


 



 

 
PRAKATA PENULIS 

 
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Alloh SWT Tuhan Semesta Alam yang telah melimpahkan rahmat 

dan karunia-Nya, sehingga penulis bersama tim kreatif PAUD EMAS NUSANTARA dapat menyelesaikan buku  

berseri yang kami beri judul SERI PANDUAN KETRAMPILAN MENGAJAR INI. Berbekal usaha dan upaya keras, 

pada  akhirnya buku panduan  ini dapat diterbitkan dan hadir sebagai salah satu referensi dalam pembelajaran 

Mahasiswa di Perguruan Tinggi dan atau Guru Anak Usia Dini di berbagai lembaga PAUD.  

Karya ini lahir dari sebuah niat tulus dalam menyumbangkan berbagai pemikiran dan ide untuk ikut 

mewujudkan cita-cita bangsa  agar para Pendidik/ Guru dan atau calon  guru dapat menjadi lebih profesional, 

sehingga kelak dapat mewujudkan anak-anak Indonesia yang dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia 

unggul yang tetap berbudaya dan berperilaku Indonesia, serta berwawasan global. 

Buku ini ditulis berdasarkan pada berbagai referensi dan diskusi selama mengajar di kampus Universitas 

Negeri Jakarta, saat  seminar, workshop dan  lokakarya, praktek  keterampilan  mengajar  maupun  dari  hasil  riset  

 



 

 

yang berkesinambungan diberbagai lembaga PAUD di Indonesia, dengan demikian buku ini telah memenuhi 

kaidah-kaidah keilmiahan. 

Selama penulisan berlangsung “cikal bakal” dari buku ini telah didiskusikan dan dipraktekkan oleh 

mahasiswa PG PAUD UNJ yang mengambil matakuliah yang diampu oleh penulis, khususnya mahasiswa angkatan 

tahun 2013, 2015 dan 2017. Untuk itu terima kasih atas partisipasi aktif para mahasiwa  dengan pemikiran-

pemikirannya yang sangat ‘brilliant’ . Juga terima kasih sangat pada Mbak Ami dan Niken Pratiwi serta Alyssa 

Nadia Andyta mahasiswa bimbingan skripsi yang memiliki kelebihan dalam bidang IT. 

Seri Panduan Keterampilan Mengajar berbasis Komunikasi Efektif ini merupakan salah satu panduan yang 

digunakan dalam mata kuliah Kurikulum dengan tujuan akhir mahasiswa berupa Praktek Keterampilan Dasar 

dengan “peer group” sebelum mahasiswa melakukan Praktek Keterampilan Mengajar yang sesungguhnya di 

lembaga PAUD.   

Buku Seri Panduan Keterampilan Mengajar berbasis Komunikasi Efektif ini terdiri dari 10 (sepuluh) seri, yaitu: 

(1) Keterampilan Membuka Pembelajaran, (2) Keterampilan Menjelaskan, (3) Keterampilan Bertanya, (4) 

Keterampilan Menggunakan Media , (5) Keterampilan Memberi Penguatan, (6) Keterampilan Mengadakan Variasi ,  



 

 

(7)  Keterampilan Mengelola Kelas, (8) Keterampilan Mengadakan Interaksi, (9) Keterampilan Mengelola Kelompok 

Kecil, serta (10) Keterampilan Menutup Pembelajaran. 

Melalui buku ini penulis dan tim kreatif PAUD EMAS INDONESIA berharap semoga para pendidik dan guru 

anak usia dini dapat semakin kreatif dan senang berinovasi dalam menciptakan kelas-kelas yang disukai oleh 

anak-anak.  

Ayo para mahasiswa dan guru... baca, pahami dan praktekkan !. 

 

Salam Sukses, 

Dr. Yuliani Nurani, M.Pd 

Ade Dwi Utami, M.Pd 

Niken Pratiwi, M.Pd 

dan Tim Kreatif PAUD Emas Nusantara 

 

 



 

 

Selayang Pandang 

 
SINOPSIS ISI RANGKAIAN BUKU PANDUAN BERSERI 

RAGAM KETERAMPILAN MENGAJAR berbasis KOMUNIKASI EFEKTIF 
 

Pengembangan Buku Panduan Berseri Ragam Keterampilan Mengajar ini telah dirancang secara sistematis sesuai 

kaidah-kaidah didaktik metodik dan berlandaskan konsep teori disain instruksional sehingga dapat dipertanggungjawabkan 

secara akademik. Selain itu, Buku Panduan Berseri Ragam Keterampilan Mengajar ini merupakan hasil penelitian selama 2 

(tahun) melalui HIBAH Penelitian dari SIMLITABNAS Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Efektivitas 

penggunaan Buku Panduan Berseri Ragam Keterampilan Mengajar telah teruji secara signifikan melalui uji coba terbatas dan 

uji coba kelompok besar pada sejumlah mahasiswa S1 PGPAUD FIP Universitas Negeri Jakarta yang mengikuti mata kuliah 

Kurikulum-2, serta pada sejumlah guru di  Lembaga PAUD (TK dan KB) yang berada di wilayah Provinsi DKI Jakarta. 

