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IDENTITAS DAN URAIAN UMUM 

 

1.Judul  
    : Pelatihan bagi Guru PAUD tentang Stimulasi Keterampilan Sosial pada Anak 

Usia Dini 
 

 

2. Tim Peneliti 

No Nama Jabatan Bidang Keahlian 
Instansi 

Asal 

Alokasi Waktu 

(jam/minggu) 

1 Niken Pratiwi, M.Pd Ketua 
Pendidikan Anak Usia 

Dini (PAUD) 

UNJ  24  

2 Maghfiroh Tri KD Anggota 
Pendidikan Anak Usia 

Dini (PAUD) 

UNJ 24 

 

3.  Objek Pengabdian Masyarakat :   

Guru di Lembaga PAUD di Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur 

4.  Masa Pelaksanaan Tahun Pertama 

Mulai   : bulan: April       tahun:2019 

Berakhir  : bulan: Oktober  tahun:2019 

 

5.  Usulan Biaya internal UNJ  : Rp 10.000.000,- sepuluh juta rupiah) 

 

6.  Lokasi Pengabdian kepada Masyarakat : Kecamatan Duren Sawit,Jakarta Timur 

 

7. Mitra yang terlibat (uraikan apa kontribusinya) : 

Lembaga PAUD Kecamatan Duren Sawit, yang secara khusus melibatkan guru 

memberikan kontribusi dalam bentuk materil maupun non materil, seperti penyiapan, 



 
 

 
 

pendataan, dan analisis hasil pengabdian, serta lokasi pelatihan bagi guru PAUD dan 

Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. 

 

8.Permasalahan yang ditemukan dan solusi yang ditawarkan: 

Belum optimalnya kegiatan pelatihan bagi pendidik PAUD di Kecamatan Duren 

Sawit, Jakarta Timur. Pelatihan tentang stimulasi keterampilan hidup bagi anak usia 

dini masih jarang dijadikan materi penting dalam pemberian pengetahuan bagi guru 

anak usia dini. Hal ini mendasari pengusul untuk memberikan pelatihan tentang 

stimulasi keterampilan hidup bagi anak usia dini, salah satu nya adalah keterampilan 

sosial. 

 

9. Kontribusi mendasar pada khalayak sasaran (uraikan tidak lebih dari 50 kata, tekankanpada 

manfaat yang diperoleh): 

Berkontribusi untuk memberikan pengetahuan dan informasi Guru di Lembaga 

PAUD Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur tentang pentingnya stimulasi 

keterampilan hidup bagi anak usia dini. 

 

10. Rencana luaran berupa jasa, sistem, produk/barang, paten, atau luaran lainnya yang  

ditargetkan :  

• Target luaran Tahun Pertama berupa: 

1. Jasa dalam bentuk Pelatihan untuk Guru PAUD  

2. Materi tentang stimulasi untuk keterampilan sosial anak usia dini.  

  



 
 

 
 

RINGKASAN PROPOSAL 

 

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan oleh pengusul bekerjasama 

dengan Lembaga PAUD di Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur dalam bentuk pelatihan 

bagi guru PAUD tentang program stimulasi pengembangan keterampilan hidup, khususnya 

keterampilan sosial untuk bagi anak usia dini. Lembaga PAUD Kecamatan Duren Sawit, 

yang secara khusus melibatkan guru memberikan kontribusi dalam bentuk materil maupun 

non materil, seperti penyiapan, pendataan, dan analisis hasil pengabdian, serta lokasi 

pelatihan bagi guru PAUD dan Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. 

 

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan sebagai program rintisan untuk peningkatan program 

pembelajaran PAUD. Target luaran dari kegiatan ini adalah pelatihan bagi guru PAUD dan 

ujicoba model asesmen perkembangan anak berbasis android. Kegiatan Pengabdian 

Masyarakat ini diharapkan dapat berkontribusi untuk memberikan pengetahuan dan informasi 

Guru di Lembaga PAUD Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur tentang pentingnya 

penilaian perkembangan anak usia dini. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

1. Analisis Situasi 

Perkembangan anak merupakan dasar penting yang harus dipahami guru, hal 

ini menjadi dasar bagi pendidik dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran yang 

sesuai dengan usia, minat, dan kebutuhan anak. Untuk merancang kegiatan yang 

sesuai dengan kebutuhan anak, pendidik perlu melakukan analisis kebutuhan dan 

perkembangan anak terlebih dahulu. Proses ini sebagai cara untuk mengumpulkan 

informasi mengenai perkembangan dan belajar anak usia dini, yang dikenal dengan 

asesmen.  

