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ABSTRAK 

 

Farkhati, Elfi. 2011. Integrasi Nilai-nilai Kewirausahaan dalam Praktik 
Pembelajaran di Taman Kanak-kanak Muslimat Nurul Huda Desa Pakujati 

Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes. Skripsi Program Pendidikan Guru 
Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri 

Semarang. Pembimbing: I. Ali Formen, S.Pd, M.Ed, II. Edi Waluyo, M.Pd. 
 

KataKunci : Kewirausahaan, Pembelajaran. 
 

Kewirausahaan adalah suatu sikap, jiwa dan kemampuan untuk 
menciptakan sesuatu yang baru yang sangat bernilai dan berguna bagi dirinya dan 

orang lain. Kewirausahaan adalah suatu sikap mental dan jiwa yang selalu aktif 
atau kreatif berdaya, bercipta, berkarya, dan berusaha dalam rangka meraih 

kesuksesannya. Menurut para ahli ada banyak nilai yang dianggap paling pokok 
dan sesuai dengan tingkat perkembangan anak didik, namun implementasi dari 

nikai-nilai kewirausahaan tersebut dilaksanakan secara bertahap. Tahap pertama 
implementasi nilai-nilai kewirausahaan diambil 6 (enam) pokok yaitu: mandiri, 

kreatif, berani mengambil resiko, berorientasi pada tindakan, kepemimpinan, dan  
kerja keras. 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana integrasi nilai-nilai 
kewirausahaan dalam praktik pembelajaran  di TK.MuslimatNurul Huda Desa 

Pakujati Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes, sehingga perlu dicari solusi 
bagaimana agar praktik pembelajaran teintegrai nilai-nilai kewirausahaan dapat 

terlaksana dengan baik sehingga peserta didik dapat memiliki karakter atau 
perilaku kewirausahaan yang tangguh. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauhmana integrasi 
nilai-nilai kewirausahaan dalam praktik pembelajaran di TK. Muslimat Nurul 

Huda Desa Pakujati Kecamatan paguyangan Kabupaten Brebes. Penelitian ini 
termasuk dalam jenis penelitan kualitatif, dimana peneliti mencoba menguraikan 

dan menggambarkan tentang masalah yang dibahas. Metode yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah metode diskriptif kualitatif, peneliti berusaha 

mendeskripsikan atau menguraikan secara rinci temuan-temuan di lapangan pada 
saat kegiatan pembelajaran sedang berlangsung. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai kewirausahaan dapat 
diintegrasikan melalui berbagai bidang pengembangan yang ada di Taman Kanak-

kanak, yaitu moral dan nilai-nilai keagaman, sosial, emosional, dan kemandirian, 
berbahasa, kognitif, fisik/motorik, dan seni dengan menggunakan berbagai metode 

pembelajaran, strategi belajar kooperatif, dan juga melalui kegiatan sehari-hari 
yang ada di TK Muslimat Nurul Huda Desa Pakujati Kecamatan Paguyangan 

Kabupaten Brebes.  
Saran yang penulis sampaikan adalah perlunya kerjasama yang baik 

antara kepala sekolah, guru, peserta didik dan wali murid agar tujuan 
pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Selain itu sarana prasarana yang 
memadai juga sangat diperlukan sehingga kegiatan belajar mengajar dapat 

berjalan dengan lancar. Dan untuk mendukung telaksananya pendidikan 
kewirausahaan maka sekolah harus dikondisikan sebagai sekolah yang 

mencerminkan nilai-nilai kewirausahaan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang  

Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

Pasal 3, menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan 

potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman, bertakwa kepada Tuhan yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi 

warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

Fungsi dan tujuan diatas menunjukkan bahwa pendidikan di setiap satuan 

pendidikan harus diselenggarakan secara sistematis guna mencapai tujuan 

tersebut. (dalam dalam http://www.puskur.net). Yang menjadi permasalahan 

adalah apakah pendidikan di masing-masing satuan pendidikan telah 

diselenggarakan dengan baik, dan mencapai hasil yang diharapkan. Untuk melihat 

mutu penyelenggaran pendidikan dapat dilihat dari beberapa indikator.  

Beberapa indikator  mutu hasil pendidikan yang selama ini digunakan 

cenderung bernuansa kuantitatif, mudah pengukurannya dan bersifat universal. Di 

samping kuantitatif, indikator mutu hasil pendidikan lainnya yang sangat penting 

untuk dicapai adalah indikator kualitatif yang meliputi: beriman dan bertakwa 

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

mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 
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Indikator kualitatif tersebut berkaitan dengan pembentukan karakter peserta didik 

dan berkaitan dengan pembentukan sikap serta keterampilan/skill berwirausaha 

peserta didik sehingga mampu bersaing, beretika, bermoral, sopan santun, 

memiliki sikap dan keterampilan/skill berwirausaha. 

Salah satu langkah yang dapat diambil guna tercapainya tujuan pendidikan 

nasional, terutama yang mengarah pada pembentukan karakter yang terkait 

dengan pembentukan sikap dan perilaku wirausaha peserta didik adalah dengan 

memberikan pendidikan karakter bangsa termasuk karakter kewirausahaan di 

lembaga-lembaga pendidikan termasuk di Taman Kanak-kanak.  Pendidikan 

karakter bangsa termasuk karakter kewirausahaan dirasa sangat penting diberikan 

kepada peserta didik untuk membangun manusia yang berjiwa kreatif, inovatif, 

sportif dan wirausaha.  

Dahulu ada pendapat bahwa kewirausahaan merupakan bakat bawaan 

sejak lahir, sehingga kewirausahaan dipandang bukan hal yang penting untuk 

dipelajari dan diajarkan. Namun dalam perkembangannya nyata bahwa 

kewirausahaan ternyata bukan hanya bawaan sejak lahir, atau bersifat praktik 

lapangan saja. Kewirausahaan merupakan disiplin ilmu yang perlu dipelajari. 

Kemampuan seseorang dalam berwirausaha dapat dimatangkan melalui proses 

pendidikan. Seseorang yang menjadi wirausahawan adalah mereka yang mengenal 

potensi dirinya dan belajar mengembangkan potensinya untuk menangkap 

peluang serta mengorganisir usahanya dalam mewujudkan cita-citanya. (dalam 

http://blog.uny.ac.id). 
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Meskipun pendidikan kewirausahaan sangat penting diberikan pada anak 

sejak dini, namun kenyataannya pendidikan kewirausahaan belum banyak 

diterapkan di lembaga-lembaga pendidikan anak usia dini. Hal ini dapat 

disebabkan karena minimnya pengetahuan para pendidik tentang kewirausahaan 

dan juga kurangnya kreatifitas dalam memberikan pembelajaran pada anak didik.  

Memberikan pendidikan kewirausahaan pada anak sebenarnya bukan merupakan 

pekerjaan yang sulit. 

Menumbuhkan sifat kewirausahaan pada anak memerlukan latihan yang 

bertahap namun bukan merupakan sesuatu yang rumit. Menumbuhkan sifat 

kewirausahaan pada anak bisa dimulai dari bentuk  sederhana yang merupakan 

bagian dari keseharian anak. Misalnya membiasakan anak untuk makan di meja 

makan, kemudian melatih anak untuk selalu membereskan mainan setelah selesai 

bermain dan meletakkan mainan pada tempatnya. Tahap selanjutnya adalah 

mengajarkan anak untuk mengelola uang dengan baik. Setelah anak mampu 

mengelola uang dengan baik tahap selanjutnya kita bisa mengajarkan anak untuk 

melakukan bisnis kecil-kecilan. 

Di lembaga pendidikan nilai-nilai kewirausahaan dapat diintegrasikan 

melalui berbagai mata pelajaran (dalam www.puskur.net). Adapun di Taman 

Kanak-kanak tidak ada istilah mata pelajaran, namun nilai-nilai  kewirausahaan 

dapat diintegrasikan melalui berbagai bidang pengembangan yang ada di Taman 

Kanak-kanak, yaitu: moral dam nilai-nilai agama, sosial, emosional dan 

kemandirian, berbahasa, kognitif, fisik/motorik dan seni. Pembelajaran 

dilaksanakan melalui beberapa kegiatan yang menarik, aman, nyaman dan 
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menyenangkan bagi anak, sehingga dapat mengembangkan kecakapan dan 

keterampilan dalam diri anak. 

Bertolak dari uraian di atas, peneliti memilih judul “Integrasi Nilai-nilai 

Kewirausahaan dalam Praktik Pembelajaran di TK. Muslimat Nurul Huda Desa 

Pakujati Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes” dengan alasan: (1) Nilai-

nilai kewirausahaan perlu diintegrasikan ke dalam pembelajaran di TK Muslimat 

Nurul Huda Pakujati: (2) Nilai-nilai kewirausahaan dapat diintegrasikan melalui  

berbagai bidang pengembangan  yang ada di Taman Kanak-kanak, yaitu: moral 

dan nilai-nilai agama, sosial, emosional dan kemandirian, berbahasa, kognitif, 

fisik/motorik, dan seni: (3) Dengan mengintegrasikan nilai-nilai kewirausahaan 

dalam praktik pembelajaran diharapkan dapat membentuk karakter kewirausahaan 

pada anak didik sejak dini. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: Bagaimana integrasi nilai-nilai kewirausahaan dalam praktik 

pembelajaran di TK. Muslimat Nurul Huda Desa Pakujati Kecamatan Paguyangan 

Kabupaten Brebes? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

  Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: Untuk 

mengetahui sejauh mana integrasi nilai-nilai kewirausahaan dalam praktik 
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pembelajaran di TK. Muslimat Nurul Huda Desa Pakujati Kecamatan Paguyangan 

Kabupaten Brebes. 

1.4   Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat   kontribusi 

secara praktis dan teoritis. 

1) Manfaat praktis: 

a. Bagi siswa: 

Dengan mengintegrasikan nilai-nilai kewirausahaan dalam paraktik 

pembelajaran diharapkan dapat membentuk karakter  kewirausahaan sejak 

dini pada siswa. 

b. Bagi guru: 

Membantu para pendidik PAUD untuk menemukan pembelajaran yang 

sesuai untuk menanamkan nilai-nilai kewirausahaan pada anak, serta 

memberikan motivasi kepada pendidik PAUD untuk dapat memberikan 

pembelajaran yang terintegarsi nilai-nilai kewirausahaan. 

2)  Manfaat teoritis: 

a. Memberikan pengetahuan bagi pendidik PAUD atau peneliti lain tentang 

praktik pembelajaran yang sesuai untuk mengintegrasikan nilai-nilai 

kewirausahaan. 

b. Hasil penelitian dapat dipergunakan untuk bahan referensi penelitian 

selanjutnya yang berhubungan dengan hal yang sama. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1   Tinjauan tentang Kewirausahaan 

2.1.1   Pengertian Kewirausahaan 

Woro Indriatmi dan Zaenal Arifin (2002:4) menyatakan bahwa 

kewirausahaan pada hakikatnya adalah sifat, ciri dan watak yang memiliki 

kemauan dalam mewujudkan gagasan inovatif ke dalam dunia nyata secara 

kreatif. Kewirausahaan berasal dari terjemahan entrepreneurship yang diartikan 

sebagai “the back bone of economy”, yaitu syaraf pusat perekonomian atau 

sebagai “tall bone of economy”, yaitu pengendalian perekonomian suatu bangsa. 

Dalam http://www.puskur.net  disebutkan bahwa walaupun di antara para 

ahli ada yang lebih menekankan kewirausahaan pada peran pengusaha kecil, 

namun sebenarnya karakter kewirausahaan juga dimiliki oleh orang-orang yang 

berprofesi di luar wirausaha. Karakter kewirausahaan ada pada setiap orang yang 

menyukai perubahan, pembaharuan, kemajuan, dan tantangan, apapun profesinya. 

Dengan demikian ada enam hakikat penting kewirausahaan, yaitu; 

1. Kewirausahaan adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang 

dijadikan sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat, proses dan hasil 

bisnis (Ahmad Sanusi, 1994). 

2. Kewirausahaan adalah suatu nilai yang dibutuhkan untuk memulai sebuah 

usaha dan mengembangkan usaha (Soeharto Prawiro, 1997). 

http://www.puskur.net/
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3. Kewirausahaan adalah suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru 

(kreatif) dan berbeda (inovatif) yang bermanfaat dalam memberikan nilai 

lebih. 

4. Kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan 

berbeda (Drucker, 1959). 

5. Kewirausahaan adalah suatu proses penerapan kreativitas dan keinovasian 

dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki 

kehidupan usaha (Zimmerer, 1996). 

6. Kewirausahaan adalah usaha menciptakan nilai tambah dengan jalan 

mengkombinasikan sumber-sumber melalui cara-cara baru dan berbeda untuk 

memenangkan persaingan. 

Berdasarkan keenam pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa 

kewirausahaan adalah nilai-nilai yang membentuk karakter dan perilaku seseorang 

yang selalu kreatif berdaya, bercipta, berkarya, dan berusaha dalam rangka 

meningkatkan pendapatan dalam kegiatan usahanya. 

 

2.1.2   Ciri-ciri dan Watak Kewirausahaan 

Geoffrey G. Meredith dalam Woro Indriatmi dan  Zaenal Arifin (2002:8) 

menyatakan bahwa seseorang yang memilki karakter kewirausahaan memiliki 

ciri-ciri sebagai berikut: (1) percaya diri, (2) berorientasi pada tugas akhir, (3) 

mengambil resiko, (4) kepemimpinan, (5) keorisinilan, dan (6) berorientasi ke 

depan.  Ciri-ciri dan watak kewirausahaan menurut Geoffrey G. Meredith tampak 

dalam tabel berikut: 

 



8 
 

 

Tabel 1. 
Ciri-ciri dan Watak Kewirausahaan menurut Geoffrey G. Meredith 

 

No. Ciri-ciri Watak 

1 Percaya diri Keyakinan, tidak tergantung, 

individualisme, dan optimisme. 

2 Berorientasi pada tugas akhir Kebutuhan untuk berprestasi, ketekunan 

dan ketabahan, kerja keras, motivasi 

kuat, energik dan inisiatif. 

3 Mengambil resiko Kemampuan untuk mengambil resiko 

yang wajar dan suka tantangan. 

4 Kepemimpinan Perilaku sebagai pemimpin, luwes 

bergaul dengan orang lain, 

menerima/menanggapi saran dan kritik. 

5 Keorisinilan Inovatif dan kreatif serta flesksibel. 

6 Berorientasi ke depan Memiliki perspektif dan pandangan ke 

depan. 

 

Sedangkan menurut Norman M. Scarboroungh dan Thomas W. Zimmerer  

ada delapan ciri-ciri dan watak  kewirausahaan yaitu: 

1. Desire for responsibility: Memiliki rasa tanggung jawab atas usaha-usaha 

yang dilakukan. Seseorang yang memiliki tanggung jawab akan merasa 

mawas diri. 

2. Preference for mederate risk: Lebih memilih resiko moderat, artinya selalu 

menghindari resiko yang rendah dan yang lebih tinggi. 

3. Confidence in their ability to success : Percaya akan kemampuan dirinya 

untuk suatu keberhasilan. 

4. Desire for immediate feedback: Selalu menghendaki umpan balik yang 

segera. 
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5. High level for energy: Memiliki semangat dan kerja keras untuk mewujudkan 

keinginannya demi masa depan yang lebih baik. 

6. Future orientation: Berorientasi pada masa depan, perspektif, dan 

berwawasan jauh ke depan. 

7. Skill of organizing: Memiliki keterampilan dalam mengorganisasikan sumber 

daya untuk menciptakan nilai tambah. 

8. Value o achievement over money: Selalu menilai prestasi dengan uang. 

Selanjutnya Athur Kuriloff dan John M Mempill mengemukakan 

karakteristik seorang yang memiliki jiwa kewirausahaan dalam bentuk nilai-nilai 

dan perilaku berikut ini : 

a.   Value ( nilai-nilai): 

- Commitment: Kesepakatan. 

- Moderate Risk: Menanggung resiko yang wajar. 

- Seeing opportunities: Selalu melihat peluang. 

- Objectivity: Objektif dalam segala hal.  

- Feedback: Umpan balik. 

- Optimism: Selalu Optimis. 

- Money: Segalanya akan menjadi uang. 

- Proactive management: Mengelola usaha berdasarkan kenyataan yang ada. 

b.    Behavior (perilaku): 

- Staying with a task until finished: Teguh pada kesepakatan bila tugas/ 

pekerjaan belum selesai masih jalan terus (berhasil). 

- Not gambling, cut choosing a middle course and grasping them: Tidak 

berspekulasi dalam mengambil resiko. 
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- Observing reality clearly: Mengamati kenyataan yang ada dengan 

jelas/teliti. 

- Analizing timely, performance data to guide activity: Menganalisis 

tampilan data dengan tepat untuk perencanaan suatu kegiatan. 

- Showing convidence in novel situations: Memperlihatkan rasa percaya diri 

secara keyakinan. 

- Seeing it as resource and not a end in it self: Melihat uang sebagai sumber 

daya yang tidak ada hentinya di dalam suatu kegiatan usaha sebagai faktor 

produksi. 

- Managing trough reality based in forward planning: Pengelolaan usaha 

berdasarkan fakta yang ada dengan pandangan masa depan. 

Dari ciri-ciri kewirausahaan yang telah dikemukakan maka secara ringkas 

Woro Indriatmi dan Zaenal Arirfin (2002:10-11) mengemukakan ciri-ciri 

kewirausahaan sebagai berikut :  

a. Keinginan yang kuat untuk mandiri 

b. Keberanian untuk mengambil resiko 

c. Kemampuan belajar dari pengalaman 

d. Memotivasi diri sendiri 

e. Semangat untuk bersaing 

f. Orientasi pada kerja keras 

g. Percaya pada diri sendiri 

h. Semangat untuk berprestasi 

i. Memiliki energi yang tinggi 

j. Tegas 
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k. Yakin pada kemampuan sendiri 

l. Tidak suka uluran tangan dari pihak lain 

m. Tidak tergantung dan tidak menyerah pada alam 

n. Memiliki jiwa kepemimpinan 

o. Kemurnian/keorisinilan 

p. Berorientsi pada masa depan dan penuh dengan gagasan/ide-ide baru. 

 

2.1.3   Penanaman Nilai-nilai Kewirausahaan 

Reni Akbar-Hawadi (200l:108-109) menyatakan bahwa ada beberapa hal 

yang perlu diperhatikan  agar terbentuk ciri atau sikap mental kewirausahaan pada 

anak yaitu sebagai berikut: 

a. Hargailah prestasi yang dicapai anak, sejelek apapun hasilnya. Jangan 

memberi komentar yang menyakitkan atau mengecilkan harga dirinya. 

b. Doronglah anak pada setiap kesempatan untuk meraih prestasi terbaik. 

c. Berilah keyakinan pada diri anak akan kemampuan yang dimilikinya. 

d. Libatkanlah anak pada setiap keputusan yang diambil oleh keluarganya.  

e. Ajaklah anak untuk ikut aktif dalam kegiatan kelompok yang cukup 

memberikan tantangan pada dirinya. 

f. Tanamkan kepercayaan pada diri anak. 

Hal-hal yang bisa dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai kewirausahaan 

pada anak balita menurut adalah sebagai berikut: 

a. Latihlah anak untuk mencapai tugas perkembangannya dalam bidang bahasa, 

dengan menguasai sebanyak mungkin kota kata dari objek di sekitarnya. 
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b. Pertajam daya ingat anak dengan memintanya untuk mengamati hal-hal atau 

tempat yang pernah dikenalnya dahulu.  

c. Perluaslah wawasan anak dengan mengajaknya ke tempat-tempat yang 

meningkatkan daya imajinasinya. 

d. Doronglah anak untuk menampilkan dirinya dengan bercerita, menyanyi, 

menggambar, bermain dan mengajukan pendapat. 

Sedangkan untuk anak usia sekolah, hal-hal yang bisa dilakukan adalah 

sebagai berikut: 

a. Bimbinglah anak untuk tidak ragu-ragu mangajukan ide, gagasan, 

pendapatnya pada orang lain. 

b. Latihlah anak untuk melakukan secara tetap, kebiasaan-kebiasaannya dalam 

hal makan, tidur, mandi, belajar, bermain dan bekerja. 

c. Rangsanglah anak untuk memecahkan masalah yang dihadapinya sehari-hari. 

d. Berilah kesempatan pada anak untuk bergaul dengan orang lain. 

e. Doronglah anak untuk rajin dan tekun dalam belajar dan bekerja. 

 

2.1.4 Ruang Lingkup Nilai-nilai Kewirausahaan dan Kompetensi 

Kewirausahaan pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). 

Dalam http://www.puskur.net disebutkan bahwa pendidikan usia dini 

merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai 

dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan 

untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar 

memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Konsep PAUD 

dalam kajian pendidikan kewirausahaaan ini tidak mencakup pembinaan anak 

http://www.puskur.net/
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sejak lahir, namun dibatasi pada pendidikan anak di jenjang pendidikan 

PlayGroup / TK. Menurut Piaget  anak usia dini masuk dalam tahapan pra-

operasional (usia 2-7 tahun). Anak yang termasuk dalam tahapan pra-operasional 

menurut Piaget memiliki ciri-ciri: 

- Anak belajar sesuatu objek dengan menggunakan gambar dan bahasa/kata-

kata. 

- Pemikirannya masih bersifat egosentris. 

- Kesulitan untuk melihat dari sudut pandang orang lain. 

- Memiliki pemikiran yang sangat imajinatif. 

- Menganggap setiap benda tidak hiduppun memiliki perasaaan. 

- Kemampuan mengklasifikasikan objek menggunakan satu ciri.  

- Kemampuan penalaran intuitif bukan logis. 

Untuk merancang nilai-nilai kewirausahaan yang bisa diintegrasikan di 

tingkat satuan pendidikan PAUD disamping disesuaikan dengan karakteristik 

perkembangan anak juga disesuaikan dengan fungsi dan tujuan dari PAUD. 

a. Fungsi PAUD 

Pendidikan anak usia dini berfungsi membina, menumbuhkan, dan 

mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal sehingga 

terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap 

perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan 

selanjutnya. 

 

b. Tujuan PAUD 

Pendidikan anak usia dini bertujuan: 



14 
 

 

1) Membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik menjadi 

manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, berkepribadian luhur, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, 

inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis dan bertanggung jawab 

2) Mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, 

kinestetis, dan sosial peserta didik pada masa emas pertumbuhannya 

dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan. 

Dalam http://www.puskur.net disebutkan bahwa berdasarkan ciri-ciri, 

tujuan, dan fungsi PAUD dapat disusun rancangan nilai-nilai kewirausahaan dan 

kompetensi kewirausahaan pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai 

berikut: 

Tabel 2. 
Indikator Ketercapaian Nilai-nilai Kewirausahaan Jenjang PAUD/TK 

 

NILAI-NILAI 

KEWIRAUSAHAAN 

INDIKATOR KETERCAPAIAN 

INDIVIDU KELAS SEKOLAH 

Mandiri  Mampu 

mengerjakan tugas 

sendiri. 

 

 Mengambil dan 

menaruh benda 

(misal: peralatan 

sekolah) pada 

tempatnya. 

 Menciptakan 

suasana kelas yang 

memberi 

kemampuan pada 

peserta didik untuk 

bekerja mandiri. 

 Menciptakan 

situasi sekolah 

yang membangun 

kemandirian 

peserta didik. 
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Kreatif 

 

 

 Membuat suatu 

karya tulis/seni dari 

bahan yang tersedia 

di kelas. 

 

 Mengajukan 

pertanyaan setiap 

melihat sesuatu yang 

aneh. 

 Menciptakan situasi 
belajar yang bisa 

menumbuhkan daya 

pikir dan bertindak 

kreatif. 
 

 Pemberian tugas 

yang menantang 
munculnya karya-

karya baru baik 

yang outentik 

maupun modifikasi. 
 

 Menciptakan 
situasi sekolah 

yang 

menumbuhkan 

daya pikir dan 
bertindak kreatif. 

 

 

 

 

 

Berani mengambil 

resiko 

 Menyukai pekerjaan 

yang menantang 

 

 Berani dan mampu 

mengambil resiko 

kerja. 

 Menciptakan situasi 

belajar yang bisa 

menumbuhkan anak 

menyukai pada 

pekerjaan yang 

menantang. 

 

 Menciptakan situasi 

belajar yang bisa 

menumbuhkan anak 

berani mengambil 

resiko. 

 Menciptakan 

situasi sekolah 

yang mampu 

menumbuhkan 

keberanian anak 

untuk mengambil 

resiko. 

Berorientasi pada 

tindakan 

 Melakukan sesuatu 

yang diketahui. 

 

 Mengambil inisiatif 

untuk bertindak. 

 Menciptakan situasi 

belajar yang bisa 

mendorong anak 

untuk melakukan 

sesuatu sesuai yang 

diperoleh dalam 

pembelajaran. 

 Menciptakan 

situasi sekolah 

yang mampu 

mendorong anak 

untuk melakukan 

sesuatu sesuai 

dengan yang 

dipahami. 

Kepemimpinan  Menunjukkan 

perilaku yang selalu 

terbuka terhadap 

saran dan kritik. 

