11) Model Pembelajaran; (12) Model 

Kurikulum PAUD; (13) Modul Online PPG tentang Kajian PAUD; (14) Modul Online PPG tentang 

Pendekatan Saintifik dan Tematik Integratif; (15) Seri Keterampilan Mengajar berbasis Komunikasi 

Efektif, serta banyak dan beragam buku rujukan dan modul lainnya. 

 Bermottokan “Berilmu & Berbakti” Yuliani berniat untuk terus berkarya, menghasilkan 

sesuatu yang bermanfaat bagi orang banyak khususnya bagi masyarakat belajar di Indonesia. 

Untuk itulah, Yuliani terus melakukan penelitian dan pengembangan serta pengabdian 

masyarakat sebagai suatu bentuk karya nyata yang dapat dinikmati oleh para pendidik/guru, 

orangtua, pemerhati pendidikan dan semua pihak yang peduli pada pengembangan dan invasi 

Pendidikan di Indonesia. 

 
 
  
 
 
 
 
 
  



Bermottokan “berilmu & berbakti” penulis selalu berusaha untuk selalu menghasilkan 
beragam karya ilmiah yang merupakan suatu bentuk pemikiran beliau; maupun ilmu 
yang terakumulasi dari pengalaman panjang beliau selama berkiprah dalam pendidikan, 
penelitian & pengembangan PAUD. Bersyukur beliau juga memiliki dokumentasi berupa 
foto, video dan catatan perkembangan dari ketiga putera puteri kandung beliau yaitu 
“anak-anak penelitian” Bamby, Banni dan Bannu yang selalu diamati, di eksplorasi dan 
terus dikembangkan. Pengalaman inilah yang beliau tuliskan dalam buku ini atau media 
lainnya. Buku ini juga terinspirasi dari berbagai pengalaman penulis ketika berinteraksi 
dengan para guru/pendidik, orangtua, mahasiswa dan orang dewasa lainnya sebagai 
suatu komunitas masyarakat belajar PAUD di berbagai wilayah di Indonesia. Ketika 
berbagi ilmu dalam seminar dan atau saat melakukan pendampingan berupa workshop
atau pelatihan pada guru dan orangtua dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran 
di Lembaga PAUD ataupun dalam program parenting yang dilakukan di rumah dalam rangka 
optimalisasi potensi anak. 

Dr. Yuliani Nurani, M.Pd 

Lalu seorang ibu dengan bayi dalam dekapannya
Datang mengajukan sebuah pertanyaan

Bicaralah pada kami tentang anak keturunan... maka jawabnya...
Anakmu bukanlah milikmu, mereka putera-puteri Sang Hidup

Yang rindu pada diri sendiri...
Lewat engkau dia lahir, namun tidak dari engkau
Mereka ada padamu, tapi bukan kepunyaanmu

Berikan mereka kasih sayangmu, tetapi jangan sodorkan bentuk pikiranmu
sebab, pada mereka ada alam pikiran tersendiri

Patut kau berikan rumah untuk raganya, tapi bukan untuk jiwanya...
Sebab, jiwa mereka adalah penghuni rumah masa depan
yang tiada dapat kau kunjungi sekalipun dalam impian...

Engkau boleh berusaha menyerupai mereka...
namun jangan membuat mereka menyerupaimu

Sebab, kehidupan tidak pernah berjalan mundur...
tidak juga tenggelam di masa lampau

Kaulah busur, dan anak-anakmulah anak panah yang meluncur
Sang pemanah maha tahu sasaran bidikan keabadian...

Dia merentangkanmu... dengan kekuasaan-Nya
Hingga anak panah itu melesat jaut serta cepat...

Meliuklah dengan suka cita, dalam rentangan tangan Sang Pemanah
Sebab, Dia mengasihi anak panah yang melesat laksana kilat

Sebagaimana pula dikasihi-Nya busur yang mantap...
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IKHTISAR ISI BUKU

Buku ini disajikan dengan sangat menarik dan aplikatif, tanpa harus meninggalkan unsur keilmiahan dari sebuah buku. 
Penulis memaparkan dengan sangat apik isi buku menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:
     Bagian pertama berisi Pengkajian Konseptual kurikulum bermain kreatif berbasis kecerdasan jamak
     Bagian kedua berisi Penerapan Kurikulum Bermain Kreatif
     Bagian ketiga berisi Kiat Sukses mengembangkan kurikulum program kegiatan bermain kreatif

Pada awalnya, buku ini merupakan bahan ajar yang sengaja dirancang khusus untuk kepentingan belajar di perguruan tinggi. Namun,
karena banyaknya desakan untuk menjawab pertanyaan guru anak usia dini di Kelompok Bermain, Taman Kanak-kanak, dan Pos PAUD, 
maka penulis tertantang untuk berbagi pengalaman tentang cara mudah mengembangkan kurikulum program kegiatan bermain kreatif, 
inovatif, efektif dan tentunya menyenangkan bagi anak.

Pada setiap bagian dipaparkan beragam teori, ilustrasi, contoh serta visualisasi berupa gambar yang dapat
semakin mempermudah pemahaman pembaca serta yang paling menarik adalah tuntunan secara bertahap
untuk mengembangkan program kegiatan bermain yang langsung dapat diterapkan di Kelompok Bermain,
Taman Kanak-kanak, Pos PAUD dan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini lainnya. Selamat mencoba!
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