Asesmen perkembangan anak usia dini adalah proses dalam mengumpulkan, 

menyatukan, dan menginterpretasikan informasi mengenai perkembangan dan belajar 

anak usia dini (Epstein:2:2004). Asesmen pada anak usia dini dilakukan untuk 

mengetahui dan mendeskripsikan potensi yang ada dalam diri anak dan melihat 

perubahan potensi tersebut setelah diberikan stimulasi. Hal ini menjelaskan bahwa 

asesmen pada anak usia dini penting diketahui dan dipahami oleh pendidik. 

Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) harus dapat menfasilitasi 

tumbuh kembang anak. Guru PAUD harus mampu merancang kegiatan bermain yang 

menarik bagi anak. Rancangan kegiatan bermain dirancang guru sesuai dengan 

kebutuhan anak usia dini. Dalam upaya peningkatan kompetensi guru PAUD, 

khususnya dalam melakukan penilaian perkembangan anak, maka perlu memperoleh 

kesempatan mengikuti pelatihan. Kesempatan untuk meningkatkan kompetensi 

pedagogik baru dirasakan oleh sebagian pendidik PAUD di wilayah Kecamatan 

Duren Sawit. 

Bentuk kepedulian terhadaoa Kecamatan Duren Sawit merupakan salah satu 

kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Timur yang terletak antara 106049’35” Bujur 

Timur dan 06010’37” Lintang Selatan. Dahulu Kecamatan Duren Sawit merupakan 

bagian dari pemekaran Kecamatan Jatinegara, kemudian terbentuklah Kecamatan 

Duren Sawit ini pada tahun 1993. Kecamatan Duren Sawit memiliki luas wilayah 

22,65 km2 yang terdiri atas 7 kelurahan, 96 Rukun Warga (RW) dan 1.105 Rukun 

Tetangga (RT) dengan jumlah penduduk 414.439 jiwa (hasil proyeksi 2017).  



 
 

 
 

Terdapat 271 sekolah KB/TK/RA/SPS di Kecamatan Duren Sawit, dengan 

rincian 3 sekolah berstatus Negeri dan 268 sekolah berstatus swasta. Selanjutnya 

berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010, terdapat 36.611 anak yang berusia 0-4 

tahun, kemudian 33.521 anak yang berusia 5-9 tahun.  Hal ini menunjukkan bahwa 

anak usia dini di Kecamatan Duren Sawit perlu mendapatkan layanan pendidikan 

yang tepat. 

Guru yang mengajar di lembaga PAUD seharusnya memiliki pengetahuan dan 

pemahaman tentang perkembangan anak. Pemahaman tentang perkembangan anak ini 

akan membantu guru dalam mengembangan stimulasi yang tepat. Guru perlu 

memiliki keterampilan dalam merancang kegiatan belajar yang menarik dan 

menyenangkan. Dalam upaya menciptakan penyelenggaran PAUD yang tepat dan 

sesuai dengan tahapan perkembangan anak, maka guru perlu memahami tentang 

pemberian stimulasi yang tepat bagi anak. 

Permasalahan masyarakat dan juga pendidikan PAUD di Kecamatan Duren 

Sawit yang berada di ibukota ini cukup membuat penulis ingin memberikan 

kontribusi ke arah yang lebih baik. Tim pengusul akan melakukan ujicoba tentang 

model asesmen perkembangan anak yang diharapkan dapat membantu guru dalam 

melakukan pengamatan dan memantau pencapaian perkembangan anak. 

Asesmen penting dilakukan oleh guru dengan tujuan untuk mengetahui 

tahapan perkembangan anak dan kemajuan belajar anak sehingga guru dapat 

menyusun program yang sesuai dengan kebutuhan anak.Tujuan asesmen adalah untuk 

memperbaiki dan mengembangkan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan 

perkembangan anak usia dini dan kebutuhan anak usia dini, serta untuk mengases 

program dan lembaga. Hal ini menegaskan bahwa asesmen tidak hanya digunakan 

untuk melihat perkembangan anak, tetapi juga untuk melihat keberhasilan program 

yang telah dirancang oleh lembaga. 