Yuliani Nurani bersama dosen muda cerdas, yaitu Ade Dwi Utami dan Niken Pratiwi serta tim kreatif “PAUD Emas 

Nusantara” yang selalu semangat dalam bekerja dan berkarya. Kami Sangat  berharap Pengembangan Buku Panduan  

 



 

 

Berseri Ragam Keterampilan Mengajar ini dapat menjadi suatu alternatif  bagi dosen di Indonesia yang mengampu Mata 

Kuliah Kurikulum khususnya yang terkait dengan Keterampilan Mengajar Terbatas (Micro Teaching) dan mahasiswanya.  

Selain itu, Buku Panduan Berseri Ragam Keterampilan Mengajar ini dapat menjadi pedoman/ rujukan bagi seluruh guru 

yang mengajar di Lembaga PAUD (TK dan KB) agar mereka dapat terus menerus meningkatkan kemampuan profesional 

sebagai guru yang handal. Harapan lainnya, dapat memotivasi para ilmuwan dibidang keusia-dinian untuk terus mengkaji 

berbagai pengetahuan teoritik dan praktis terkait Keterampilan Mengajar ini dan selanjutnya diharapkan bermunculan 

berbagai model pengembangan pembelajaran lainnya. 

Tak lupa kami mengucapkan terima kasih pada Pemerintah Indonesia dalam hal ini melalui SIMLITABNAS Kementerian 

Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang telah memberikan hibah penelitian selama 2 (dua) tahun. Juga pada Lembaga 

Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Negeri Jakarta yang selalu mengawal Hibah Penelitian kami. Secara 

khusus kami juga sangat berterima kasih pada Saudari Alyssa Nadia Andyta yang selalu menyediakan waktu disela-sela 

menulis skripsi. Pada mahasiswa/i S1 PG PAUD FIP UNJ yang mengikuti Mata Kuliah Kurikulum selama periode tahun 2013-

2017 serta pada guru-guru di wilayah Provinsi DKI Jakarta.  

 

 



 

 

Buku Panduan Berseri Ragam Keterampilan Mengajar ini terdiri dari 10 (Sepuluh) Seri Panduan Keterampilan Mengajar, 

yaitu: (1) Keterampilan Membuka Pembelajaran: (2) Keterampilan Menjelaskan; (3) Keterampilan Bertanya; (4) Keterampilan 

Menggunakan Media; (5) Keterampilan Memberi Penguatan; (6) Keterampilan Mengadakan Variasi; (7) Keterampilan  

Mengelola Kelas; (8) Keterampilan Mengadakan Interaksi; (9) Keterampilan Mengelola Kelompok Kecil; (10) Keterampilan 

Menutup Pembelajaran. 

BUKU PANDUAN SERI 1 : KETERAMPILAN MEMBUKA PEMBELAJARAN 

Membuka pembelajaran adalah sebuah proses yang dilakukan pada awal pembelajaran yang memiliki tujuan untuk 

mempersiapkan anak untuk memasuki kegiatan inti pembelajaran; Sehingga, keterampilan membuka pembelajaran  

merupakan keterampilan guru dalan mempersiapkan mental anak dan kondisi anak untuk memasuki kegiatan inti yang 

berfokus pada anak itu sendiri dan hal tersebut bertahan sampai kegiatan penutup. 

BUKU PANDUAN SERI 2 : KETERAMPILAN MENJELASKAN 

Keterampilan menjelaskan adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh guru dalam menerangkan sesuatu sampai jelas 

kepada peserta didik. Menguraikan sesuatu sehingga dapat dipahami, membantu peserta didik untuk dapat memahami 

konsep, hukum, prinsip, dan prosedur secara objektif dan bernalar. 

 



 

 

BUKU PANDUAN SERI 3 : KETERAMPILAN BERTANYA 

Keterampilan bertanya adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh guru berupa kegiatan bertanya, menjawab pertanyaan 

dari peserta didik sampai dengan menstimulasi agar peserta didik mau bertanya dan mendapatkan jawaban tentang apa 

yang ingin diketahuinya. Keefektifan interaksi aktif dalam keterampilan bertanya ditandai dengan banyaknya kuantitas 

jawaban dan kualitas jawaban yang diberikan masing-masing peserta didik. 

BUKU PANDUAN SERI 4 : KETERAMPILAN MENGGUNAKAN MEDIA 

Keterampilan menggunakan media perlu dikuasai oleh guru dalam mentransformasikan pengetahuan kepada peserta didik. 

Penggunaan media non elektronik dan atau eletronik yang tepat sasaran dan tepat guna dapat menciptakan situasi 

pembelajaran yang menyenangkan. 