 

 Mudah bergaul. 

 

 Mampu bekerjasama 

dengan teman. 

 

 Menegur teman 

yang dianggap salah. 

 Menciptakan situasi 

belajar yang bisa 

mendorong anak 

memiliki karakter 

seorang pemimpin. 

 Menciptakan 

situasi sekolah 

yang mampu 

mendorong anak 

untuk bertindak 

seperti seorang 

pemimpin. 
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Kerja keras  Menanyakan kepada 

teman/guru jika 

melihat/ mendengar 

sesuatu yang tidak 

tahu. 

 

 Menggunakan 

sebagian besar 

waktu di kelas 

untuk belajar. 

 Menciptakan situasi 

belajar yang bisa 

mendorong anak 

untuk bekerja keras. 

 Menciptakan 

situasi sekolah 

yang mampu 

mendorong anak 

untuk bekerja 

keras.   

 

2.2   Tinjauan tentang Pembelajaran 

2.2.1   Konsep Pembelajaran 

Udin S. Winataputra, dkk (2009:1.18-1.21) menyatakan bahwa 

pembelajaran merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menginisiasi, 

memfasilitasi, dan meningkatkan intensitas dan kualitas belajar pada diri peserta 

didik. Oleh karena itu pembelajaran merupakan upaya sistematis dan sestemik 

untuk menginisiasi, memfasilitasi, dan meningkatkan proses belajar,  maka 

kegiatan pembelajaran berkaitan erat dengan jenis hakikat dan jenis belajar serta 

hasil belajar tersebut. Pembelajaran harus menghasilkan belajar, tapi tidak semua 

proses belajar terjadi karena pembelajaran. Proses belajar terjadi juga dalam 

konteks interaksi sosial-kultural dalam lingkungan masyarakat. 

Istilah pembelajaran merupakan istilah baru yang digunakan untuk 

menunjukkan kegiatan guru dan siswa. Sebelumnya istilah yang digunakan adalah 

”proses belajar mengajar” dan ”pengajaran”. Istilah pembelajaran merupakan 

terjemahan dari kata ”instruction”. Menurut Gagne, Briggs dan Wager (dalam 

Udin S. Winataputra, dkk, 2009:1.19) pembelajaran adalah serangkaian kegiatan 

yang dirancang untuk memungkinkan terjadinya proses belajar pada siswa. 
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Istilah pembelajaran lebih dipilih karena istilah pembelajaran mengacu 

pada segala kegiatan yang berpengaruh langsung terhadap proses belajar siswa. 

Sedangkan kata pengajaran membatasi diri hanya pada konteks tatap muka guru-

siswa di dalam kelas. Dalam istilah pembelajaran interaksi siswa tidak dibatasi 

oleh kehadiran guru secara fisik. Siswa dapat belajar melalui bahan ajar cetak, 

program radio, program televisi, atau media lainnya. Tentu saja guru tetap 

memainkan peranan penting dalam merancang setiap kegiatan pembelajaran. 

Dengan demikian pengajaran merupakan salah satu bentuk kegiatan pembelajaran. 

Konsep dasar pembelajaran telah dirumuskan dalam pasal 1 butir 20 UU 

Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, yakni ”Pembelajaran adalah proses 

interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan 

belajar”. Dalam konsep tersebut terkandung 5 konsep, yakni interaksi, peserta 

didik, pendidik, sumber belajar, dan lingkungan belajar. Adapun penjelasan 

tentang 5 konsep tersebut adalah sebagai berikut: 

2) Interaksi, dalam kamus Ilmiah populer (Tim Prima Pena, 2006:209) 

mengandung arti pengaruh timbal balik: saling mempengaruhi satu sama lain. 

3) Peserta didik, menurut Pasal 1 butir 4 UU Nomor 20 tahun 2003 tentang 

Sisdiknas, adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan 

potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, 

dan jenis pendidikan tertentu. 

4) Pendidik, dalam Pasal 1 butir 6 UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, 

adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, 

konselor, pamong belajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan 
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sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam 

menyelenggarakan pendidikan. 

5) Sumber belajar atau Learning Resources, secara umum diartikan sebagai 

segala sesuatu yang dapat digunakan oleh peserta didik dan pendidik dalam 

proses belajar dan pembelajaran. Jika dikelompokkan sumber belajar dapat 

berupa sumber belajar tertulis/cetakan, terekam, tersiar, jaringan, dan 

lingkungan (alam, sosial, budaya, spiritual). 

6) Lingkungan belajar  atau Learningenvironment, adalah lingkungan yang 

menjadi latar terjadinya proses belajar seperti di kelas, perpustakaan, sekolah, 

tempat kursus, warnet, keluarga, masyarakat, dan alam semesta. 

Ciri lain dari pembelajaran adalah adanya komponen-komponen yang 

saling berkaitan satu sama lain. Komponen-komponen tersebut adalah tujuan, 

materi, kegiatan, dan evaluasi pembelajaran. Tujuan pembelajaran mengacu pada 

kemampuan atau kompetensi yang diharapkan dimiliki siswa setelah mengikuti 

suatu pembelajaran tertentu. Materi pembelajaran adalah segala sesuatu yang 

dibahas dalam pembelajaran dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Kegiatan pembelajaran mengacu pada penggunaan pendekatan, strategi, metode, 

terknik dan media dalam rangka membangun prioses belajar, antara lain 

membahas materi dan melakukan pengalaman belajar sehingga tujuan  

pembelajaran dapat dicapai secara optimal. 

Proses pembelajaran dalam arti yang luas merupakan jantungnya dari 

pendidikan untuk mengembangkan kemampuan, membangun watak dan 

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa. 
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2.2.2   Hakikat Pembelajaran di Taman Kanak-kanak 

Masitoh, dkk (2009:1.19-1.21) menguraikan bahwa pembelajaran bagi 

anak usia dini termasuk TK di dalamnya memiliki kekhasan tersendiri. Kegiatan 

pembelajaran di TK mengutamakan bermain sambil belajar dan belajar sambil 

bermain. Secara alamiah bermain memotivasi anak untuk mengetahui sesuatu 

lebih mendalam, dan secara spontan anak mengembangkan kemampuannya. 

Bermain pada dasarnya mementingkan proses daripada hasil. Bermain 

merupakan wahana yang penting untuk perkembangan sosial, emosi, dan kognitif 

anak yang direfleksikan pada kegiatan (Bredecamp, 1997). Sementara itu Piaget 

(De Vries, 2002) mengemukakan bahwa bermain merupakan wahana yang 

penting yang dibutuhkan untuk perkembangan berpikir anak. 

Pembelajaran yang paling efektif untuk anak usia dini/TK adalah melalui 

suatu kegiatan yang berorientasi bermain. Menurut Frobel, bermain sebagai 

bentuk kegiatan belajar di TK adalah bermain yang kreatif dan menyenangkan. 

Melalui bermain kreatif, anak dapat mengembangkan serta mengintegrasikan 

semua kemampuannya. Anak lebih banyak belajar melalui bermain dan 

melakukan eksplorasi terhadap objek-objek dan pengalaman. Anak dapat 

membangun pengetahuannya sendiri melalui interaksi sosial dengan orang dewasa 

pada saat mereka memahaminya dengan bahasa dan gerakan sehingga tumbuh 

secara kognitifke arah berpikir verbal. Salah satu fungsi penting bermain menurut 

Piaget adalah memberi kesempatan pada anak untuk mengasimilasi kenyataan 

terhadap dirinya dan dirinya terhadap kenyataan. 

Pembelajaran di TK selain menekankan pada pembelajaran yang 

berorientasi bermain juga menekankan pembelajaran yang berorientasi 
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perkembangan. David Weikart (Eliason & Jenkins, 1994) mengemukakan, bahwa 

pembelajaran yang berorientasi perkembangan mempunyai arti bahwa pendekatan 

yang digunakan guru untuk melaksanakan pembelajaran adalah pembelajaran 

yang berorientasi pada anak itu sendiri. Ini berarti berarti guru TK harus 

memahami kebutuhan dan karakteristik perkembangan setiap anak secara 

kelompok maupun secara individual. Penbelajaran berorientasi perkembangan 

lebih banyak memberi kesempatan kepada anak untuk dapat belajar dengan cara-

cara yang tepat, umpamanya melalui pengalaman nyata, melakukan kegiatan 

eksplorasi serta melakukan kegiatan-kegiatan yang bermakna untuk anak. Tujuan-

tujuan dan kegiatan belajar harus mengintegrasikan seluruh aspek perkembangan 

serta menyediakan kesempatan yang tepat bagi anak agar mereka dapat 

mengeksplorasi lingkungannnya. 

Agar pembelajaran optimal, berorientasi pada bermain dan  berorientasi 

pada perkembangan, maka pendekatan yang paling tepat dalam pembelajaran di 

TK adalah pembelajaran yang berpusat pada anak atau active learning.Melalui 

pendekatan ini anak dapat menggunakan seluruh inderanya dalam melakukan 

berbagai kegiatan. Anak bukan objek akan tetapi subjek yang aktif belajar.  

 

2.2.3   Kurikulum Pembelajaran di Taman Kanak-kanak  

Untuk terlaksananya pembelajaran yang optimal bagi anak di Taman 

Kanak-kanak diperlukan program yang terencana, yang menyediakan sejumlah 

pengalaman belajar yang dapat mengembangkan seluruh potensi dan aspek 

perkembangan secara optimal. Sebagai rencana, kurikulum harus benar-benar 

memenuhi kebutuhan anak sesuai dengan tahapan perkembangannya. Menurut 
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Bredecamp (1997) bahwa ”Bukan anak yang harus disesuaikan dengan program, 

tetapi program yang harus disesuaikan dengan anak”.  

Kurikulum untuk anak usia Taman Kanak-kanak harus dirancang untuk 

membantu anak mengembangkan potensinya secara utuh yang mencakup aspek 

perkembangan intelektual, fisik motorik, sosial, emosional, dan bahasa anak. 

Kurikulum termasuk kurikulum Taman Kanak-kanak selalu dinamis, selalu 

berubah seiring dengan lajunya perkembangan masyarakat serta perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Kurikulum Taman Kanak-kanak yang digunakan di TK. Muslimat Nurul 

Huda Desa Pakujati Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes adalah Kurikulum 

Berbasis Kompetensi (KBK) 2004. Kurikulum ini memuat aspek-aspek 

perkembangan yang utuh yang mencakup bidang-bidang pengembangan sebagai 

berikut: 

a. Bidang pengembangan perilaku melalui pembiasaan. 

Pembentukan perilaku melalui pembiasaan merupakan kegiatan yang 

dilakukan secara terus menerus dan ada dalam kehidupan sehari-hari anak 

sehingga dapat menjadi kebiasaan yang baik. Bidang pengembangan 

pembentukan perilaku melalui pembiasaan meliputi pengembangan moral dan 

nilai-nilai agama, serta pengembangan sosial, emosional, dan kemandirian. 

Program pengembangan moral dan nilai-nilai agama diharapkan dapat 

meningkatkan ketakwaan anak terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan membina 

sikap anak dalam rangka meletakkan dasar agar anak menjadi warga negara 

yang baik. Program pengembangan sosial, emosional, dan kemandirian 

dimaksudkan untuk membina anak agar dapat mengendalikan emosinya secara 
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wajar dan dapat berinteraksi dengan sesamanya maupun dengan orang dewasa 

dengan baik serta dapat menolong dirinya sendiri dalam rangka kecakapan 

hidup. 

b. Bidang pengembangan kemampuan dasar. 

Pengembangan kemampuan dasar merupakan kegiatan yang dipersiapkan oleh 

guru untuk meningkatkan kemampuan dan kreativitas sesuai dengan tahap 

perkembangan anak. Pengembangan kemampuan dasar tersebut meliputi 

kemampuan sebagai berikut: 

1) Kemampuan berbahasa. 

Pengembangan kemampuan berbahasa bertujuan agar anak mampu 

mengungkapkan pikiran melalui bahasa yang sederhana secara tepat, 

mampu berkomunikasi secara efektif, dan membangkitkan minat untuk 

dapat berbahasa Indonesia. 

2) Kemampuan kognitif 

Pengembangan kemampuan kognitif bertujuan mengembangkan 

kemampuan berpikir anak untuk dapat mengolah perolehan belajarnya, 

dapat menemukan bermacam-macam alternatif pemecahan masalah, 

membantu anak untuk mengembangkan kemampuan logika 

matematikanya dan pengetahuan akan ruang dan waktu, mengembangkan 

kemampuan memilah-milah dan mengelompokkan, serta mempersiapkan 

pengembangan kemampuan berpikir teliti. 

3) Kemampuan fisik/motorik 

Pengembangan kemampuan fisik/motorik bertujuan untuk 

memperkenalkan dan melatih gerakan kasar dan halus, meningkatkan 
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kemampuan mengelola, mengontrol gerakan tubuh dan koordinasi, serta 

meningkatkan keterampilan tubuh dan cara hidup sehat sehingga dapat 

menunjang pertumbuhan jasmani yang kuat, sehat, dan terampil. 

4) Kemampuan seni 

Pengembangan kemampuan seni bertujuan agar anak dapat dan mampu 

menciptakan sesuatu berdasarkan hasil imajinasinya, mengembangkan 

kepekaan, dan menghargai hasil karya yang kreatif. 

 

2.2.4   Perencanaan Pembelajaran di Taman Kanak-kanak 

Perencanaan pembelajaran adalah rencana yang dibuat oleh guru untuk 

memproyeksikan kegiatan apa yang akan dilakukan oleh guru dan anak agar 

tujuan pembelajaran dapat tercapai (Masitoh dkk, 2009). Perencanaan 

pembelajaran mengandung komponen-komponen yang ditata secara sistematis 

dimana komponen-komponen tersebut saling berhubungan dan saling 

ketergantungan satu sama lain. Komponen-komponen perencanaan pembelajaran 

meliputi: 

a. Tujuan 

Tujuan merupakan komponen pertama dalam perencanaan pembelajaran. 

Dalam merencanakan tujuan harus jelas, karena dengan tujuan yang jelas guru 

dapat memproyekseksikan hasil belajar yang harus dicapai anak setelah ia 

belajar. Menurut Robert Mager (1996): ”Jika kita tidak memiliki gagasan yang 

jelas tentang tujuan apa yang harus dicapai oleh anak, maka kita tidak akan 

dapat membuat perencanaan yang baik untuknya”. 
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b. Isi (Materi pembelajaran) 

Materi adalah bahan yang akan diajarkan agar tujuan pembelajaran tercapai. 

Materi atau bahan yang akan diajarkan harus sesuai dengan tujuan yang akan 

dicapai. Pembelajaran di taman Kanak-kanak tidak menyajikan bidang studi 

akan tetapi meteri disajikan ke dalam tema-tema belajar. Melalui tema akan 

memudahkan anak membangun konsep tentang benda atau peristiwa yang ada 

di lingkungan anak. 

c. Kegiatan Pembelajaran 

Dalam merancang kegiatan pembelajaran guru haru mengidentifikasi apa yang 

akan dipelajari oleh setiap anak dan bagaimana anak mempelajarinya. 

Komponen dalam kegiatan pembelajaran harus menggambarkan proyeksi 

kegiatan yang harus dilakukan anak dan kegiatan apa yang dilakukan guru 

dalam memfasilitasi belajar anak. 

d. Media dan Sumber Belajar 

Media dan Sumber belajar merupakan faktor yang harus dipertimbangkan 

dalam merencanakan pembelajaran. Media dan sumber belajar yang dipilih 

harus sesuai dengan kegiatan dan dapat memberikan pengalaman yang cocok 

bagi anak. 

e. Evaluasi 

Evaluasi adalah proses memilih, mengumpulkan dan menafsirkan informasi 

untuk membuat keputusan. Dalam perencanaan pembelajaran evaluasi 

dimaksudkan untuk mengukur apakah tujuan atau kemampuan yang sudah 

ditetapkan dapat tercapai. 
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Adapun jenis-jenis perencanaan pembelajaran yang ada di Taman Kanak-

kanak meliputi: 

1. Perencanaan Tahunan dan Semester 

Dalam perencanaan tahunan sudah ditetapkan dan disusun kemampuan, 

keterampilan dan pembiasaan-pembiasaan yang diharapkan tercapai untuk 

satu tahun. Selain itu juga memuat tema-tema yang telah disesuaikan dengan 

aspek-aspek perkembangan dan minat anak. 

2. Program Semester 

Program semester merupakan program tahunan yang dibagi ke dalam 2 

semester, yakni semester 1 dan semester 2. 

3. Satuan kegiatan Mingguan (Perencanaan Mingguan) 

Satuan kegiatan mingguan berisi kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai 

kemampuan-kemampuan yang telah direncanakan untuk satu minggu sesuai 

dengan tema minggu itu. 

4. Satuan Kegiatan Harian (Perencanaan Harian) 

Satuan kegiatan harian merupakan perencanaan pembelajaran untuk setiap 

hari yang dibuat oleh guru, dijabarkan dari SKM. Satuan kegiatan harian 

merupakan acuan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran. 

 

2.2.5   Metode Pembelajaran di Taman Kanak-kanak 

Metode menurut menurut Heri Hidayat (2003) adalah cara kerja yang 

teratur dan sistematis untuk melaksanakan suatu kegiatan sehingga dapat 

mencapai suatu tujuan. Metode mengajar adalah suatu cara mengajar yang 
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bersistem untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar agar 

mencapai tujuan dari materi pelajaran yang disampaikan. 

Metode pembelajaran untuk anak usia dini memiliki beberapa prinsip, 

yakni: berpusat pada anak, partisipasi aktif, bersifat holistik dan integratif, 

fleksibel, dan memperhatikan perbedaan individual. Berdasarkan prinsip tersebut 

maka dapat dipahami bahwa metode pembelajaran untuk anak perlu dirancang 

dan dipersiapkan dengan baik. Kondisi dan karakter anak yang menjadi sumber 

pertimbangan utama. Terkait dengan hal tersebut maka satu kalimat yang telah 

dikenal dalam dunia pendidikan anak nampak sangat sesuai dan tepat untuk 

dikembangkan, yakni ”Belajar sambil bermain dan bermain seraya belajar”.  

Tidak semua metode pengajaran cocok bagi program kegiatan anak taman 

kanak-kanak, misalnya metode ceramah kurang cocok bagi progam kegiatan 

belajar anak TK, karena metode ceramah menuntut anak memusatkan perhatian 

dalam waktu cukup lama padahal rentang perhatian anak relatif singkat.  

Secara teknis, ada beberapa metode yang tepat untuk diterapkan pada anak 

usia dini, antara lain: 

1. Metode Bermain 

Metode bermain merupakan metode yang paling diminati anak-anak, karena 

bermain merupakan kegiatan yang melekat pada dunia anak. Tujuan metode 

bermain adalah meningkatkan seluruh aspek perkembangan anak, antara lain:  

perkembangan motorik, kognitif, bahasa, kreativitas, sosial emosional.  

2. Metode Bercerita 

Metode bercerita merupakan salah satu pemberian pengalaman balajar bagi 

anak dengan membawakan cerita kepada anak secara lisan. Cerita yang 
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dibawakan guru harus menarik dan mengundang perhatian anak agar 

membuka kesempatan bagi anak bertanya dan memberikan tanggapan setelah 

guru selesai bercerita. Kegiatan bercerita juga tidak boleh lepas dari tujuan 

pendidikan bagi anak. Bila isi cerita disesuaikan dengan dunia anak, maka 

anak dapat memahami isi cerita, mereka akan mendengarkannya dengan 

penuh perhatian, dan dengan mudah dapat menangkap isi cerita. 

3. Metode Bercakap-cakap 

Metode bercakap-cakap merupakan metode pembelajaran dengan 

menggunakan komunikasi lisan antara anak dan guru, atau antara anak dengan 

anak melalui kegiatan monolog dan dialog. Kegiatan monolog dilaksanakan 

dengan cara seorang anak berdiri di depan kelas atau di tempat duduknya 

mengungkapkan segala sesuatu yang diketahui, dimiliki, dan dialami, 

menyatakan keinginan untuk memiliki sesuatu atau melakukan sesuatu, atau 

menyatakan perasaan tentang sesuatu/pengalaman baik yang menyenangkan 

maupun yang tidak menyenangkan. Kegiatan dialog merupakan bentuk 

percakapan dua orang atau lebih yang masing-masing mendapat kesempatan 

untuk berbicara secara bergantian. Dialog dapat dilakukan antara anak dengan 

anak, atau anak dengan guru. 

4. Metode Karyawisata 

Metode karyawisata merupakan salah satu metode pembelajaran di Taman 

Kanak-kanak dengan cara mengamati dunia sesuai dengan kenyataan yang ada 

secara langsung yang meliputi manusia, hewan, tanaman dan benda-benda 

lainnya. Dengan mengamati secara langsung anak memperoleh kesan yang 

sesuai dengan pengamatannya melalui panca inderanya, yakni 
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penglihatan/mata, pendengaran/telinga, pengecapan/lidah, penciuman/hidung, 

dan perabaan/kulit. 

5. Metode Bermain Peran 

Metode bermain peran adalah metode yang dilakukan dengan cara 

memperagakan suatu kegiatan secara singkat dengan tekanan utama pada 

karakter/sifat orang. Tujuan metode ini antara lain untuk melatih anak agar 

dapat berbicara lancar, membantu perkembangan daya pikir, dan menciptakan 

suasana yang menyenangkan bagi anak. 

6. Metode Eksperimen 

Metode eksperimen merupakan metode pembelajaran dimana anak melakukan 

suatu percobaan untuk membuktikan sesuatu yang telah dipelajari. Tujuan dari 

metode ini adalah agar anak memperoleh pengalaman, pengetahuan, dan dapat 

menjelaskan tentang proses terjadinya sesuatu. Selain itu juga untuk 

membuktikan tentang kebenaran sesuatu. Dalam kegiatan ini anak melakukan 

bercobaan sendiri agar anak memperoleh pengalaman langsung, guru hanya 

menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan. 

7. Metode Tanya Jawab 

Metode tanya jawab merupakan metode yang digunakan guru dengan cara 

memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat memberikan rangsangan agar 

anak aktif berfikir. Melalui pertanyaan guru, anak didik akan berusaha untuk 

memahami dan menentukan jawabannya.  

8. Metode Diskusi 

Metode diskusi adalah salah satu strategi pembelajaran yang menunjukkan 

interaksi timbal balik atau berbalas-balasan antara guru dengan anak: guru 
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berbicara kepada anak: anak berbicara kepada guru: dan anak berbicara 

kepada anak lainnya. Proses diskusi yang dilaksanakan  di lembaga 

pendidikan anak berbeda dengan proses diskusi yang biasa dilaksanakan oleh 

anak-anak di jenjang pendidikan yang lebih tinggi, karena tingkat kemampuan 

berpikir mereka juga berbeda.  

9. Metode Pemberian Tugas 

Metode pemberian tugas adalah metode yang memberikan kesempatan kepada 

anak untuk melaksanakan tugas berdasarkan petunjuk dari guru. Tugas yang 

diberikan guru disesuaikan dengan kemampuan anak, sehingga anak dapat 

mengerjakan tugas dengan tuntas. Tujuan dari metode ini adalah agar anak 

memiliki rasa tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-

baiknya. Anak dilatih untuk mengerjakan tugas sendiri, sehingga anak menjadi 

mandiri. Guru bertugas untuk menyiapkan alat yang dibutuhkan, mengamati 

kegiatan anak,  membimbing anak yang mengalami kesulitan, dan 

memberikan motivasi pada anak, misalnya melalui pujian. 

10. Metode Demonstrasi 

Metode demonstrasi merupakan metode pembelajaran yang memiliki 3 

komponen, yaitu: menunjukkan (showing), mengerjakan (doing), dan 

menjelaskan (telling). Artinya dalam memberikan pembelajaran guru harus 

menunjukkan, mengerjakan, dan menjelaskan apa yang dilakukannya. Dengan 

kegiatan demonstrasi, guru dapat meningkatkan pemahaman anak melalui 

penglihatan dan pendengaran. Anak diminta untuk memperhatikan dan 

mendengarkan baik-baik semua keterangan guru sehingga ia lebih paham 

tentang cara mengerjakan sesuatu. 
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11. Metode Proyek 

Metode proyek bertujuan agar anak dapat mengamati secara langsung sesuatu 

yang terjadi di sekitar/lingkungan anak dan memperoleh pengalaman dari hasil 

pengamatannya tersebut. Metode proyek bisa dilaksanakan dengan mengamati 

kejadian-kejadian di sekitar anak, misalnya: mengamati salah satu tanaman di 

halaman sekolah, mengamati perkembangbiakan binatang, dan sebagainya. 

Metode proyek juga bisa dilakukan dengan mengamati kegiatan-kegiatan yang 

ada di lingkungan anak, misalnya: kegiatan orang yang sedang bekerja, 

kegiatan anak yang sedang bermain, dan sebagainya. 