Asesmen pada anak usia dini dapat membantu guru untuk mengamati dan 

mendapatkan informasi tentang semua aspek perkembangan anak. Kostelnik 

menjelaskan bahwa : 

Each of these teacher is involved in ongoing, strategy, and purposeful 

assessment and evaluation. Daily, they are active in documenting what the 

children in their classroom know and will need to know, the progress being 

made toward learning and developmental goals, and whether various aspect 

of their program are supporting each child’s growth (Kostelnik, 2007: h.166). 



 
 

 
 

Pendidik anak usia dini harus memahami tentang asesmen, mengetahui 

strategi yang dapat digunakan dalam melakukan asesmen, dan memahami tujuan dari 

asesmen dan evaluasi. Dengan melakukan pengamatan dan dokumentasi sehari-hari, 

guru akan mengetahui apa yang anak ingin ketahui dalam pembelajaran di kelas dan 

apa yang anak butuhkan.  

Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Ilmu 

Pendidikan Universitas Negeri Jakarta terus berupaya memberikan pengetahuan dan 

pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya PAUD dan tumbuh kembang 

optimal bagi anak usia dini. PGPAUD FIP UNJ bersinergi dengan Lembaga PAUD di 

Kecataman Duren Sawit, Jakarta Timur melihat belum optimalnya pemahaman guru 

PAUD tentang pentingnya melakukan penilaian perkembangan anak secara rapi. Oleh 

karena itu, maka perlu adanya kesamaan pemahaman dari guru di Lembaga PAUD 

tentang pentingnya penilaian perkembangan anak. Hal ini dilakukan dalam upaya 

mewujudkan generasi emas Indonesia di Tahun 2045. 

 

2. Permasalahan Mitra 

Berdasarkan paparan tentang analisis situasi permasalahan yang telah dijelaskan 

di atas, ada bebebepa permasalahan mitra yang perlu diberikan perhatian khusus, 

antar lain: 

(1) Lokasi mitra berada di Ibukota Negara, namun belum mendapatkan perhatian 

optimal dalam hal penilaian perkembangan anak. 

(2) Pelatihan bagi guru PAUD belum sepenuhnya diberikan kepada guru PAUD 

di Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. 

(3) Dalam upaya peningkatan kompetensi pendidik di Kecamatan Duren Sawit, 

Jakarta Timur 

  



 
 

 
 

BAB II 

SOLUSI PERMASALAHAN 

 

A. Solusi Permasalahan 

Peningkatan kompetensi pendidik PAUD dapat dilakukan melalui pemberian 

kesempatan untuk mengikuti pelatihan terkait dengan Pendidikan Anak Usia Dini. 

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk Pelatihan bagi Guru PAUD di 

Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur secara umum adalah untuk membangun 

kesadaran masyarakat tentang pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini. Kegiatan ini juga 

bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pendidik di Lembaga PAUD agar dapat 

memahami tentang tumbuh kembang anak dan materi apa yang penting diajarkan pada 

anak. 

Dalam upaya menciptakan layanan pendidikan anak usia dini yang berkualitas. 

Penulis memberikan solusi pemecahan masalah yang dihadapi oleh mitra terkait untuk 

pengembangan kompetensi pedagogic Guru PAUD, maka perlu adanya sumbangsih 

keilmuan PAUD untuk menuntaskan permasalah yang dihadapi. Program Studi 

Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas 

Negeri Jakarta melalui tim pengusul bersinergi dengan Lembaga PAUD di Kecamatan 

Duren Sawit, Jakarta Timur.  

Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini akan dilaksanakan melalui pelatihan Guru 

PAUD tentang ujicoba model asesmen perkembangan anak berbasis android. Dalam 

melakukan asesmen, pada umumnya guru telah membuat panduan untuk mengumpulkan 

data yang diperlukan sebagai informasi tentang perkembangan anak dan hasil 

pelaksanaan program. Menurut Goodwin dan Goodwin dalam Wortham, asesmen adalah 

proses menentukan melalui observasi atau tes pada ciri bawaan atau perilaku seseorang, 

karakteristik program, dan kemudian ditetapkan dalam angka, penilaian atau skor 

(Wortham, 2005: h.2). Asesmen dapat dilakukan dengan membuat panduan observasi 

atau pengamatan untuk memperoleh penilaian tentang perkembangan anak. 

