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PRAKATA PENULIS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kebagaimanaan GELARAN SENTRA BERMAIN
 Lebih lanjut tentang prosedur pengembangan sentra, 
pengembangan proyek tema, keterpaduan proyek tema dan 
klasifikasi bermain kreatif, keterpaduan tema dan indikator, 
pengembangan materi: bahan belajar dan bermain serta 
pengembangan strategi pembelajaran dapat dicermati pada 
setiap buku seri gelaran sentra bermain ini.
 Kiat keberhasilan dari penerapan model pembelajaran 
gelaran sentra bermain ini sangat tergantung pada kreativitas 
guru dalam melakukan ujicoba di kelasnya masing-masing. 
Prosedur kerja dan beragam contoh yang terdapat dalam buku 
ini hanyalah bersifat stimulus awal saja. Selanjutnya diharapkan 
para guru dapat melakukan berbagai inovasi sesuai dengan 
situasi dan kondisi dimana pembelajaran tersebut berlangsung 
(contextual learning). 
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A. BATASAN SENTRA BERMAIN MAKRO
Adalah suatu kegiatan bermain, yaitu seorang anak melakukan 

peniruan terhadap perilaku orang lain, baik dalam bentuk nyata 
atau imajinasi. Si anak akan memerankan tokoh yang dilihatnya 
seperti meniru perilaku ibu atau bapaknya. Terkadang anak juga 
bermain peran menirukan tokoh khayalan seperti batman atau 
superman. 

Bermain peran seringkali juga disebut main simbolik, role 
play, pura-pura, make-believe, fantasi, imajinasi, atau main drama. 
Bermain peran makro yang dimaksudkan adalah bermain peran, 
anak menggunakan alat dengan ukuran sesungguhnya. 

Umumnya pada gelaran sentra bermain peran makro, anak 
mengekspresikan ide-idenya dengan “gerakan dan bahasa 
tubuh” (gesture), yaitu memperankan seseorang atau melakukan 
suatu aktivitas nyata dalam kehidupan sehari-hari seperti 
mengaduk minuman susu buatan sendiri atau memakai baju 
dan sepatu ibu serta memeragakan gaya ibu berjalan. Peran ini 
dapat juga dilakukan dengan bermain peran layaknya seorang 
dokter, pilot atau main guru-guruan.

Tujuannya adalah memberikan kesempatan kepada anak 
untuk memainkan peran-peran yang beragam agar mereka 
mengerti, menghormati, dan memiliki empati terhadap peran-
peran yang ada di sekitar mereka serta sikap positif lainnya pada 
diri anak yang merupakan bekal mereka dalam berinteraksi 
sosial di masyarakat pada kehidupannya kelak.

Kegiatan bermain peran makro diharapkan dapat menum-
buhkembangkan berbagai aspek kecerdasan jamak, nilai-nilai 
moral dan sikap keberagamaan serta nilai universal lainnya 
seperti kejujuran, kasih sayang, disiplin, mandiri dan tanggung 
jawab, saling menghormati dan menghargai. 
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Langkah-langkah dalam kegiatan bermain peran makro 
(dokter-dokteran) adalah:
1. Guru mengumpulkan anak-anak untuk diberi pengarahan, 

penjelasan, dan aturan.
2. Memeriksa anak-anak yang hadir dan menghitung jumlah 

anak sebagai dasar untuk pembagian peran.
3. Guru memotivasi dan memberikan contoh kegiatan yang 

akan dilakukan.
4. Guru memberikan kesempatan kepada anak bereksperimen 

dan berkreasi langsung dengan peralatan yang telah 
disedia kan.

5. Guru mengawasi anak selama kegiatan berlangsung sambil 
memotivasi jika diperlukan.

6. Setelah selesai, anak-anak harus merapikan alat dan tempat 
kegiatan.

7. Guru memberikan kesempatan kepada anak untuk men-
ceritakan kegiatan permainan yang telah dilakukan.    
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B. PENGEMBANGAN PROYEK TEMA



Sentra Bermain Peran Makro 5

C. KETERPADUAN PROYEK TEMA                                          
DAN KLASIFIKASI BERMAIN KREATIF

KLASIFIKASI 
BERMAIN KREATIF

PROYEK TEMA: RUMAH SAKIT

Kreasi terhadap 
objek

Berisi kegiatan-kegiatan:
1.  Membuat alat kedokteran ”Stetoskop    
     Punyaku”
2.  Membuat “Anggota Tubuhku”
3.  Membuat ”Obat Puyer”
4.  Membuat gambar  ”Bidan”

Permainan cerita 
bersambung

Berisi kegiatan-kegiatan:
1.  Big book ”Alat Kesehatan”
2.  Celemek Flanel ”Profesi di Rumah Sakit” 
3.  Bercerita dengan ”Drawing Card”
4.  Bercerita tentang ”Bidan”

Permainan dengan 
pertanyaan kreatif

Berisi kegiatan-kegiatan:
1.  Bermain ”Tebak Profesi di Rumah Sakit”
2.  Bermain ”Tebak Nama Organ Tubuh”
3.  Bercakap-cakap ”Jika Aku Sakit, Aku Harus 
     Minum Obat”
4.  Bernyanyi ”Imunisasi”

Permainan 
gerak kreatif

Berisi kegiatan-kegiatan:
1.  Menyanyi dan menari dengan Lagu ”Cuci 
     Tanganmu”
2.  Bermain ”Botol Irama”
3.  Tepuk ”Jenis Obat”
4.  ”Gerak Khas Profesi”

Permainan 
drama kreatif

Berisi kegiatan-kegiatan:
1.  Bermain Peran ”Dokter Kecil”
2.  Bermain ”Perawat yang Baik Hati”
3.  Bermain Peran ”Apoteker”
4.  Bermain Peran ”Bidan”
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D. KETERPADUAN TEMA DAN INDIKATOR
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E. PENGEMBANGAN MATERI/ BAHAN BELAJAR 
DAN BERMAIN

Sebaran Per Minggu :
Tema   : Rumah Sakit
Sub Tema   : Dokter
Minggu ke-1 Materi / Bahan Belajar dan Bermain
Hari 1 (M1H1) ”Stetoskop Punyaku”
Hari 2 (M1H2) Big book ”Alat Kesehatan”
Hari 3 (M1H3) ”Tebak Profesi di Rumah Sakit”
Hari 4 (M1H4) ”Cuci Tanganmu”
Hari 5 (M1H5) ”Dokter Kecil”

 
Tema  : Rumah Sakit
Sub Tema  : Perawat
Minggu ke-2 Materi / Bahan Belajar dan Bermain
Hari 1 (M2H1) “Anggota Tubuhku”
Hari 2 (M2H2) “Profesi di Rumah Sakit”
Hari 3 (M2H3) “Tebak Nama Organ Tubuh”
Hari 4 (M2H4) ”Botol Irama”
Hari 5 (M2H5) “Perawat yang Baik Hati”

Tema  : Rumah Sakit
Sub Tema  : Apoteker
Minggu ke-3 Materi / Bahan Belajar dan Bermain
Hari 1 (M3H1) ”Obat Puyer”
Hari 2 (M3H2) Bercerita dengan ”Drawing Card”
Hari 3 (M3H3) ”Jika Aku Sakit, Aku Harus Minum Obat”
Hari 4 (M3H4) ”Tepuk Obat”
Hari 5 (M3H5) ”Apoteker”



Sentra Bermain Peran Makro8

Tema  : Rumah Sakit
Sub Tema  : Bidan
Minggu ke-4 Materi / Bahan Belajar dan Bermain
Hari 1 (M4H1) ”Gambar Bidan”
Hari 2 (M4H2) ”Cerita Bidan”
Hari 3 (M4H3) ”Imunisasi”
Hari 4 (M4H4) ”Gerak Khas Profesi”
Hari 5 (M4H5) ”Bidan”

Langkah Pengembangan Bahan Materi: Bahan Belajar
dan Bermain

Lagu untuk tokoh pembuka (Lagu: Kodok Ngorek)
Dokter ... dokter ..... 2 x
Aku sedang sakit
Dokter ... dokter .... 2 x
Tolong periksa aku
Dokter ... dokter .... 2 x
Aku sakit apa? 
Tolong beri obat agar cepat sembuh ....

Minggu ke-1 Hari 1           
Nama Media: “Stetoskop Punyaku” 

Deskripsi Kegiatan:          

Sumber: pixaboy.com

Anak membuat stetoskop dari kertas bergambar. 

Indikator: 
1. Dapat melatih ketelitian dalam membuat 

stetoskop
2. Melatih kreativitas anak
3. Dapat melatih daya ingat anak

Tujuan Kegiatan:
1. Melatih koordinasi mata dan tangan anak
2. Melatih ketelitian dan ketekunan anak
3. Melatih kemampuan anak untuk menciptakan sesuatu
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Media (Alat dan Bahan): 
1. Kertas 
2. Karton
3. Gunting
4. Pensil    
 
Cara Membuat:
1. Guru memperlihatkan alat dan bahan yang akan digunakan
2. Guru memberikan contoh cara membuat stetoskop
3. Setiap anak mulai melakukan kegiatan yang dicontohkan, 

guru tetap mengawasi sambil memberikan bimbingan 
bantuan dan stimulus jika diperlukan

4. Setelah selesai membuat, biarkan anak berkreasi dalam 
bentuk cerita

Tepuk Stetoskop*

Masukkan telinga …. (tepuk 3 x)
dengarkan …. (tepuk 3 x)
periksa-periksa …. (tepuk 3 x)
dedek serrrrr …. 3 x

Minggu ke-1 Hari 2
Nama Kegiatan: Big Book “Alat Kesehatan”

Deskripsi Kegiatan:   

Sumber: fotosearch.com

Anak bercerita dengan buku cerita 
ukuran besar. Tujuannya adalah agar 
anak lebih tertarik pada gambar yang 
jelas.