Seperti diketahui bahwa metode itu merupakan cara yang dalam fungsinya 

merupakan alat untuk mencapai tujuan kegiatan. Sebagai alat untuk mencapai 

tujuan tidak selamanya berfungsi secara memadai. Oleh karena itu dalam memilih 

suatu metode yang akan dipergunakan dalam program kegiatan anak di taman 

kanak guru perlu mempunyai alasan yang kuat dan faktor-faktor yang mendukung 

pemilihan metode tersebut, seperti; karakteristik tujuan kegiatan dan karakteristik 

anak yang diajar. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1   Lokasi Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di TK. Muslimat Nurul Huda yang berlokasi di Jl. 

Prayagati Raya Desa Pakujati Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes. 

Keadaan pendidik dan peserta didik adalah sebagai berikut: (1) Jumlah pendidik 3 

orang; (2) Jumlah peserta didik 57 anak yang dibagi dalam dua kelompok, yaitu: 

kelompok A terdiri dari 15 anak, dan kelompok B terdiri dari 42 anak. Adapun 

penelitian dilaksanakan pada jam sekolah yaitu antara pukul 07.30-10.00 WIB. 

Pemilihan lokasi tersebut dikarenakan dari 21 Taman Kanak-kanak yang 

ada di Kecamatan Paguyangan belum ada yang menggunakan pembelajaran yang 

terintegrasi nilai-nilai kewirausahaan. Rata-rata guru TK di Kecamatan 

Paguyangan belum memahami tentang kewirausahaan. Peneliti yang sekaligus 

guru di TK. Muslimat Nurul Huda Pakujati mencoba mempraktikkan 

pembelajaran yang terintegrasi nilai-nilai kewirausahaan secara komprehensif, 

mulai dari perencanaan, implementasi hingga evaluasi. 

 

3.2   Pendekatan Penelitian 

Sesuai dengan judul yaitu ”Integrasi Nilai-nilai Kewirausahaan dalam 

Praktik Pembelajaran di TK Muslimat nurul Huda Desa Pakujati Kecamatan 

Paguyangan Kabupaten Brebes”, penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif karena tidak menggunakan angka-angka tetapi menguraikan atau 
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menggambarkan tentang praktik pembelajaran di TK. Muslimat Nurul Huda yang 

terintegrasi nilai-nilai kewirausahaan. 

Menurut Erickson dalam Sugiyono (2009) menyatakan bahwa metode 

penelitian kualitatif itu dilakukan secara intensif, peneliti ikut berpartisipasi lama 

di lapangan, mencatat secara hati-hati apa yang terjadi, melakukan analisis 

reflektif terhadap dokumen yang ditemukan di lapangan, dan membuat laporan 

penelitian secara mendetail. 

 

3.3   Sumber Data Penelitian 

Bila dilihat dari sumbernya, maka pengumpulan data dalam penelitian ini 

menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Menurut Sugiyono (2009) 

sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada 

pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat 

dokumen. 

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah informan, yaitu guru-guru 

yang setiap hari merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran di 

TK Muslimat Nurul Huda Pakujati. Sedangkan sumber data sekunder adalah 

dokumentasi berupa foto-foto, hasil karya anak, rencana pembelajaran, catatan 

observasi dan catatan anekdot. 
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3.4   Fokus Penelitian 

Menurut Sugiyono (2009) batasan masalah dalam penelitian kualitatif 

disebut dengan fokus, yang berisi pokok masalah yang bersifat umum. 

Pembatasan masalah dalam penelitian kualitatif lebih didasarkan pada tingkat 

kepentingan, urgensi, dan feasibelitas masalah yang akan dipecahkan, selain juga 

keterbatasan tenaga, dana dan waktu. Masalah dikatakan penting apabila masalah 

tersebut tidak dipecahkan melalui penelitian maka akan menimbulkan masalah 

baru. Masalah dikatakan urgen (mendesak) apabila masalah tersebut tidak segera 

dipecahkan melalui penelitian maka akan semakin kehilangan berbagai 

kesempatan untuk mengatasi. Masalah dikatakan feasible apabila terdapat 

berbagai sumber daya untuk memecahkan masalah tersebut.  

Permasalahan yang sebenarnya dalam penelitian ini adalah 

“pembelajaran”. Mengingat terlalu luasnya komponen pembelajaran, maka 

penulis perlu memberi batasan atau menetapkan fokus terhadap masalah yang 

diteliti. Yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah “pembelajaran yang 

terintegrasi nilai-nilai kewirausahaan” 

 

3.5   Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan oleh peneliti dengan teknik observasi. Teknik 

ini digunakan untuk mengamati sejauh mana pengintegrasian nilai-nilai 

kewirausahaan dalam praktik pembelajaran di TK. Muslimat Nurul Huda Pakujati. 

Peneliti akan melakukan pengamatan terhadap masalah yang diteliti kemudian 

hasil pengamatan dicatat secara langsung pada saat kegiatan sedang berlangsung 

atau sesegera mungkin setelah kegiatan selesai dilaksanakan. Peneliti mencatat 
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hasil pengamatan secara berkala, kemudian data-data tersebut dikumpulkan dan 

dianalisa sehingga bisa ditarik suatu kesimpulan. 

Selain itu peneliti juga menggunakan teknik wawancara untuk mengetahui 

lebih dalam tentang berbagai hal yang berkaitan dengan pembelajaran di TK. 

Muslimat Nurul Huda Desa pakujati. Wawancara dilakukan terhadap guru yang 

setiap hari berhadapan langsung dengan anak-anak didik TK. Muslimat Nurul 

Huda Desa Pakujati sehingga peneliti dapat memperoleh informasi yang lebih 

akurat. 

Pengumpulan data juga dilakukan dengan teknik dokumen. Teknik ini 

digunakan untuk menganalis dokumen yang telah didapat selama penelitian. 

Dokumen yang dimaksud dapat berupa berbagai catatan lapangan atau catatan 

observasi, kumpulan hasil karya anak, foto-foto, rencana pembelajaran, dan 

catatan anekdot. 

 

3.6   Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah teknik analisis data 

kualitatif. M. Toha Anggoro, dkk (2008:6.18) menyatakan bahwa analisis data 

kualitatif pada umumnya merupakan suatu proses interaktif yang 

berkesinambungan, dan mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 

1. Analisis temuan yang terus menerus di lapangan, khususnya dalam masalah 

yang diteliti dan dalam keseluruhan fenomena yang berkaitan dengan 

pertanyaan penelitian, dengan tujuan untuk mendapatkan tema-tema besar 

dan untuk mengembangkan konsep-konsep. 
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2. Pengelompokan dan pengorganisasian data, sesegera mungkin setelah data 

diperoleh sehingga dapat membantu peneliti dalam memahami pola 

permasalahan dan tema fenomena yang diteliti. 

3. Evaluasi kualitatif tentang validitas atau kepercayaan data yang terus 

menerus. 

 

3.7   Prosedur Penelitian 

Untuk memperoleh  hasil penelitian yang diharapkan, prosedur penelitian 

ini meliputi tahap-tahap sebagai berikut: 

1. Tahap Persiapan Tindakan.   Pada tahap ini peneliti yang sekaligus guru 

melakukan persiapan yaitu:  penyusunan rencana pembelajaran. 

2. Tahap Implementasi Tindakan. Dalam tahap ini peneliti melaksanakan 

tindakan yaitu memberikan pembelajaran yang terintegrasi nilai-nilai 

kewirausahaan pada anak didik kelompok B TK. Muslimat Nurul Huda Desa 

Pakujati Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes. 

3. Tahap Pengamatan. Pada tahap ini peneliti melakukan pengamatan terhadap 

anak didik yang sedang melakukan kegiatan pembelajaran dibawah 

bimbingan guru. 

4. Tahap Pengumpulan Data. Pada tahap ini peneliti mengumpulkan semua data 

yang diperoleh selama penelitian untuk diolah menjadi sebuah laporan 

penelitian. 

5. Tahap Penyusunan Laporan. Pada tahap ini peneliti menyusun laporan dari 

semua kegiatan yang telah dilakukan selama penelitian. 
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3.8   Keabsahan Data 

Menurut Sugiyono (2009) uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif 

meliputi uji credibility (validitas internal), transferability (validitas eksternal), 

dependability (realibilitas), dan confirmability (obyektivitas). Adapun uji 

kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara 

lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, 

triangulasi, diskusi dengan sejawat, analisis kasus negatif, mnggunakan bahan 

referensi, dan membercheck. 

Uji keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan peningkatan 

ketekunan, dimana peneliti berusaha melakukan pengamatan secara lebih cermat 

dan berkesinambungan, sehingga kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat 

direkam secara pasti, dengan demikian peneliti dapat memberikan deskripsi data 

yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati. Peneliti juga menggunakan 

bahan referensi, yaitu adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah 

ditemukan oleh peneliti (Sugiyono: 2009). Dalam penelitian ini pendukung untuk 

membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti tersebut berupa foto-foto, 

hasil karya anak, catatan observasi, dan catatan anekdot. 
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BAB 1V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1   Setting Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Taman Kanak-kanak Muslimat Nurul Huda 

yang beralamat di Jl. Prayagati Raya Desa Pakujati Kecamatan Paguyangan 

Kabupaten Brebes. Taman kanak-kanak ini berdiri sejak tahun 1999 atas inisiatif 

ibu-ibu muslimat desa Pakujati. Kegiatan belajar mengajar pertama kali 

dilaksanakan di Aula Balai Desa Pakujati. Pada tahun 2001 Taman  Kanak-kanak 

Muslimat Nurul Huda Pakujati mendapat izin dari Kepala MI untuk menempati 

salah satu ruangan kelas yang ada di gedung MI tersebut.  

Pada tahun 2003 Taman Kanak-kanak Muslimat Nurul Huda Pakujati 

mendapatkan dana bantuan rehab gedung, dan atas izin dari Kepala Desa Pakujati 

dan Kepala Dinas P dan K Kecamatan Paguyangan saat itu, dana tersebut 

dimanfaatkan untuk merehab rumah dinas salah satu SD di desa Pakujati yang 

sudah tidak ditempati. Sampai sekarang kegiatan belajar mengajar TK. Muslimat 

Nurul Huda dilaksanakan di gedung tersebut yang berukuran ± 48m
2
 dan halaman 

± 24m
2
 untuk arena bermain di luar.    

Jumlah anak didik TK. Muslimat nurul Huda Pakujati dari tahun ke tahun 

mengalami peningkatan, dan pada awal tahun ajaran 2010/2011 ini jumlah anak 

didik berjumlah 60 anak yang dibagi dalam dua kelompok, kelompok  A 

berjumlah 15 anak dan kelompok B berjumlah 45 anak. Adapun tenaga pendidik 

berjumlah 3 orang, yaitu Elfi Farkhati, A.Ma sebagai Kepala TK sekaligus guru, 

Warningsih,A.Ma dan Murdiastuti sebagai guru TK. 
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Sebagai salah satu lembaga pendidikan anak usia dini, TK Muslimat Nurul 

Huda mempunyai visi dan misi, yaitu sebagai berikut: 

VISI: 

Mewujudkan anak didik yang terampil, cerdas dan berakhlak mulia. 

MISI: 

- Menumbuhkan sikap dan pribadi yang baik. 

- Membimbing anak melalui kegiatan belajar yang kondusif.  

- Membantu anak untuk mencapai perkembangan yang optimal. 

- Memotivasi anak untuk mengembangkan potensi yang ada. 

- Memberikan fasilitas dan pelayanan yang terbaik bagi anak. 

 

4.2   Identitas Informan Guru 

Identitas informan guru dalam tabel berikut adalah merupakan guru TK. 

Muslimat Nurul Huda Desa Pakujati Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes 

yang setiap hari memberikan pembelajaran dan berhadapan langsung dengan 

anak-anak didik  sehingga mengetahui banyak tentang perkembangan anak 

didiknya. 
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Tabel 3. 

Identitas Informan Guru 

No. Nama Usia Alamat Pendidikan Lama 

Menjadi guru 

1 Gr 1 

 

42 tahun Desa Pakujati D2 PGTK 8 tahun 

2 Gr 2 

 

35 tahun Desa Pakujati SMEA 3 tahun 

4.3 Integrasi Nilai-nilai Kewirausahaan dalam Praktik Pembelajaran di TK 

Muslimat Nurul Huda  Pakujati 

Menurut para ahli kewirausahaan (dalam http://www.puskur.net) ada 

banyak nilai-nilai kewirausahaan yang dianggap paling pokok dan sesuai dengan 

tingkat perkembangan peserta didik sebanyak 17 nilai yang seharusnya dimiliki 

oleh peserta didik dan warga sekolah lain. Implementasi dari nilai-nilai pokok 

kewirausahaan tersebut tidak secara langsung dilaksanakan sekaligus oleh satuan 

pendidikan, namun dilakukan secara bertahap. Tahap pertama implementasi nilai-

nilai kewirausahaan diambil 6 (enam) pokok yaitu: (1) mandiri, (2) kreatif, (3) 

berani mengambil resiko, (4) berorientasi pada tindakan, (5) kepemimpinan, dan 

(6) kerja keras. 

Berdasarkan pernyataan diatas maka nilai-nilai kewirausahan yang dapat 

diintegrasikan melalui kegiatan pembelajaran di TK. Muslimat Nurul Huda 

Pakujati ada enam, yaitu: mandiri, kreatif, berani mengambil resiko, berorientasi 

pada tindakan, kepemimpinan, dan kerja keras. Dari masing-masing nilai 

http://www.puskur.net/
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kewirausahaan tersebut mimiliki indikator yang akan dikembangkan dalam materi 

pembelajaran sehingga diharapkan anak didik memperoleh kesadaran akan 

pentingnya nilai-nilai, terbentuknya karakter wirausaha dan pembiasaan nilai-nilai 

kewirausahaan ke dalam tingkah laku peserta didik sehari-hari melalui proses 

pembelajaran, baik di dalam maupun di luar kelas. 

Pengintegrasian nilai-nilai kewirausahaan dalam pembelajaran di TK. 

Muslimat Nurul Huda Pakujati dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4. 
Pengintegrasian Nilai-nilai Kewirausahaan 

 

NILAI 

KARAKTER 

INDIKATOR PENGEMBANGAN/ 

INDIKATOR 

Mandiri Sikap dan 

perilaku yang 

tidak mudah 

tergantung pada 

orang lain dalam 

menyelesaikan 

tugas-tugas. 

 

- Melaksanakan tugas/kegiatan dengan 

baik tanpa bantuan orang lain. 

- Menyiapkan peralatan/mainan yang 

akan digunakan, dan membereskan 

peralatan/ mainan setelah digunakan. 

- Membersihkan diri sendiri tanpa 

bantuan, misalnya: menggosok gigi, 

mandi, buang air, dsb. 

- Mengambil dan menaruh benda pada 

tempatnya, misalnya: peralatan 

sekolah, peralatan makan, dsb. 

- Mengurus diri sendiri tanpa bantuan, 

misalnya: memakai baju, kaos kaki, 

sepatu, membuat minuman atau 

makanan ringan sendiri. 

Kreatif Berpikir dan 

melakukan 

sesuatu untuk 

- Membuat suatu karya tulis/seni dari 

bahan yang tersedia di kelas. 

- Membuat suatu karya tulis/ seni yang 
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menghasilkan 

cara atau hasil 

berbeda dari 

produk/jasa yang 

telah ada. 

berbeda dari orang lain. 

- Mampu menciptakan suatu karya dari 

berbagai jenis bahan/media, misalnya: 

kertas, plastik, kain perca, kardus 

bekas, daun-daunan, dsb. 

- Dapat menciptakan bentuk-bentuk dari 

berbagai media, misalnya: balok-balok,  

bentuk-bentuk geometri, lidi, dsb. 

 

- Dapat mengekspresikan diri melalui 

gerakan tubuh. 

- Mampu menirukan berbagai gerakan, 

misalnya: gerakan binatang, tanaman 

tertiup angin, dsb. 

Berani 

mengambil 

resiko 

Kemampuan 

seseorang untuk 

menyukai 

pekerjaan yang 

menantang, 

berani dan 

mampu 

mengambil resiko 

kerja. 

- Mau melaksanakan pekerjaan-

pekerjaan yang beresiko, misalnya: 

mencocok, menggunting, menempel, 

dsb. 

- Mau mengikuti kegiatan-kegiatan yang 

memerlukan keberanian, misalnya: 

melompat, merayap, merangkak, 

berayun, bergantung, berjalan di atas 

papan titian, dsb. 

- Mampu mengambil resiko kerja, 

misalnya: terjatuh, tersayat, tertusuk, 

kotor, bau, dsb. 

- Berani tampil sendiri di depan kelas. 

- Berani mengungkapkan pendapatnya 

di depan orang banyak. 

- Mau mengikuti kegiatan lomba-lomba 

atau kegiatan yang bersifat kompetisi. 

Berorientasi Mengambil - Dapat mengerjakan tugas sendiri 
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pada tindakan inisiatif untuk 

bertindak, dan 

bukan menunggu, 

sebelum sebuah 

kejadian yang 

tidak dikehendaki 

terjadi. 

sebelum guru memberikan arahan/ 

petunjuk. 

- Mampu menyelesaikan sendiri tugas-

tugas yang diberikan sesuai dengan 

pengetahuan yang dimiliki. 

- Mampu mengambil inisiatif sendiri 

dalam mengerjakan tugas-tugas. 

 

- Mampu mengerjakan tugas sesuai 

dengan petunjuk yang ada 

Kepemimpinan Sikap dan 

perilaku 

seseorang yang 

selalu terbuka 

terhadap saran 

dan kritik, mudah 

bergaul, 

bekerjasama dan 

mengarahkan 

orang lain. 

 

- Mampu bekerjama dengan teman. 

- Dapat mengarahkan teman. 

- Dapat mempengaruhi teman. 

- Mampu memecahkan berbagai 

masalah. 

- Mampu mengambil solusi atas 

persoalan yang dihadapi. 

- Mudah bergaul. 

- Mau menerima saran dan kritik.  

- Mampu menegur teman yang dianggap 

salah. 

- Senang mengajak teman untuk 

bermain atau belajar. 

Kerja keras Perilaku yang 

menunjukkan 

upaya sungguh-

sungguh dalam 

menyelesaikan 

tugas dan 

mengatasi 

berbagai 

hambatan. 

- Mampu menyelesaikan tugas dengan 

baik dan tepat waktu. 

- Mau mengikuti berbagai kegiatan yang 

diadakan dengan sungguh-sungguh. 

- Selalu tekun/serius dalam mengerjakan 

tugas. 

- Menggunakan sebagian besar waktu di 

kelas untuk belajar. 

- Menanyakan kepada guru/teman jika 
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melihat /mendengar sesuatu yang tidak 

diketahui. 

- Mampu mengerjakan tugas yang 

membutuhkan kesabaran dan 

ketelatenan, misalnya: menganyam, 

mencocok, menjahit, dsb. 

 
Pembelajaran di Taman Kanak-kanak Muslimat Nurul Huda menggunakan 

Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) TK tahun 2004, dimana dalam kurikulum 

tersebut sebenarnya sudah memuat nilai-nilai kewirausahaan. Indikator-indikator 

yang ada dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) TK tahun 2004 sudah 

mengarah pada pembentukan mental kewirausahaan. Implementasi pembelajaran 

selama ini juga sudah ada upaya untuk menumbuhkan nilai-nilai kewirausahaan, 

namun belum terprogram secara komprehensif. 

Dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 2004 yang dikeluarkan 

oleh Departemen Pendidikan Nasional disebutkan bahwa ruang lingkup 

Kurikulum TK berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan 

Menengah, Departemen Pendidikan Nasional nomor 399a/C.C2/Kep/DS/2004 

tertanggal 2 Agustus 2004 meliputi aspek perkembangan: 

1. Bidang Pengembangan Pembiasaan: Moral dan Nilai-nilai Agama, Sosial, 

Emosional, dan Kemandirian. 

2. Bidang Pengembangan Kemampuan Dasar: Berbahasa, Kognitif, 

Fisik/motorik, dan Seni. 

Dari lima bidang pengembangan tersebut masing-masing memiliki 

indikator-indikator capaian yang sudah disesuaikan dengan tingkat perkembangan 

anak usia taman kanak-kanak. Pendistribusian indikator kewirausahaan ke dalam 
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indikator capaian perkembangan adalah dengan cara mengintegrasikan nilai 

kewirausahaan yang paling sesuai atau paling menonjol ke dalam indikator 

capaian perkembangan. Adapun enam nilai kewirausahaan yang dapat 

diintegrasikan ke dalam indikator capaian adalah: mandiri, kreatif, berani 

mengambil resiko, berorientasi pada tindakan, kepemimpinan, dan kerja keras.  

Untuk mengintegrasikan nilai-nilai kewirausahaan dalam pembelajaran di 

Taman Kanak-kanak Muslimat Nurul Huda Pakujati, peneliti tidak merubah 

kurikulum yang sudah ada, peneliti hanya menambahkan indikator kewirausahaan 

yang sesuai pada pengembangan/indikator yang ada dalam kurikulum KBK TK 

tahun 2004. Pengintegrasian nilai-nilai kewirausahaan dilakukan mulai dari 

perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran hingga evaluasi 

pembelajaran. 

4.4  Perencanaan Pembelajaran  

Perencanaan pembelajaran terintegrasi nilai-nilai kewirausahaan yang 

dibuat oleh guru mempunyai tujuan sebagai berikut: 

1. Agar guru dapat membuat rencana kegiatan yang sesuai dengan usia dan 

tingkat penalaran anak. 

2. Agar guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang menarik, serta 

memberikan rasa aman dan menyenangkan bagi anak didik. 

3. Agar  pengintegrasian nilai-nilai  kewirausahaan dapat dicapai secara optimal. 

4. Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang terintegrasi nilai-nilai 

kewirausahaan di TK Muslimat Nurul Huda Pakujati. 
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Perencanaan pembelajaran terdiri dari: perencanaan tahunan, perencanaaan 

semester, perencanaan mingguan dan perencanaan harian. Perencanaan 

pembelajaran untuk satu tahun sudah ditentukan dalam Matrik Kurikulum 

Berbasis Kompetensi (KBK) TK tahun 2004 yang didalamnya terdapat kolom-

kolom yang berisi kompetensi dasar, hasil belajar, indikator/pengembangan, tema, 

dan perkiraan waktu. Dari rencana satu tahun itu dibagi menjadi dua bagian 

sehingga didapatkan perencanaan satu semester. Untuk masing-masing semester 

terdiri dari 17 minggu.  

Pengintegrasian nilai-nilai kewirausahaan dalam perencanaan tahunan  

adalah dengan cara menambahkan  nilai kewirausahaan pada 

pengembangan/indikator yang ada dalam kurikulum yang memiliki kesamaan 

karakteristik. Untuk membuat perencanaan tahunan adalah dengan cara memberi 

tanda ceklis (√) pada indikator di dalam kolom sesuai tema dan alokasi waktu. 

(dapat dilihat dalam lampiran 5). 

Langkah selanjutnya setelah membuat perencanaan tahunan adalah 

membuat perencanaan semester. Dalam perencanaan semester berisi  kegiatan-

kegiatan/indikator-indikator yang direncanakan dalam satu semester sesuai 

dengan tema dan bidang pengembangan masing-masing. Dalam perencanaan 

semester terdapat kompetensi dasar, hasil belajar, dan indikator. Pengintegrasian 

nilai-nilai kewirausahaan dalam perencanaan semester terletak pada kolom 

indikator. Berikut ini merupakan contoh perencanaan semester untuk tema 

”Rekreasi”  yang telah dibuat oleh peneliti: 
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Tabel 5. 
Perencanaan Semester 

 
Tema   : Rekreasi  

Kelompok  : B 
Semester   : II / 4 minggu 

 
BIDANG 

PENGEMB. 

KOMPETENSI 

DASAR 

HASIL BELAJAR INDIKATOR 

Sikap 

Perilaku 

Anak mampu 

melakukan 

ibadah, terbiasa 

mengikuti 
aturan, dapat 

hidup bersih, 

mulai belajar 

membedakan 
benar dan salah, 

terbiasa 

berperilaku 

terpuji. 
 

(1) Dapat berdoa, 

bersyair, dan 

menyanyikan lagu-lagu 

keagamaan 

(2) Menyanyi lagu-lagu 

keagamaan. (Berorientasi pada 

tindakan) 

(2) Mengenal dan 
menyayangi ciptaan 

Tuhan. 

(7) Membedakan ciptaan-ciptaan 
Tuhan. (Berorientasi pada 

tindakan) 

(8) Berbuat baik terhadap semua 

makhluk Tuhan.,misal: tidak 

mengganggu orang yang sedang 
melakukan kegiatan, tidak 

menyakiti binatang, menyiram 

tanaman. (Berorientasi pada 

tindakan 

(5) Membedakan 
perbuatan yang benar 

dan yang salah. 

(13) Menyebut mana yang salah 
dan benar pada suatu persoalan. 

(Berorientasi pada tindakan). 

(14) Menunjukkan perbuatan-
perbuatan yang benar dan yang 

salah. (Berorientasi pada 

tindakan) 

(9) Menunjukkan sikap  
kerja sama dan 

persatuan 

(22) Dapat melaksanakan tugas 
kelompok.  

 

(10) Dapat 

menunjukkan rasa 

percaya diri. 

(24) Berani bertanya secara 

sederhana. (Kerja keras). 

(25) Mau mengemukakan 

pendapat secara sederhana. 
(Kreatif). 