BUKU PANDUAN SERI 5 : KETERAMPILAN MEMBERI PENGUATAN 

Keterampilan memberi penguatan merupakan suatu tingkah laku dalam memberikan respon kepada suatu tingkah laku 

peserta didik baik tingkah laku positif maupun  

 

 

 



 

 

BUKU PANDUAN SERI 6 : KETERAMPILAN MENGADAKAN VARIASI 

Keterampilan mengadakan variasi adalah keanekaan yang membuat sesuatu menjadi tidak monoton. Variasi dapat 

berwujud perubahan-perubahan yang sengaja diciptakan untuk memberi kesan yang unik dan menarik perhatian peserta 

didik dalam proses pembelajaran. Keterampilan guru dalam mengadakan variasi sangat diperlukan dalam kegiatan 

pembelajaran. Didalam proses pembelajaran, variasi ditunjukkan dengan adanya perubahan dalam gaya mengajar guru, 

keragaman media yang digunakan, dan perubahan dalam pola interaksi dan kegiatan peserta didik.  

BUKU PANDUAN  SERI 7 : KETERAMPILAN MENGELOLA KELAS 

Keterampilan mengelola kelas adalah keterampilan guru dalam menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal 

serta keterampilan mengembalikan kondisi belajar ke kondisi yang optimal bila terdapat gangguan dalam proses belajar baik 

yang bersifat gangguan kecil dan sementara maupun gangguan yang berkelanjutan 

BUKU PANDUAN SERI 8 : KETERAMPILAN MENGADAKAN INTERAKSI 

Keterampilan mengadakan interaksi edukatif merupakan kemampuan guru dalam meniciptakan hubungan timbal balik 

yang terjadi antara guru dan peserta didik atau antar peserta didik. yang bukan saja terjadi saat penyampaian materi  

pembelajaran tetapi juga saat penanaman sikap dan nilai-nilai perilaku yang diharapkan dapat dimunculkan oleh peserta 

didik sepajang proses pembelajaran. 



 

 

BUKU PANDUAN SERI 9 : KETERAMPILAN MENGELOLA KELOMPOK KECIL 

Keterampilan mengelola kelompok kecil sangat dibutuhkan dalam kaitannya dengan pembelajaran yang menggunakan 

format diskusi. Tampak jelas bahwa guru sebagai pembelajar berfungsi sebagai fasilitator, organisator atau moderator, 

sedangkan peserta didik benar-benar melakukan kegiatan belajar, baik secara mental maupun secara emosional. 

 

BUKU PANDUAN SERI 10: KETERAMPILAN MENUTUP PEMBELAJARAN 

Keterampilan menutup pelajaran merujuk kepada kegiatan dan pernyataan yang dilakukan guru untuk menyimpulkan atau 

mengakhiri kegiatan inti.  Memusatkan perhatian peserta didik pada akhir kegiatan. Merangkum atau membuat garis besar 

persoalan yang baru saja dibahas sehingga peserta didik memperoleh gambaran yang jelas tentang makna atau esensi 

persoalan itu. Mengkonsolidasikan perhatian anak terhadap hal-hal pokok agar informasi yang telah diterimanya dapat 

membangkitkan minat untuk mengembangkan keterampilan-keterampilan  yang berguna.   
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A. Pengertian  Menjelaskan  

Kata menjelaskan mempunyai pengertian menerangkan sesuatu sampai jelas, menguraikan sesuatu 

sehingga dapat dipahami. Keterampilan menjelaskan diturunkan dari kata sifat jelas yang berarti 

terang atau nyata. Secara gramatikal, menjelaskan adalah membuat jadi jelas. Dalam kegiatan 

komunikasi lisan, menjelaskan merupakan perbuatan atau peristiwa yang mengharuskan adanya 

pihak yang menjelaskan atau pengirim dan pihak yang dituju oleh perbuatan menjelaskan yang 

disebut penerima. Selain itu, harus ada sesuatu yang disampaikan oleh perbuatan menjelaskan, 

yaitu informasi dan pesan. Dengan demikian, pengertian menjelaskan dalam konteks kegiatan 

komunikasi mengacu kepada adanya komponen interaktif terjadi pergantian peran antara pengirim 

dan penerima pesan. 

 

 

 



 

B.  Pola Kegiatan Komunikasi dalam Keseharian 

Dalam kehidupan sehari-hari:  

 

                              

                                

 

Kondisi dalam keterampilan mengajar yang sering sulit diatasi oleh guru, diantaranya: 

1. Pembicaraan yang melantur (excessive talk) oleh guru ataupun anak, merupakan gangguan dalam 

saluran komunikasi yang dapat mempengaruhi proses pengiriman dan penerimaan pesan.  

2. Ketidaksesuaian (tuning out), misalnya kurang pehatian pada pelajaran, kesulitan belajar yang 

dialami anak, mengantuk dan sebagainya. 

 



 

3. Lingkungan fisik yang tidak menyenangkan (physically uncomfortable surroundings), misalnya 

kelas yang sumpek dan pengap akan mengurangi perhatian dalam mengikuti pelajaran. 

4. Kesalahpahaman (semantic confusion), misalnya guru sering memandang setiap anak memiliki kebiasaan 

belajar yang sama sehingga dalam pembelajarannya, guru terus-menerus berceramah. Tetapi, pada 

kenyataannya tidak demikian karena banyak anak yang tidak dapat memahami bahasa yang digunakan guru.. 