Indikator:
1. Mengajukan pertanyaan
2. Menyatakan kalimat pendek sebanyak 2-4 kata
3. Menjadi pendengar yang baik
4. Mengetahui apa saja alat kesehatan itu
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Tujuan Kegiatan: 
1. Mengembangkan kemampuan berbahasa anak
2. Mengembangkan sosialisasi anak melalui kegiatan tanya 

jawab
3. Melatih keberanian anak untuk bertanya
4. Melatih konsentrasi anak dalam bercerita

Media (Alat dan Bahan):
1. Kertas karton
2. Lem
3. Gunting
4. Gambar alat-alat kesehatan

Cara Membuat:
1. Gunting gambar alat-alat kesehatan
2. Potong karton seukuran A3, dilebihkan 1 cm di setiap sisinya
3. Tempelkan gambar alat kesehatan di setiap halaman kertas 

karton
4. Pasang jilid spiral pada sisi Big book

Minggu ke-1 Hari 3                            
Nama Kegiatan: “Tebak Profesi
di Rumah Sakit”

Deskripsi Kegiatan:         

Sumber: kaskus.com

Anak harus menebak jawaban dari 
pertanyaan atau deskripsi ciri khas dari 
profesi yang disebutkan guru. 

Indikator:
1. Mengajukan pertanyaan
2. Mampu merangkai 2 kata seperti: Apakah itu?
3. Memahami jenis profesi yang ada di rumah sakit
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Tujuan Kegiatan:
1. Menambah perbendaharaan kosakata anak
2. Melatih konsentrasi anak dalam mendengarkan deskripsi 

yang diberikan guru
3. Melatih keberanian anak untuk menjawab
4. Mengembangkan kemampuan berbahasa anak
 
Media (Alat dan Bahan):
1. Kantong pintar
2. Gambar jenis-jenis profesi yang sudah dilaminating

Langkah Kegiatan:
1. Guru menjelaskan aturan permainan
2. Guru mendeskripsikan ciri-ciri dari sebuah profesi
3. Anak diperbolehkan mengangkat tangan ke atas dan 

menjawab jika mengetahui jawabannya
 

Puisi
Cita-citaku

Ku mau menjadi dokter
Bila besar nanti

Ku kan rajin belajar 
Dan pergi ke sekolah
Agar tercapai semua

Cita-citaku ….
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Minggu ke-1 Hari 4
Nama Kegiatan: Menyanyi dan Menari dengan 
Lagu “Cuci Tanganmu”

Deskripsi Kegiatan:
Anak-anak bernyanyi dan menari bersama. Kegiatan ini 
membantu kelenturan otot anak karena bernyanyi diiringi 
dengan kegiatan menari.

Lagu “Cuci Tanganmu” (Irama lagu: HELLY) 
Aku punya kebiasaan baru yang kudapat dari ibu

Agar tanganku bersih selalu
Kuman menempel tak mau

Ayo teman-teman … cuci tangan teman-teman
Ayo hidup bersih

Ayo teman-teman ... cuci tangan teman-teman
Ayo hidup bersih

Indikator:
1. Bernyanyi dan menari mengikuti irama
2. Melatih kepercayaan diri anak
3. Mampu menirukan contoh gerakan yang diberikan oleh 

guru

Tujuan Kegiatan:
1. Melatih kelenturan motorik kasar dan halus anak
2. Memperkaya kosakata anak

Langkah Kegiatan:
1. Anak berkumpul lalu membuat lingkaran besar
2. Guru berdiri di tengah lingkaran
3. Guru memberikan contoh lagu yang akan dinyanyikan 

beserta gerakan dan tarian
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Minggu ke-1 Hari 5
Nama Kegiatan: “Dokter Kecil” 

Sumber: clipart.com

Sumber: picturesof.com

Deskripsi Kegiatan:                                   
Anak pergi ke rumah sakit kemudian 
berperan sebagai dokter kecil.

Indikator:
1. Anak dapat bermain peran menjadi 

dokter kecil
2. Anak dapat mengetahui tugas dan 

peran dokter

Tujuan Kegiatan:
1. Melatih kemampuan sosial anak     
2. Mengenalkan salah satu profesi yang ada di rumah sakit

Media (Alat dan Bahan):
1. Baju dokter
2. Peralatan dokter-dokteran
3. Uang mainan
4. Kertas ukuran kecil untuk memberikan resep obat
5. Permen yang digunakan sebagai obat

Langkah Kegiatan:
1. Guru menjelaskan kegiatan bermain peran, sebelumnya 

boleh bertanya siapa yang pernah ke rumah sakit dan 
mengungkapkan pengalamannya

2. Guru meminta anak untuk memainkan peran sebagai 
seorang dokter

3. Anak mulai memainkan peran sesuai ekspresi mereka 
masing-masing
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4. Guru mengakhiri kegiatan dengan mengadakan evaluasi 
tentang permainan peran yang telah dilakukan

Tepuk Dokter*

Periksa-periksa ...
Ambil kapas …
Usap-usap …

Suntik-suntik …
Jusss ….jusss ….aw …. 2 x

Minggu ke-2 Hari 1
Nama Kegiatan: “Anggota Tubuhku”

Deskripsi Kegiatan:                       

Sumber: penjualanbonekaunik.com

Menggabungkan potongan-potongan 
anggota tubuh dan menempatkan 
mata, hidung, alis, rambut, telinga, dan 
mulut di bagian wajah.

Indikator:
1. Dapat menempatkan anggota tubuh sesuai dengan 

tempatnya
2. Dapat mengenal anggota-anggota tubuh

Tujuan Kegiatan:
1. Melatih koordinasi mata dan tangan anak
2. Melatih motorik halus anak

Media (Alat dan Bahan):
1. Bentuk anggota tubuh terbuat dari flanel
2. Bentuk anggota kepala terbuat dari flanel
3. Kertas A3

Langkah Kegiatan:
1. Siapkan barang-barang yang akan digunakan
2. Anak-anak diminta menyebutkan nama-nama anggota 

tubuh
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3. Anak diminta menempatkan bagian-bagian tubuh sesuai 
struktur manusia yang sebenarnya

Lagu ”Anggota Tubuh” (Irama lagu: Bungo 
Cempaka)
Kepala, pundak ... 2 x
Lutut dan kaki
Kepala, pundak ... 2 x
Lutut dan kaki
Daun telinga, mata, hidung dan pipi ... 2 x
Yang digoyang-goyang ….digoyang ....
Digoyang-goyang…..
Tar …diputar …diputar … putar ….

Minggu ke-2 Hari 2    

Sumber: olx.co.id

Nama Kegiatan: Celemek Flanel dengan    
Topik “Profesi di Rumah Sakit”

Deskripsi Kegiatan:               
Bercerita menggunakan celemek dari bahan 
flanel dan gambar yang sudah dilaminating. 
Penokohan tiap karakter lebih jelas.
Indikator:
1. Menceritakan suatu kejadian dengan melihat gambar
2. Memahami berbagai macam profesi yang ada di rumah sakit

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

Media (Alat dan Bahan):
1. Kain flanel, jarum, benang
2. Gunting
3. Gambar tokoh cerita profesi di rumah sakit
4. Perekat
5. Lem
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Cara Membuat:
1. Siapkan gambar tokoh
2. Bentuk flanel menjadi pola celemek
3. Rekatkan gambar di atas celemek

Minggu ke-2 Hari 3                  

Sumber: www.tokopedia.com

Nama kegiatan: Bermain “Tebak 
Nama Organ Tubuh 

Deskripsi Kegiatan:
Bermain tebak nama organ tubuh. Anak harus menebak/ 
menjawab pertanyaan yang disebutkan guru.

Indikator:
1. Mengajukan pertanyaan
2. Mampu merangkai 2 kata
3. Memahami nama-nama organ tubuh

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

yang diberikan guru
3. Melatih keberanian anak untuk menjawab
4. Mengembangkan kemampuan berbahasa anak

Langkah Kegiatan:
1. Guru menjelaskan aturan permainan
2. Guru mendeskripsikan ciri-ciri dari anggota tubuh
3. Anak diperbolehkan menjawab jika mengetahui jawabannya 

Media (Alat dan Bahan): 
1. Kotak ajaib
2. Gambar-gambar anggota tubuh
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Gerak dan Lagu
Dua tangan ke atas
Sekarang di pinggang
Pindahkan ke bahumu
Pegang kepalamu
Dengar suara terompet ….
Preeeetttt …preeeettttt ....
Pukul tambur 6 kali
Dung ….dung …dung …. 2 x
Preeettt ….preettt ….
Dung …dung … dung …. 2 x
Pretttttt ….

Minggu ke-2 Hari 4
Nama Kegiatan: “Botol Irama”

Deskripsi Kegiatan: 
Anak memainkan alat musik yang terbuat dari bahan daur ulang 
dan lagu yang dinyanyikan bertemakan perawat.