(13) Terbiasa menjaga 

lingkungan. 

(32) Memelihara lingkungan, 

misalnya: tidak mencoret-coret 

tembok, membuang sampah 

pada tempatnya.,dll. 
(Berorientasi pada tindakan). 

(14) Dapat bertanggung 

jawab. 

 

 

(34) Melaksanakan kegiatan 

sendiri sampai selesai. 

(Mandiri). 

(35) Membersihkan peralatan 
makan setelah selesai digunakan. 

(Mandiri). 

Bahasa Anak mampu 

mendengarkan, 

berkomunikasi 
secara lisan, 

(1) Dapat mendengar-

kan dan membedakan 

bunyi, suara, bunyi 
bahasa dan 

(1) Membedakan dan menirukan 

kembali bunyi/ suara 

tertentu.(Berorientasi pada 
tindakan). 
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memiliki 

perbendaharaan 
kata dan 

mengenal 

simbol-simbol 

mengucapkannya 

dengan lafal yang benar 

(2) Menirukan kembali 4-5 kata. 

(Berorientasi pada tindakan). 

(3) Membedakan kata-kata yang 

mempunyai suku kata awal yang 

sama (misal: kaki-kali), dan suku 
kata akhir sama (misal: nama-

sama). (Berorientasi pada 

tindakan 

(2) Dapat mendengar-

kan dan memahami 
kata dan kalimat 

sederhana dan 

mengkomunikasi-

kannya 

(5) Mendengarkan dan 

menceritakan kembali cerita 
secara urut. (Berorientasi pada 

tindakan). 

 

(3) Dapat 
berkomunikasi / 

berbicara lancar secara 

lisan dengan lafal yang 

benar. 

(6) Menyebutkan nama diri, 
nama orang tua, jenis kelamin, 

alamat rumah dengan lengkap. 

(Berorientasi pada tindakan). 

(7) Menceritakan  
pengalaman/kejadian secara 

sederhana dengan urut. 

(Berorientasi pada tindakan 

(4) Memiliki 

perbendaharaan kata  
yang diperlukan untuk 

berkomunikasi sehari-

hari. 

(11) Membuat gambar dan 

menceritakan isi gambar dengan 
beberapa coretan/ tulisan yang 

sudah berbentuk huruf. (Kreatif). 

(13) Bercerita tentang gambar 

yang disediakan atau yang 

dibuat sendiri dengan urut dan 
bahasa yang jelas. (Kreatif). 

(5) Memahami bahwa 
ada hubungan antara 

bahasa lisan dengan 

tulisan (pra membaca 

(15) Membaca buku cerita 
bergambar yang memiliki 

kalimat sederhana dan 

menceritakan isi buku dengan 

menunjuk beberapa kata yang 
dikenalnya.(Kerja keras) 

Kognitif Anak mampu 

memahami 

konsep 

sederhana, 
memecahkan 

masalah 

sederhana 

dalam 
kehidupan 

sehari-hari 

(1) Anak dapat 

memahami benda di 

sekitarnya menurut 

bentuk, jenis, dan 
ukuran 

(2) Menunjuk dan mencari 

benda, hewan, tanaman,, yang 

mempunyai warna, bentuk, 

ukuran, atau menurut ciri-ciri 
tertentu. (Kreatif). 

(3) Mengenal perbedaan kasar-

halus,berat-ringan, panjang-

pendek, jauh-dekat, banyak-

sedikit, sama-tidak sama, tebal-
tipis. (Berorientasi pada 

tindakan). 

(4) Membedakan macam-macam 

suara. (Kreatif). 

(2) Anak dapat 
memahami konsep-

konsep sains sederhana 

(11) Mengungkapkan asal mula 
terjadinya sesuatu. (Kreatif). 

 

(4) Anak dapat 

memahami bentuk 

geometri 

(21) Mengerjakan “maze” 

(mencari jejak) yang lebih 

kompleks (3-4 jalan). 
(Berorientasi pada tindakan). 

(5) Anak dapat (24) Mengisi dan menyebutkan 
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memahami ukuran. isi wadah (1 gelas, 1 botol, dll) 

dengan air, pasir, biji-bijian, 
beras, dll. (Berorientasi pada 

tindakan). 

(6) Anak memahami 

konsep waktu. 

 

(25) Menyatakan waktu yang 

dikaitkan dengan jam. (Kreatif) 

(26) Mengetahui jumlah hari 

dalam saru minggu,  satu bulan, 
dan bulan dalam satu tahun. 

(Berorientasi pada tindakan). 

(27) Menceritakan kegiatan 

sehari-hari sesuai dengan 

waktunya. (Kreatif). 

Fisik/Motorik Anak mampu 
melakukan 

aktivitas fisik 

secara 

terkoordinasi 
dalam rangka 

kelenturan, dan 

persiapan untuk 

menulis, 
keseimbangan, 

kelincahan, dan 

melatih 

keberanian 
 

(1) Dapat menggerak-
kan  jari tangan untuk 

kelenturan, kekuatan 

otot dan koordinasi 

(1) Mengurus dirinya sendiri 
tanpa bantuan, misal: makan, 

mandi, menyisir rambut, 

memasang kancing, mencuci dan 

melap tangan, mengikat tali 
sepatu. (Mandiri) 

(3) Meniru membuat garis tegak, 

miring, lengkung dan lingkaran. 

(Kerja keras). 

(4) Meniru melipat kertas 

sederhana (7 lipatan). (Kerja 

keras). 

(7) Mencocok bentuk. (Kerja 
keras).  

(3) Dapat menggerak-

kan badan dan kaki 
dalam rangka 

keseimbangan, 

kekuatan, koordinasi, 

dan melatih 
keseimbangan 

 

(15) Berjalan maju pada garis 

lurus, berjalan di atas papan 
titian, berjalan dengan berjinjit, 

berjalan dengan tumit sambil 

membawa beban. (Berabi 

mengambil resiko). 

(16)  Berjalan mundur, berjalan 
ke samping pada garis lurus 

sejauh 2-3 meter sambil 

membawa beban. (Berani 

mengambil resiko). 

(19) Berdiri dengan tumit, 

berdiri di atas satu kaki dengan 

seimbang. (Berani mengambil 
resiko). 

(20) Berlari sambil melompat 

dengan seimbang tanpa jatuh. 

(Berani mengambil resiko). 

(24) Senam fantasi bentuk 
meniru, misalnya: menirukan 

berbagai gerakan hewan, 

menirukan gerakan tanaman, 

yang tertiup angina (sepoi-sepoi 
dan angina kencang sekali) 

dengan lincah. (Kreatif) 

Seni Anak mampu 

mengekspresi-

kan diri dan 
berkreasi 

dengan 

(1)Dapat menggambar 

sederhana 

(1) Menggambar bebas dengan 

berbagai media (kapur tulis, 

pensil warna, krayon, arang, dan 
bahan-bahan alam) dengan rapi. 

(Kreatif). 
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berbagai 

gagasan 
imajinasi dan 

menggunakan 

berbagai 

media/bahan 
menjadi suatu 

karya seni 

(3) Menggambar orang dengan  

lengkap dan proporsional. 
(Kreatif) 

(4) Mencetak dengan berbagai 

media (jari/ finger painting, 

kuas, pelepah pisang,, daun, bulu 

ayam) dengan lebih rapi. 
(Kreatif) 

(2) Dapat mewarnai  
sederhana. 

(5) Mewarnai bentuk gambar 
sederhana dengan lebih rapi. 

(Kerja keras). 

(6) Mewarnai benda tiga dimensi 

dengan berbagai media. 
(Kreatif). 

(3) Dapat menciptakan  

sesuatu dengan 

berbagaimedia 

(8) Meronce denngan berbagai 

media. Misal: bagian tanaman, 

bahan bekas, karton, kain perca, 

dll. (Kreatif). 

(9) Menciptakan 3 bentuk 

bangunan dari balok. (Kreatif). 

(13) Membatik dan jumputan. 
(Kreatif). 

(17) Mencocok dengan pola 

buatan guru atau ciptaan anak 
sendiri. (Kerja keras). 

(22) Membuat berbagai bentuk 

dari kertas, daun-daunan, dll. 

(Kreatif) 

(24) Bertepuk tangan dengan 

tiga pola. (Kreatif). 

(25) Bertepuk tangan 
membentuk irama. (Kreatif). 

(4) Dapat mngekspresi-

kan diri dalam bentuk 
gerak sederhana 

(26) Mengekspresikan berbagai 

gerakan kepala, tangan, atau 
kaki  sesuai dengan irama 

musik/ritmik dengan lentur. 

(Kreatif). 

(27) Bergerak bebas dengan 

irama musik. (Kreatif). 

(28) Menari menurut muusik 
yang didengar. (Kreatif). 

(5) Dapat menyanyi dan 

memainkan alat musik 
sederhana. 

(30) Menyanyi lebih dari 20 lagu 

anak-anak. (Berorientassi pada 
tindakan). 

(31) Menyanyi lagu anak sambil 

bermain musik. (Kreatif) 

(6) Dapat menampilkan 

sajak sederhana dengan 

gaya 
 

(32) Mengucapkan sajak dengan 

ekspresi yang bervariasi. 

Misalnya: perubahan intonasi, 
perubahan gerak, dan 

penghayatan. (Kreatif). 

(33) Membuat sajak sederhana. 

(Kreatif) 
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Perencanaan semester tersebut kemudian dituangkan dalam perencanaan 

mingguan. Dalam perencanaan mingguan berisi  kegiatan-kegiatan/indikator-

indikator yang direncanakan dalam satu minggu sesuai dengan tema pada minggu 

itu. Dalam perencanaan mingguan terdapat kolom-kolom yang berisi hari, bidang 

pengembangan, kegiatan/indikator. Pengintegrasian nilai-nilai kewirausahaan 

dalam perencanaan mingguan terletak pada kolom kegiatan/indikator. Berikut 

merupakan contoh perencanaan mingguan yang dibuat oleh peneliti: 

Tabel 6. 

Perencanaan Mingguan 

 
Kelompok : B 

Semester : II 
Minggu : IV 

Tema  : Rekreasi 
 

PENGEMB 

 

HARI 

KEGIATAN / INDIKATOR 

SIKAP 

PERILAKU 

BAHASA KOGNITIF FISIK 

MOTORIK 

SENI 

I (7)  

TJ: membeda-

kan ciptaan-
ciptaan Tuhan. 

(Berorientasi 

pada tindakan) 

(3) 

Menyebutkan 

nama-nama 
binatang di 

kebun 

binatang  

yang mem-
punyai suku 

kata awal 

sama. 

(Berorientasi 
pada 

tindakan). 

(4) 

Membedakan 

macam-
macam suara 

binatang yang 

ada di kebun 

binatang. 
(Kreatif)  

(1)  

Berlomba 

melepas dan 
memakai 

baju sendiri. 

(Mandiri) 

(8)   

Meronce 

dengan 

pelepah daun 

pepaya. 

(Kreatif) 

II (2)    

Menyanyi lagu 

”Ke Kebun 
Binatang”. 

(Berorientasi 

pada tindakan) 

(15) 

Membaca 

huruf di 

bawah 

gambar . 

(Kerja keras) 

(13 )  

bercerita 

dengan 

gambar 

“Bermain 

(24)   Mengisi 

air ke dalam 

botol besar 
dan botol 

kecil, mengisi 

pasir ke 

dalam 
mangkok, 

(Berorientasi 

pada 

tindakan) 

(24)      

Senam 

fantasi 

meniru 

gerakan 

binatang 

yang ada di 

kebun 

binatang 

(Kreatif) 

 

(22) 

Membuat 

mobil-mobilan 

dari kardus 

bekas pasta 

gigi. (Kreatif)    
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layang-

layang”. 

(Kreatif) 

III (32)   

Bercakap-
cakap: 

menjaga 

lingkungan 

tempat 
rekreasi. 

(Berorientasi 

pada 

tindakan). 

(6) 

Menyebutkan 
nama-nama 

orang yang 

pernah 

rekreasi 
bersama. 

(Berorientasi 

pada 

tindakan). 

(3)   

Mengenal 
perbedaan 

kota, desa, 

pesisir pantai 

dan 
pegunungan. 

(Berorientasi 

pada 

tindakan).  

(7)  

Mencocok 
gambar baju 

renang. 

(Kerja keras) 

(5) 

Mewarnai 
gambar  ikan 

di akuarium 

dengan teknik 

linier (Kerja 
keras) 

 

 

 
(31/25) 

Bernyanyi 

“Naik-naik ke 

Puncak 
Gunung” 

diiringi tepuk 

tangan. 

(Kreatif). 

IV (8)     
Bercakap-

cakap:  tidak 

menyakiti 

binatang yang 
ada di kebun 

binatang. 

(Berorientasi 

pada 
tindakan). 

(11) 
Membuat 

gambar 

tempat 

rekreasi dan 
menceritakan 

isi gambar 

dengan 

beberapa 
coretan. 

(Kreatif) 

(7)  

Menunjukkan 
kejanggalan 

suatu gambar. 

(Kreatif). 

(26)           
Menyebutkan 

jumlah bulan 

dalam satu 

tahun. 
(Berorientasi 

pada 

tindakan). 

(20)           
PL: Berlari 

sambil 

melompat 

dengan 
seimbang 

tanpa jatuh. 

(Berani 

mengambil 
resiko) 

(16) 
Menggambar 

bebas dengan 

teknik 4M 

secara 
berkelompok. 

(Kreatif) 

V (13)             

TJ: perbuatan 
yang benar 

dan yang salah 

pada saat 

rekreasi. 
(Berorientasi 

pada 

tindakan). 

(2)   

Bercakap-
cakap: 

Menyebutkan 

bagian-bagian 

kendaraan. 
(Berorientasi 

pada 

tindakan). 

(20)        

Menyusun 
puzzle bentuk 

kendaraan. 

(Kerja keras). 

(4)       

Meniru 
melipat 

kertas 

membuat 

perahu layar. 
(Kerja keras) 

(17) 

Mencocok 
gambar topi 

untuk 

rekreasi.(Kerja 

keras) 

VI (24)             

TJ: Mengapa 

kita perlu 

rekreasi? 

(Kerja keras) 

(25)  

Bercakap-

cakap: Guna 
rekreasi. 

(1)             

Membedakan 

suara 

binatang yang 

ada di kebun 

binatang. 

(Berorientasi 

pada 

(21) 

Mengerjakan 
maze anak 

yang akan 

menuju ke 

kolam renang 
(Berorientasi 

pada 

tindakan). 

(3)       

Meniru 
membuat 

gambar baju 

renang. 

(Kerja keras) 
(24) 

Senam 

fantasi 

menirukan 
gerakan 

(9) 

Menciptakan 
bentuk 

bangunan 

dengan balok-

balok. 
(Kreatif) 
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(Kreatif) tindakan). 

 (7)         

Bercerita 
pengalaman 

berekreasi 

dengan 

keluarga. 
(Berorientasi 

pada 

tindakan). 

ombak di 

lautan dan 
pohon kelapa 

di pantai 

yang tertiup 

angin. 
(Kreatif) 

 

Perencanaan harian merupakan penjabaran dari perencanaan mingguan. 

Dalam perencanaan harian terdapat hari/tanggal pelaksanaan pembelajaran, tema 

saat itu, indikator, kegiatan pembelajaran, alat/sumber belajar, penilaian 

perkembangan anak serta kolom untuk menampung nilai-nilai kewirausahaan. 

Kegiatan dalam perencanaan harian terdiri dari: kegiatan awal, kegiatan inti, 

istirahat, dan kegiatan akhir, 

Langkah-langkah guru dalam menyusun perencanaan harian adalah 

sebagai berikut: 

1) Mempelajari perencanaan mingguan. 

2) Menentukan kegiatan  mana yang akan dilaksanakan dalam kegiatan awal, 

kegiatan inti dan kegiatan akhir dengan mempertimbangkan waktu, yaitu 

kegiatan awal  30 menit, kegiatan inti 60 menit, dan kegiatan akhir 30 menit. 

3) Menuliskan indikator dan mencantumkan nomor kode yang sesuai dengan 

kegiatan dalam perencanaan harian.  

4) Menuliskan kolom penilaian perkembangan anak dengan mencantumkan alat 

penilaian dan hasil penilaian. 
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5) Apabila kegiatan pembelajaran dilaksanakan dengan cara kelompok, maka 

guru harus menentukan kegiatan mana yang harus ditunggui dengan memberi 

tanda (*).  

6) Membuat satu kolom khusus unuk menampung nilai-nilai kewirausahaan 

yang sesuai. 

 
Tabel 7. 

Perencanaan Harian 
 

Kelompok  : B 
Semester/minggu : II/IV 

Tema   : Rekreasi 
Hari/tanggal  : Senin, 24 Januari 2011 

Waktu   : Jam 07.30 WIB – 10.00 WIB 
 

 

 

I N D I K A T O R 

 

KEGIATAN 

PEMBELAJARAN 

ALAT/ 

SUMBER 

BELAJAR 

PENILAIAN 

PERKEMBANGAN ANAK 

NILAI 

KEWIRA-

USAHAAN ALAT 

PENILAIN 

HASIL 

PENILAIAN 

 

 

 

 

 

 Mentaati peraturan 
yang ada. (sp.16) 

 Membedakan 

ciptaan-ciptaan 

Tuhan. (sp.7) 

 

 

 Membedakan kata-
kata yang mempunyai 

suku kata awal yang 

sama (misal: kaki-

kali) dan suku kata 

akhir yang sama 

(misal: nama-sama). 

(bhs.3) 

 Mengurus dirinya 

sendiri tanpa bantuan. 

Misal: makan, mandi, 

menyisir rambut, 

memasang kancing, 

mencuci dan melap 

tangan, mengikat tali 

sepatu. (fm.1) 

 Meronce dengan 
berbagai media, 

misal: bagian 

tanaman, bahan 

bekas, karton, kain 

perca, dll. (sn.8) 

 Memelihara 
lingkungan, 

misalnya: tidak 

mencoret-coret 

tembok, membuang 

UPACARA BENDERA 

±15 MENIT 
 

KEGIATAN AWAL  

 ± 15 MENIT 

 Berbaris doa masuk, 
salam. 

 TJ: membedakan 

ciptaan-ciptaan Tuhan 

 

KEGIATAN INTI 

 ± 60 MENIT 

 Menyebutkan kata-kata 
yang  mempunyai suku 

kata awal sama. 

 

 

 

 

 

 Berlomba melepas dan 

memakai baju sendiri. 

 

 

 

 

 

 

 Meronce dengan 
pelepah daun papaya. 

 

 

ISTIRAHAT 

 ± 30 MENIT 

 Mencuci tangan, 

berdoa, makan bekal, 

bermain. 
 

 

 

 

 

 

 Alat peraga 
langsung. 

 Alat peraga  

Langsung. 

 

 

 

 Alat peraga 
langsung. 

 

 

 

 

 

 

 Baju, AP 

langsung. 

 

 

 

 

 

 

 Pelepah 
daun 

papaya, 

benang. 

 

 

 Air, lap, 
bekal anak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Observasi 

 

 Penugasan 
 

 

 

 

 Penugasan 

 

 

 

 

 

 

 

 Unjuk kerja 
 

 

 

 

 

 

 

 Hasil karya 

 

 

 
 

 

 Observasi 

 

 

  

 

 

 

 

 Berorientasi 
pd tindakan 

 Berorientasi 

pd tindakan 

 

 

 

 Berorientasi 
pd tindakan 

 

 

 

 

 

 

 Mandiri 

 

 

 

 

 

 

 

 Kreatif 
 

 

 

 

 

 Berorientasi 
pd tindakan 
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sampah pada 

tempatnya, dll. 

(sp.32) 

 Membedakan 
macam-macam suara. 

(kog.4) 

 

 Mau mengemukakan 

pendapat secara 

sederhana. (sp.25) 

 Berdoa sebelum dan 
sesudah melaksana-

kan kegiatan dengan 

lebih tertib. (sp.1) 

 

 

KEGIATAN AKHIR 

 ± 30 MENIT 

 Membedakan macam-
macam suara binatang 

yang ada di kebun 

binatang 

 Mengulas kegiatan hari 

ini dan membahas 

kegiatan hari esok.  

 Doa pulang, salam.  

 

 

 

 Alat peraga  
langsung 

 

 

 Alat peraga 

langsung 

 

 Alat peraga 
langsung 

 

 

 

 

 

 Penugasan 
 

 

 

 Unjuk kerja 

 

 

 Observasi 

 

 

 

 

 Kreatif 
 

 

 

 Kreatif 

 

 

 Berorientasi 
pd tindakan 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Dari uraian di atas  telah menunjukkan bahwa perencanaan pembelajaran 

yang dibuat oleh peneliti, baik perencanaan tahunan, perencanaan semester, 

perencanaan mingguan maupun perencanaan harian sudah terintegrasi nilai-nilai 

kewirausahaan. Perencanaan tersebut kemudian diwujudkan melalui kegiatan 

pembelajaran sehari-hari di TK Muslimat Nurul Huda Pakujati. 

4.5   Pelaksanaan Pembelajaran 

Pelaksanaan pembelajaran merupakan rangkaian kegiatan yang 

dilaksanakan melalui interaksi pendidik dan peserta didik. Pendidik melaksanakan 

semua rencana yang telah disusun oleh pendidik sebelumnya melalui 

pembelajaran. Pendidik sebagai fasilitator agar terjadi interaksi antara anak didik 

dan sumber belajar, sekaligus memotivasi agar anak didik dapat tertarik dengan 

sumber belajar. Pelaksanaan pembelajaran merupakan inti dari kegiatan dalam 

pendidikan itu sendiri. 

Kegiatan pembelajaran yang terintegrasi nilai-nilai kewirausahaan 

bertujuan agar siswa mengenal dan  menerima nilai-nilai kewirausahaan sebagai 

milik mereka dan bertanggung jawab atas keputusan yang diambilnya melalui 

tahapan mengenal pilihan, menilai pilihan, menentukan pendirian, dan selanjutnya 

menjadi nilai sesuai dengan keyakinan diri.  



55 
 

 

Selama ini kegiatan pembelajaran di TK Muslimat Nurul Huda sebenarnya 

sudah mengarah pada penanaman nilai-nilai kewirausahaan, namun belum 

terprogram secara komprehensif. Dalam pelaksanaan pembelajaran pendidik juga 

sudah ada upaya untuk menanamkan nilai nilai kewirausahaan, namun belum 

optimal. Untuk itu pendidik berusaha untuk lebih mengoptimalkan melalui 

kegiatan pembelajaran yang memungkinkan bagi anak didik agar belajar aktif  

sehingga nilai-nilai kewirausahaan dapat diterima oleh anak didik dengan baik. 

Berikut merupakan gambaran pelaksanaan pembelajaran di TK Muslimat 

Nurul Huda yang berhasil diamati selama penelitian. 

Hari Senin tanggal 24 Januari 2011. Seperti biasa setiap hari Senin 
kegiatan di TK Muslimat Nurul Huda Pakujati diawali dengan  Upacara 

Bendera. Dalam pelaksanaan Upacara Bendera untuk petugas upacara 
adalah anak didik yang dtunjuk secara bergantian tiap minggu, hal ini 

bertujuan agar semua  anak belajar untuk menjadi petugas upacara. Begitu 
juga dengan pembina upacara dilakukan oleh guru secara bergantian, hari 

ini yang menjadi pembina upacara adalah Bu Gr 1. Upacara diikuti oleh 

semua siswa dengan cukup tertib. Upacara dilakukan ±15 menit. Selesai 
upacara anak-anak masuk ke kelas dan menempati tempat duduk masing-

masing, kemudian dilanjutkan dengan mengucapkan salam dan berdoa. 
Pembelajaran hari ini diawali dengan bercakap-cakap tentang benda-benda 

ciptaan Tuhan dan yang bukan ciptaan Tuhan. Anak-anak bebas 
menyebutkan sebanyak-banyaknya nama benda ciptaan Tuhan dan nama 

benda yang bukan ciptaan Tuhan. Masuk pada kegiatan inti yang pertama 
yaitu berlomba melepas dan memakai baju sendiri. Guru meminta 5 anak 

untuk maju ke depan, guru memberikan aba-aba dan pada hitungan ketiga 
anak-anak mulai melepas dan memakai kembali bajunya. Siapa yang 

paling cepat dialah yang jadi pemenangnya. Kegiatan inti yang kedua yaitu 
menyebutkan kata-kata yang mempunyai suku kata awal sama, guru 

meminta siswa untuk menyebutkan sebanyak-banyaknya kata yang 
memiliki suku kata awal sama. Beberapa siswa berusaha menyebutkan 

beberapa kata, namun ada juga siswa yang sama sekali tidak bersuara. 