Akibatnyam pesan yang ingin disampaikan tidak pernah dipahami oleh anak. 

 

Manfaat Penguasaan Keterampilan Menjelaskan  

• Meningkatkan efektivitas penjelasan menjadi informasi yang bermakna bagi anak. 

• Memperkirakan tingkat pemahaman anak terhadap penjelasan yang telah diberikan . 

• Membantu anak menggali pengetahuan dari berbagai sumber . 

• Mengatasi kelangkaan buku (guru harus memiliki pengetahuan yang luas sehingga dapat 

memberikan informasi yang lebih memadai kepada anak) . 

• Menggunakan waktu secara efektif . 

 



 

C. Tujuan Menjelaskan  

Dalam kegiatan pembelajaran, perbuatan menjelaskan yang dilakukan guru bertujuan untuk : 

• Membantu anak memahami beberapa konsep, hukum, prinsip, dan prosedur secara objektif dan 

bernalar. 

• Membimbing anak memahami dan menjawab pertanyaan yang muncul dalam proses pembelajaran.  

• Meningkatkan keterlibatan anak dalam memecahkan berbagai masalah melalui cara berpikir yang 

benar  

• Memberi anak kesempatan untuk bertanya tentang pembelajaran  

• Mendapatkan feedback tentang pemahaman anak terhadap penjelasan guru.  

 

D.  Komponen Keterampilan Menjelaskan 

1. Keterampilan merencanakan penjelasan, diantaranya sebagai berikut: 

a. Hal-hal yang berkaitan dengan isi pesan  

  

 



 

Merencanakan isi pesan berupa materi pembelajaran. Kegiatan yang harus dilakukan pada tahap 

ini adalah: 

(1) Penganalisisan masalah 

Masalah yang akan dijelaskan harus dianalisis secara keseluruhan, termasuk unsur-unsur 

yang terkait di dalamnya. Penjelasan tentang makna kata, misalnya tidak terlepas kaitanya 

dengan konteks penggunaan kata dalam kegiatan berkomunikasi. 

(2) Penetapan jenis hubungan antar unsur yang berkaitan 

Jenis hubungan antar unsur yang berkaitan berupa perbedaan, sifat saling menunjang, dan 

sebagainya. 

(3) Penelaahan hal-hal yang dapat digunakan dalam penjelasan  

Penelaahan konsep, prinsip, prosedur dan lain-lainnya dilakukan sesuai dengan kegunaannya 

dalam penjelasan masalah yang akan disajikan. Misalnya, menelaah cara berpikir induktif dan 

deduktif dapat digunakan dalam penjelasan tentang pengembangan alinea dalam kegiatan 

menulis karya ilmiah. 

 



 

b. Hal-hal yang berkaitan dengan anak  

Dalam menjelaskan materi pembelajaran, guru harus menyesuaikan dengan karakteristik anak 

(kemampuan anak dalam memahami pembelajaran) sehingga materi yang disampaikan dapat 

dipahami dengan baik oleh anak.  

 

2. Keterampilan menyajikan penjelasan  

    Penyajian penjelasan merupakan aktualisasi dari apa yang sudah direncanakan guru. Komponen 

penting dalam memberikan penjelasan meliputi hal-hal berikut: 

a. kejelasan  

Penjelasan dapat diterima dengan mudah apabila disampaikan dengan menggunakan bahasa 

yang jelas. Penggunaan bahasa yang jelas mencakup ucapan, susunan kalimat, intonasi, 

tekanan, irama dan jeda. Pilihan kata (diksi) yang digunakan harus sesuai dengan pengalaman 

berbahasa anak. Selain itu, penjelasan harus disampaikan dengan lancar, tidak tersendat-sendat. 

b. penggunaan contoh dan ilustrasi  

 



 

Penjelasan yang disajikan hendaknya mempunyai kaitan dengan pengetahuan yang telah 

dipelajari anak sebelumnya sehingga dapat dipahami dengan mudah. Penjelasan juga harus 

dijelaskan dengan contoh dan ilustrasi agar tetap menarik perhatian anak. 

c. pemberian tekanan  

Guru harus mampu memberi tekanan pada pokok-pokok masalah yang sedang disampaikannya. 

Untuk itu ada dua macam kiat yang dapat digunakan, yaitu kiat mengadakan variasi gaya 

mengajar dan kiat membuat struktur sajian. Penggunaan variasi gaya mengajar, misalnya guru 

mengucapkan butir-butir penting penjelasannya dengan lambat dan bertekanan disertai mimik 

gerak dan fisik.Membuat struktur sajian yaitu pemberian informasi untuk mengarahkan perhatian 

anak kepada tujuan utama sajian, misalnya memberikan ikhstisar dan pengulangan, menyatakan 

dengan kalimat lain, memberi isyarat dan sebagainya. 

d. feedback  

Selama kegiatan berlangsung, guru sebaiknya memberi anak kesempatan untuk menanyakan 

hal-hal yang masih meragukan atau belum mereka pahami.  