Pendidik anak usia dini perlu mengetahui, memahami, dan melaksanakan 

asesmen. Asesmen untuk anak usia dini berguna untuk memberikan informasi kepada 

orangtua tentang perkembangan anak dan membantu guru serta pihak sekolah dalam 

merancang program kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan tahapan perkembangan 

anak. Melalui asesmen, guru dan pihak sekolah juga dapat melakukan evaluasi terhadap 

rancangan program yang telah dibuat dan melihat kemajuan belajar anak. 



 
 

 
 

Dalam upaya mengembangkan kemampuan guru dalam melakukan penilaian 

perkembangan anak usia dini di Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, ada beberapa 

solusi yang akan diberikan pengusul pada lokasi pelaksanaan pengabdian masyarakat 

sebagai berikut: 

(1) Program pelatihan kepada Guru yang mengajar di berbagai Lembaga PAUD di 

Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur tentang model asesmen perkembangan anak 

berbasis android untuk peningkatan kompetensi pendidik AUD. 

(2) Pengembangan model model asesmen perkembangan anak berbasis android yang 

nantinya dapat digunakan oleh guru di Lembaga PAUD dalam upaya mewujudkan 

generasi emas 2045. 

 

 

  



 
 

 
 

BAB III 

METODE PELAKSANAAN 

 

A. Tujuan Kegiatan  

Adapun  tujuan dari kegiatan Pengamdian pada Masyakat di Kecamatan Duren Sawit, 

Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta ini  sebagai berikut: 

1. Guru di Lembaga PAUD dapat memahami tentang pentingnya penilaian 

perkembangan anak dan stimulasi yang tepat sesuai dengan usia dan perkembangan 

anak. 

2. Kemitraan antara PGPAUD FIP UNJ dengan Lembaga PAUD di Jakarta Timur terus 

bersinergi dalam upaya pengoptimalan potensi anak usia dini untuk mewujudkan 

generasi emas Indonesia 2045. 

 

B. Metode Pelaksanaan 

Pelaksanaan pengadian masyarakat ini akan dilaksanakan sebagai rintisan 

program pengembangan keterampilan hidup anak usia dini yang dilaksanakan melalui 

pelatihan untuk guru di lembaga PAUD di Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. 

Pengadian masyarakat ini selanjutnya dapat menjadi dasar dalam pengembangan model k 

model asesmen perkembangan anak berbasis android untuk peningkatan kompetensi 

pendidik dengan target luaran berupa buku panduan dan aplikasi model asesmen 

perkembangan anak berbasis android untuk peningkatan kompetensi pendidik anak usia 

dini. 

 

 

  



 
 

 
 

BAB IV 

KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI 

 

A. Target Luaran 

Pengadian masyarakat ini secara luas bertujuan untuk melaksanakan pengabdian 

kepada masyarakat yang bermutu serta menerapkan, mengamalkan dan 

membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan 

umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Berikut gambaran target luaran dari 

pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat : 

 

Tahun Jenis Kegiatan Target Luaran 

2019 Pengembangan program stimulasi untuk 

mengembangkan keterampilan hidup 

anak usia dini 

1. Pelatihan dan Materi 

tentang penilaian 

perkembangan anak usia 

dini 

2. Artikel terpublikasi 

dalam Jurnal Nasional 

bereputasi 

3. Pelaksanaan kegiatan 

didokumentasikan dan 

dipublish di media sosial 

  



 
 

 
 

BAB V 

BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 

 

1.1 Anggaran Biaya 

Berikut anggaran biaya untuk pengabdian masyarakat tahun pertama : 

No Komponen Pembiayaan Biaya yang diusulkan 

1 Honorarium pelaksana  Rp. 3.000.000 

Honorarium operator Rp. 500.000 

2 Pembelian bahan habis pakai untuk pembelian 

ATK  

Rp. 1.000.000 

Fotokopi dan surat menyurat Rp.    200.000 

Penyusunan laporan Rp.    300.000 

Publikasi Rp.    200.000 

3 Biaya Perjalanan Rp.    300.000 

Publikasi Rp .2.000.000 

Konsumsi Rp. 2.000.000 

4 Sewa untuk peralatan penunjang pengabdian 

lainnya  

Rp.    500.000 

Dana dari Fakultas Rp. 10.000.000 

 

1.2 Jadwal Kegiatan 

No Jenis Kegiatan Tahun Pertama 

1 Survei Lokasi April 2019 

2 Koordinasi dengan mitra Mei 2019 

3 Pelatihan untuk Guru Agustus 2019 

4 Pembuatan Laporan September 2019 

5 Penyerahan Laporan Oktober 2019 

 