Kegiatan tersebut dilaksanakan ±15 menit. Dilanjutkan dengan kegiatan 
inti yang ketiga yaitu meronce dengan pelepah daun pepaya. Guru 

menyiapkan benang dan pelepah daun pepaya yang telah dipotong-potong. 
Guru meminta anak-anak untuk mengambil benang dan potongan pelepah 

daun pepaya sebanyak 20 potong sambil belajar berhitung, kemudian 
potongan pelepah daun pepaya tersebut dironce dengan benang. Waktu 

istirahatpun tiba, seperti biasa sebelum istirahat, anak-anak membaca doa 
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bersama, kemudian mencuci tangan, dan beristirahat. Setelah istirahat 
selama 30 menit, kegiatan dilanjutkan dengan kegiatan penutup yaitu guru 

meminta kepada anak untuk membedakan macam-macam suara binatang 
yang ada di kebun binatang. Kegiatan diakhiri dengan mengulas kegiatan 

hari ini dan membahas kegiatan yang akan dilaksanakan untuk besok, 
kemudian berdoa, salam, dan pulang. 

  
Dari hasil pengamatan di atas dapat dilihat bahwa kegiatan pembelajaran 

dari awal sampai akhir sudah mengarah pada penanaman nilai-nilai 

kewirausahaan. Sebagai contoh pada pelaksanaan upacara guru memberi tugas 

kepada anak-anak untuk menjadi petugas upacara secara bergantian tiap minggu. 

Hal ini sangat baik untuk melatih keberanian anak. Kegiatan upacara juga sangat 

baik untuk menanamkan kedisiplinan, karena dalam rangkaian kegiatan upacara 

banyak sekali aturan-aturan yang mesti diikuti oleh anak didik. Selain itu juga bisa 

melatih kepemimpinan pada anak, sebagai pemimpin upacara anak dilatih untuk 

memimpin barisan agar peserta upacara bisa berbaris dengan tertib. Nilai kerja 

keras juga dapat ditanamkan melalui kegiatan upacara yaitu dapat ditunjukkan 

melalui upaya anak dalam mengikuti kegiatan upacara dengan sungguh-sungguh 

hingga selesai. 

Pada kegiatan awal yaitu bercakap-cakap tentang benda-benda ciptaan 

Tuhan  dapat menanamkan nilai kewirausahaan yakni kreatif pada anak. Menurut 

Hildebrand (1986) bercakap-cakap berarti saling mengkomunikasikan pikiran dan 

perasaan secara verbal atau mewujudkan kemampuan bahasa reseptif dan bahasa 

ekspresif. Bercakap-cakap dapat pula diartikan sebagai dialog atau sebagai 

perwujudan bahasa reseptif dan ekspresif dalam suatu situasi (Gordon & Browne, 

1985). 

Bercakap-cakap mempunyai makna penting bagi perkembangan anak 

taman kanak-kanak karena dapat meningkatkan kerterampilan berkomunikasi 
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dengan orang lain, meningkatkan keterampilan berkomunikasi dalam melakukan 

kegiatan bersama. Juga meningkatkan keterampilan menyatakan perasaan, serta 

menyatakan gagasan atau pendapat secara verbal. 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1. 

Anak sedang berlomba melepas dan memakai baju sendiri. 
 

Pada kegiatan berlomba melepas dan memakai baju sendiri anak-anak 

dilatih untuk mandiri, sehingga diharapkan anak dapat mengurus dirinya sendiri. 

Anak dilatih agar tidak mengandalkan bantuan dari orang lain. Selain itu pada 

kegiatan ini juga dapat menanamkan keberanian pada anak. Anak dilatih untuk 

berani mengikuti kegiatan yang bersifat kompetisi atau lomba. 

Pada kegiatan meronce dengan pelepah daun pepaya dapat menanamkan 

nilai kreatif pada anak. Anak diarahkan untuk bisa membuat suatu karya dari 

bahan yang tersedia, yang ada di sekitar/lingkungan anak. Selain itu melalui 

kegiatan ini dapat melatih kesabaran dan ketekunan anak, serta bisa menanamkan 

kerja keras pada anak, ditunjukkan dengan upaya anak meronce dengan sungguh-

sungguh hingga selesai. Nilai kemandirian juga dapat ditananamkan melalui 
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kegiatan ini, yakni anak melakukan kegiatan sendiri sampai selesai tanpa bantuan 

dari guru atau teman. 

Hari Selasa, 25 Januari 2011. Kegiatan diawali dengan berbaris, 
membaca doa, dan membaca ikrar Taman kanak-kanak serta salam. 

Setelah itu guru meminta anak-anak untuk berkumpul di halaman sekolah 
dan  menyanyi bersama-sama lagu “Ke Kebun Binatang”, kemudian 

melakukan senam fantasi menirukan gerakan binatang yang ada di kebun 
binatang. Anak-anak berusaha menirukan gerakan binatang sesuai 

imajinasinya. Pada kegiatan inti guru telah menyiapkan tiga kegiatan. Pada 
kegiatan inti yang pertama guru menyediakan beberapa gambar yang 

dibawahnya terdapat tulisan, anak diminta membaca tulisan yang ada di 
bawah gambar. Pada kegiatan inti yang kedua guru meminta anak untuk 

mengisi air ke dalam botol besar dan botol kecil, dan memasukkan pasir 
kedalam mangkok. Pada kegiatan inti yang ketiga yaitu membuat  mobil-

mobilan dengan kardus bekas pasta gigi. Sebelumnya guru 
mendemonstrasikan terlebih dahulu bagaimana cara membuat mobil-

mobilan dari kardus bekas pasta gigi di hadapan anak-anak. Agar semua 
anak bisa melihat proses pembuatan mobil-mobilan dengan jelas guru 

sengaja memilih kardus pasta gigi yang berukuran besar. Setelah selesai 
mendemonstrasikan cara membuat mobil-mobilan, guru  kemudian 

memberi tugas kepada anak-anak untuk membuat sendiri mobil-mobilan 
dengan kardus bekas pasta gigi seperti yang telah dicontohkan guru.. Tepat 

pada pukul 09.00 WIB anak-anak dipersilahkan untuk istirahat, setelah 
sebelumnya membaca doa dan mencuci tangan terlebih dahulu. Setelah 

istirahat kegiatan dilanjutkan dengan guru bercerita dengan gambar 
“Bermain Layang-layang”, Guru memperlihatkan gambar anak sedang 

bermain layang-layang kemudian menceritakan tentang gambar tersebut. 
Setelah selesai bercerita guru meminta salah satu anak berani maju ke 

depan untuk mengulang cerita yang telah dibawakan guru. Kegiatan 
diakhiri dengan mengulas kegiatan hari ini dan membahas kegiatan hari 

esok, lalu berdoa dan pulang. 
 

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa pada kegiatan senam fantasi dapat 

melatih kreativitas anak. Anak mampu menirukan gerakan binatang menurut 

imajinasinya tanpa diberi contoh oleh guru. Anak diberi kebebasan untuk 

menirukan gerakan binatang sesuai dengan imajinasinya. Selain itu pada kegiatan 

ini juga bisa menanamkan nilai keberanian pada anak, anak berani menunjukkan 

bahwa ia mampu menirukan gerakan binatang di depan guru dan teman-temannya.  

Anak juga mau melakukan gerakan binatang dengan ekspresi tanpa malu-malu. 
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Gambar 2. 
Anak sedang membuat mobil-mobilan dari kardus pasta gigi. 

 
Pada kegiatan membuat mobil-mobilan dari kardus bekas pasta gigi 

merupakan salah satu contoh pembelajaran dengan menggunakan metode 

demonstrasi. Metode demonstrasi merupakan metode pembelajaran yang memiliki 

3 komponen, yaitu: menunjukkan (showing), mengerjakan (doing), dan 

menjelaskan (telling). Artinya dalam memberikan pembelajaran guru harus 

menunjukkan, mengerjakan, dan menjelaskan apa yang dilakukannya. Dengan 

kegiatan demonstrasi, guru dapat meningkatkan pemahaman anak melalui 

penglihatan dan pendengaran. Anak diminta untuk memperhatikan dan 

mendengarkan baik-baik semua keterangan guru sehingga ia lebih paham tentang 

cara mengerjakan sesuatu. 

Metode demonstrasi merupakan salah satu metode untuk memberikan 

pengalaman belajar agar anak dapat menguasai materi pelajaran dengan baik. 

Melalui kegiatan demonstrasi anak dibimbing untuk menggunakan mata dan 
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telinganya secara terpadu, sehingga hasil pengamatan kedua indera itu dapat 

menambah penguasaan materi pelajaran yang diberikan. 

Nilai kewirausahaan yang dapat diintegrasikan melalui kegiatan ini antara 

lain: (1) Mandiri: anak dapat mengerjakan tugas sendiri dengan baik sampai 

selesai tanpa bantuan dari orang lain, anak dapat menyiapkan peralatan yang akan 

digunakan dan membereskan peralatan setelah digunakan. (2) Kreatif: anak dapat 

membuat hasil karya yang berbeda dengan anak lain, anak dapat 

menggunakan/memanfaatkan bahan yang tersedia di kelas. (3) Berani mengambil 

resiko: anak mau melakukan pekerjaan/tugas yang beresiko, dalam kegiatan ini 

misalnya : menggunting, menempel dan sebagainya. (4) Berorientasi pada 

tindakan: anak mampu mengerjakan tugas dengan baik sesuai dengan arahan guru. 

(5) Kepemimpinan: anak mampu menegur teman yang dianggap salah dalam 

mengerjakan tugas. (6) Kerja keras: anak memperhatikan penjelasan guru dengan 

sungguh-sungguh sehingga dapat memahami tugas yang diberikan, anak  dapat 

mengerjakan tugas sampai selesai. 

Hari Rabu, 26 januari 2011. Seperti biasa sebelum memasuki kelas 
anak-anak berbaris, membaca doa dan membaca ikrar Taman Kanak-

kanak serta salam. Untuk kegiatan pembuka guru meminta anak-anak 
untuk menyanyi “Naik-naik ke Puncak Gunung” sambil menggerakkan 

badan. Dilanjutkan dengan bercerita tentang nama-nama orang yang 
pernah rekreasi bersama. Guru meminta anak untuk berani maju ke depan 

menceritakan pengalamannya saat rekreasi bersama dan siapa saja yang 
ikut berrekreasi. Memasuki kegiatan inti yang pertama guru menyediakan 

majalah yang berisi gambar-gambar suasana kota, desa, pesisir dan 
pegunungan serta tulisan kota, desa, pesisir dan pegunungan. Anak 

diminta untuk menarik garis dari gambar ke tulisan yang sesuai. Pada 
kegiatan inti yang kedua guru menyiapkan peralatan antara lain: kertas 

bergambar baju renang, alat cocok/jarum, dan bantalan/busa. Guru 
memberi tugas kepada anak-anak untuk mencocok gambar baju renang 
mengikuti garis/pola, kemudian merobek mengikuti pola yang dicocok, 

kemudian setelah selesai gambar tersebut ditempel di buku. Sebelum anak-
anak melakukan kegiatan mencocok tidak lupa guru mengingatkan agar 

anak-anak berhati-hati dalam menggunakan alat mencocok/ jarum. 
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Dilanjutkan dengan kegiatan inti yang ketiga yaitu mewarnai gambar 
dengan teknik linier. Guru menyiapkan gambar ikan di akuarium yang 

belum diwarnai, kemudian membagikan kepada anak-anak. Setelah anak 
mendapat gambar, anak diberi tugas untuk mewarnai gambar tersebut 

dengan teknik linier menggunakan pensil warna masing-masing. Anak 
bebas memilih pensil warna yang sisukai. Setelah kegiatan inti selesai 

anak-anak membaca doa mau makan kemudian mencuci tangan dan 
beristirahat. Pembelajaran dilanjutkan setelah istirahat yaitu bercakap-

cakap tentang menjaga lingkungan tempat rekreasi. Kegiatan ditutup 
dengan mengulas kegiatan hari ini dan membahas kegiatan untuk hari 

esok, kemudian membaca doa, salam dan pulang. 
 

Salah satu kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan pada uraian diatas 

adalah mewarnai gambar ikan dalam akuarium dengan teknik linier yang 

merupakan salah satu contoh pembelajaran yang menggunakan metode pemberian 

tugas. Metode pemberian tugas dapat digunakan untuk menanamkan nilai-nilai 

kewirausahaan pada anak, karena metode ini sangat baik untuk melatih anak 

bertanggung jawab atas tugas yang diberikan kepadanya.  

Gambar 3. 

Anak sedang mewarnai gambar dengan teknik linier 
dan contoh hasil karya anak. 
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Anak-anak akan mengerjakan tugas yang diberikan guru dengan senang 

dan sungguh-sungguh apabila anak juga diberi kebebasan. Dalam kegiatan di atas 

anak diberi kebebasan untuk memilih warna yang disukai. Ada beberapa anak 

yang hanya menggunakan satu warna, ini menunjukkan anak tersebut kurang 

memiliki kreativitas, atau bisa juga disebabkan anak tidak berselera atau malas 

untuk mengerjakan tugas. 

Kegiatan pembelajaran dengan metode pemberian tugas di atas 

memberikan kesempatan kepada anak untuk melaksanakan tugas berdasarkan 

petunjuk dari guru. Tugas yang diberikan guru disesuaikan dengan kemampuan 

anak, sehingga anak dapat mengerjakan tugas dengan tuntas. Tujuan dari metode 

ini adalah agar anak memiliki rasa tanggung jawab untuk melaksanakan tugas 

dengan sebaik-baiknya. Anak dilatih untuk mengerjakan tugas sendiri, sehingga 

anak menjadi mandiri. Guru bertugas untuk menyiapkan alat yang dibutuhkan, 

mengamati kegiatan anak,  membimbing anak yang mengalami kesulitan, dan 

memberikan motivasi pada anak, misalnya melalui pujian. 

Metode pemberian tugas merupakan salah satu metode untuk memberikan 

pengalaman belajar bagi anak yang dapat meningkatkan cara belajar yang lebih 

baik dan memantapkan penguasaan perolehan hasil belajar. Pemberian tugas 

merupakan tahap yang paling penting dalam mengajar, karena dengan metode ini 

guru akan memperoleh umpan balik tentang kualitas hasil belajar anak. 

Pemberian tugas bila dirancang secara tepat akan meningkatkan cara 

belajar yang lebih baik. Dalam melaksanakan tugas anak dibimbing untuk dapat 

menyelesaikan tugas agar memperoleh pemantapan penguasaan, dan memperbaiki 

kesalahan cara belajar. Pemberian tugas yang diberikan secara teratur, berkala dan 
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ajeg akan menanamkan kebiasaan dan sikap belajar yang positif, yang pada 

gilirannya dapat memotivasi anak untuk belajar sendiri, berlatih sendiri, dan 

mempelajari kembali sendiri. Pemberian tugas yang secara tepat dan dirancang 

secara seksama dapat menghasilkan prestasi belajar yang optimal. Prestasi belajar 

yang optimal akan menjadi landasan yang kuat dalam memasuki kegiatan belajar 

lebih lanjut. 

Pemberian tugas merupakan metode yang paling tepat untuk 

mengembangkan keterampilan motorik (motorik kasar dan motorik halus) dan 

meningkatkan keterampilan berfikir, meliputi kemampuan berfikir yang sederhana 

sampai kemampuan berfikir yang kompleks, yakni kemampuan mengingat sampai 

dengan kemampuan memecahkan masalah. Selain itu pemberian tugas juga dapat 

mengembangkan kemampuan berbahasa, kemampuan berhitung, dan sebagainya. 

Nilai kewirausahaan yang dapat diintegrasikan melalui kegiatan di atas 

antara lain: (1) Mandiri: anak dapat mengerjakan tugas sendiri sampai selesai, 

anak dapat menyiapkan peralatan yang mereka butuhkan serta mampu 

membereskan peralatan setelah digunakan. (2) Kreatif: anak dapat menggunakan 

peralatan/bahan yang tersedia dengan baik, anak dapat membuat karya yang  

berbeda antara satu anak dengan anak yang lain. (3) Berani mengambil resiko: 

anak mau melaksanakan tugas yang diberikan guru dengan baik meskipun tugas 

yang diberikan dianggap sulit. (4) Berorientasi pada tindakan: anak dapat 

mengerjakan tugas yang diberikan guru dengan baik sesuai dengan penjelasan 

atau petunjuk dari guru. (5) Kepemimpinan: anak mampu menegur teman yang 

dianggap salah, anak mau membantu teman yang mengalami kesulitan. (6) Kerja 
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keras: anak mengerjakan tugas yang diberikan guru dengan sungguh-sungguh dan 

berusaha menyelesaikan tugasnya tepat waktu. 

Hari Kamis, 27 Januari 2011. Kegiatan diawali dengan berbaris, 
berdoa, membaca ikrar Taman Kanak-kanak dan salam. Kemudian guru 

mengajak anak-anak untuk berkumpul di halaman sekolah. Guru membuat 
garis start dan garis finish. Lima anak maju secara bergantian untuk 

berlomba berlari sambil melompat. Anak-anak nampak bersemangat untuk 
mengikuti lomba. Kegiatan dilanjutkan dengan bercakap-cakap tentang 

tidak menyakiti binatang di kebun binatang, apa saja yang boleh dan tidak 
boleh dilakukan terhadap binatang yang ada di kebun binatang. Masuk 

pada kegiatan inti yang pertama yaitu membuat gambar rekreasi dan 
menceritakan gambar dengan beberapa coretan. Anak diberi kebebasan 

untuk menggambar tempat rekreasi menurut imajinasi mereka kemudian 
guru meminta anak untuk menceritakan gambar yang telah dibuat dengan 

bebeberapa  coretan atau tulisan yang berbentuk huruf. Dilanjutkan dengan 
kegiatan inti yang kedua yaitu membuat gambar dengan teknik 4M secara 

berkelompok. Guru menyiapkan alat-alat yang akan digunakan antara lain: 
kertas lipat, gunting, dan lem. Guru meminta kepada anak-anak untuk 

membuat kelompok-kelompok kecil (terdiri dari 3-4 anak). Perwakilan 
dari masing-masing kelompok diminta untuk mengambil peralatan yang 

dibutuhkan. Setelah masing-masing kelompok sudah mengambil alat, 
kemudian guru meminta kepada anak-anak untuk mengerjakan tugas 

sesuai dengan perintah guru yaitu membuat gambar dengan teknik 4M. 

Guru mengamati cara kerja anak. Setelah ±20 menit  guru meminta 
masing-masing kelompok untuk mengumpulkan hasil karyanya. Nampak 

beberapa kelompok ada yang belum berhasil menyelesaikan tugas tepat 
pada waktunya. Pada kegiatan inti yang ketiga guru memberikan tugas 

kepada anak-anak untuk menunjukkan kejanggalan suatu gambar dengan 
cara memberi tanda silang (x) pada gambar yang janggal dan memberi 

tanda conteng (√) pada gambar yang benar. Setelah kegiatan inti selesai 
anak-anak kemudian berdoa, mencuci tangan dan istirahat. Setelah 
istirahat kegiatan dilanjutkan dengan tanya jawab tentang nama-nama 

bulan dalam satu tahun. Dilanjutkan dengan mengulas kegiatan hari ini 
dan membahas tentang kegiatan yang akan dilaksanakan besok, kemudian 

berdoa, salam, dan pulang. 
 

Salah satu kegiatan yang dapat dilihat pada uraian diatas adalah membuat 

gambar dengan teknik 4 M (Melipat, Menggunting. Menempel dan Menggambar), 

Kegiatan tersebut dilakukan secara berkelompok yang terdiri dari 3-4 anak. 

Kegiatan pembelajaran secara berkelompok/kooperatif sangat baik untuk 

menanamkan nilai-nilai kewirausahaan pada anak. Cohen (dalam Masitoh, dkk, 
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2009:7.24) mendefinisikan strategi belajar kooperatif sebagai suatu strategi 

pembelajaran yang melibatkan anak-anak untuk bekerja sama dalam kelompok 

kecil, dan setiap anak dapat berpartisipasi dalam tugas-tugas bersama yang telah 

ditentukan dengan jelas, tetapi tidak terus menerus, dan supervisi diarahkan secara 

langsung oleh guru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 

Anak sedang  membuat gambar dengan teknik 4 M secara berkelompok.  

 

Dengan metode kerja kelompok anak-anak belajar untuk bertanggung 

jawab atas tugas yang diberikan kepadanya, belajar bekerja sama dengan orang 

lain, belajar menerima dan menghargai orang lain, saling membantu, bisa 

menerima kelebihan dan kekurangan orang lain,  belajar menerima saran dan 

kritik dari orang lain, dan yang tak kalah penting dengan kerja kelompok anak 

dapat berkomunikasi dan memecahkan masalah bersama-sama. 
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Dalam menentukan anggota dalam satu kelompok kerja, guru harus bisa 

menggabungkan antara anak yang satu dengan yang lain yang memiliki sifat 

berbeda, misalnya: anak yang pendiam dengan anak yang pandai bicara, anak 

yang pemalu dengan anak yang pemberani, anak yang aktif dan anak yang pasif, 

dan sebagainya. Guru tidak boleh membedakan jenis kelamin, usahakan dalam 

satu kelompok ada anak laki-laki dan juga ada anak perempuan. 

Adapun  jumlah anggota dalam kelompok kecil terdiri dari 2 sampai 4 

anak, sedangkan untuk kelompok besar  dapat dilakukan oleh seluruh anak dalam 

kelas. Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan melalui metode kerja kelompok 

kecil antara lain: 4 M (Melipat, Menggunting. Menempel dan Menggambar), 

membuat lukisan bersama, membuat bentuk-bentuk bangunan dari kubus/balok-

balok, dan sebagainya. Sedangkan untuk kerja kelompok besar bisa berupa: 

membersihkan ruang kelas bersama-sama, menata ruang kelas, menghias ruang 

kelas untuk acara tertentu, dan sebagainya.  

Pada kegiatan membuat gmabar dengan teknik 4M yang dilaksanakan oleh 

anak didik TK Muslimat Nurul Huda Pakujati peneliti menjumpai bahwa dalam 

bekerja sama ada anak yang belum bisa menerima kekurangan orang lain, tidak 

bisa menghargai orang lain, ada yang bisa mengatur teman-temannya, ada yang 

sudah mampu bekerja sama, meskipun hasilnya belum memuaskan, namun yang 

paling penting adalah anak dapat mengambil nilai-nilai positif dari kegiatan 

bekerja kelompok tersebut. 

Nilai kewirausahaan yang dapat diintegrasikan melalui kegiatan di atas 

antara lain: (1) Mandiri: anak mampu melaksanakan tugas membuat gambar 

dengan teknik 4M secara berkelompok hingga selesai tanpa bantuan guru.(2) 



67 
 

 

Kreatif: anak mampu menciptakan ide-ide kreatif dan mampu membuat karya-

karya yang berbeda dari kelompok lain.(3) Berani mengambil resiko: anak mau 

dan mampu melaksanakan tugas-tugas 4M (menggambar, menempel, 

menggunting, dan menempel) dengan baik. (4) Berorientasi pada tindakan: anak 

mampu melaksanakan kegiatan membuat gambar dengan teknik 4M secara 

berkelompok sesuai dengan perintah guru. (5) Kepemimpinan: anak dapat 

memimpin/mengatur teman-temannya namun tetap dapat bekerjasama, anak dapat 

menegur teman yang dianggap salah. (6) Kerja keras: anak dapat menyelesaikan 

tugas kelompok dan bekerja dengan sungguh-sungguh, anak bertanggung jawab 

atas tugas yang diberikan kelompok kepadanya 

Hari Jum’at tanggal 28 Januari 2011. Seperti biasa setiap hari 
Jum’at kegiatan diawali dengan senam bersama, senam untuk hari ini 

adalah senam ”Cerdas Ceria” sesuai permintaan anak-anak. Setelah selesai 
senam bersama anak-anak masuk ke kelas, berdoa dan salam. Kemudian 

dilanjutkan dengan tanya jawab tentang perbuatan yang benar dan yang 
salah pada saat rekreasi. Memasuki kegiatan inti yang pertama yaitu 

melipat kertas membuat perahu layar. Guru mempersilahkan kepada anak 
untuk mengambil kertas lipat di meja, anak bebas memilih warna kertas 

yang disukai.  Guru mendemonstrasikan cara melipat kertas membuat 
perahu layar secara bertahap dengan ukuran kertas yang besar agar semua 

anak bisa melihat dengan jelas, anak-anak mengikuti petunjuk dari guru. 
Guru membantu beberapa anak yang mengalami kesulitan. Setelah selesai 

melipat kemudian hasil lipatan ditempel di buku. Kegiatan inti yang kedua 
yaitu memasang puzzel bentuk kendaraan. Anak-anak diminta untuk 

membongkar dan memasang kembali puzzel bentuk kendaraan yang telah 
disediakan guru. Dilanjutkan dengan kegiatan inti yang ketiga yaitu 

mencocok gambar topi rekreasi. Guru menyiapkan kertas, alat 
mencocok/jarum, bantalan dan lem. Anak-anak diberi tugas untuk 

membuat pola gambar topi sendiri, kemudian mencocok pola gambar topi 
yang telah mereka buat dan menempelkannya di buku. Waktu istirahatpun 

tiba, anak-anak berdoa, mencuci tangan lalu  beristirahat. Setelah istirahat 
kegiatan dilanjutkan dengan bercakap-cakap tentang bagian-bagian 

kendaraan. Anak-anak menyebutkan bagian-bagian kendaraan yang telah 
mereka ketahui. Untuk menambah pengetahuan anak, guru menambahkan 
dengan menyebutkan beberapa bagian kendaraan yang belum disebutkan 

oleh anak. Setelah bercakap-cakap selama ±15 menit kegiatan dilanjutkan 
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dengan mengulas kegiatan hari ini dan membahas kegiatan untuk hari 
esok, lalu berdoa, salam, dan pulang. 