 



 

E. Prinsip-prinsip Pemberian Penjelasan 

1. Penjelasan harus relevan dengan tujuan pembelajaran. 

2. Penjelasan diberikan sesuai dengan kebutuhan misalnya pada pembukaan, inti, dan penutup dalam 

pembelajaran. 

3. Penjelasan diberikan dengan kemampuan anak. 

4. Penjelasan dapat disampaikan sesuai rencana yang telahvdisiapkan atau secara spontan untuk 

merespon pertanyaan dari anak.  

5. Isi penjelasan harus bermakna bagi anak. 

 

 

 

 

 

 

F.  Perencanaan Pembelajaran 



 

RENCANA PROGRAM PEMBELAJARAN HARIAN (RPPH) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA: BUDAYAKU 
SUB TEMA: SUMATERA SELATAN 

 
1. Menyusun puzzle bergambar pakaian 

adat Sumatera Selatan. 
2. Mendengar dan menceritakan kembali 

dongeng tentang asal mula nama 
Sungai Musi  

3. Memainkan permainan Yeye yang 
merupakan permainan khas Sumatera 
Selatan  

4.  Membuat pola rumah adat 
Summatera Selatan  

5. Mempraktekkan gerak tarian Gending 
Sriwijaya  

 
 

 

Sentra Seni dan Kriya 
1. Menyusun puzzle 

bergambar pakain adat 
Sumatera Selatan  

2. Membuat pola rumah adat 
Sumatera Selatan  

Sentra Persiapan  
1. Mendengarkan dongeng 

tentang asal mula nama 
Sungai Musi. 

2. Menceritakan kembali 
dongeng tentang asal mula 
nama Sungai Musi 

 

Sentra Musik dan 
Gerak 
1. Memainkan 

permainan 
tradisional daerah 
Sumatera Selatan 
yaitu Yeye. 

2. Mempraktekkan 
gerak tarian 
Gending Sriwijaya  

 

 

 



 

RENCANA PELAKSAAN PROGRAM HARIAN (RPPH) 

SEMESTER / BULAN / MINGGU : 1 / Januari / ke-3 

HARI / TANGGAL   : Senin / 8-01-2018 

TEMA / SUB TEMA   : Budayaku / Sumatera Selatan  

KELOMPOK / USIA    : B / 5-6 tahun  

 

MATERI :  

1. Menyusun puzzle bergambar pakaian adat Sumatera Selatan. 

2. Mendengar dan menceritakan kembali dongeng tentang asal mula nama Sungai Musi. 

3. Memainkan permainan Yeye yang merupakan permainan khas Sumatera Sealatan.  

4. Membuat pola rumah adat Sumatera Selatan.  

5. Mempraktekkan gerak tarian Gending Sriwijaya. 

 

Materi Pembelajaran  :  



 

1. Menjelaskan ciri khas pakaian adat daerah Sumatera Selatan kepada anak 

2. Meyusun potongan-potongan puzzle bergambar pakaian adat khas daerah Sumatera Selatan   

3. Menjelaskan perbedaan antara pakaian adat laki-laki dan perempuan 

4. Menjelaskani ikon Sumatera Selatan 

5. Menjelaskan informasi geografi Sungai Musi  

6. Menjelaskan asal usul nama Sungai Musi 

7. Memainkan permainan khas daerah Sumatera Selatan 

8. Menjelaskan tentang bentuk dan cirri khas rumah adat Sumatera Selatan 

9. Menjelaskan tentang pola gerakan tari Gending Sriwijaya  

10. Menjelaskan tentang atribut yang digunakan saat melakukan pertunjukan tari Gending Sriwijaya 

11. Mempraktekkan tari Gending Sriwijaya. 

 



 

Materi yang Masuk dalam Pembiasaan: 

1. Membiasakan anak untuk mengucapkan salam setiap kali masuk ke dalam kelas 

2. Membiasakan anak untuk bersikap saling menghargai antar satu sama lain 

3. Senantiasa melatih anak untuk bersikap toleransi 

4. Membiasakan anak untuk membereskan mainan setiap kali mereka selesai menggunakannya  

5. Membiasakan anak untuk senantiasa mencuci tangan sebelum dan sesudah makan 

6. Membiasakan anak untukmembuang sampah pada tempatnya  

7. Membiasakan untuk senantiasa berdoa ketika sebelum dan sesudah melakukan kegiatan  

 

Alat dan Bahan Belajar 

Sentra Seni dan Kriya  

Kegiatan 1 : Menyusun puzzle pakaian adat Sumatera Selatan 

 

 

Alat dan bahan:  



 

1. Gunting 

2. Pensil 

3. Penggaris  

4. Lem 

5. Kardus 

6. Gambar pakaian adat Sumatera Selatan 

 

Kegiatan 2 : Membuat pola rumah adat Sumatera Selatan  

 

Alat dan bahan :  

1. Cutter  4. Tusuk gigi 

2. Lakban 5. Benang wol / benang kasur 

3. Styrofoam 6. kertas kado / kalender bekas 

 