 

  



 
 

 
 

BAB VI 

PELAKSANAAN KEGIATAN 

 

A. Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

Kegiatan pengadian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan melakukan 

kerjasama dengan mitra yaitu organisasi HIMPAUDI, khususnya HIMPAUDI Jakarta 

Timur. HIMPAUDI merupakan organisasi kemasyarakatan yang menaungi pendidik 

PAUD baik pendidik di PAUD formal maupun informal. Organisasi mitra dalam 

pelaksanaan kegiatan ini membantu dalam penyiapan peserta pelatihan, pengadaan tempat 

pelaksanaan, dan analisis hasil pelatihan. Pelaksana kegiatan dan mitra melakukan 

koordinasi untuk pelaksanaan pengabdian masyarakat ini terkait tempat pelaksanaan dan 

waktu pelaksanaannya. 

Pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat oleh tim Dosen PGPAUD 

Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta dilaksanakan di BKB PAUD Ceria 

Indah Jl. Nusa Indah No.7/No.3, Rt.12/03 Malaka Jaya, Duren Sawit Jakarta Timur. 

Kegiatan pelatihan dilaksanakan pada hari Sabtu, 03 Agustus 2019, yang diawali dengan 

kehadiran peserta pukul 10.30 WIB dan kegiatan berakhir pada pukul 12.30 WIB.  

 

B. Pelaksanaan Kegiatan 

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dalam bentuk penyampaian 

materi tentang penilaian perkembangan anak usia dini. Materi ini diberikan agar pendidik 

PAUD dapat merancang program stimulasi untuk pencapaian perkembangan anak secara 

optimal. Penilaian perkembangan ini juga penting dipahami dan dilaksanakan oleh guru 

untuk melihat keberhasilan stimulasi yang diberikan kepada anak. 

Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat tentang uji coba 

model asesmen perkembangan anak berbasis android ini dilaksanakan dalam satu kali 

pertemuan yaitu pada hari Sabtu, 03 Agustus 2018 di Gedung BKB PAUD Ceria Indah 

Jakarta Timur. Kegiatan ini diikuti oleh 35 peserta yang berasal dari berbagai Lembaga 

PAUD di Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur.  

Target luaran dari kegiatan ini adalah peserta memahami tentang penilaian 

perkembangan anak usia dini dan dapat melakukan ujicoba terhadap model asesmen 

perkembangan anak. Kegiatan ini dilakukan dalam satu sesi yaitu penyampaian materi 

yang dirangkaian dengan sesi tanya jawab dan berbagi pengalaman para peserta. 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.1 Registrasi peserta 

Peserta melakukan registrasi dengan mengisi daftar hadir sebelum memasuki ruangan 

pelaksanaan kegiatan. Registrasi ini dilakukan tiap kali sesi pelatihan akan dimulai 

untuk mendata keikutsertaan peserta dalam kegiatan. 

Kegiatan pelatihan ini dimulai pukul 10.00-12.00 WIB dengan sasaran peserta 

adalah guru-guru PAUD se-Kecamatan Duren Sawit. Pelatihan dimulai dengan 

kegiatan ice breaking yang dipimpin oleh Anis Hilwanah selama 5 menit dengan 

tujuan memberikan penyegaran sehingga membuat peserta menjadi lebih siap dalam 

menerima materi selanjutnya. Setelah itu Ibu Niken Selaku Narasumber membuka 

acara dan memberikan paparan materi yang berjudul “ Penilaian Perkembangan Anak 

Usia Dini “.  Isi dari materi tersebut menjelaskan tentang apa itu penilaian 

perkembangan Anak Usia Dini, kapan harus melakukan penilaian dan apa saja 

macam-macam dari penilaian.  

Setelah mendengarkan paparan materi, narasumber melakukan pertanyaan “ 

apakah dari beberapa macam penilaian yang disampaikan, penilaian apa yang 

digunakan di sekolah anda?”, Jawaban dari para peserta, rata-rata hanya 

menggunakan catatan anekdot saja untuk melakukan penilaian terhadap anak 

sementara untuk penilaian running recoard mereka masih belum mengetahuinya. Dan 

untuk melakukan penilaian harian, rata-rata masih menggunakan ceklis belum 

ditambahkan dengan deskripsi dari sebuah penilaian. Dan ada dari beberapa sekolah 

melakukan penilaian ketika diakhir semester tahun ajaran.  