Indikator:
1. Mendengarkan musik dan mengikuti irama
2. Bergerak untuk memukulkan botol ke meja/lantai
3. Menggoyang-goyangkan botol yang sudah diisi beras

Tujuan Kegiatan:
1. Melatih anak untuk peduli lingkungan melalui barang bekas
2. Mengembangkan perkembangan musikal pada anak

Media (Alat dan Bahan):
1. Botol bekas yang kosong
2. Botol bekas diisi beras
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Langkah Kegiatan:
1. Guru memperlihatkan alat musik sederhana botol bekas 

kosong dan botol yang telah diisi beras
2. Guru memberi contoh cara memainkannya
3. Guru mengajak anak bernyanyi sambil memainkan botol 

irama
 Lagu (Irama lagu: Aku Seorang Kapiten)

Aku seorang perawat
Bekerja di rumah sakit

Tugasku membantu dokter dan merawat pasienku

Minggu ke-2 Hari 5
Nama Kegiatan: Bermain pura-pura “Perawat yang 
Baik Hati”

Deskripsi Kegiatan:
Anak berperan menjadi perawat rumah sakit

Indikator:
1. Anak dapat bermain peran menjadi perawat
2. Anak dapat berinteraksi dengan yang lain

Tujuan Kegiatan:
1. Mengenalkan peran apa saja yang dilakukan perawat
2. Melatih kemampuan sosial anak

Media (Alat dan Bahan):
1. Baju perawat
2. Topi perawat
3. Buku catatan dan pulpen

Langkah Kegiatan:
1. Guru menjelaskan peran perawat. Sebelumnya guru 

bertanya kepada anak tugas / peran dari perawat
2. Guru meminta anak memainkan peran perawat
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3. Anak memainkan peran sesuai dengan ekspresi masing-
masing

4. Guru mengakhiri kegiatan dan mengevaluasi kegiatan 
tersebut

Minggu ke-3 Hari 1
Nama Kegiatan: “Membuat Obat Puyer”

Deskripsi Kegiatan:
Anak mencampurkan obat-obatan yang dimasukkan ke dalam 
wadah kemudian ditumbuk hingga halus dan menyerupai 
tepung. 

Indikator:
1. Mengenalkan warna
2. Melatih motorik anak

Tujuan Kegiatan:
1. Melatih koordinasi tangan anak
2. Melatih kesabaran anak dalam mengerjakan tugas
3. Melatih kelenturan motorik kasar dan halus anak

Media (Alat dan Bahan):
1. Permen 
2. Plastik
3. Kertas
4. Sendok

Langkah Kegiatan:
1. Guru memperlihatkan alat dan bahan yang akan digunakan
2. Guru memberikan contoh cara menumbuk obat
3. Guru mengawasi anak ketika bekerja sambil memberikan 

bimbingan dan bantuan
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Minggu ke-3 Hari 2
Nama Kegiatan: “Bercerita dengan Drawing Card”

Deskripsi Kegiatan:  
Bercerita dengan menggunakan kartu bergambar dengan ukuran 
kartu cukup besar. Tujuannya agar anak dapat membedakan 
bentuk obat (cair dan padat) dan dapat mengetahui bagaimana 
cara meminumnya.

Indikator:
1. Mengajukan pertanyaan
2. Menjadi pendengar yang baik
3. Dapat melatih konsentrasi anak

Tujuan Kegiatan:
1. Mengembangkan sosialisasi anak melalui kegiatan tanya 

jawab
2. Melatih keberanian anak dalam mengajukan perta nyaan
3. Melatih konsentrasi anak dalam mendengarkan cerita
4. Mengembangkan kemampuan berbahasa anak

Media (Alat dan Bahan):
1. Drawing Card
2. Gunting 
3. Lem
4. Kardus bekas
5. Kertas 

Cara Membuat: 
1. Gambarlah gambar yang ingin diceritakan kepada anak
2. Potonglah kardus bekas dengan ukuran kartu yang telah 

ditentukan
3. Tempelkan gambar ke kardus bekas
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Minggu ke-3 Hari 3
Nama Kegiatan: Bercakap-cakap ”Jika Aku Sakit, 
Aku Harus Minum Obat”

Deskripsi Kegiatan:                      

Sumber: id.grfeedownload.net

Anak-anak bercakap-cakap dan 
bercerita jika sakit pergi ke rumah 
sakit dan mendapatkan obat. 

Indikator:
1. Dapat menceritakan pengalaman 

anak waktu sakit, minum obat, 
dan setelah minum obat

2. Mengajukan pertanyaan

Tujuan Kegiatan:
1. Melatih konsentrasi anak dalam mendengarkan deskripsi 

yang diberikan guru
2. Melatih keberanian dan rasa percaya diri anak untuk 

menjawab
3. Mengembangkan kemampuan berbahasa anak

Media (Alat dan Bahan):
•	 Kertas bergambar obat-obatan

Langkah Kegiatan:
•	 Guru bercerita dan bertanya tentang pengalaman anak.

Menyanyikan lagu
Aku anak sehat tubuhku kuat
Karena ibuku rajin dan cermat

Semasa aku bayi selalu diberi ASI
Makanan bergizi dan imunisasi
Berat badanku ditimbang selalu

Jika aku diare ibu selalu waspada
Pertolongan oralit selalu siap sedia 
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Minggu ke-3 Hari 4
Nama Kegiatan: “Tepuk Obat”

Deskripsi Kegiatan:
Anak-anak melakukan gerakan tangan menyanyikan lagu de-
ngan tema jenis-jenis obat. Tujuannya mengenalkan kepada 
anak jenis-jenis obat.

Indikator:
1. Dapat melatih koordinasi tangan anak
2. Mengenalkan jenis-jenis obat
3. Mengenalkan bentuk-bentuk obat 

Tujuan Kegiatan:
1. Melatih kemampuan motorik anak melalui gerakan bentuk
2. Melatih konsentrasi anak
3. Anak mengetahui jenis-jenis obat

Langkah Kegiatan:
1. Guru memperkenalkan jenis-jenis obat
2. Guru memberikan contoh gerak dan menyuruh anak-anak 

mengikuti gerakan yang dicontohkan
“Tepuk Obat”
Tepuk obat ...

Tablet ... kapsul ... puyer ... dan ... siruuuuuppp .....
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Minggu ke-3 Hari 5
Nama Kegiatan: Bermain Peran “Apoteker”

Deskripsi Kegiatan:
Anak berperan langsung sebagai penjaga apoteker di rumah 
sakit atau di apotek, yaitu menerima resep dari pasien dan 
meracik obat yang dibutuhkan pasien.

Indikator:
1. Anak dapat mengetahui tugas dan peran apoteker
2. Anak dapat bermain peran menjadi seorang penjaga apotek
3. Anak dapat mengenal bagaimana peran seorang penjaga 

apotek

Tujuan Kegiatan:
1. Melatih kemampuan sosial dan kognitif anak
2. Mengenalkan salah satu profesi yang ada di rumah sakit

Media (Alat dan Bahan):
•	 Baju apoteker
•	 Peralatan meracik obat
•	 Plastik/cobek 
•	 Permen yang digunakan sebagai obat

Langkah Kegiatan:
1. Guru menjelaskan kegiatan bermain peran, sebelumnya 

guru bertanya tentang pengalaman anak yang mengetahui 
peran apoteker di rumah sakit dan diminta menceritakan 
pengalamannya

2. Meminta anak memainkan peran sebagai apoteker
3. Anak mulai memainkan peran sesuai ekspresi mereka 

masing-masing
4. Guru mengakhiri kegiatan dengan mengadakan evaluasi 

tentang permainan peran yang telah dilakukan
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Minggu ke-4 Hari 1
Nama Kegiatan: Menggambar “Bidan”

Deskripsi Kegiatan:
Menggambar “bidan” sesuai dengan kreativitas anak setelah 
mendapat pengetahuan pertama dari guru.

Indikator:
1. Dapat mengembangkan imajinasi anak
2. Melatih kreativitas anak

Tujuan Kegiatan:
1. Melatih motorik halus anak
2. Melatih kreativitas anak

Media (Alat dan Bahan):
1. Kertas kosong
2. Spidol / krayon/ pensil warna

Cara Membuat:
1. Guru menjelaskan tentang profesi bidan
2. Guru memberikan contoh gambar profesi bidan
3. Setiap anak membuat gambar bidan menurut pengeta huan 

yang sudah diberikan guru
Tepuk Bidan
Adik bayi .…

Elus ... elus .…
Gendong … gendong ….
Huhuwa … huhuwa ….
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Minggu ke-4 Hari 2
Nama Kegiatan: Cerita “Bidan”

Deskripsi Kegiatan:
Anak bercerita tentang bidan dengan menggunakan drawing 
card. Cara ini akan menarik anak untuk lebih fokus pada cerita. 
Penyampaian pesan juga akan lebih jelas.

Indikator:
1. Menceritakan kembali cerita yang disampaikan guru
2. Anak dapat mengungkapkan perasaan yang ada dalam 

drawing card

Tujuan Kegiatan:
1. Mengembangkan kemampuan berbahasa anak
2. Mengembangkan sosialisasi anak melalui kegiatan tanya 

jawab
3. Melatih keberanian anak untuk bertanya
4. Melatih konsentrasi anak dalam mendengarkan cerita

Media (Alat dan Bahan):
1. Gunting
2. Lem
3. Hardboard/Kardus bekas
4. Kertas

Cara Membuat:
1. Gambarlah gambar yang ingin kita ceritakan kepada anak
2. Potonglah hardboard/kardus bekas dengan ukuran kartu 

yang telah ditentukan
3. Tempelkan gambar ke hardboard/kardus bekas

Lagu bidan (nama-nama bunga)
Bidanku …. 2 x

Ia baik sekali
Adikku diperiksa
Karena sakit ....



Sentra Bermain Peran Makro26

Minggu ke-4 Hari 3
Nama Kegiatan: “Imunisasi”

Deskripsi Kegiatan:
Guru menjelaskan tentang imunisasi, macam-macam imunisasi, 
dan manfaat imunisasi. Setelah guru menjelaskan, guru mela-
kukan tanya jawab kepada anak tentang materi yang sudah 
disam paikan.