Sentra Musik dan Gerak  



 

 

Kegiatan 1   : Memainkan permainan Yeye 

Alat dan bahan  : 1. Karet gelang 

 

Kegiatan 2   : Mempraktekkan gerakan tari Gending Sriwijaya 

Alat dan bahan   :  

1. Video tari Gending Sriwijaya 

2. Kertas karton berwarna emas 

3. Lem 

4. Gunting 

Sentra Persiapan   

 

Kegiatan 1   : Dongeng tentang asal usul nama Sungai Musi  

  

Alat dan bahan : 



 

1. Gunting 

2. Lem 

3. Gambar animasi bajak laut dan gambar sungai Musi 

4. Tangkai balon  

 

Uraian Kegiatan Melalui Bermain : 

A. Pembukaan  

1. Guru mengajak anak untuk berdoa sebelum memulai kegiatan pembelajaran 

2. Guru bersama dengan anak menyiapkan dan menata ruangan kelas 

3. Guru memberitahu tema dan sub tema pembahasan  

4. Guru memberitahukan kegiatan yang akan dilakukan 

5. Guru memberikan penjelasan tentang cara melakukan kegiatan  

 

 

 

B  Kegiatan Inti 



 

Nama 

S

e

n

t

r

a 

Komponen Uraian kegiatan Belajar 

Sentra art and 

craft  

Mengamati Kegiatan 1: 

Pada saat guru memperlihatkan gambar pakaian adat 

Sumatera Selatan pada puzzle yang masih utuh, anak 

akan memperhatikan bentuk, cirri khas, serta perbedaan 

antara pkaian adat laki-laki dan perempuan 

 

Kegiatan 2: 

Sebelum membuat pola rumah adat terlebih dahulu guru 

akan memperlihatkan gambar rumha Adat Sumatera 

Selatan, dan anak akan mengamati cirri khas yang dimiliki 

oleh rumah adat tersebut.  

 



 

 Menanya  Kegiatan 1:  

Pada saat guru tengah memaparkan penjelasan tentang 

cara mengerjaan kegiatan menyusun puzzle, anak diberi 

kesempatan untuk menanyakan tentang hal-hal yang 

masih belum mereka pahami secra keseluruhan. 

 

Kegiaan 2:  

Pada saat guru tengah memaparkan penjelasan tentang 

cara membuat pola rumah adat Sumatera Selatan, anak 

diberi kesempata untuk menanyakan tentang hal-hal yang 

masih belum mereka pahami secra keseluruhan. Anak 

juga dapat mngemukakan pertanyaan lain yang 

berhubungan dengan materi pembelajaran yang sedang di 

bahas.  

 

Mengumpul

kan 

informasi 

Kegiatan 1: 

Anak kan mengumpulakan informasi mengenai bentuk, 

cirri khas, serta perbedaan antara pakaian adat lahi-laki 

dan perempuan 

 



 

Kegiatan 2: 

Anak akan mengumpulkan informasi terkait bentuk dan 

juga cirri khas dari rumah Limas yang merupakan rumah 

adata dari daerah Sumatera Selatan 

 

 Menalar  Kegiatan 1: 

Anak akan menghubungkan informasi dan juga instruksi 

dari guru tentang cara melakukan kegiatan pembelajaran 

sehingga anak akan mampu untuk menyususn puzzle 

secara baik dan tepat. 

 

Kegiatan 2: 

Aanak akan menghubungkan informasi dan juga instruksi 

dari guru  tentang cara membuat pola rumah adat 

Sumatera Selatan sehingga mapu melakukan dan juga 

menyelesaikan tugas mereka dengan baik dan juga benar 

sesuai dengan apa yang diinstruksikan oleh guru.  

 

 Mengkomu

nikasikan  

Kegiatan 1: 

Setelah anak menyelesaikan tugasnya dalam menyususn 



 

puzzle, guru akan memberikan beberapa pertanyaan 

kepada anak terkait kegiatan yang baru saja ia kerjakan.  

 

Kegiatan 2: 

Setelah anak menyelesaikan tugasnya dalam membuat 

pola rumah adat Sumatera Selatan, guru akan 

memberikan beberapa pertanyaan kepada anak terkait 

kegiatan yang baru saja ia kerjakan.  

 

 

 

 

 

 

Nama 

Sentra 

Kompone

n 

Uraian Kegiatan Belajar 



 

Music and 

Movement 

Mengamat

i 

Kegiatan 1: 

Guru akan membereikan penjelasan tentang tata cara 

pada saat memainkan permainan Yeye, dan anak akan 

mengamati setiap penjelasan yang diberikan oleh guru. 

 

Kegiatan 2: 

Guru akan memberikan penjelasan terkait video dan juga 

pola kerak tari Gneding Sriwijaya, dan anak akan 

mengamati setiap apa yang dijelaskan olh guru terkait 

kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan.  