Sesi Tanya jawab selesai, narasumber memberikan latihan membuat sebuah 

penilaian dari ke 4 gambar yang ada di slide. Barisan bangku sebelah kiri  pada 

gambar  no. 1 dan 2, untuk barisan bangku sebelah kanan pada gambar no. 3 dan 4. 

Setiap individu berhak memberikan penilaian berupa deskripsi dari sebuah gambar 

tersebut. Dari hasil pengamatan banyak peserta yang berbeda pendapat dari apa yang 



 
 

 
 

mereka lihat dari gambar tersebut.  Dalam waktu 20 menit peserta yang sudah selesai 

mempersentasikan hasil dari penilaiannya. Dari beberapa peserta ada 1 orang peserta 

yang melakukan penilaian dari sebuah gambar yang mencakup semua aspek 

perkembangan mulai dari kognitif, bahasa, social emosi, fisik motoric dan seni. 

Namun ada sebagian peserta yang masih terlihat kurang percaya diri dalam 

melakukan penilaian dari gambar tersebut. Akan tetapi menjadi sebuah gambaran 

penilaian untuk anak disekolah masing-masing dalam membuat penilaian kepada anak 

usia dini.  

 

HASIL PELATIHAN  

1. Peserta dapat  lebih memahami dan detail dalam membuat penilaian kepada anak 

sesuai dengan apa yang dilihat sehingga mendapat aspek perkembangan dari berbagai 

bidang.   

2. Peserta mengetahui macam-macam dari penilaian perkembangan anak usia dini  

3. Mengetahui waktu kapan saja perlu dilakukannya penilaian kepada anak. 

4. Menerapkan macam-macam penilaian  di satuan sekolahnya masing-masing. 

5. Mulai terbiasa melakukan penilaian setiap hari dengan ceklis dan mendeskripsikannya 

melalui sebuah cerita  

 

   

 

 

  



 
 

 
 

Lampiran foto 

 
Memberikan paparan materi “ Penilaian Perkembangan Anak Usia Dini 

 
Membuat penilaian sesuai dengan slide gambar anak 

yang ditampilkan  
Hasil dari penilaian yang dilakukan 

peserta 

 
Foto bersama dengan semua peserta dan panitia pelatihan  

 

 

 



 
 

 
 

Dalam kegiatan peserta tidak hanya mendengarkan materi dari narasumber, tetapi juga 

berkesempatan untuk bertanya dan berbagi pengalaman. Peserta juga diberikan kesempatan 

untuk melakukan praktek pengamatan terhadap kegiatan peserta didik melalui foto dan video. 

Peserta yang terdiri dari guru-guru PAUD di Kecamatan Duren Sawit, bertanya dan 

membagikan pengalaman serta berdiskusi tentang praktek penilaian perkembangan anak yang 

biasa dilakukan di sekolah.  

Praktek pengamatan terhadap kegiatan peserta didik ini, dilanjutkan dengan 

melakukan ujicoba model asesmen perkembangan anak berbasis android. Pertama, guru 

diminta untuk melihat aplikasi “Mata Guru” yang ada di playstore. Kedua, guru diminta 

untuk mendowload aplikasi tersebut pada telepon selular masing-masing. Ketiga, guru 

melakukan pembuatan akun masing-masing dengan melakukan registrasi pada aplikasi. 

Keempat, setelah berhasil mendapatkan akun masing-masing guru mengisi identitas sebagai 

pengguna aplikasi. Kelima, guru melalukan ujicoba penilaian dengan pilihan teknik asesmen 

yang terdiri dari catatan anekdot, running record, time sampling, dan daftar checklist. Guru 

PAUD sangat antusia melakukan praktek ujicoba model asesmen “Mata Guru”. Interaksi 

antara narasumber dan peserta terbangun melalui diskusi dan pemberian masukan untuk 

pengembangan aplikasi “Mata Guru” untuk lebih baik dan aplikatif ketika diimplemetasikan 

pada ruang lingkup yang lebih luas. 

Guru telah selesai melakukan praktek uji coba terbatas pada model asesmen 

perkembangan anak yang diimplementasikan melalui aplikasi “Mata Guru”. Narasumber dan 

peserta melakukan review bersama untuk kegiatan yang telah dilaksanakan pada hari 

tesebrut. Review dilakukan dengan melakukan tanya jawab oleh peserta. Secara keseluruhan 

dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini memberikan dampak langsung dalam menambah 

pengetahuan baru kepada para guu di Lembaga PAUD Kecamatan Duren Sawit, Jakarta 

Timur.  