 
Dari uraian diatas, salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah senam 

bersama yang diikuti oleh seluruh anak didik. Selain untuk melatih motorik anak, 

pada kegiatan ini juga memiliki nilai kewirusahaan yakni kerja keras, ditunjukkan 

dengan anak mau untuk mengikuti gerakan-gerakan senam dengan sungguh-

sungguh dari awal sampai akhir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. 

Anak sedang melipat kertas membuat perahu layar. 
 

Pada kegiatan melipat kertas membuat perahu layar anak dilatih kesabaran 

dan ketekunan. Selain itu ada beberapa nilai kewirausahaan yang dapat 

diintegrasikan melalui kegiatan ini antara lain: (1) Kemandirian: anak mampu 

melipat keras sendiri tanpa bantuan guru, (2) Berorientasi pada tindakan: anak 

mampu melipat kertas dengan benar sesuai petunjuk dari guru, (3). Kerja keras: 

anak melipat kertas dengan tekun dan sungguh-sungguh. 
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Pada kegiatan membongkar dan memasang puzzel anak dilatih kesabaran 

dan juga kerja keras, ditunjukkan dengan anak memasang puzzel dengan sungguh-

sungguh sehingga menjadi bentuk yang utuh. Begitu juga pada kegiatan 

mencocok gambar, selain melatih kesabaran dan ketekunan anak juga dilatih kerja 

keras, ditunjukkan dengan kemampuan anak mencocok gambar dengan sungguh-

sungguh hingga selesai. Selain itu anak juga dilatih keberanian untuk memegang 

benda yang berbahaya (alat pencocok/jarum). 

Hari Sabtu, 29 Januari 2011. Sebelum anak-anak masuk ke kelas 
berbaris terlebih dahulu membaca ikrar Taman Kanak-kanak, berdoa dan 

salam. Kegiatan awal dimulai dengan senam fantasi menirukan gerakan 
ombak di lautan, pohon kelapa di pantai yang tertiup angin, kemudian 

dilanjutkan dengan bercerita tentang pengalaman berekreasi dengan 
keluarga. Guru meminta beberapa anak untuk maju ke depan secara 

bergantian dan menceritakan pengalamannya saat berekreasi dengan 
keluarga. Untuk kegiatan inti guru telah menyiapkan tiga kegiatan. 

Kegiatan inti yang pertama guru memberi tugas kepada anak-anak untuk 
meniru membuat gambar baju renang seperti yang telah dibuat oleh guru. 

Meskipun demikian guru memberikan kebebasan kepada anak untuk 
melengkapi gambar yang telah dibuat. Pada kegiatan inti yang kedua guru 

memberi tugas kepada anak-anak untuk mengerjakan maze anak yang 
akan menuju ke kolam renang (gambar sudah ada di majalah). Pada 

kegiatan inti yang ketiga guru meminta anak untuk membuat kelompok-
kelompok kecil, tiap kelompok terdiri dari 3-4 anak. Guru memberi tugas 

kepada masing-masing kelompok untuk membuat bangunan tempat 
rekreasi dengan balok-balok yang telah disediakan. Waktu telah 

menunjukkan pukul 09.00 WIB, sudah waktunya anak-anak untuk 
beristirahat, anak-anak kemudian berdoa, mencuci tangan dan istirahat. 

Setelah selesai istirahat kegiatan dilanjutkan dengan tanya jawab tentang 
mengapa perlu rekreasi dan bercakap-cakap tentang manfaat rekreasi, 

kemudian dikhiri dengan mengulas kegiatan hari ini dan membahas 
kegiatan hari esok, lalu berdoa, salam, dan pulang. 

 

Salah satu kegiatan yang dapat dilihat pada uraian diatas adalah bercerita 

tentang pengalaman berekreasi bersama keluarga. Kegiatan bercerita dapat 

menanamkan nilai kreatif pada anak. Anak terlatih untuk kreatif menggunakan 

bahasa secara lisan. Melalui kegiatan bercerita anak bisa membagi pengalaman 

atau informasi kepada temann-temannya. Melalui kegiatan ini juga bisa melatih 
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keberanian anak, anak berani menceritakan pengalamannya kepada teman atau 

guru di depan kelas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. 

Anak sedang membuat bangunan tempat rekreasi dengan balok-balok. 

 

Kegiatan berikutnya adalah membuat bangunan tempat rekreasi dengan 

balok-balok secara berkelompok. Melalui kegiatan tersebut peneliti mendapati 

bahwa pada saat anak mengerjakan tugas membuat bangunan tempat rekreasi 

secara berkelompok tumbuh sikap kerjasama diantara mereka. Mereka terlihat 

serius dalam menyusun balok-balok dan tidak saling berebut satu sama lain. 

Selain itu melalui kegiatan ini muncul fantasi-fantasi dan ide-ide kreatif dalam diri 

anak. 

Nilai kewirausahaan yang dapat diintegrasikan melalui kegiatan di atas 

antara lain: (1) Mandiri: anak dapat melaksanakan tugas membuat bentuk 

bangunan tempat rekreasi secara berkelompok tanpa bantuan guru, anak mau 

membereskan peralatan yang akan digunakan dan membereskan kembali 

peralatan setelah digunakan. (2) Kreatif: anak mampu menyusun balok-balok 

menjadi sebuah bangunan yang berbeda dari kelompok lain. Anak mamnpu 
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memunculkan ide-ide kreatif atau fantasinya dalam membuat suatu bentuk 

bangunan. (3) Berani  mengambil resiko: anak mau melakukan tugas kelompok 

yang diberikan guru tanpa memilih-milih teman. (4) Beorientasi pada tindakan: 

anak mampu menyusun sendiri balok-balok yang tersedia menjadi sebuah 

bangunan sesuai keinginannya. (5) Kepemimpinan: anak dapat dapat bekerjasama 

dengan teman (tidak sendiri-sendiri), anak dapat mengarahkan teman dan 

menegur teman yang dianggap salah. (6) Kerja keras: anak mampu membuat 

bangunan dari balok-balok sampai selesai, anak bersungguh-sungguh dalam 

menyusun balok-balok. 

Hari Senin, 31 Januari 2011. Seperti biasa setiap hari Senin 
kegiatan dimulai dengan pelaksanaan Upacara Bendera. Setelah selesai 

upacara anak-anak masuk ke kelas, lalu berdoa dan memberi salam. Tema 
hari adalah ”Pekerjaan”. Kegiatan awal dimulai dengan menyanyi bersama 

lagu ”Perahu Nelayan”.  Memasuki kegiatan inti yang pertama yaitu 
menggunting pola baju nelayan yang dibuat sendiri. Guru memberi tugas 

kepada anak untuk membuat pola baju nelayan pada kertas yang telah 
disediakan, selanjutnya pola yang telah dibuat olah anak digunting dan 

ditempel di buku. Kegiatan inti yang kedua guru memberi tugas kepada 
anak untuk mengurutkan gambar  perahu dari 1-10. Kegiatan inti yang  

ketiga guru menyiapkan peralatan utnuk eksperimen mencampur warna, 
antara lain: botol berisi air sumba berwarna merah, kuning dan biru, gelas. 

Guru meminta 3-4 anak secara bergantian  untuk melakukan sendiri 
eksperimen mencampur warna. Secara bergantian tiap kelompok 

melakukan eksperimen mencampur warna dan menjelaskan perubahan 
warna yang terjadi, misalnya : merah dan kuning menjadi orange, biru dan 

kuning menjadi hijau, merah dan biru menjadi ungu, dan sebagainya. 
Kelihatan dari wajah mereka seakan takjub melihat perubahan warna yang 

terjadi. Mereka terlihat senang ketika melakukan eksperimen. Mereka 
merasa puas karena dapat melakukan sendiri ekperimen tersebut.   Setelah 

kegiatan eksperimen mencampur warna selesai, guru mengadakan tanya  
jawab tentang hasil kegiatan mencampur warna yang telah dilakukan anak-

anak. Anak yang dapat menjawab dengan benar diberi pujian, dan anak 
yang belum bisa menjawab dengan benar diberi bimbingan dan motivasi. 

Tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 09.00 WIB, sudah 
waktunya anak-anak beristirahat. Anak-anak kemudian berdoa, mencuci 
tangan dan beristirahat. Setelah istirahat kegiatan dilanjutkan dengan 

mengucap syair ”Nelayan”, kemudian guru meminta anak-anak untuk 
menirukan suara ombak di laut dan suara kapal laut. Selanjutnya bersama-
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sama mengulas kegiatan hari ini dan membahas kegiatan hari esok, 
kemudian berdoa, mengucap salam, dan pulang. 

Salah satu kegiatan yang dapat dilihat pada uraian di atas adalah 

eksperimen mencampur warna secara berkelompok. Kegiatan pembelajaran 

dengan metode eksperimen secara berkelompok juga dapat dilakukan guna 

menanamkan nilai-nilai kewirausahaan. Metode eksperimen merupakan metode 

pembelajaran dimana anak melakukan suatu percobaan untuk membuktikan 

sesuatu yang telah dipelajari. Tujuan dari metode ini adalah agar anak 

memperoleh pengalaman, pengetahuan, dan dapat menjelaskan tentang proses 

terjadinya sesuatu. Selain itu juga untuk membuktikan tentang kebenaran sesuatu. 

Dalam kegiatan ini anak melakukan bercobaan sendiri agar anak memperoleh 

pengalaman langsung, guru hanya menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. 

Anak sedang melakukan eksperimen mencampur warna 

 

Melalui kegiatan tersebut selain untuk memperkenalkan berbagai macam 

warna, anak juga dilatih untuk melakukan suatu percobaan sendiri dan 
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menemukan jawaban atas uji cobanya tersebut. Anak-anak dapat mengetahui 

secara langsung proses terjadinya sesuatu (perubahan warna). Dengan demikian 

anak akan memperoleh pengalaman langsung, dan hal ini sangat baik untuk anak-

anak karena anak akan mudah mengingat suatu hal. 

Nilai kewirausahaan yang dapat diintegrasikan melalui kegiatan di atas 

antara lain: (1) Mandiri: anak dapat melaksanakan sendiri kegiatan eksperimen 

tanpa bantuan guru, anak dapat menyiapkan peralatan yang akan digunakan untuk 

kegiatan eksperimen, dan dapat membereskannya kembali setelah selesai 

melaksanakan kegiatan eksperimen. (2) Kreatif: anak mau mengajukan pertanyaan 

kepada teman/guru setiap melihat sesuatu yang aneh. (3) Berani mengambil 

resiko: anak mau mengambil resiko ketika malaksanakan kegiatan eksperimen, 

misalnya : baju menjadi kotor atau basah, dan sebagainya. (4) Berorientasi pada 

tindakan : anak mampu melaksanakan sendiri percobaan dan menemukan jawaban 

atas uji cobanya tersebut, (5) Kepemimpinan: anak mampu melaksanakan 

kegiatan eksperimen bersama teman (kerja kelompok), anak mampu menegur 

teman yang melakukan kesalahan. (6) Kerja keras: anak mampu melaksanakan 

kegiatan eksperimen dengan sungguh-sungguh, anak mau bertanya kepada 

teman/guru jika melihat atau mendengar sesuatu yang belum diketahui. 

Anak-anak perlu diberikan kegiatan untuk mengerjakan tugas kelompok 

agar terbiasa bekerja sama dengan orang lain, belajar bertanggung jawab, mau 

menerima kekurangan, dan menghargai hasil karya orang lain. Selain itu melalui 

strategi belajar kelompok ini anak akan memperoleh manfaat, antara lain: 

meningkatkan perasaan dan harga diri yang positif serta meningkatkan 

keterampilan sosial anak, meningkatkan kemampuan anak dalam mengerjakan 
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tugas kelompok, meningkatkan toleransi di antara anak, dan meningkatkan 

kemampuan berbicara, mengambil prakarsa, membuat pilihan, dan 

mengembangkan kebiasaan belajar sepanjang hayat. (Masitoh, dkk, 2009:7.25) 

Meskipun pelaksanaan pembelajaran kewirausahaan secara berkelompok 

dianggap paling tepat untuk menanamkan nilai-nilai kewirausahaan bukan berarti 

kegiatan pembelajaran secara individu tidak perlu dilaksanakan. Kegiatan 

pembelajaran secara individu juga dapat dimanfaatkan untuk menanamkan nilai-

nilai kewirausahaan jika dilaksanakan dengan benar. Kegiatan pembelajaran 

kewirausahaan dapat dilaksanakan dengan berbagai metode yang ada di Taman-

Kanak-kanak. 

Hari Selasa, 1 Februari 2011. Kegiatan diawali dengan berbaris, 
membaca ikrar Taman Kanak-kanak, berdoa, dan salam. Dilanjutkan 

dengan menyanyi lagu ”Naik Delman” sambil menggerakkan badan untuk 
merangsang motorik anak, kemudian mengucap syair ”Pak Kusir”. 

Memasuki kegiatan inti yang  pertama yaitu membentuk dengan plastisin. 
Anak-anak bebas membuat bentuk alat pekerjaan dengan palstisin yang 

tesedia sesuai dengan imajinasi mereka. Pada kegiatan inti yang kedua 
guru memberi tugas kepada anak untuk mencocok gambar baju dinas yang 

dibuat guru. Guru meminta anak-anak untuk mengambil sendiri peralatan 
yang dibutuhkan, antara lain: gambar baju dinas, alat mencocok/jarum, 

bantalan/busa. Guru tidak lupa mengingatkan kepada anak-anak untuk 
hati-hati menggunakan alat mencocok/jarum. Setelah selesai dicocok 

gambar tersebut kemudian ditempel di buku masing-masing. Kegiatan inti 
yang ketiga yaitu tanya jawab tentang kapan/jam berapa orang berangkat 

dan pulang kerja. Guru meminta salah satu anak untuk memutar jarum jam 
yang disediakan guru untuk menunjukkan jam berapa orang berangkat dan 

pulang kerja. Saat istirahat tiba guru mempersilahkan anak-anak untuk 
beristirahat setelah sebelumnya membaca doa dan mencuci tangan terlebih 

dahulu. Setelah istirahat kegiatan dilanjutkan dengan memberi tugas 
kepada anak untuk menirukan kata-kata yang diucapkan guru, kemudian 

dilanjutkan dengan menyebutkan nama-nama hari orang berangkat kerja. 
Setelah itu bersama-sama mengulas kegiatan hari ini dan membahas 

kegiatan untuk hari esok, kemudian berdoa, salam, dan pulang. 
 

Berdasarkan uraian diatas kegiatan yang diamati oleh peneliti salah 

satunya adalah membentuk dengan plastisin. Melalui kegiatan ini dapat 
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diintegrasikan nilai kemandirian, anak dapat membuat bentuk dengan plastisin 

sendiri tanpa bantuan orang lain. Selain itu juga melalui kegiatan ini anak dilatih 

untuk kreatif, anak mampu membuat bentuk dengan plastisin sesuai dengan 

imajinasinya, dan juga mampu membuat bentuk yang berbeda dari teman-

temannya. Nilai berani menanggung resiko juga dapat diintegrasikan melalui 

kegiatan ini, anak mau menggunakan plastisin tanpa takut menjadi kotor atau bau.  

 

Gambar 8. 
Anak sedang mencocok gambar baju dinas. 

 
Pada kegiatan mencocok gambar baju dinas anak dilatih untuk mandiri, 

anak mampu mencocok sendiri pola gambar baju sampai selesai tanpa bantuan 

orang lain. Selain itu anak juga dilatih berani, anak berani memegang dan 

menggunakan benda berbahaya (alat mencocok/jarum). Kerja keras juga dapat 

ditanamkan melalui kegiatan ini, yakni anak mencocok gambar dengan sungguh-

sungguh sampai selesai. Anak dilatih untuk bertanggung jawab untuk 

menyelesaikan tugas yang diberikan guru kepadanya. 
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Hari Rabu, tanggal 2 Februari 2011. Seperti biasa sebelum 
memasuki kelas anak-anak terlebih dahulu berbaris, membaca ikrar taman 

Kanak-kanak, berdoa dan memberi salam. Untuk mengawali kegiatan hari 
ini guru menyalakan tape recorder  dan meminta anak untuk 

menggerakkan badan sesuai irama musik yang didengar. Dilanjutkan 
dengan tanya jawab tentang mengapa orang harus bekerja. Memasuki 

kegiatan inti yang pertama guru memberi tugas kepada anak-anak untuk 
membuat bentuk-bentuk geometri dengan pensil di buku masing-masing, 

selanjutnya anak boleh memberi warna pada bentuk geometri yang telah 
dibuat. Kegiatan inti yang kedua adalah berlomba memasukkan benang 

wol ke dalam jarum sulam. Guru menyiapkan benang wol dan jarum 
sulam yang akan digunakan, kemudian guru meminta lima anak untuk 

maju ke depan mengambil benang wol dan jarum sulam, kemudian guru 
membunyikan peluit tanda lomba memasukkan benang dimulai. Siapa 

yang lebih dulu mampu memasukkan benang ke dalam jarum itulah yang 
jadi pemenangnya. Demikian seterusnya hingga semua anak telah 

mengikuti lomba. Kegiatan inti selanjutnya adalah menjahit baju dinas 
dengan benang wol yang telah dimasukkan ke dalam jarum sulam oleh 

anak tadi pada saat lomba. Guru menyiapkan pola baju dinas yang telah 

dilobangi (±15 lobang) dan anak membagikannya pada anak-anak. 
Sebelum anak-anak mulai menjahit terlebih dahulu guru 

mendemonstrasikan cara menjahit pola baju dinas di depan kelas dengan 
pola baju dinas yang besar sehingga semua anak dapat melihat dengan 

jelas, anak-anak memperhatikan dengan seksama. Setelah selesai 
berdemonstrasi guru mempersilahkan anak untuk menjahit pola baju dinas 

masing-masing. Beberapa anak sudah bisa menjahit dengan baik meskipun 
masih nampak hati-hati, sementara itu ada juga anak yang masih 

mengalami kesulitan dan guru mencoba mengarahkan agar nantinya anak 
bisa menjahit sendiri. Tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 09.00 

WIB, sudah waktunya istirahat, anak-anakpun membaca doa, mencuci 
tangan, kemudian istirahat. Setelah istirahat kegiatan dilanjutkan dengan 

bercerita tentang pengalaman pergi ke puskesmas bersama ibu. Guru 
meminta beberapa anak untuk maju ke depan dan menceritakan 

pengalamannya pergi ke puskesnas bersama ibu, dilanjutkan dengan tanya 
jawab tentang mana yang benar dan yang salah pada suatu persoalan (pada 

saat kita sakit). Kegiatan diakhiri dengan mengulas kegiatan hari ini dan 
membahas kegiatan hari esok, kemudian berdoa, dan pulang. 

Berdasarkan uraian di atas salah satu kegiatan yang diamati oleh  peneliti 

yaitu bergerak bebas mengikuti irama musik yang didengar. Melalui kegiatan ini 

dapat diintegrasikan nilai kreatif pada anak, anak dapat menggerakkan anggota 

tubuhnya mengikuti irama musik yang didengar sesuai kreasi dan keinginan anak 
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tanpa diberi contoh oleh guru. Selain itu dapat melatih keberanian anak, anak mau 

menggerakkan badan di depan guru dan teman-temannya tanpa malu-malu. 

Pada kegiatan lomba memasukkan benang wol ke dalam jarum sulam, 

anak dilatih untuk mandiri, anak mampu memasukkan memasukakkan benang 

wol ke dalam jarum sulam sendiri tanpa bantuan orang lain. Selain itu juga dapat 

melatih keberanian pada anak, anak mau memegang benda berbahaya (jarum), 

anak mau melakukan kegiatan yang bersifat kompetisi/lomba. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. 
Anak sedang menjahit gambar baju dinas 

 
Gambar 9. 

Anak sedang menjahit gambar baju dinas. 
 

Pada kegiatan menjahit baju dinas, anak dilatih kesabaran dan ketekunan, 

selain itu juga anak juga belajar mandiri, anak mampu menjahit sendiri tanpa 

bantuan orang lain. Anak juga dilatih untuk berani yaitu menggunakan benda 

berbahaya (jarum). Kerja keras juga dapat ditunjukkan melalui kegiatan ini yaitu 

anak mau menjahit dengan serius atau sungguh-sungguh hingga selesai. 
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Hari Jum’at, 4 Februari 2011. Kegiatan  untuk hari Jum’at biasanya 
diawali dengan senam bersama, namun kali ini guru mengajak anak-anak 

untuk bermain bersama di halaman sekolah. Anak-anak diberi kebebasan 
untuk memilih permainan yang diinginkan. Setelah bermain bersama anak-

anak masuk ke kelas, berdoa, dan salam. Untuk mengawali kegiatan 
pembelajaran hari ini adalah dengan bercakap-cakap tentang perbuatan 

yang benar dan yang salah. Guru menunjukkan gambar yang ada di 
majalah, anak diminta untuk mengamati gambar dan menyebutkan gambar 

mana yang merupakan perbuatan yang benar dan gambar mana yang 
merupakan perbuatan yang salah. Memasuki kegiatan inti yang pertama 

yaitu mengerjakan maze. Anak-anak diberi tugas mengerjakan maze orang 
yang akan menuju ke tempat kerja (dokter yang akan ke rumah sakit, guru 

yang akan ke sekolah, dan petani yang akan ke sawah) yang ada di 
majalah dengan cara mewarnai jalan yang akan dilalui dengan warna yang 

berbeda. Kegiatan inti yang kedua yaitu meniru melipat kertas membuat 
tas ibu guru. Guru mempersilahkan kepada anak-anak untuk mengambil 

kertas lipat yang ada di meja sesuai dengan selera masing-masing. 
Kemudian guru mendemonstrasikan cara melipat kertas membuat tas 

secara bertahap (dengan ukuran kertas yang besar sehingga semua anak 
bisa melihat dengan jelas) dan anakpun mengikuti. Guru membantu 

mengarahkan beberapa anak yang mengalami kesulitan. Setelah selesai 
melipat kertas, hasil lipatan tersebut kemudian ditempel di buku masing-

masing. Kegiatan inti yang ketiga yaitu membuat topi tentara dari daun 
nangka. Anak-anak sudah siap dengan peralatan yang akan digunakan 

yaitu daun nangka dan lidi karena sebelumnya guru telah memberitahukan 
kepada anak-anak untuk membawa daun nangka dan lidi dari rumah. 

Namun ada beberapa anak yang tidak membawa peralatan sesuai perintah 
guru, tetapi guru juga sudah siap dengan membawa daun nangka dan lidi 

yang cukup sehingga hal tersebut bisa diatasi. Sebelum anak-anak 
membuat topi terlebih dahulu guru mendemonstrasikan cara membuat topi 

tentara dengan daun nangka. Anak-anak memperhatikan dengan seksama. 
Setelah selesai berdemonstrasi guru memberi tugas kepada anak-anak 

untuk membuat topi tentara seperti yang dicontohkan guru, namun guru 
juga memperbolehkan anak untuk membuat topi dengan model yang 

berbeda sesuai keinginan anak. Waktu istirahatpun tiba, anak-anak 
membaca doa kemudian mencuci tangan dan istirahat. Setelah istirahat 

kegiatan dilanjutkan dengan guru memberikan 3-5 perintah kepada anak, 
kemudian anak mengikuti perintah guru tersebut secara urut dan benar. 

Kegiatan diakhiri dengan bersama-sama mengulas kegiatan hari ini dan 
membahas kegiatan untuk hari esok, kemudian berdoa dan pulang. 

.  
Salah satu kegiatan yang dilakukan pada uraian diatas adalah bermain 

bersama yang merupakan salah satu pembelajaran menggunakan metode bermain 

Menurut pendidik dan ahli psikologi, bermain merupakan pekerjaan masa kanak-

kanak dan cermin pertumbuhan anak (Gordon & Browne, 1985). Bermain 
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merupakan kegiatan yang memberikan kepuasan  bagi diri sendiri. Melalui 

bermain anak memperoleh kebebasan dan memahami kehidupan. Bermain 

merupakan kegiatan yang memberikan kesenangan dan dilaksanakan untuk 

kegiatan itu sendiri, yang lebih ditekankan pada caranya dari pada hasil yang 

diperoleh dari kegiatan itu (Dworetsky, 1990). Kegiatan bermain dilaksanakan 

tidak serius dan fleksibel. Menurut Hetherington & Parke, 1979 bermain 

merupakan kegiatan non serius dan segalanya ada dalam kegiatan itu sendiri yang 

dapat memberikan kepuasan bagi anak. Sedangkan menurut Hildebrand (1986) 

bermain berarti berlatih, mengeksplorasi, merekayasa, mengulang latihan apapun 

yang dapat dilakukan untuk mentransformasi secara imajinatif hal-hal yang sama 

dengan dunia orang dewasa. 

Metode bermain merupakan metode yang paling diminati anak-anak, 

karena bermain merupakan kegiatan yang melekat pada dunia anak.  Tujuan 

metode bermain adalah untuk meningkatkan seluruh aspek perkembangan anak, 

antara lain: perkembangan motorik, kognitif, bahasa, kreativitas, sosial emosional. 