 Menanya Kegiatan 1: 

Pada saat guru tengah memaparkan penjelasan tentang 

cara memainkan permaian Yeye yangmerupakan salah 

satu permianan tradisional Sumatera Selatan, anak akan 

diberi kesempata untuk menanyakan tentang hal-hal yang 

masih belum mereka pahami secra keseluruhan. Anak juga 



 

dapat mngemukakan pertanyaan lain yang berhubungan 

dengan materi pembelajaran yang sedang di bahas.  

 

Kegiatan 2:  

Pada saat guru tengah memaparkan penjelasan tentang 

video tari Gending Sriwijaya, anak diberi kesempata untuk 

menanyakan tentang hal-hal yang masih belum mereka 

pahami secra keseluruhan. Anak juga dapat 

mngemukakan pertanyaan lain tentang beberapa hal yang 

berhubungan dengan materi pembelajaran yang sedang di 

bahas.  

 

 Mengump

ulkan 

informasi  

Kegiatan 1: 

Anak kan mengumpulakan informasi mengenai aturan dan 

juga tata cara permainan Yeye 

 

Kegiatan 2: 

Anak akan mengumpulkan informasi terkait bentuk pola 

gerakan yang semestunya dilakukan padsa saat 



 

mempraktekkan gerak tari Gending Sriwijaya. 

 

 Menalar Kegiatan 1: 

Anaka akan menghubungkan informasi maupun instruksi 

yang diberikan oleh guru terkait aturan dan juga cara 

memainkan permainan Yeye, sehingga anak akan 

mememainkan permainan tersebut dengan benar. 

 

Kegiatan 2:  

Anaka akan menghubungkan informasi maupun instruksi 

yang diberikan oleh guru terkait pola ataupun bentuk 

gerakan tari Gending Sriwijaya sehingga anak mampu 

melakukan gerakan dengan baik sesuai dengan apa yang 

dicontohkan .  

  



 

 Mengkom

unikasikan  

Kegiatan 1: 

Permainan Yeye terdiri atas beberapa kelompok, dan 

masing-masing kelompok akan membuat aturan tambahan 

yang akan digunakan dalam permainan. Anak akan 

mengemukakan aturan yang telah mereka sepakati kepada 

guru maupun kepada kelompok lain yang terlibat dalam 

kegiatan permainan.  

 

Kegiatan 2: 

Guru akan memberikan pertanyaan kepada anakt terkait 

kegiatan menari yang dilakukan. Guru juga akan meminta 

bantuan anak yang lebih mahir untuk membantu 

menjelaskan dan membantu temannya yang masih belum 

cukup mahir untuk melakukan gerak tarian Gending 

Sriwijaya  

 



 

Nama Sentra Komponen Uraian Kegiatan Belajar 

Sentra persiapan Mengamati Kegiatan 1: 

Anaka akan mengamati dan 

memperhatikan penjelasan serta 

dongeng yang diberikan oleh guru.  

 

 Menanya Kegiatan 1: 

Ketika guru memberikan 

penjelasan dan juga materi 

tentang sungai Musi, anak akan 

diberi kesempatan untuk 

mengemukakan pertanyaan terkait 

penjelasan yang diberikan oleh 

guru  

 

 Mengumpulkan 

informasi  

Kegiatan 1:  

Anak akan mengumpulkan 

informasi dari penjelasan dan 



 

cerita rakyat yang diberikan oleh 

guru mengenai sungai Musi 

 

 Menalar Kegiatan1 : 

Anak akan menghubungkan serta 

menelaah  informasi yang 

diberikan oleh guru mengenai 

sungai Musi 

 

 Mengkomunikasikan  Kegiatan 1: 

Setelah guru selesai membacakan 

cerita rakyat tentang asal usul 

nama sungai Musi, anak akan 

diminta untuk menceritakan 

kembali cerita yang baru saja 

mereka dengar.  

 

 

 



 

C. Penutup 

1. Guru meriview kegiatan yang telah dilakukan bersama anak 

2. Guru melakukan kegiatan tanya jawab dengan anak terkait kegiatan yang telah mereka lakukan 

3. Guru bertanya tentang bagiamana perasaan anak pada saat melakukan kegiatan 

4. Guru memberitahukan informasi tentang kegiatan yang akan dilakukan pada esok hari 

5. Guru meminta ank untuk merapikan kelas dan memasukkan peralatan yang mereka bawa ke dalam tas 

6. Sebelum pulang guru mengajak anak untuk berdoa dan bernyanyi bersama-sama  

 

 

 

 

 



 

Penilaian 

1. Teknik penilaian  : Ceklis 

2. Indikator penilaian : 

 

Sentra art and craft 

No Indikator Ya Tidak 

1. Anaka mampu melakukan gerakan secara lincah  
 

  

2. Anak mampu melakukan gerakan secara terkoordinasi 
 

  

3.  Anak mampu menyelesaikan tugas yang diberikan  
 

  

4.  Anak mampu memecahkan sendiri masalah 

sederhana yang dihadapi 

  



 

5.  Anak mampu menyelesaikan tugas meskipun 

menghadapi kesulitan 

  

6.  Anak mampu melakukan kegiatan yang melibatkan 
kemampuan koordinasi mata dan tangan 

  