Diharapkan dengan adanya kegiatan uji coba terbatas pada model asesmen 

perkembangan anak yang diimplementasikan melalui aplikasi “Mata Guru” ini dapat terus 

dikembangkan dan menjadi perhatian yang serius bagi pendidik anak usia dini di lembaga 

PAUD. Guru diharapkan untuk konsisten melakukan penilaian perkembangan anak secara 

objektif dan otentik. Hal ini bertujuan untuk memberikan stimulasi kepada anak usia dini agar 

dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. 

 

  



 
 

 
 

BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pelatihan bagi guru PAUD 

dan uji coba terbatas pada model asesmen perkembangan anak yang diimplementasikan 

melalui aplikasi “Mata Guru” telah berjalan sesuai dengan harapan. Program ini merupakan 

program rintisan untuk mengembangkan model asesmen perkembangan anak yang 

diimplementasikan melalui aplikasi “Mata Guru”. Target luaran kegiatan ini telah tercapai 

yaitu guru PAUD di Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur telah memahami tentang 

penilaian perkembangan anak, khususnya coba terbatas pada model asesmen perkembangan 

anak berbasis android. Guru PAUD di Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur telah mampu 

melakukan uji coba terbatas pada model asesmen perkembangan anak yang 

diimplementasikan melalui aplikasi “Mata Guru” 

  Kegiatan ini juga memberikan manfaat kepada peserta secara langsung, dimana 

peserta setelah memperoleh pengetahuan baru, langsung dipraktekkan dalam kegiatan 

kelompok. Selain itu, banyak hal-hal berharga berupa ilmu dan pengalaman yang bisa 

dijadikan bekal untuk lebih mengasah kompetensi profesional dan kompetensi pedagogis 

sebagai pendidik. Juga hal-hal penting yang bisa penulis petik untuk dijadikan bahan 

renungan dan kajian, antara lain: 

1. Guru PAUD harus terus belajar dan mengimplementasikan penilaian 

perkembangan anak di lembaga PAUD secara konsesiten.  

2. Guru PAUD harus selalu mengupdate diri agar tidak salah langkah dalam 

memberikan stimulasi kepada anak didiknya. 

3.  Guru PAUD harus selalu meningkatkan kompetensi pedagogis sebagai pendidk, 

khususnya dalam keahlian melakukan pengamatan dan penilaian perkembangan 

anak. 

 

B. Saran 

Sehubungan dengan kegiatan workshop bagi bagi guru PAUD di Kecamatan Duren 

Sawit, Jakarta Timur, penulis menemukan banyak hal yang bisa membantu memperbaiki dan 

meningkatkan peran orangtua, pendidik, dan masyarakat dalam memberikan dukungan dan 



 
 

 
 

kesempatan pada anak untuk berkembang sesuai dengan usianya Oleh karena itu, penulis 

ingin memberikan saran kepada : 

1. Pendidik PAUD 

Pendidik AUD harus memiliki pengetahuan tentang perkembangan anak. Pendidik 

AUD dapat berperan aktif mengikuti pelatihan dan mencari pengetahuan yang 

berkaitan dengan Pendidikan Anak Usia Dini. Pengetahuan yang telah diperoleh, 

diharapkan dapat diterapkan dalam kegiatan pembelajaran di Lembaga PAUD. 

 

2. Bagi Lembaga PAUD 

Melalui kegiatan ini LPAUD akan dapat semakin memberikan layanan terbaik bagi 

anak didik yang sesuai dengan tahapan perkembangan mereka. Guru PAUD juga  

harus mampu menciptakan kegiatan yang menarik bagi anak. Tidak hanya 

pengalaman bermain di dalam kelas semata, tetapi juga memberikan pengalaman 

bermain di luar kelas. 

 

3. Bagi Orangtua 

Dalam upaya mewujudkan anak usia dini yang sehat, cerdas, dan ceria, orangtua 

senantiasa harus siap mendukung upaya stimulasi yang dilakukan di sekolah. 

Orangtua dapat melakukan stimulasi berkelnjutan di rumah, agar anak dapat tumbuh 

kembang secara optimal. 
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