Indikator:
1. Mampu mengasah konsentrasi anak
2. Mengenal sebab akibat tentang imunisasi
3. Menjawab pertanyaan dari guru

Tujuan Kegiatan:
1. Melatih anak memusatkan pikirannya dan berkonsentrasi
2. Mengembangkan kecerdasan kognitif dan bahasa anak

Langkah Kegiatan:
1. Guru berdiri di depan kelas dan menceritakan tentang 

imunisasi kepada anak
2. Setelah selesai guru melakukan tanya jawab kepada anak 

mengenai imunisasi



Sentra Bermain Peran Makro 27

Minggu ke-4 Hari 4
Nama Kegiatan: “Gerak Khas Profesi”

Deskripsi Kegiatan:
Guru memperagakan gerakan khas dari profesi bidan. Lalu anak 
menebak apa yang sedang dilakukan bidan sesuai dengan 
gerakan khas tersebut. Cara ini akan menarik anak untuk 
lebih antusias memperhatikan gurunya. Contohnya gerakan 
menggendong bayi, berarti jawaban dari gerakan tersebut 
adalah sedang menggendong bayi.

Indikator:
1. Mampu merangkai kata
2. Dapat memikirkan jawaban dari gerakan yang dilakukan 

guru

Tujuan Kegiatan:
1. Melatih anak memusatkan pikirannya dan berkonsentrasi
2. Mengembangkan kecerdasan visual anak

Langkah Kegiatan:
1. Guru menjelaskan aturan permainan
2. Guru berdiri di depan kelas lalu memperagakan suatu 

gerakan khas dari suatu profesi
3. Apabila anak mengetahui jawabannya, anak harus meng-

angkat tangan ke atas dan menjawab pertanyaan
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Minggu ke-4 Hari 5
Nama Kegiatan: Bermain Peran “Bidan”

Deskripsi Kegiatan: 
Anak berperan sebagai bidan yang sedang menggantikan 
pakaian pada bayi. Setiap peran akan dilengkapi perlengkapan 
pendukung seperti boneka bayi, baju bayi, dan lainnya.

Indikator:
1. Anak dapat bermain peran menjadi seorang bidan
2. Anak dapat mengenal bagaimana peran seorang bidan

Tujuan Kegiatan:
1. Melatih kemampuan sosial dan kognitif anak
2. Mengenalkan salah satu profesi yang ada di rumah sakit

Media (Alat dan Bahan):
1. Boneka bayi
2. Baju bayi
3. Peralatan mandi bayi

Langkah Kegiatan:
1. Guru menjelaskan kegiatan bermain peran, sebelumnya 

boleh bertanya kepada anak yang mengetahui apakah 
bidan itu atau pernah bertemu dengan bidan dan 
mengungkapkan pengalamannya

2. Guru meminta anak memainkan peran sebagai seorang 
bidan

3. Anak mulai memainkan peran sesuai ekspresi masing-
masing

4. Guru mengakhiri kegiatan dengan mengadakan evaluasi 
tentang permainan peran yang telah dilakukan
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F.   PENGEMBANGAN STRATEGI PEMBELAJARAN

Contoh: Rencana Kegiatan Harian
Sasaran  : TK B
Minggu / Hari : Minggu 3 Hari 1 (M3H1)
Alokasi Waktu : 3 Jam
Tema  : Rumah Sakit
Sub Tema  : Apoteker

Urutan Kegiatan

a. Pembukaan (morning meeting): Dalam situasi dan 
kondisi circle time (saat melingkar = duduk bersama)
1. Salam pagi hari: Menyambut kedatangan setiap 

anak dengan kehangatan dan cinta
2. Ikrar dan berdoa: Anak bersama guru, boleh 

dipimpin oleh salah satu anak yang bersedia
3. Jurnal pagi: Menanyakan situasi dan kondisi anak 

pada pagi ini, membicarakan kegiatan kemarin
4. Cerita dengan celemek flanel tentang profesi di 

rumah sakit dan kegiatan yang akan dilakukan hari 
ini (apersepsi)

b. Kegiatan Inti
 1. Aspek Pengembangan dan Indikator

•	 Dapat mengelompokkan jenis obat
•	 Bersikap sabar kala mengerjakan tugas

 Strategi Pembelajaran
 Materi  : “Membuat Obat Puyer”

 Metode :
•	 Praktik langsung
•	 Bercakap-cakap di area dramatic play
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 Media :
•	 Obat-obatan (permen)
•	 Kertas
•	 Plastik
•	 Sendok

 Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Guru memperlihatkan alat dan bahan yang akan 

digunakan
•	 Guru memberikan contoh cara menumbuk permen 

sampai halus
•	 Setiap anak bebas memasukkan permen ke 

dalam plastik, guru tetap mengawasi anak sambil 
memberikan bimbingan bantuan dan stimulus jika 
diperlukan

•	 Setelah selesai memasukkan permen, biarkan anak 
menumbuk masing-masing obat

•	 Guru menanyakan apa yang anak rasakan setelah 
berhasil menumbuk obat

 
 Assessment Perkembangan Anak

•	 Lisan
•	 Perbuatan

 2. Aspek Pengembangan dan Indikator
•	 Dapat bermain peran ”Apoteker”

 Strategi Pembelajaran
 Materi  : “Pergi ke rumah sakit”

 Metode :
•	 Bermain peran

 Media :
•	 Baju dan peralatan dokter
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 Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Guru menjelaskan kegiatan bermain peran, 

sebelumnya boleh bertanya kepada anak-
anak siapa yang pernah ke rumah sakit dan 
mengungkapkan pengalaman mereka

•	 Guru meminta beberapa anak memainkan peran 
sebagai dokter

•	 Anak mulai bermain peran sesuai ekspresi masing-
masing

•	 Guru mengakhiri kegiatan dengan evaluasi tentang 
kegiatan peran yang dilakukan

 Assessment Perkembangan Anak
•	 Lisan
•	 Perbuatan

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

informasi tentang kegiatan esok hari sebagai motivasi 
bagi anak

2. Doa pulang, salam perpisahan dan pesan untuk bertemu 
kembali esok hari
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1. RENCANA KEGIATAN MINGGU PERTAMA

Sasaran    : TK B
Minggu / Hari :Minggu 1 Hari 1
Alokasi Waktu  : 3 jam 
Tema  : Rumah Sakit
Sub Tema   : Dokter

Urutan Kegiatan

a.  Pembukaan (morning meeting): Dalam situasi dan kondisi 
circle time (saat melingkar = duduk bersama)

1. Salam pagi hari: Menyambut kedatangan setiap anak 
dengan kehangatan dan cinta

2. Ikrar dan berdoa: Anak bersama guru, boleh dipimpin 
oleh salah satu anak yang bersedia

3. Jurnal pagi: Menanyakan situasi dan kondisi anak pada 
pagi ini, membicarakan kegiatan kemarin

4. Cerita dengan celemek flanel tentang profesi di 
rumah sakit dan kegiatan yang akan dilakukan hari ini 
(apersepsi)

b.   Kegiatan Inti

 1.  Aspek Pengembangan dan Indikator
•	 Dapat melatih ketelitian dalam membuat stetoskop
•	 Dapat melatih Kreativitas
•	 Dapat melatih daya ingat

 Strategi Pembelajaran
 Materi : “Stetoskop Punyaku”

 Metode :
•	 Praktik langsung
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 Media :
•	 Kertas 
•	 Karton
•	 Gunting
•	 Pensil
•	 Sendok

 Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Guru memperlihatkan alat dan bahan yang akan 

digunakan
•	 Guru memberikan contoh cara membuat stetoskop
•	 Setiap anak mulai melakukan kegiatan yang 

dicontohkan guru, guru tetap mengawasi anak sambil 
memberikan bimbingan bantuan dan stimulus jika 
diperlukan

•	 Setelah selesai membuat, biarkan anak berkreasi dalam 
bentuk cerita

 Assessment Perkembangan Anak
•	 Lisan
•	 Perbuatan

 2.  Aspek Pengembangan dan Indikator
•	 Melakukan permainan fisik dengan aturan

 Strategi Pembelajaran
 Materi  : “Tepuk Stetoskop”

 Metode :
•	 Praktik langsung

 Media :
•	 Tangan anak
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 Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Anak melakukan tepuk stetoskop: masuk telinga ... 

dengarkan ... periksa-periksa ... dedek serrrrr ....3x

 Assessment Perkembangan Anak
•	 Perbuatan

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

informasi tentang kegiatan esok hari sebagai motivasi 
bagi anak

2. Doa pulang, salam perpisahan dan pesan untuk bertemu 
kembali esok hari
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Sasaran   : TK B
Minggu / Hari : Minggu 1 Hari 2 (M1H2)
Alokasi Waktu : 3 Jam 
Tema  : Rumah Sakit
Sub Tema    : Dokter

Urutan Kegiatan

a.  Pembukaan (morning meeting): Dalam situasi dan kondisi 
circle time (saat melingkar = duduk bersama)

1. Salam pagi hari: Menyambut kedatangan setiap anak 
dengan kehangatan dan cinta

2. Ikrar dan berdoa: Anak bersama guru, boleh dipimpin 
oleh salah satu anak yang bersedia

3. Jurnal pagi: Menanyakan situasi dan kondisi anak pada 
pagi ini, membicarakan kegiatan kemarin

4. Cerita dengan celemek flanel tentang profesi di 
rumah sakit dan kegiatan yang akan dilakukan hari ini 
(apersepsi)

b.  Kegiatan Inti

 1.  Aspek Pengembangan dan Indikator
•	 Mengajukan pertanyaan
•	 Mengetahui apa saja alat kesehatan itu

 Strategi Pembelajaran
 Materi : “Alat Kesehatan”

 
 Metode :

•	 Praktik langsung
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 Media :
•	 Kertas 
•	 Karton
•	 Lem
•	 Gunting
•	 Gambar alat-alat kesehatan

 Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Guru memperlihatkan alat dan bahan yang akan 

digunakan
•	 Guru memberikan contoh cara membuat stetoskop
•	 Anak mulai melakukan kegiatan yang dicontohkan 

guru 
•	 Guru mengawasi anak sambil memberikan bimbingan 

bantuan dan stimulus jika diperlukan
 
 Assessment Perkembangan Anak

•	 Lisan
•	 Perbuatan

 2.  Aspek Pengembangan dan Indikator
•	 Menyatakan kalimat pendek 2-4 kata
•	 Menjadi pendengar yang baik

 
 Strategi Pembelajaran
 Materi  : “Tepuk stetoskop”

 Metode :
•	 Praktik langsung

 Media :
•	 Tangan anak
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 Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Anak bercerita sesuai dengan stetoskop yang 

dibuatnya
•	 Anak mendengarkan temannya bercerita
•	 Guru mengakhiri kegiatan dengan evaluasi fungsi dari 

stetoskop

 Assessment Perkembangan Anak
•	 Perbuatan

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

informasi tentang kegiatan esok hari sebagai motivasi 
bagi anak

2. Doa pulang, salam perpisahan dan pesan untuk bertemu 
kembali esok hari
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Sasaran   : TK B
Minggu / Hari : Minggu 1 Hari 3 (M1H3)
Alokasi Waktu  : 3 Jam 
Tema  : Rumah Sakit
Sub Tema   : Dokter

Urutan Kegiatan

a.  Pembukaan (morning meeting): Dalam situasi dan kondisi 
circle time (saat melingkar = duduk bersama)

1. Salam pagi hari: Menyambut kedatangan setiap anak 
dengan kehangatan dan cinta

2. Ikrar dan berdoa: Anak bersama guru, boleh dipimpin 
oleh salah satu anak yang bersedia

3. Jurnal pagi: Menanyakan situasi dan kondisi anak pada 
pagi ini, membicarakan kegiatan kemarin

4. Cerita dengan celemek flanel tentang profesi di 
rumah sakit dan kegiatan yang akan dilakukan hari ini 
(apersepsi)

b.   Kegiatan Inti

 1.  Aspek Pengembangan dan Indikator
•	 Mengajukan pertanyaan
•	 Mampu merangkai 2 kata seperti: Apakah itu?
•	 Memahami jenis profesi yang ada di rumah sakit

 Strategi Pembelajaran
 Materi : “Tebak Profesi di Rumah Sakit”

 Metode :
•	 Praktik langsung
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 Media :
•	 Kantong pintar 
•	 Gambar jenis-jenis profesi yang sudah dilaminating

Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Guru menjelaskan macam-macam profesi yang ada di 

rumah sakit
•	 Guru mengajak anak bermain
•	 Tebak profesi menggunakan kantong pintar
•	 Guru menyebutkan salah satu ciri-ciri profesi misalkan, 

”dokter” 
•	 Anak menebak profesi yang disebutkan guru
•	 Anak bergantian menebak
•	 Anak mengajukan pertanyaan tentang kartu yang ada 

di kantong pintar

Assessment Perkembangan Anak
•	 Lisan
•	 Perbuatan

 2.    Aspek Pengembangan dan Indikator
•	 Menjadi pendengar yang baik

 Strategi Pembelajaran
 Materi : “Puisi Dokter”

 Metode :
•	 Lisan
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 Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Anak membaca puisi dokter yang ada di papan tulis 

bersama-sama
Cita-citaku

Ku mau menjadi dokter
Bila besar nanti

Ku kan rajin belajar
Dan pergi ke sekolah
Agar tercapai semua

Cita-citaku

 Assessment Perkembangan Anak
•	 Perbuatan

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

informasi tentang kegiatan esok hari sebagai motivasi 
bagi anak

2. Doa pulang, salam perpisahan dan pesan untuk bertemu 
kembali esok hari
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Sasaran   : TK B
Minggu / Hari : Minggu 1 Hari 4
Alokasi Waktu : 3 Jam
Tema  : Rumah Sakit
Sub Tema    : Dokter

Urutan Kegiatan

a.  Pembukaan (morning meeting): Dalam situasi dan kondisi 
circle time (saat melingkar = duduk bersama)

1. Salam pagi hari: Menyambut kedatangan setiap anak 
dengan kehangatan dan cinta

2. Ikrar dan berdoa: Anak bersama guru, boleh dipimpin 
oleh salah satu anak yang bersedia

3. Jurnal pagi: Menanyakan situasi dan kondisi anak pada 
pagi ini, membicarakan kegiatan kemarin

4. Cerita dengan celemek flanel tentang profesi di 
rumah sakit dan kegiatan yang akan dilakukan hari ini 
(apersepsi)

b.  Kegiatan Inti

 Aspek Pengembangan dan Indikator
•	 Bernyanyi dan menari mengikuti irama
•	 Melatih kepercayaan diri anak
•	 Mampu menirukan contoh gerakan yang diberikan 

guru

 Strategi Pembelajaran
 Materi : “Cuci Tanganmu”

 Metode :
•	 Praktik langsung
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 Media :
•	 Anak
 
Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Anak menjelaskan sebelum makan harus cuci tangan
•	 Anak menyebutkan manfaat cuci tangan
•	 Guru menunjukkan cara cuci tangan yang benar
•	 Anak berkumpul lalu membuat lingkaran besar
•	 Guru berdiri di tengah lingkaran
•	 Guru menyanyikan dan bergerak lagu ” Cuci Tanganmu”
•	 Anak bernyanyi dan menari bersama-sama

Assessment Perkembangan Anak
•	 Lisan
•	 Perbuatan

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

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

2. Doa pulang, salam perpisahan dan pesan untuk bertemu 
kembali esok hari
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Sasaran    : TK B
Minggu / Hari : Minggu 1 Hari 5
Alokasi Waktu   : 3 jam
Tema  : Rumah Sakit
Sub Tema    : Dokter

Urutan Kegiatan

a.  Pembukaan (morning meeting): Dalam situasi dan kondisi 
circle time (saat melingkar = duduk bersama)

1. Salam pagi hari: Menyambut kedatangan setiap anak 
dengan kehangatan dan cinta

2. Ikrar dan berdoa: Anak bersama guru, boleh dipimpin 
oleh salah satu anak yang bersedia

3. Jurnal pagi: Menanyakan situasi dan kondisi anak pada 
pagi ini, membicarakan kegiatan kemarin

4. Cerita dengan celemek flanel tentang profesi di 
rumah sakit dan kegiatan yang akan dilakukan hari ini 
(apersepsi)

b.  Kegiatan Inti

1.  Aspek Pengembangan dan Indikator
•	 Anak dapat bermain peran menjadi dokter kecil
•	 Anak dapat mengetahui tugas dan peran dokter

Strategi Pembelajaran
Materi  : “Dokter Kecil”

Metode :
•	 Praktik langsung
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Media :
•	 Baju dokter
•	 Peralatan dokter-dokteran
•	 Uang mainan
•	 Kertas kecil
•	 Permen digunakan sebagai obat

Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Guru menjelaskan kegiatan bermain peran 
•	 Guru tanya jawab dengan anak, siapa yang pernah ke 

rumah sakit dan mengungkapkan pengalamannya
•	 Guru meminta anak memainkan peran sebagai seorang 

dokter
•	 Anak mulai memainkan peran sesuai ekspresi masing-

masing
•	 Guru mengakhiri kegiatan dengan mengadakan evaluasi 

tentang permainan peran yang telah dilakukan

Assessment Perkembangan Anak
•	 Lisan
•	 Perbuatan

2. Aspek Pengembangan dan Indikator
•	 Anak terampil menggunakan tangan kanan dan kiri

Strategi Pembelajaran
Materi  : “Tepuk Dokter”

Metode :
•	 Praktik langsung

Media :
•	 Tangan anak
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Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Anak melakukan ”Tepuk Dokter”
 
Assessment Perkembangan Anak
•	 Perbuatan

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

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

2. Doa pulang, salam perpisahan dan pesan untuk bertemu 
kembali esok hari
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2. RENCANA KEGIATAN MINGGU KEDUA

Sasaran    : TK B
Minggu / Hari : Minggu 2 Hari 1 (M2H1)
Alokasi Waktu : 3 jam
Tema  : Rumah Sakit
Sub Tema   : Perawat 

Urutan Kegiatan

a.  Pembukaan (morning meeting): Dalam situasi dan kondisi 
circle time (saat melingkar = duduk bersama)

1. Salam pagi hari: Menyambut kedatangan setiap anak 
dengan kehangatan dan cinta

2. Ikrar dan berdoa: Anak bersama guru, boleh dipimpin 
oleh salah satu anak yang bersedia

3. Jurnal pagi: Menanyakan situasi dan kondisi anak pada 
pagi ini, membicarakan kegiatan kemarin

4. Cerita dengan celemek flanel tentang profesi di rumah 
sakit dan kegiatan yang akan dilakukan hari ini (apersepsi)

b.    Kegiatan Inti
1.  Aspek Pengembangan dan Indikator
•	 Anak dapat menempatkan anggota tubuh sesuai 

dengan tempatnya
•	 Anak dapat mengenal anggota-anggota tubuh
 
Strategi Pembelajaran
Materi : “Anggota Tubuhku”

Metode :
•	 Praktik langsung

Media :
•	 Bentuk-bentuk anggota tubuh terbuat dari flanel
•	 Kertas A3
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Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Guru menyiapkan barang-barang yang akan digunakan
•	 Anak-anak diminta menyebutkan nama-nama anggota 

tubuh
•	 Anak diminta menempatkan bagian-bagian tubuh yang 

sesuai

Assessment Perkembangan Anak
•	 Lisan
•	 Hasil karya anak

2. Aspek Pengembangan dan Indikator
•	 Anak melakukan koordinasi gerakan kaki-tangan-

kepala dalam menirukan tarian atau senam

Strategi Pembelajaran
Materi : “Bernyanyi dan menari gerak anggota tubuh”