7.  Anak mampu merangkai potongan-potang puzzle 
secara tepat 
 

  

8. Anak mampu mengikat benang pada pola 
 

  

9.  Anak memahami instruksi dengan baik 
 

  

10. Anak mengikuti langkah kerja secara berurutan  
 

  

 

Sentra Music and Movement 

No Indikator Ya Tidak 

1.  Anaka mampu melakukan gerakan secara 
terkoordinasi 

  



 

 

2.  Anak mampu melakukan gerakan secara lincah 
 

  

3.  Anak mampu melakukan kegiatan permainan fisik 
dengan aturan 
 

  

4. Anak mampu menampilkan gerakan tari sederhana 
 
 

  

5. Anak mampu menghargai karya seni yang ditampilkan 
oleh orang lain 
 

  

6. Anak mampu bekerja sama dalam kelompok 
 

  

7.  Anak mampu memahami instrusksi yang diberikan 
 

  

8.  Anak mampu mematuhi suatu aturan sederhana  
 

  

9. Anak mampu menirukan pola gerakan sederhana 
 

  

10.  Anak mampu melakukan gerakaan melompati suatu 
benda  

  



 

 

 

 

 

Sentra Persiapan 

No Indikator Ya Tidak 

1.  Anak mampu menyimak suatu informasi 
 

  

2. Anak mampu menceritakan kembali cerita sederhana 
 

  

3.  Anak mampu mengkomunikasikan pendapatnya  
 

  

4.  Anak mampu memahami instruksi sederhana  
 

  

5. Anak mampu menggunakan kalimat sederhana yang 
mudah  dipahami 
 

  



 

LEMBAR PENGAMATAN 

KETERAMPILAN MENJELASKAN 

Nama Mahasiswa : ........................    Hari/tanggal: ........................ 

NIM      : ........................    Kelas         : ........................ 

N

o

. 

Komponen 

Keterampil

an 

Frekuensi Komentar 

S

S 

S J T

P 

 

1 Perencanan 

Pesan  

    

2 Sistematika 

Penyajian 

    

3 Kelancaran 

Berbicara 

    



 

4 Penggunaan 

Istilah-

Istilah Baru 

    

5 Respon 

Peserta 

    

6 Penekanan 

pada Bagian 

Penting 

    

7 Kejelasan 

Pola/ 

Struktur 

Sajian 

    

8 Ikhtisar 

Butir 

Esensial 

    



 

9 Variasi 

Suara 

    

1

0 

Tekanan 

Pengulanga

n 

    

1

1 

Penekanan 

bersamaan 

dengan 

mimik  dan 

isyarat/gest

ure 

    

1

2 

Penekanan 

dengan 

menggunak

an media, 

demonstrasi 

    



 

atau benda 

Nilai Akhir : ... 

Kesimpulan :  

a. Komponen yang sering muncul : ... 

b. Komponen yang sering tidak muncul  : ... 

c. Penilaian akhir pengamat : ... 

Saran : ... 

Mengetahui        Pengamat 

Kepala Sekolah/ Ketua Jurusan 

 

(Nama Lengkap)        (Nama Jelas) 

NIP :          NIM: 



 

D. Pelaksanaan  

1. Kegiatan Pembuka 

 Guru mengumpulkan anak dan guru mengajak 

anak untuk berbaris bersama dan guru memimpin 

anak di depan anak sebelum memasuki kelas. 

 Anak berjalan menuju kelas bersama guru dan 

bernyanyi bersama. Anak mengikuti lagu yang 

guru nyanyikan dan bernyanyi bersama teman, 

serta melakukan gross motor activity. 



 

 Guru dan anak kembali duduk di lantai. Setelah itu, 

guru mengabsen nama anak satu persatu.  

 

 

Guru menjelaskan mengenai budaya Sumatera Selatan dengan 

menggunakan celemek pintar. Anak memperhatikan ketika guru 

menjelaskan mengenai baju adat Sumatera Selatan. 



 

 Guru mengeluarkan media dan bercerita pada anak mengenai 

asal usul nama Sungai Musi dengan media boneka gambar 

bajak laut yang dilem pada tangkai balon. 

 Guru menjelaskan kepada anak mengenai kegiatan yang akan 

dilakukan hari ini, yaitu membuat pola rumah adat Sumatera 

Selatan. Anak melakukan kegiatan sesuai dengan arahan guru. 

 

 

 

 

 



 

3. Kegiatan Penutup 

 

Guru meriview kegiatan yang telah dilakukan bersama anak, serta 

melakukan kegiatan tanya jawab dengan anak terkait kegiatan 

yang telah mereka lakukan. Guru bertanya tentang bagiamana 

perasaan anak pada saat melakukan kegiatan, serta 

memberitahukan informasi tentang kegiatan yang akan dilakukan 

pada esok hari. 

 

 

Guru meminta ank untuk merapikan kelas dan memasukkan 

peralatan yang mereka bawa ke dalam tas, dan sebelum pulang 

guru mengajak anak untuk berdoa dan bernyanyi bersama-sama  

 

 