Kegiatan bermain akan memberikan hasil yang optimal apabila kegiatan itu 

dirancang dengan seksama. Rancangan kegiatan bermain meliputi: penentuan 

tema kegiatan bermain, menentukan jenis kegiatan bermain, menentukan tempat 

dan ruang bermain, menentukan bahan dan peralatan bermain, menentukan urutan 

langkah bermain. 
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Pelaksanaan kegiatan bermain terdiri dari tiga kegiatan yaitu: 

a. Kegiatan Pra-Bermain.  

Pada kegiatan pra-bermain terdapat dua macam persiapan, yaitu: kegiatan 

penyiapan anak dalam melaksanakan bermain, dan kegiatan penyiapan bahan 

dan peralatan yang siap untuk dipergunakan dalam kegiatan bermain. 

 

b. Kegiatan bermain.  

Tahap bermain terdiri dari rangkaian kegiatan yang berurutan dari awal 

sampai akhir kegiatan bermain. Banyaknya kegiatan pada tahap bermain 

tergantung pada jenis permainan yang dipilih, serta jumlah anak yang 

mengikuti permainan. 

c. Kegiatan penutup.  

Kegiatan penutup merupakan kegiatan akhir dari seluruh langkah kegiatan 

bermain. Pada kegiatan ini, guru memberikan penekanan pada aspek-aspek 

yang sepatutnya dikembangkan dan dimiliki oleh anak, seperti: menunggu 

giliran, kemampuan bekerja sama, kemampuan memecahkan masalah, dan 

sebagainya. 

Ada beberapa penggolongan kegiatan bermain sesuai dengan anak usia 

TK, yaitu: kegiatan bermain sesuai dengan dimensi perkembangan sosial anak, 

dan kegiatan bermain berdasarkan pada kegemaran anak. 

a. Penggolongan kegiatan bermain sesuai dengan dimensi perkembangan sosial 

anak, yaitu sebagai berikut: 

- Bermain secara soliter, yaitu anak bermain sendiri atau juga dapat dibantu 

guru. 
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- Bermain secara paralel, yaitu anak bermain sendiri-sendiri secara 

berdampingan.  Jadi tidak ada interaksi antara anak satu dengan anak yang 

lain. Anak senang dengan kehadiran anak lain, tetapi belum terjadi 

keterlibatan di antara mereka. 

- Bermain asosiatif,  terjadi apabila anak bermain dalam kelompoknya. 

Misalnya menepuk-nepuk air beramai-ramai, bermain bola bersama, 

bermain pasir bersama, dan lain-lain. 

- Bermain secara kooperatif, terjadi apabila anak secara aktif menggalang 

hubungan dengan anak-anak lain untuk membicarakan, merencakan, dan 

melaksanakan kegiatan bermain. 

b. Kegiatan bermain berdasarkan pada kegemaran anak, yaitu sebagai berikut: 

- Bermain bebas dan spontan, yaitu kegiatan bermain yang tidak memiliki 

peraturan dan aturan main. Sebagian besar merupakan kegiatan mandiri, 

Anak akan terus bermain sampai ia tidak berminat lagi. Kegiatan bermain 

bebas ini lebih bersifat ekploratif. 

- Bermain berpura-pura, yaitu bermain yang menggunakan daya khayal, 

yaitu denggan memakai bahasa berpura-pura, bertingkah laku seperti 

benda, tertentu, situasi tertentu, atau orang tertentu, dan binatang tertentu, 

yang dalam dunia nyata tidak dilakukan 
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Gambar 10. 

Anak sedang bermain bersama di halaman sekolah 

Nilai kewirausahaan yang dapat diintegrasikan melalui metode bermain 

antara lain: (1) Mandiri: anak dapat melakukan kegiatan bermain bersama teman-

temannya tanpa didampingi guru/orang tuanya, anak mau membereskan peralatan 

yang akan digunakan untuk bermain dan membereskan kembali peralatan setelah 

digunakan. (2) Kreatif: anak mampu memunculkan ide-ide kreatif atau fantasinya 

melalui bermain. (3) Berani  memngambil resiko: anak berani melakukan kegiatan 

permainan yang menantang atau membutuhkan keberanian dan mampu 

mengambil resiko atas permainan yang dilakukan. (4) Beorientasi pada tindakan : 

anak mampu melaksanakan aturan-aturan permainan yang berlaku. (5) 

Kepemimpinan: anak dapat bermain dengan teman (tidak bermain sendiri), anak 

dapat bekerjasama dengan teman, anak dapat mengarahkan teman dan menegur 

teman yang dianggap salah. (6) Kerja keras: anak mampu mengikuti permainan 

dengan sungguh-sunguh hingga selesai. 
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Kegiatan lain yang diamati peneliti adalah melipat kertas membuat tas ibu 

guru. Pada kegiatan ini anak dilatih kesabaran dan ketekunan. Anak juga dituntut 

untuk memperhatikan dengan seksama pada saat guru mendemonstrasikan cara 

melipat kertas membuat tas ibu guru. Nilai kewirausahaan yang dapat 

diintegrasikan melalui kegiatan ini antara lain: mandiri, anak mampu melipat 

kertas sendiri tanpa bantuan guru. Selain itu pada kegiatan ini anak juga dilatih 

kerja keras, ditunjukkan pada saat anak melipat kertas dengan serius dan sungguh-

sungguh. 

Pada kegiatan membuat topi tentara dengan daun nangka dapat melatih 

anak untuk kreatif, anak dapat memanfaatkan daun nangka untuk membuat topi, 

anak mampu membuat model topi yang berbeda dengan yang dibuat guru atau 

teman-temannya. Nilai kemandirian juga dapat diintegrasikan melalui kegiatan 

ini, ditunjukkan dengan anak mampu membuat sendiri topi tentara dengan daun 

nangka tanpa bantuan guru. Selain itu melalui kegiatan dapat diintegrasikan nilai 

berorientasi pada tindakan, anak mampu membuat topi dengan daun nangka 

sesuai petunjuk dari guru. 

Hari Sabtu, 5 Februari 2011. Kegiatan diawali dengan berbaris, 
membaca ikrar Taman Kanak-kanak, berdoa dan salam, kemudian guru 

meminta anak-anak untuk berkumpul di halaman sekolah, kali ini anak-
anak akan bermain menangkap dan melempar bola dengan memutar 

badan. Secara bergantian dua anak maju ke depan untuk melempar dan 
menangkap bola dengan memutar badan. Semua anak mau maju ke depan, 

namun hanya beberapa anak saja yang mampu menangkap dan melempar 
bola dengan memutar badan. Anak-anak kemudian masuk ke kelas, dan 

kegiatan dalam kelas diawali dengan bercakap-cakap tentang nama diri, 
nama orang tua, dan pekerjaan orang tua. Pada kegiatan inti yang pertama 

guru meminta kepada anak-anak untuk membuat kelompok-kelompok 
kecil yang terdiri dari 3-4 anak, kemudian masing-masing kelompok diberi 
tugas untuk membuat bentuk bangunan tempat kerja dengan balok-balok 

yang tersedia. Kegiatan inti  yang kedua guru memberi tugas kepada anak-
anak untuk memasangkan benda dengan pasangannya (pekerja dengan alat 

pekerjaannya) yang ada di majalah dengan cara  menarik garis. Pada 
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kegiatan inti yang ketiga guru mengajak anak-anak untuk mengunjungi 
rumah konveksi ”Jati Mandiri” yang merupakan milik salah satu wali 

murid dan berada tidak jauh dari sekolah . Di sana anak-anak melihat 
kegiatan orang yang sedang membuat pola, mengukur dan memotong 

kain, orang yang sedang menjahit, serta melihat macam-macam kain yang 
ada di situ. Anak-anak terlihat sangat antusias melihat kegiatan yang ada 

di rumah konveksi, mereka menanyakan sesuatu yang belum mereka 

ketahui pada para karyawan. Setelah ± 20 menit guru mengajak anak-anak 
untuk kembali ke sekolah, kemudian anak-anak diperbolehkan untuk 

istirahat. Setelah istirahat guru meminta beberapa anak untuk maju ke 
depan menceritakan pengalaman mengunjungi rumah konveksi di depan 

teman-teman. Kegiatan dilanjutkan dengan bercakap-cakap tentang 
membantu orang yang sedang bekerja, kemudian diakhiri dengan 

mengulas kegiatan hari ini dan membahas kegiatan untuk esok, kemudian 
berdoa, mengucap salam dan pulang. 

 
Salah satu kegiatan  yang dapat dilihat pada uraian diatas adalah 

mengunjungi rumah konveksi, yang merupakan salah satu contoh pembelajaran 

menggunakan karya wisata. Metode karya wisata berarti memberi kesempatan 

pada anak untuk mengobservasi, memperoleh informasi, atau mengkaji segala 

sesuatu secara langsung (Hildebrand, 1986). Karya wisata juga berarti membawa 

anak-anak ke objek-objek tertentu sebagai pengayaan pegajaran, pemberian 

pengalaman belajar yang tidak diperoleh anak dalam kelas (Welton & Mallon, 

1981), dan juga memberi kesempatan anak untuk mengobservasi dan mengalami 

sendiri dari dekat (Foster & Headley’s, 1959).  

Metode karya wisata merupakan salah satu metode pembelajaran di Taman 

Kanak-kanak dengan cara mengamati dunia sesuai dengan kenyataan yang ada 

secara langsung yang meliputi manusia, hewan, tanaman dan benda-benda 

lainnya. Dengan mengamati secara langsung anak memperoleh kesan yang sesuai 

dengan pengamatannya melalui panca inderanya, yakni penglihatan/mata, 

pendengaran/telinga, pengecapan/lidah, penciuman/ hidung, dan perabaan/kulit.  
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Jika anak menggunakan kelima inderanya untuk mengamati dunia nyata 

secara langsung dalam kegiatan karya wisata dapat mengembangkan pengetahuan 

dan wawasan bahwa: 

1) Setiap benda itu mempunyai sifat-sifat yang dapat dilihat, dicium, didengar, 

dirasakan dan diraba serta dapat didiskripsikan. 

2) Benda-benda itu dapat dibandingkan satu dengan yang lain berdasarkan 

persamaan dan perbedaan yang dapat dilihat, dicium, didengar, dirasakan dan 

diraba. 

3) Benda-benda itu dapat digolong-golongkan berdasarkan kesamaan sifat yang 

dapat dilihat, dicium, dedengar, dirasakan dan diraba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11. 

Anak sedang mengunjungi rumah konveksi. 
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Karya wisata bagi anak sangat bermanfaat utuk merangsang minat anak 

terhadap sesuatu, memperluas informasi yang telah diperoleh di kelas, 

memberikan pengalaman mengenai kenyataan yang ada, dan dapat menambah 

wawasan. Karya wisata kaya akan nilai pendidikan, karena dapat meningkatkan 

pengembangan kemampuan sosial, sikap, dan nilai-nilai kemasyarakatan pada 

anak. Tujuan karya wisata dapat diarahkan pada pengembangan aspek 

perkembangan anak yang sesuai dengan program kegiatan belajar, antara lain 

pengembangan aspek kognitif, bahasa, kreativitas, emosi, dan kehidupan 

bermasyarakat, serta penghargaan pada karya dan jasa orang-orang tertentu. 

Tujuan karyawisata juga perlu dikaitkan dengan tema-tema yang sudah ditetapkan 

pada program kegiatan belajar anak Taman Kanak-kanak. 

Sesuai dengan tujuan karya wisata di atas, maka sasaran karya wisata yang 

sesuai dengan minat dan kebutuhan anak antara lain: dunia binatang, dunia 

tumbuhan, dunia pekerjaan, dan kehidupan manusia di suatu daerah, misalnya di 

kota, di desa, di pesisir/pantai, dan di pegunungan. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan karya wisata sangat 

berarti bagi anak, selain anak mendapatkan pengalaman dan pengetahuan, anak 

juga dapat memperoleh hal-hal baru yang belum mereka peroleh sebelumnya. 

Melalui kegiatan karya wisata pembelajaran menjadi terasa menyenangkan. 

Kegiatan karya wisata juga dapat menghilangkan rasa bosan dan jenuh karena 

anak tidak selalu harus berada di dalam kelas. 

Nilai kewirausahaan yang dapat diintegrasikan melalui kegiatan ini antara 

lain: (1) Mandiri: anak dapat mengamati sendiri (secara langsung) suatu kegiatan 

atau kejadian yang terjadi di lingkungan anak, (2) Kreatif: anak dapat mengajukan 
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pertanyaan tentang apa yang belum mereka ketahui, selalu mengajukan 

pertanyaan setiap kali melihat sesuatu yang aneh, (3) Berani mengambil resiko: 

anak mau berani bersosialisasi dengan orang yang belum dikenal, anak berani 

mengajukan pertanyaan tanpa diperintah, (4) Berorientasi pada tindakan: Anak 

dapat melakukan pengamatan terhadap sesuatu dan mampu menyimpulkan sendiri 

tentang hasil pengamatannya tersebut, (5) Kepemimpinan: anak dapat mengamati 

sesuatu bersama-sama dengan anak yang lain, (6) Kerja keras: anak dapat 

mengikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh, dapat mengamati sesuatu dengan 

sabar dari awal sampai akhir, anak mau bertanya kepada teman/guru jika melihat 

atau mendengar sesuatu yang belum diketahui. 

 
Hari Senin, 7 Februari 2011. Seperti biasa setiap hari Senin 

kegiatan dimulai dengan pelaksanaan Upacara Bendera. Setelah 
melaksanakan upacara anak-anak kemudian masuk kelas, berdoa, dan 

mengucap salam. Sebagai kegiatan pembuka guru menyalakan tape 
recorder, anak-anak diminta untuk menari menuruti irama musik yang 

didengar. Kegiatan selanjutnya guru meminta beberapa anak untuk 
menceritakan kebiasan ayah dan ibu di pagi hari. Memasuki kegiatan inti 

yang pertama yaitu mencocok gambar mobil. Guru menyiapkan peralatan 
antara lain: gambar mobil, alat pencocok/jarum, alas/busa, kemudian guru 

mempersilahkan anak-anak untuk mengambil sendiri peralatan yang akan 
digunakan di meja guru. Selanjutnya guru memberi tugas kepada anak 

untuk mencocok gambar mobil tersebut mengikuti pola. Setelah dicocok 
gambar mobil ditempel di buku masing-masing. Kegiatan inti yang kedua 

guru memberi tugas kepada anak-anak untuk menghubungkan lambang 
bilangan dengan gambar alat-alat pekerjaan yang ada di majalah. Kegiatan 

inti yang ketiga yaitu bermain peran. Kali ini anak-anak akan memainkan 
peran sebagai penjual dan pembeli. Guru menyiapkan peralatan yang akan 

digunakan antara lain: keranjang buah, aneka buah mainan, keranjang 
jamu, botol-botol plastik bekas, gelas plastik, tas, uang mainan, dan 

sebagainya. Guru meminta anak-anak untuk mengambil sendiri peralatan 
yang akan digunakan sesuai dengan peran yang akan dimainkan. Selama 

anak-anak bermain peran guru mengamati tingkah laku anak dan 
melakukan penilaian. Waktu sudah menunjukkan pukul 09.00 WIB, anak-
anak berdoa, kemudian mencuci tangan dan beristirahat. Setelah istirahat 

kegiatan dilanjutkan dengan tanya jawab tantang perbedaan sopir dan 
masinis, petani dan nelayan, dan sebagainya. Kegiatan diakhiri dengan 
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bersama-sama mengulas kegiatan hari ini dan membahas kegiatan hari 
esok, kemudian berdoa, salam dan pulang.  

 
Salah satu kegiatan pembelajaran yang dapat dilihat pada uraian di atas 

adalah bermain peran ”Penjual dan Pembeli” yang merupakan salah satu contoh 

pembelajaran menggunakan metode bermain peran. Metode bermain peran adalah 

metode yang dilakukan dengan cara memperagakan suatu kegiatan secara singkat 

dengan tekanan utama pada karakter/sifat orang. Tujuan metode ini antara lain 

untuk melatih anak agar dapat berbicara lancar, membantu perkembangan daya 

pikir, dan menciptakan suasana yang menyenangkan bagi anak. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
Gambar 12. 

Anak sedang bermain peran sebagai penjual dan pembeli 
 

Melalui kegiatan bermain peran di atas, anak-anak bebas mengekspresikan 

diri untuk memerankan suatu tokoh yang mereka kenal, dan menirukan gaya 

tokoh tersebut sesuai dengan yang mereka lihat selama ini. Melalui kegiatan 

inianak terlatih untuk berbicara lancar, sehingga dapat membantu perkembangan 

berbahasa anak, membantu perkembangan daya pikir, dan menciptakan suasana 

yang menyenangkan bagi anak. Melalui kegiatan ini, anak dituntut untuk bisa 
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menirukan karakter seseorang, seperti: penjual jamu, penjual buah, pembeli, dan 

sebagainya. 

Nilai  kewirausahaan yang dapat diintegrasikan melalui kegiatan di atas 

antara lain: (1) Mandiri: anak mampu memerankan tokoh sesuai dengan 

imajinasinya tanpa diajari guru, anak dapat mempersiapkan peralatan yang akan 

digunakan dan membereskannya kembali setelah digunakan, (2) Kreatif: anak 

mampu menirukan  karakter seseorang, menirukan gaya, cara berbicara, cara 

berjalan, dan sebagainya sesuai dengan imajinasinya, (3) Berani mengambil 

resiko: anak berani tampil di depan orang lain untuk memerankan tokoh tertentu, 

(4) Berorientasi pada tindakan: anak mampu memerankan tokoh tertentu sesuai 

dengan yang diketahuinya / dilihatnya selama ini, (5) Kepemimpinan: anak dapat 

bergaul, berkomunikasi dengan teman, dapat bekerjasama dengan teman pada saat 

bermain peran, (6) Kerja keras: anak mampu memerankan karakter seseorang 

dengan sungguh-sungguh. 

 

4.6   Integrasi Nilai-nilai Kewirausahaan dalam Kegiatan Sehari-hari. 

Selain melalui kegiatan pembelajaran cara lain yang dilakukan untuk 

mengintegrasikan nilai-nilai  kewirausahaan pada anak didik di TK. Muslimat 

Nurul Huda Pakujati adalah dengan mengintegrasikan nilai-nilai kewirausahaan 

kedalam kegiatan sehari-hari yang ada di sekolah, antara lain: 

4.6.1   Kegiatan Rutin di Sekolah 

Kegiatan rutin merupakan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus 

dan konsisten setiap saat. Kegiatan rutin yang ada di TK Muslimat Nurul Huda 

Pakujati antara lain: 
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1) Upacara bendera setiap hari Senin. 

Upacara bendera setiap hari Senin diikuti oleh semua anak didik beserta guru 

sebagai upaya untuk menanamkan rasa cinta tanah air kepada anak. Selain itu 

melalui kegiatan ini juga dapat ditanamkan nilai-nilai kewirausahaan dengan 

cara memberikan tugas pada anak untuk menjadi petugas upacara secara 

bergantian setiap minggunya, sehingga semua anak mendapatkan giliran 

untuk menjadi petugas upacara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 13. 
Anak sedang mengikuti Upacara Bendera 

 
Nilai-nilai kewirausahaan yang dapat diintegrasikan melalui kegiatan ini 

antara lain: (1) Mandiri: anak mampu melaksanakan tugas sebagai petugas 

upacara yang  dengan baik. (2) Berani mengambil resiko: anak mau ditunjuk 

sebagai petugas upacara. (3) Berorientasi pada tindakan: anak mampu 

mengikuti peraturan upacara. (4) Kepemimpinan: anak mampu menjadi 

pemimpin upacara / mengatur peserta upacara. (5) Kerja keras: anak dapat 

mengikuti kegiatan upacara dari awal sampai akhir dengan sungguh-sungguh. 
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2) Berbaris sebelum masuk kelas.  

Setiap hari sebelum memasuki kelas anak-anak didik dibiasakan untuk 

berbaris terlebih dahulu, dilanjutkan dengan pembacaan ikrar dan doa. 

Nilai-nilai kewirausahaan yang dapat diintegrasikan melalui kegiatan ini 

antara lain: (1) Mandiri: anak mampu mengatur diri sendiri pada barisan yang 

ada. (2) Berani mengambil resiko: anak berani memasuki kelas setelah 

berbaris tanpa didampingi orang tua. (3) Berorientasi pada tindakan: anak 

dapat mengikuti aturan-aturan berbaris sebelum masuk kelas. (4) 

Kepemimipinan: anak mampu menjadi pemimpin barisan atau menyiapkan 

barisan. (5) Kerja keras: anak mau berbaris dengan tertib dan rapi sebelum 

masuk ke kelas. 

3) Berdoa sebelum  dan sesudah melaksanakan kegiatan. 

Anak-anak didik TK. Muslimat Nurul Huda Pakujati terbiasa membaca doa 

setiap sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, misalnya: berdoa sebelum 

masuk ke kelas, berdoa sebelum memulai kegiatan pembelajaran, berdoa 

sebelum dan sesudah istirahat, dan sebagainya.  

Nilai kewirausahaan yang dapat diintegrasikan melalui kegiatan ini antara 

lain: (1) Mandiri: anak dapat menghafal doa-doa dengan baik. (2) Berani 

mengambil resiko: anak mau menerima tugas dari guru untuk memimpin 

teman-temannya  berdoa (menjadi pemimpin doa). (3) Berorientasi pada 

tindakan: anak dapat membacakan doa dengan baik dan  tertib. (4) 

Kepemimpinan: anak dapat memimpin doa di depan kelas dengan baik. (5) 

Kerja keras: anak membaca doa dengan sungguh-sungguh (tidak main-main). 
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4.6.2   Kegiatan Spontan 

Kegiatan spontan adalah kegiatan yang dilakukan secara spontan pada saat 

itu juga. Kegiatan ini biasanya dilakukan pada saat guru mengetahui adanya 

perbuatan yang kurang baik dari anak  didik yang harus dikoreksi pada saat itu 

juga. Apabila guru mengetahui adanya perilaku dan sikap yang kurang baik maka 

pada saat  itu juga guru harus melakukan koreksi, sehingga anak didik tidak akan 

melakukan tindakan yang tidak baik tersebut. Sebaliknya anak yang berperilaku 

baik diberi pujian. Seperti yang terlihat pada kejadian berikut ini: 

Hari Rabu tanggal 26 Januari 2011, pada saat guru membagikan 

buku penghubung (buku kecil yang biasa digunakan untuk menulis 

pengumuman/pemberitahuan untuk wali murid), guru melihat Wrp.35 

menangis, peneliti kemudian mendekati Wrp.35 dan bertanya kenapa 

Wrp.35 menangis, ternyata Wrp.35 belum menerima buku penghubung. 

Hal ini disebabkan karena Wrp.35 tidak segera  mengumpulkan buku 

penghubung setelah dibaca oleh orang tua/wali murid, sehingga pada saat 

guru akan menulis pengumuman/pemberitahuan berikutnya buku tersebut 

masih ada di rumah Wrp.35. Sambil menenangkan Wrp.35 agar tidak 

menangis, peneliti memberi nasehat pada Wrp.35 agar lain kali segera 

mengembalikan buku penghubung apabila sudah dibaca bapak/ibunya. 

Wrp.35-pun mengangguk, tanda bahwa dia sudah mengerti dan menyadari 

kekeliruannya. 

 

Hari Sabtu tanggal 29 Januari 2011, pada saat kegiatan 

pembelajaran sedang berlangsung, peneliti melihat Wrl.26 tidak 

bersemangat seperti biasanya, sebentar-sebentar menelungkupkan 

badannya di meja. Peneliti mendekati Wrl.26 dan mencoba mencari tahu 

penyebabnya, ternyata badan Wrl.26 agak panas, rupanya Wrl.26 

memaksakan diri untuk berangkat sekolah meskipun sedang tidak sehat. 

Peneliti memuji semangat Wrl.26 di depan anak-anak, agar anak-anak 

meniru semangat Wrl.26 untuk sekolah/belajar, namun peneliti juga 

mengingatkan kepada anak-anak agar jangan memaksakan diri untuk 

berangkat sekolah apabila sedang tidak sehat. Akhirnya peneliti 

menyarankan pada Wrl.26 untuk pulang dan istirahat di rumah, dan 

menasehati Wrl.26 agar masuk sekolah lagi apabila Wrl.26 sudah benar-

benar sehat. 
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Dengan adanya koreksi secara langsung dari guru atas kekeliruan atau 

kesalahan yang dilakukan anak didik akan membuat anak mengerti dan menyadari 

kekeliruan atau kesalahannya tersebut, sehingga diharapkan anak tidak 

mengulangi kekeliruan atau kesalahannya itu. Sebaliknya dengan memberikan 

pujian pada anak yang berbuat baik atau menyenangkan diharapkan dapat 

memotivasi anak untuk selalu berbuat baik dan menyenangkan. 