Metode :
•	 Praktik langsung

Media :
•	 Anak

Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Anak berdiri melingkar
•	 Anak bernyanyi dan bergerak menyanyikan lagu 

”Anggota Tubuh”

Assessment Perkembangan Anak
•	 Perbuatan
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c.  Penutupan (closing time): Dalam situasi dan kondisi circle 
time
1. Jurnal siang: Review kegiatan satu hari, umpan balik, dan 

informasi tentang kegiatan esok hari sebagai motivasi 
bagi anak

2. Doa pulang, salam perpisahan dan pesan untuk bertemu 
kembali esok hari
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Sasaran   : TK B
Minggu / Hari : Minggu 2 Hari 2 (M2H2)
Alokasi Waktu  : 3 jam 
Tema  : Rumah Sakit 
Sub Tema    : Perawat  

Urutan Kegiatan

a. Pembukaan (morning meeting): Dalam situasi dan 
kondisi circle time (saat melingkar = duduk bersama)
1. Salam pagi hari: Menyambut kedatangan setiap anak 

dengan kehangatan dan cinta
2. Ikrar dan berdoa: Anak bersama guru, boleh dipimpin 

oleh salah satu anak yang bersedia
3. Jurnal pagi: Menanyakan situasi dan kondisi anak pada 

pagi ini, membicarakan kegiatan kemarin
4. Cerita dengan celemek flanel tentang profesi di 

rumah sakit dan kegiatan yang akan dilakukan hari ini 
(apersepsi)

b.    Kegiatan Inti

1.  Aspek Pengembangan dan Indikator
•	 Anak dapat menceritakan suatu kejadian dengan 

melihat gambar
•	 Anak dapat memahami berbagai macam profesi yang 

ada di rumah sakit

Strategi Pembelajaran
Materi  : “Profesi di Rumah Sakit”

Metode :
•	 Bercerita
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Media :
•	 Kain flanel, jarum, benang
•	 Gunting
•	 Gambar tokoh cerita profesi di rumah sakit
•	 Perekat
•	 Lem

Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Guru menyiapkan barang-barang yang akan digunakan
•	 Anak menyebutkan profesi yang ada di rumah sakit
•	 Anak bercerita tentang pengalaman sesuai dengan 

gambar

Assessment Perkembangan Anak
•	 Lisan
•	 Hasil karya anak

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

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

2. Doa pulang, salam perpisahan dan pesan untuk bertemu 
kembali esok hari
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Sasaran   : TK B
Minggu / Hari : Minggu 2 Hari 3 (M2H3)
Alokasi Waktu   : 3 jam 
Tema  : Rumah Sakit
Sub Tema    : Perawat

Urutan Kegiatan

a.  Pembukaan (morning meeting): Dalam situasi dan kondisi 
circle time (saat melingkar = duduk bersama)

1. Salam pagi hari: Menyambut kedatangan setiap anak 
dengan kehangatan dan cinta

2. Ikrar dan berdoa: Anak bersama guru, boleh dipimpin 
oleh salah satu anak yang bersedia

3. Jurnal pagi: Menanyakan situasi dan kondisi anak pada 
pagi ini, membicarakan kegiatan kemarin

4. Cerita dengan celemek flanel tentang profesi di 
rumah sakit dan kegiatan yang akan dilakukan hari ini 
(apersepsi)

b.    Kegiatan Inti

1. Aspek Pengembangan dan Indikator
•	 Anak dapat mengajukan pertanyaan
•	 Anak dapat mampu merangkai 2 kata
•	 Anak dapat memahami nama-nama organ tubuh

Strategi Pembelajaran
Materi : “Tebak Nama Organ Tubuh”

Metode :
•	 Tanya jawab

Media :
•	 Kotak ajaib
•	 Gambar-gambar anggota tubuh
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Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Guru menjelaskan aturan permainan
•	 Guru mendeskripsikan ciri-ciri anggota tubuh
•	 Anak menjawab profesi yang ada di kotak ajaib

Assessment Perkembangan Anak
•	 Lisan
•	 Hasil karya anak

2.  Aspek Pengembangan dan Indikator
•	 Anak terampil menggunakan tangan kanan dan kiri

Strategi Pembelajaran
Materi  : Lagu Anggota Tubuhku”

Metode :
•	 Praktik langsung

Media :
•	 Tangan anak

Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Anak bernyanyi lagu ”Anggota Tubuh”

Assessment Perkembangan Anak
•	 Perbuatan

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

informasi tentang kegiatan esok hari sebagai motivasi 
bagi anak

2. Doa pulang, salam perpisahan dan pesan untuk bertemu 
kembali esok hari
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Sasaran    : TK B
Minggu / Hari : Minggu 2 Hari 4 (M2H4)
Alokasi Waktu   : 3 jam 
Tema  : Rumah Sakit
Sub Tema    : Perawat

Urutan Kegiatan

a.  Pembukaan (morning meeting): Dalam situasi dan kondisi 
circle time (saat melingkar = duduk bersama)

1. Salam pagi hari: Menyambut kedatangan setiap anak 
dengan kehangatan dan cinta

2. Ikrar dan berdoa: Anak bersama guru, boleh dipimpin 
oleh salah satu anak yang bersedia

3. Jurnal pagi: Menanyakan situasi dan kondisi anak pada 
pagi ini, membicarakan kegiatan kemarin

4. Cerita dengan celemek flanel tentang profesi di 
rumah sakit dan kegiatan yang akan dilakukan hari ini 
(apersepsi)

b.    Kegiatan Inti
 Aspek Pengembangan dan Indikator

•	 Anak dapat mendengarkan musik dan mengikuti 
irama

•	 Anak dapat bergerak memukulkan botol ke meja /  
lantai

•	 Anak dapat menggoyang-goyangkan botol diisi 
beras

 Strategi Pembelajaran
 Materi  : “Botol Irama”

 Metode :
•	 Praktik langsung
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 Media :
•	 Botol bekas kosong
•	 Botol bekas diisi beras

 Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Guru memperlihatkan alat musik sederhana berupa 

botol bekas kosong dan botol yang telah diisi beras
•	 Guru memberi contoh cara memainkannya
•	 Anak bernyanyi sambil memainkan botol irama

 Assessment Perkembangan Anak
•	 Lisan
•	 Perbuatan

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

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

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

3. 
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Sasaran   : TK B
Minggu / Hari : Minggu 2 Hari 5 (M2H5)
Alokasi Waktu   : 3 jam 
Tema  : Rumah Sakit 
Sub Tema    : Perawat

Urutan Kegiatan

a.  Pembukaan (morning meeting): Dalam situasi dan kondisi 
circle time (saat melingkar = duduk bersama)

1. Salam pagi hari: Menyambut kedatangan setiap anak 
dengan kehangatan dan cinta

2. Ikrar dan berdoa: Anak bersama guru, boleh dipimpin 
oleh salah satu anak yang bersedia

3. Jurnal pagi: Menanyakan situasi dan kondisi anak pada 
pagi ini, membicarakan kegiatan kemarin

4. Cerita dengan celemek flanel tentang profesi di 
rumah sakit dan kegiatan yang akan dilakukan hari ini 
(apersepsi)

b.    Kegiatan Inti

Aspek Pengembangan dan Indikator
•	 Anak dapat bermain peran menjadi perawat
•	 Anak dapat berinteraksi dengan yang lain

Strategi Pembelajaran
Materi : “Perawat yang Baik Hati”

Metode :
•	 Praktik langsung
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Media :
•	 Baju perawat
•	 Topi perawat
•	 Buku catatan dan pulpen
 
Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Guru menjelaskan peran perawat, sebelumnya guru 

bertanya kepada anak, siapa yang tahu tugas/peran 
dari perawat

•	 Guru meminta anak memainkan peran perawat
•	 Anak memainkan peran sesuai dengan ekspresi masing-

masing
•	 Guru mengakhiri kegiatan dan mengevaluasi kegiatan 

tersebut

Assessment Perkembangan Anak
•	 Lisan
•	 Perbuatan

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

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

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

3. 
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3. RENCANA KEGIATAN MINGGU KETIGA

Sasaran    : TK B
Minggu / Hari : Minggu 3 Hari 1 (M3H1)
Alokasi Waktu   : 3 jam 
Tema  : Rumah Sakit
Sub Tema    : Apoteker 

Urutan Kegiatan

a.  Pembukaan (morning meeting): Dalam situasi dan kondisi 
circle time (saat melingkar = duduk bersama)

1. Salam pagi hari: Menyambut kedatangan setiap anak 
dengan kehangatan dan cinta

2. Ikrar dan berdoa: Anak bersama guru, boleh dipimpin 
oleh salah satu anak yang bersedia

3. Jurnal pagi: Menanyakan situasi dan kondisi anak pada 
pagi ini, membicarakan kegiatan kemarin

4. Cerita dengan celemek flanel tentang profesi di rumah 
sakit dan kegiatan yang akan dilakukan hari ini (apersepsi).

b.    Kegiatan Inti

Aspek Pengembangan dan Indikator
•	 Anak terampil menggunakan tangan kanan dan kiri
•	 Anak melakukan eksplorasi dengan berbagai media 

dan kegiatan
•	 Mengklasifikasikan benda berdasarkan warna, bentuk, 

dan ukuran (3 variasi)

Strategi Pembelajaran
Materi  : “Obat Puyer”
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Metode :
•	 Praktik langsung
 
Media :
•	 Permen
•	 Plastik
•	 Kertas
•	 Sendok

Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Anak menyebutkan macam-macam obat yang pernah 

dikonsumsinya
•	 Anak menyebutkan manfaat obat
•	 Guru memperlihatkan alat dan bahan yang akan 

digunakan
•	 Guru memberikan contoh cara menumbuk obat
•	 Anak membuat obat puyer menggunakan permen
•	 Guru mengawasi anak sambil memberikan bimbingan 

dan bantuan
•	 Anak mengelompokkan puyer berdasarkan warna

Assessment Perkembangan Anak
•	 Lisan
•	 Perbuatan

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

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

2. Doa pulang, salam perpisahan dan pesan untuk bertemu 
kembali esok hari
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Sasaran   : TK B
Minggu / Hari : Minggu 3 Hari 1 (M3H2)
Alokasi Waktu : 3 jam 
Tema  : Rumah Sakit
Sub Tema    : Apoteker

Urutan Kegiatan

a.  Pembukaan (morning meeting): Dalam situasi dan kondisi 
circle time (saat melingkar = duduk bersama)

1. Salam pagi hari: Menyambut kedatangan setiap anak 
dengan kehangatan dan cinta

2. Ikrar dan berdoa: Anak bersama guru, boleh dipimpin 
oleh salah satu anak yang bersedia

3. Jurnal pagi: Menanyakan situasi dan kondisi anak pada 
pagi ini, membicarakan kegiatan kemarin

4. Cerita dengan celemek flanel tentang profesi di 
rumah sakit dan kegiatan yang akan dilakukan hari ini 
(apersepsi).

b.    Kegiatan Inti

Aspek Pengembangan dan Indikator
•	 Anak dapat mengajukan pertanyaan
•	 Anak dapat menjadi pendengar yang baik
•	 Anak dapat melatih konsentrasi

Strategi Pembelajaran
Materi  : “Bercerita dengan menggunakan drawing card”

Metode :
•	 Bercerita
•	 Tanya Jawab
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Media :
•	 Gunting
•	 Lem
•	 Kardus bekas
•	 Kertas

Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Guru menyiapkan beberapa gambar yang ingin 

diceritakan kepada anak
•	 Anak menyebutkan beberapa jenis obat
•	 Anak mengajukan pertanyaan kepada guru
•	 Anak memilih drawing card yang tersedia
•	 Anak menyebutkan jenis obat sesuai dengan drawing 

card yang dipilih

Assessment Perkembangan Anak
•	 Lisan
•	 Perbuatan

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

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

2. Doa pulang, salam perpisahan dan pesan untuk bertemu 
kembali esok hari
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Sasaran  : TK B
Minggu / Hari : Minggu 3 Hari 3 (M3H3)
Alokasi Waktu   : 3 jam 
Tema  : Rumah Sakit 
Sub Tema    : Apoteker 

Urutan Kegiatan

a.  Pembukaan (morning meeting): Dalam situasi dan kondisi 
circle time (saat melingkar = duduk bersama)

1. Salam pagi hari: Menyambut kedatangan setiap anak 
dengan kehangatan dan cinta

2. Ikrar dan berdoa: Anak bersama guru, boleh dipimpin 
oleh salah satu anak yang bersedia

3. Jurnal pagi: Menanyakan situasi dan kondisi anak pada 
pagi ini, membicarakan kegiatan kemarin

4. Cerita dengan celemek flanel tentang profesi di 
rumah sakit dan kegiatan yang akan dilakukan hari ini 
(apersepsi).

b.    Kegiatan Inti

Aspek Pengembangan dan Indikator
•	 Anak dapat menceritakan pengalamannya
•	 Anak dapat mengajukan pertanyaan

Strategi Pembelajaran
Materi  : “Jika Aku Sakit, Aku Harus Minum Obat”

Metode :
•	 Bercerita
•	 Tanya Jawab
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Media :
•	 Kertas bergambar obat-obatan

Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Guru bercerita sebab akibat sakit
•	 Anak bercerita tentang pengalamannya sakit dan 

minum obat
•	 Anak mengambil salah satu gambar
•	 Anak mengajukan pertanyaan kepada temannya
•	 Anak bercerita menurut kartu yang dipilihnya

Assessment Perkembangan Anak
•	 Lisan
•	 Perbuatan

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

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

2. Doa pulang, salam perpisahan dan pesan untuk bertemu 
kembali esok hari
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Sasaran   : TK B
Minggu / Hari : Minggu 3 Hari 4 (M 3H4)
Alokasi Waktu  : 3 jam 
Tema  : Rumah Sakit
Sub Tema    : Apoteker 

Urutan Kegiatan

a.  Pembukaan (morning meeting): Dalam situasi dan kondisi 
circle time (saat melingkar = duduk bersama)

1. Salam pagi hari: Menyambut kedatangan setiap anak 
dengan kehangatan dan cinta

2. Ikrar dan berdoa: Anak bersama guru, boleh dipimpin 
oleh salah satu anak yang bersedia

3. Jurnal pagi: Menanyakan situasi dan kondisi anak pada 
pagi ini, membicarakan kegiatan kemarin

4. Cerita dengan celemek flanel tentang profesi di 
rumah sakit dan kegiatan yang akan dilakukan hari ini 
(apersepsi).

b.    Kegiatan Inti

1.  Aspek Pengembangan dan Indikator
•	 Anak dapat menceritakan pengalamannya 
•	 Anak dapat mengajukan pertanyaan

Strategi Pembelajaran
Materi  : “Tepuk Obat”

Metode :
•	 Bercerita
•	 Tanya Jawab
 
Media :
•	 Kertas bergambar obat-obatan
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Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Guru bercerita sebab akibat sakit
•	 Anak bercerita tentang pengalamannya sakit dan 

minum obat
•	 Anak mengambil salah satu gambar
•	 Anak mengajukan pertanyaan kepada temannya
•	 Anak bercerita menurut kartu yang dipilihnya

Assessment Perkembangan Anak
•	 Lisan
•	 Perbuatan

2.  Aspek Pengembangan dan Indikator
•	 Anak dapat melakukan gerakan tubuh secara 

terkoordinasi untuk melatih 

Strategi Pembelajaran
Materi  : Bernyanyi dan bergerak lagu “Aku Anak Sehat”

Metode :
•	 Praktik langsung
 
Media :
•	 Anak

c.  Penutupan (Closing Time): Dalam situasi dan kondisi circle 
time

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

2. Doa pulang, salam perpisahan dan pesan untuk bertemu 
kembali esok hari
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Sasaran    : TK B
Minggu / Hari : Minggu 3 Hari 5
Alokasi Waktu  : 3 jam 
Tema  : Rumah Sakit
Sub Tema    : Apoteker 

Urutan Kegiatan

a.  Pembukaan (morning meeting): Dalam situasi dan kondisi 
circle time (saat melingkar = duduk bersama)

1. Salam pagi hari: Menyambut kedatangan setiap anak 
dengan kehangatan dan cinta

2. Ikrar dan berdoa: Anak bersama guru, boleh dipimpin 
oleh salah satu anak yang bersedia

3. Jurnal pagi: Menanyakan situasi dan kondisi anak pada 
pagi ini, membicarakan kegiatan kemarin

4. Cerita dengan celemek flanel tentang profesi di 
rumah sakit dan kegiatan yang akan dilakukan hari ini 
(apersepsi).

b.    Kegiatan Inti

1.  Aspek Pengembangan dan Indikator
•	 Anak dapat mengetahui tugas dan peran seorang 

apoteker 
•	 Anak dapat bermain peran menjadi seorang penjaga 

apotek
•	 Anak dapat mengenal bagaimana peran seorang 

penjaga apoteker

Strategi Pembelajaran
Materi  : “Bermain Peran Apoteker”
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Metode :
•	 Praktik langsung
 
Media :
•	 Baju apoteker
•	 Peralatan meracik obat
•	 plastik/cobek permen yang digunakan sebagai obat

Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Guru menjelaskan kegiatan bermain peran
•	 Guru bertanya tentang pengalaman anak, siapa yang 

mengetahui peran apoteker di rumah sakit
•	 Anak bercerita tentang pengalamannya 
•	 Anak memainkan peran sebagai apoteker
•	 Anak mulai memainkan peran sesuai ekspresi masing-

masing

Assessment Perkembangan Anak
•	 Lisan
•	 Perbuatan

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

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

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



Sentra Bermain Peran Makro 67

4. RENCANA KEGIATAN MINGGU KEEMPAT

Sasaran   : TK B
Minggu / Hari : Minggu 4 Hari 1 (M4H1)
Alokasi Waktu  : 3 jam 
Tema  : Rumah Sakit 
Sub Tema    : Bidan 

Urutan Kegiatan

a.  Pembukaan (morning meeting): Dalam situasi dan kondisi 
circle time (saat melingkar = duduk bersama)

1. Salam pagi hari: Menyambut kedatangan setiap anak 
dengan kehangatan dan cinta

2. Ikrar dan berdoa: Anak bersama guru, boleh dipimpin 
oleh salah satu anak yang bersedia

3. Jurnal pagi: Menanyakan situasi dan kondisi anak pada 
pagi ini, membicarakan kegiatan kemarin

4. Cerita dengan celemek flanel tentang profesi di 
rumah sakit dan kegiatan yang akan dilakukan hari ini 
(apersepsi).

b.    Kegiatan Inti

Aspek Pengembangan dan Indikator
•	 Anak dapat mengembangkan imajinasi anak
•	 Anak dapat melatih kreativitas anak

Strategi Pembelajaran
Materi  : “Gambar Bidan”

Metode :
•	 Bercakap-cakap
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Media :
•	 Kertas kosong
•	 Spidol/ krayon/ pensil warna

Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Guru menjelaskan tentang profesi bidan
•	 Guru memberikan contoh gambar profesi bidan
•	 Anak membuat gambar bidan menurut pengetahuan 

yang sudah diberikan guru
•	 Anak melakukan ”Tepuk Bidan”

Assessment Perkembangan Anak
•	 Lisan
•	 Perbuatan

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

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

2. Doa pulang, salam perpisahan dan pesan untuk bertemu 
kembali esok hari
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Sasaran    : TK B
Minggu / Hari : Minggu 4 Hari 2
Alokasi Waktu  : 3 jam
Tema  : Rumah Sakit 
Sub Tema    : Bidan 

Urutan Kegiatan

a.  Pembukaan (morning meeting): Dalam situasi dan kondisi 
circle time (saat melingkar = duduk bersama)

1. Salam pagi hari: Menyambut kedatangan setiap anak 
dengan kehangatan dan cinta

2. Ikrar dan berdoa: Anak bersama guru, boleh dipimpin 
oleh salah satu anak yang bersedia

3. Jurnal pagi: Menanyakan situasi dan kondisi anak pada 
pagi ini, membicarakan kegiatan kemarin

4. Cerita dengan celemek flanel tentang profesi di 
rumah sakit dan kegiatan yang akan dilakukan hari ini 
(apersepsi).

b.    Kegiatan Inti

Aspek Pengembangan dan Indikator
•	 Anak dapat menceritakan kembali cerita yang 

disampaikan oleh guru
•	 Anak dapat mengungkapkan perasaan yang ada dalam 

drawing card

Strategi Pembelajaran
Materi  : “Cerita Bidan”

Metode :
•	 Bercerita
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Media :
•	 Gunting
•	 Lem
•	 Hardboard/ kardus bekas
•	 Kertas

Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Guru menyiapkan drawing card tentang bidan
•	 Guru bercerita tentang bidan
•	 Anak mendengarkan cerita yang disampaikan guru
•	 Anak mengulang kembali cerita yang telah didengarkan

Assessment Perkembangan Anak
•	 Lisan
•	 Perbuatan

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

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

2. Doa pulang, salam perpisahan dan pesan untuk bertemu 
kembali esok hari
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Sasaran   : TK B
Minggu / Hari : Minggu 4 Hari 3
Alokasi Waktu  : 3 jam 
Tema  : Rumah Sakit 
Sub Tema    : Bidan 

Urutan Kegiatan

a.  Pembukaan (morning meeting): Dalam situasi dan kondisi 
circle time (saat melingkar = duduk bersama)

1. Salam pagi hari: Menyambut kedatangan setiap anak 
dengan kehangatan dan cinta

2. Ikrar dan berdoa: Anak bersama guru, boleh dipimpin 
oleh salah satu anak yang bersedia

3. Jurnal pagi: Menanyakan situasi dan kondisi anak pada 
pagi ini, membicarakan kegiatan kemarin

4. Cerita dengan celemek flanel tentang profesi di 
rumah sakit dan kegiatan yang akan dilakukan hari ini 
(apersepsi).

b.    Kegiatan Inti

Aspek Pengembangan dan Indikator
•	 Anak mampu mengasah konsentrasi
•	 Anak dapat mengenal sebab akibat tentang imunisasi
•	 Anak dapat menjawab pertanyaan guru

Strategi Pembelajaran
Materi  : “Imunisasi”

Metode :
•	 Bercerita
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Media :
•	 Gunting
•	 Lem
•	 Hardboard/ kardus bekas
•	 Kertas

Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Guru berdiri di depan kelas dan menceritakan tentang 

imunisasi pada anak
•	 Setelah selesai guru melakukan tanya jawab pada anak 

mengenai imunisasi

Assessment Perkembangan Anak
•	 Lisan
•	 Perbuatan

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

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

2. Doa pulang, salam perpisahan dan pesan untuk bertemu 
kembali esok hari
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Sasaran   : TK B
Minggu / Hari : Minggu 4 Hari 4
Alokasi Waktu   : 3 jam 
Tema  : Rumah Sakit 
Sub Tema  : Bidan 

Urutan Kegiatan

a.  Pembukaan (morning meeting): Dalam situasi dan kondisi 
circle time (saat melingkar = duduk bersama)

1. Salam pagi hari: Menyambut kedatangan setiap anak 
dengan kehangatan dan cinta

2. Ikrar dan berdoa: Anak bersama guru, boleh dipimpin 
oleh salah satu anak yang bersedia

3. Jurnal pagi: Menanyakan situasi dan kondisi anak pada 
pagi ini, membicarakan kegiatan kemarin

4. Cerita dengan celemek flanel tentang profesi di 
rumah sakit dan kegiatan yang akan dilakukan hari ini 
(apersepsi).

b.    Kegiatan Inti

Aspek Pengembangan dan Indikator
•	 Anak mampu merangkai kata 
•	 Anak dapat memikirkan jawaban dan gerakan yang 

dilakukan guru

Strategi Pembelajaran
Materi  : “Gerak Khas Profesi”

Metode :
•	 Praktik langsung
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Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Guru menjelaskan aturan permainan
•	 Guru berdiri di depan kelas memperagakan gerakan 

khas dari suatu profesi
•	 Anak menjawab gerakan yang diperagakan guru 

dengan mengangkat tangan ke atas

Assessment Perkembangan Anak
•	 Lisan
•	 Perbuatan

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

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

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



Sentra Bermain Peran Makro 75

Sasaran   : TK B
Minggu / Hari : Minggu 4 Hari 5 (M4H5)
Alokasi Waktu    : 3 jam 
Tema  : Rumah Sakit 
Sub Tema    : Bidan 

Urutan Kegiatan

a.  Pembukaan (morning meeting): Dalam situasi dan kondisi 
circle time (saat melingkar = duduk bersama)

1. Salam pagi hari: Menyambut kedatangan setiap anak 
dengan kehangatan dan cinta

2. Ikrar dan berdoa: Anak bersama guru, boleh dipimpin 
oleh salah satu anak yang bersedia

3. Jurnal pagi: Menanyakan situasi dan kondisi anak pada 
pagi ini, membicarakan kegiatan kemarin

4. Cerita dengan celemek flanel tentang profesi di 
rumah sakit dan kegiatan yang akan dilakukan hari ini 
(apersepsi).

b.    Kegiatan Inti

Aspek Pengembangan dan Indikator
•	 Anak dapat bermain peran menjadi seorang bidan
•	 Anak dapat mengenal bagaimana peran seorang bidan

Strategi Pembelajaran
Materi  : “Bermain Peran Bidan”

Metode :
•	 Praktik langsung

 Media :
•	 Boneka bayi
•	 Baju bayi
•	 Peralatan mandi bayi
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Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan
•	 Guru menjelaskan kegiatan bermain peran
•	 Anak dan guru melakukan tanya jawab tentang bidan
•	 Guru meminta anak memainkan peran sebagai seorang 

bidan 
•	 Anak mulai memainkan peran sesuai ekspresi masing-

masing
•	 Guru mengakhiri kegiatan dengan mengadakan evaluasi 

tentang permainan peran yang telah dilakukan

Assessment Perkembangan Anak
•	 Lisan
•	 Perbuatan

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

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

2. Doa pulang, salam perpisahan dan pesan untuk bertemu 
kembali esok hari
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Selain itu, beliau juga seringkali menjadi Dosen 
Tamu di beberapa Perguruan Tinggi Swasta 
yang memiliki Program Studi yang sejenis. 

Gelar sarjana diperolehnya pada bidang Psikologi Pendidikan 
pada tahun 1989, Magister Pendidikan pada bidang Teknologi 
Pendidikan pada tahun 1996, dan Doktor Ilmu Pendidikan 
diperoleh pada tahun 2008 pada bidang Pendidikan Anak Usia 
Dini. Pernah mengikuti short course di Melbourne Australia 
tentang Early Childhood Education: Theory and Practice, pada 
tahun 2000 dan 2010 tepatnya di Monash University.
 Selain sebagai dosen, beliau dikenal sebagai narasumber 
yang handal pada berbagai seminar, pelatihan dan workshop 
baik secara nasional, provinsi ataupun diberbagai kabupaten 
kota dan kecamatan. Sejak tahun 2000 beliau fokus pada 
upaya peningkatan kemampuan profesional (PKP) bagi guru di 
Lembaga PAUD, yaitu Taman Kanak-kanak / Raudhatul Athfal, 
Kelompok Bermain, Taman Pengasuhan Anak, BKB-PAUD, Pos 
PAUD dan Satuan PAUD Sejenis lainnya. Memiliki motto hidup 
“Berilmu dan Berbakti”, beliau membelajarkan kepada para 
guru tentang pengembangan kurikulum dan silabus, model, 
desain dan strategi pembelajaran inovatif, pengembangan 
media serta bahan belajar dan bermain, teaching skill dan paket 
pengembangan pembelajaran lainnya yang bersifat inovatif.
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 Pengabdian beliau pada PAUD terwujudkan pada temuan 
terkininya tentang “Gelaran Sentra Bermain”, sebuah model 
pembelajaran yang dapat dilakukan “dimana saja, kapan 
saja dan oleh siapa saja”. Model “Gelaran Sentra Bermain” ini 
lahir karena adanya rasa keprihatinan terhadap banyaknya 
model pembelajaran untuk anak usia dini, tetapi sulit untuk 
dilaksanakan karena berbagai alasan. Mulai dari keterbatasan 
ruang kelas, ketersediaan media dan alat permainan edukatif, 
keterampilan guru dalam mengelola kelas, interaksi dengan 
anak yang cenderung satu arah serta minimnya kemitraan 
dengan orangtua.
 Beliau dan tim kreatif  YEBEFO berharap model pembelajaran 
“Gelaran Sentra Bermain” ini dapat menjadi salah satu solusi 
terhadap permasalahan yang ada. Hanya dengan satu tujuan 
tulus “bagaimana anak dapat belajar melalui bermain, aman, 
nyaman dan menyenangkan pula... !”
 Selamat mempraktikkannya, Anda pasti sukses… dan Anda 
dapat menjadi guru yang dicintai oleh anak-anak … Chayoo!

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