 

4.6.3   Keteladanan 

Keteladanan adalah perilaku dan sikap guru dalam memberikan contoh 

terhadap tindakan-tindakan yang baik sehingga diharapkan menjadi panutan bagi 

anak didik untuk mencontohnya. Jika guru menghendaki agar anak didik 

berperilaku dan bersikap sesuai dengan nilai-nilai kewirausahaan, maka guru 

adalah orang yang pertama memberikan contoh bagaimana berperilaku dan 

bersikap yang sesuai dengan nilai-nilai tersebut.  

Contoh sikap guru yang sesuai dengan nilai-nilai kewirausahaan sehingga 

dapat menjadi teladan bagi anak didiknya antara lain: 

- Bersikap ramah dan santun pada siapa saja yang ditemui. 

- Selalu memberi dan membalas salam. 

- Menyiapkan peralatan sekolah yang akan digunakan dan membereskannya 

setelah selesai digunakan. 

- Selalu menjaga kebersihan lingkungan, misalnya membuang sampah pada 

tempat yang telah disediakan. 

- Selalu berpenampilan/berpakaian rapi. 

- Selalu bersungguh-sungguh dan tuntas dalam mengerjakan sesuatu. 
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4.6.4   Pengkondisian 

Untuk mendukung terlaksananya pendidikan kewirausahaan maka sekolah 

harus dikondisikan sebagai pendukung kegiatan tersebut. Dalam hal ini yang bisa 

dilakukan sekolah antara lain:  

1) Memajang hasil karya anak.  

Dengan memajang hasil karya anak, anak akan merasa bangga dan akan 

termotivasi untuk selalu membuat hasil karya terbaik. Hasil karya anak yang 

dipajang tidak selalu berupa hasil karya terbaik, tetapi bisa bergantian antara 

hasil karya anak yang satu dengan hasil karya anak yang lain, sehingga tidak 

menimbulkan rasa rendah diri pada anak. Adapun cara memajang hasil karya 

anak bisa dengan digantung, ditempel pada dinding atau papan, atau bisa juga 

diletakkan di suatu tempat, misalnya: meja, rak, almari, dll.  

Gambar 14. 
Hasil karya anak yang digantung dan ditempel. 

 
2) Mengadakan kegiatan lomba pada hari-hari tertentu untuk merangsang 

kreativitas anak. 
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Kegiatan lomba-lomba untuk merangsang kreativitas anak biasanya dilakukan 

pada hari-hari besar Nasional atau pada hari-hari tertentu, misalnya: Hari 

Ulang Tahun  (HUT) Kemerdekaan RI, Hari Anak Nasional, Hari Pendidikan 

Nasional, Hari Ulang Tahun IGTKI, dan sebagainya. Adapun jenis lomba 

untuk anak-anak TK antara lain: lomba mewarnai, lomba melukis, lomba 

menyanyi, lomba gerak dan lagu, lomba puisi dan masih banyak lagi jenis 

lomba yang lain. Selain mengadakan lomba sendiri di sekolah, pihak sekolah 

atau guru juga bisa mengajak anak-anak untuk mengikuti lomba yang 

diadakan di tempat lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 15. 
Berfoto bersama setelah mengikuti lomba 

 
Guru atau sekolah tidak membatasi anak untuk mengikuti lomba. Semua anak 

berhak untuk mengikuti lomba. Dalam kegiatan lomba yang jumlah 

pesertanya tidak terbatas, guru berusaha mengikutsertakan semua anak didik 

dalam lomba sehingga semua bisa memperoleh pengalaman dari kegiatan 
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tersebut. Namun jika peserta lomba terbatas maka guru akan memilih anak 

yang dinilai mampu dan juga memiliki kemauan. 

3) Pentas Seni. 

Kegiatan pentas seni dilakukan pada hari-hari tertentu, misalnya pada hari-

hari peringatan, hari-hari besar, hari ulang tahun, dan sebagainya. Kegiatan 

ini sangat bermanfaat untuk melatih mental dan keberanian anak tampil di 

depan orang banyak. Melalui pentas seni dapat ditampilkan berbagai 

kreativitas anak. Antara lain: menyanyi, menari, membaca puisi, sosio drama, 

gerak dan lagu, dan sebagainya. Dalam kegiatan ini guru atau sekolah juga 

tidak memilih-milih anak untuk tampil. Setiap anak bebas menampilkan 

kreativitas yang dimilikinya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 16. 

Anak tampil dalam suatu acara 

 

4) Membuat rencana dua minggu atau sebulan sekali untuk melakukan 

kunjungan ke tempat-tempat usaha untuk memotivasi anak didik. 
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Kunjungan ke tempat-tempat usaha bertujuan agar anak melihat langsung 

berbagai aktivitas yang dilakukan di tempat-tempat berlangsungnya usaha. 

Misalnya: kunjungan ke pabrik roti, kunjungan ke rumah konveksi, 

kunjungan ke peternakan, dan sebagainya.  Kunjungan bisa dilakukan ke 

tempat-tempat usaha yang dekat dari lokasi tempat tinggal atau sekolah. 

Contoh kegiatan kunjungan ke tempat-tempat usaha yang dilakukan anak 

didik TK. Muslimat Nurul Huda Pakujati beserta guru dapat dilihat pada 

uraian berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 17. 

Anak sedang mengunjungi pengrajin kayu ukir 

 

Hari Sabtu tanggal 19 Februari 2011 peneliti mengajak anak-anak 

untuk mengunjungi pengrajin kayu ukir yang berada tidak begitu jauh dari 

TK. Disana anak-anak melihat aktifitas para karyawan, antara lain : 

karyawan yang sedang mengukur kayu, memotong kayu, mengukir, 

mengamplas dan memplistur. Dari beberapa kegiatan yang dilakukan oleh 

para karyawan di situ, terlihat anak-anak sangat tertarik melihat orang 

yang sedang mengukir kayu, mungkin karena anak-anak memang belum 

pernah melihat orang mengukir kayu sebelumnya Mereka bertanya nama 
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alat yang untuk mengukir, dan pengukir itu mencoba menjelaskan satu 

persatu alat yang dipegangya, miskipun anak-anak tidak begitu 

memahami. Anak-anak juga melihat dengan seksama cara pengukir 

menggunakan alatnya. Beberapa anak  melompati kayu-kayu mentah yang 

berjejer di situ. Terlihat mereka sangat gembira dan seperti tidak mau 

beranjak dari tempatnya. Sambil berjalan kembali ke sekolah, anak-anak 

menyanyi lagu ”Tukang Kayu” yang sudah mereka hafal. Setelah sampai 

di sekolah, guru meminta anak-anak untuk menceritakan apa yang 

dilihatnya tadi. 

 

Selain memiliki nilai kewirausahaan, kegiatan ini juga dapat memotivasi 

anak didik untuk selalu berkarya dan belajar lebih giat agar kelak dapat meraih 

apa yang dicita-citakan. Dengan kegiatan ini pula anak dapat memperoleh 

pengalaman berharga yang belum mereka miliki sebelumnya. 

 

4.7  Evaluasi  Pembelajaran  

Masitoh, dkk (2009:4.8) menyatakan bahwa evaluasi adalah suatu proses 

memilih, mengumpulkan, dan menafsirkan informasi untuk mengambil 

keputusan. Dalam Perencanaaan pembelajaran evaluasi dimaksudkan untuk 

mengukur apakah tujuan atau kemampuan yang sudah ditetapkan dapat tercapai. 

Secara lebih luas tujuan mengevaluasi anak usia dini adalah sebagai berikut: 

1) Merencanakan pembelajaran individual dan kelompok, dan untuk 

berkomunikasi dengan orang tua. 

2) Mengidentifikasi anak yang memerlukan bantuan atau layanan khusus 

3) Mengevaluasi apakah program pendidikan anak usia dini sudah tercapai atau 

belum.  

Evaluasi di Taman Kanak-kanak memiliki kaitan erat dengan belajar dan 

mengajar. Evaluasi tidak semata-mata difokuskan pada hasil belajar anak, tetapi 
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yang turut dievaluasi adalah aspek-aspek perkembangan anak. Karena itu sangat 

penting bagi guru untuk mengetahui dan memahami jenis evaluasi yang tepat bagi 

anak. 

Evaluasi pembelajaran di TK. Muslimat Nurul Huda Pakujati dilakukan 

dengan teknik observasi. Peneliti yang sekaligus guru mengamati tingkah laku 

anak secara langsung pada saat pelaksanaan kegiatan pembelajaran , kemudian  

mencatat dan mendokumentasikan hal-hal yang telah dilakukan anak dan 

bagaimana mereka melakukan kegiatan tersebut. Peneliti juga membuat instrumen 

untuk mengevaluasi tingkat ketercapaian nilai-nilai kewirausahaan yang sudah 

disesuaikan dengan indikator ketercapaian nilai-nilai kewirausahaan untuk jenjang 

PAUD/TK (dalam http://www.puskur.net). Instrumen penelitian  indikator 

kewirausahaan dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 8. 
Instrumen Penelitian Indikator Kewirausahaan 

 

No. Nilai 

Kewirausahaan 

Indikator Ketercapaian Sering-

kali 

Kadang-

kadang 

Tidak 

pernah 

1 Mandiri Mampu mengerjakan tugas 

sendiri 

   

Mengambil dan menaruh 

benda (misal: peralatan 

sekolah) pada tempatnya. 

   

2 Kreatif Membuat suatu karya 

tulis/seni dari bahan yang 

tersedia di kelas 
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Mengajukan pertanyaan 

setiap melihat sesuatu yang 

aneh 

   

3 Berani 

mengambil 

resiko 

Menyukai pekerjaan yang 

menantang 

   

Berani dan mampu 

mengambil resiko kerja 

   

4 Berorientasi 

pada tindakan 

Melakukan sesuatu yang 

diketahui 

   

Mengambil inisiatif untuk 

bertindak 

   

5 Kepemimpinan Menunjukkan perilaku 

yang selalu terbuka  

tehadap saran dan kritik 

   

Mudah bergaul    

Mampu bekerjasama 

dengan teman 

   

Menegur teman yang 

dianggap salah 

   

6 Kerja keras Menanyakan kepada 

teman/guru jika melihat/ 

mendengar sesuatu yang 

tidak tahu 

   

Menggunakan sebagian 

besar waktu di kelas untuk 

belajar 
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Evaluasi dilakukan secara individu. Guru melakukan pengamatan pada 

masing-masing individu pada saat kegiatan belajar mengajar sedang berlangsung. 

Karena jumlah anak didik di TK. Muslimat Nurul Huda cukup banyak, sedangkan 

jumlah guru terbatas, maka setiap harinya guru melakukan penilaian terhadap 10 

anak secara bergantian. Hal ini bertujuan agar penilaian dilakukan secara seksama 

pada anak yang sedang diamati, sehingga hasil penilaian benar-benar dapat 

dipertanggungjawabkan. 

Sebelum melakukan penilaian guru telah memiliki kesepakatan tentang 

makna dari masing-masing skala naratif yang diberikan (seringkali, kadang-

kadang, dan tidak pernah). Penilaian dilakukan dengan memberi tanda ceklis (√) 

pada kolom yang tersedia sesuai dengan hasil pengamatan guru terhadap perilaku 

anak yang diamati. Contoh hasil penilaian yang dilakukan guru terhadap salah 

satu anak didik dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 9. 

Contoh hasil penilaian yang dilakukan guru. 
 

Hari/tanggal :  Senin, 24 Januari 2011 

Nama anak :  Wrp.32 

 

No. Nilai 

Kewirausahaan 

Indikator Ketercapaian Sering-

kali 

Kadang-

kadang 

Tidak 

pernah 

1 Mandiri Mampu mengerjakan tugas 

sendiri 

√ - - 

Mengambil dan menaruh 

benda (misal: peralatan 

sekolah) pada tempatnya. 

- √ - 
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2 Kreatif Membuat suatu karya 

tulis/seni dari bahan yang 

tersedia di kelas 

- √ - 

Mengajukan pertanyaan 

setiap melihat sesuatu yang 

aneh 

- √ - 

3 Berani 

mengambil 

resiko 

Menyukai pekerjaan yang 

menantang 

- √ - 

Berani dan mampu 

mengambil resiko kerja 

- √ - 

4 Berorientasi 

pada tindakan 

Melakukan sesuatu yang 

diketahui 

√ - - 

Mengambil inisiatif untuk 

bertindak 

- √ - 

5 Kepemimpinan Menunjukkan perilaku 

yang selalu terbuka  

tehadap saran dan kritik 

- √ - 

Mudah bergaul √ - - 

Mampu bekerjasama 

dengan teman 

- √ - 

Menegur teman yang 

dianggap salah 

√ - - 

6 Kerja keras Menanyakan kepada 

teman/guru jika melihat/ 

mendengar sesuatu yang 

tidak tahu 

√ - - 
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Menggunakan sebagian 

besar waktu di kelas untuk 

belajar 

√ - - 

 
Selain penilaian dengan lembar observasi tersebut di atas, guru juga 

melakukan penilaian terhadap hasil karya anak dengan memberi tanda bintang 

empat (****) untuk hasil karya yang sangat baik, bintang tiga (***) untuk hasil 

karya yang baik, bintang dua (**) untuk hasil karya yang cukup baik, dan bintang 

satu (*) untuk hasil karya yang kurang baik. 

Sedangkan pada perencanaan harian (SKH) guru juga melakukan penilain 

pada kolom ”hasil penilaian” dengan cara memberikan tanda bulat penuh (●) 

sebagai tanda dari anak yang mampu tanpa dibimbing, tanda ceklis (√) untuk anak 

yang mampu dengan dibimbing, dan bulat kosong (○) untuk anak yang belum 

mampu. 

Selain cara diatas, evaluasi pembelajaran kewirausahaan juga dapat 

dilakukan dengan teknik pencatatan anekdot. Pencatatan anekdot dilakukan guna 

mencatat kejadian atau peristiwa unik yang terjadi pada saat kegiatan 

pembelajaran kewirausahaan sedang berlangsung. 

Berikut ini merupakan salah satu catatan anekdot yang ditulis oleh 

peneliti: 
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Tabel 10. 
Catatan Anekdot 

 
Nama Anak  : Wrp.35 

Kelompok  : B 

Semester  : II 

Tahun Pelajaran : 2010/2011 

Tanggal Peristiwa Komentar 

24-01-2011 Wrp.35 menangis pada saat 

kegiatan membuat gambar 

tempat rekreasi dengan teknik 

4 M (menggambar, melipat, 

menggunting, dan menempel) 

secara berkelompok  

Wrp.35 menangis karena tidak 

diperbolehkan menggambar oleh 

Wrp.32 teman satu kelompoknya. 

Wrp.35 berhenti menangis setelah 

akhirnya Wrp.35 diperbolehkan 

menggambar, karena guru telah 

memberikan pengertian kepada 

Wrp.32. 

 
Pakujati, 24-01-2011 

                                                                                                    Guru Kelompok B 

 

Pencatatan anekdot idealnya dilakukan saat itu juga ketika kejadian atau 

peristiwa berlangsung, tetapi apabila keadaan tidak memungkinkan, misalnya saat 

mengajar sendirian atau terlalu sibuk, pencatatan dapat dilakukan sesegera 

mungkin setelah kejadian atau peristiwa itu terjadi, yaitu pada akhir tugas seharian 

itu, atau selambat-lambatnya pada saat membuat perencanaan pembelajaran 

berikutnya. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai 

kewirausahaan dapat diintegrasikan melalui semua bidang pengembangan yang 

ada di Taman Kanak-kanak sesuai Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) TK 

Tahun 2004 yaitu:  moral dan nilai-nilai agama, sosial, emosional, dan 

kemandirian, berbahasa, kognitif, fisik/motorik, dan seni, melalui berbagai metode 

pembelajaran yang ada di Taman Kanak-kanak, melalui strategi pembelajaran 

kooperatif, dan melalui kegiatan sehari-hari yang dilakukan di Taman Kanak-

kanak. 

Untuk mengintegrasikan nilai-nilai kewirausahaan dalam pembelajaran di 

Taman Kanak-kanak tidak perlu merubah kurikulum yang sudah ada, namun 

cukup dengan menambahkan nilai-nilai kewirausahaan yang akan diintegrasikan 

ke dalam indikator-indikator yang ada pada Kurikulum Berbasis Kompetensi 

(KBK) TK tahun 2004. Hal ini disebabkan karena dalam kurikulum tersebut 

sebenarnya sudah memuat nilai-nilai kewirausahaan, indikator-indikator yang ada 

dalam kurikulum sudah mengarah pada pembentukan mental kewirausahaan. 

Dengan pembelajaran terintegrasi nilai-nilai kewirausahaan yang 

terprogram dengan baik melalui perencanaan pembelajaran, pelaksanaan 

pembelajaran dan evaluasi pembelajaran, maka nilai-nilai kewirausahaan yang 
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akan diintegrasikan dapat dicapai secara optimal. Hal ini terbukti dengan adanya 

perubahan sikap pada anak didik Taman kanak-kanak Muslimat Nurul Huda 

Pakujati lebih mandiri, berani, kreatif dan mampu melaksanakan tugas-tugas 

dengan lebih baik. 

5.2  Saran 

Sebelum memberikan pembelajaran yang terintegrasi nilai-nilai 

kewirausahaan kepada anak didik, guru harus memahami dulu tentang apa itu 

kewirausahaan dan bagaimana cara menanamkan nilai-nilai kewirausahaan pada 

anak didik. Guru juga diharapkan memiki keterampilan-keterampilan/skill 

kewirausahaan, sehingga guru dapat merancang pembelajaran dan melaksanakan 

pembelajaran terintegrasi nilai-nilai kewirausahaan dengan baik. Guru juga harus 

bisa mengevaluasi hasil pembelajaran sehingga dapat menilai keberhasilan 

pembelajaran yang diberikannya selama ini. 

Agar pembelajaran terintegrasi nilai-nilai kewirausahaan dapat tercapai 

secara optimal diperlukan kerjasama yang baik antara kepala sekolah, guru,  anak 

didik, dan juga wali murid. Selain itu sarana dan prasarana  sekolah yang 

memadai juga sangat deperlukan sehingga kegiatan belajar mengajar dapat 

berjalan dengan lancar. Untuk mendukung terlaksananya pembelajaran 

terintegrasi niai-nilai kewirausahaan maka sekolah harus dikondisikan sebagai 

sekolah yang mencerminkan nilai-nilai kewirausahaan. 

Selain itu guna mendukung/meningkatkan kemampuan guru dalam 

mengembangkan pembelajaran terintegrasi nilai-nilai kewirausahaan diperlukan 

serangkaian bimbingan dan pelatihan bagi guru. Kemudian bagi guru yang 
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mengikuti bimbingan dan pelatihan diharapkan dapat menularkan ilmunya kepada 

rekan-rekan guru yang lain lewat pertemuan IGTKI (Ikatan Guru Taman Kanak-

kanak Indonesia) baik di tingkat kecamatan, kabupaten, maupun propinsi. Dengan 

demikian pembelajaran terintegrasi nilai-nilai kewirausahaan di lembaga-lembaga 

pendidikan dapat berjalan dengan baik, dan apa yang diharapkan permerintah agar 

generasi muda Indonesia memiliki mental kewirausahaan dapat terwujud. 
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Lampiran 1 

PROFIL 

TAMAN KANAK-KANAK MUSLIMAT NURUL HUDA 

DESA PAKUJATI KECAMATAN PAGUYANGAN 

KABUPATEN BREBES 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

1. Identitas TK  

- Nama TK    :  Muslimat Nurul Huda 

- No. Statistik TK   :  002032904008 

- No. Ijin Operasioanal   :  421.1/0183/2002 

- Status     :  Swasta 

- Kepala TK    :  Elfi Farkhati, A.Ma 

- Alamat TK    :  Jl. Prayagati Raya Desa Pakujati 

- Berdiri Tahun    :  1999 

- Nama Yayasan   :  Muslimat NU 

- Alamat Yayasan   :  Jl. Prayagati Raya Desa Pakujati 
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2. Keadaan Siswa 

Jumlah anak didik TK. Muslimat Nurul Huda Pakujati 3 tahun terakhir 

adalah sebagai berikut : 

 

 

Kelas 

Tahun 2008/2009 Tahun 2009/2010 Tahun 2010/2011 

L P J L P J L P J 

A (4-5 th) 7 8 15 8 11 19 9 6 15 

B (5-6 th) 12 13 25 14 27 41 18 27 45 

Jumlah 19 21 40 22 38 60 27 33 60 

 

 

3. Keadaan Pendidik 

No. Nama 

Tempat tgl lahir 

L/P Jabatan PNS/ 

Swasta 

Pendidikan 

1 Elfi Farkhati, A.Ma 

Brebes, 2-3-1974 

P Kepala TK Swasta D2 PGTK 

2 Warningsih, A.Ma 

Brebes, 17-5-1969 

P Guru Swasta D2 PGTK 

3 Murdiastuti 

Brebes, 7-1-1976 

P Guru Swasta SMEA 
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4. Sarana Prasarana 

No. Jenis Barang Jumlah Keterangan 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Meja Guru 

Kursi Guru 

Meja Siswa 

Kursi Siswa 

Almari 

Papan tulis 

Papan Flanel 

Tempat sampah 

Rak sudut dan isinya 

Area kegiatan yang ada 

Alat permainan di luar 

2 

4 

30 

64 

5 

2 

2 

1 

5 

10 

8 

Baik 

Baik 

Kurang baik 

Kurang baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Kurang lengkap 

Kurang lengkap 

Kurang lengkap 

  

5. Pembelajaran 

Kegiatan belajar mengajar di TK. Muslimat Nurul Huda Desa Pakujati 

Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes dilaksanakan setiap hari Senin-

Sabtu  mulai jam 07.30-10.00 WIB. 

Kurikulum yang dipakai dalam pembelajaran adalah Kurikulum Berbasis 

Kompetensi (KBK) tahun 2004, dengan menggunakan model pembelajaran 

klasikal. 
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6. Kelengkapan Program Kegiatan Belajar Mengajar 

1) Administrasi Program Pengajaran: 

- Kurikulum    `  - SKM 

- Silabus     - SKH 

- Matrik     - Prgram Semester 

- Laporan Penilaian Perkembangan Anak - GBPKB TK 

2)    Administrasi Kepegawaian : 

- Buku Absensi Guru    - Buku Tertib 

- Buku Konsultasi    - Buku Agenda 

- Buku Tamu     - Buku catatan Penilaian 

- Buku Program Supervisi   - Buku Notulen 

3)    Administrasi Keuangan : 

- Buku BP 3     - Buku Kas Harian 

- Kartu BP 3     - Buku Kas Bulanan 

- Buku Iuran     - Buku Catatan Seragam 

- Buku RAPBS    - Buku Tabungan 

4) Administrasi Anak Didik : 

- Buku Absensi     - Buku Induk  

- Buku Daftar Anak didik   - Buku Penilaian Anak 

- Buku Kegiatan Anak    - Buku Daftar Kelompok 

- Buku Klapper    - Buku Anak Masuk SD/MI 

   - Buku Daftar Calon Anak didik  - Buku Lap. Tanggung Jawab 

   - Buku Daftar Pindah Kelompok  - Buku Susunan Komite 
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   - Buku Biodata Anak Didik   - Buku Catatan Khusus 

    - Buku Penghubung    - Buku Kunjungan Anak  

             - Buku Mutasi Anak    - Buku Rekapitulasi 

5)  Administrasi Kelengkapan Barang : 

-  Buku Daftar Inventaris 

 -  Buku Daftar Perpustakaan 

7.  Manajemen TK 

1)   Perencanaan 

a.   DeskripsiVisi dan Misi 

VISI : 

Mewujudkan anak didik yang terampil, cerdas dan berakhlak mulia. 

MISI : 

- Menumbuhkan sikap dan pribadi yang baik 

- Membimbing anak melalui kegiatan belajar yang kondusif 

- Membantu anak untuk mencapai perkembangan yang optimal 

- Memotivasi anak untuk mengembangkan potensi yang ada 

- Memberikan fasilitas dan pelayanan yang terbaik bagi anak 

b. Deskripsi Pengembangan TK 

- Melalui pendidikan dan pelatihan guru 

- Melalui Seminar dan Workshop 

- Penyegaran dan penyusunan kegiatan pembelajaran 

- Program bimbingan dan penyuluhanan bagi anak didik dan orang 

tua 

- Program kerjasama dengan IGTKI-PGRI 

- Program kerjasama dengan fihak terkait yang berhubungan dengan 

pendidikan 

-  
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c.   Deskripsi Peningkatan,Kualitas Pembelajaran 

-    Menambah sumber belajar untuk anak didik 

-    Menambah alat peraga 

-    Menambah alat permainan di dalam dan di luar 

-    Menambah kegiatan bagi anak didik 

2) Monitoring Penyelenggaraan TK 

a.  Membuat Laporan Tahunan 

b.  Membuat Laporan Bulanan 

c.  Membuat Laporan Keadaan Anak Didik 

d.  Kunjungan Pengawas TK/SD dan Penilik PNFI 

3) Pelaksanaan 

a.  Prosentase kehadiran guru dalam satu tahun 90% - 100% 

b.  Pertemuan rutin IGTKI-PGRI setiap bulan 

c.  Penilaian Kinerja guru oleh Kepala Sekolah 

d.  Mengikuti KKG di tingkat Kecamatan setiap bulan 

 

8.   Pengorganisasian 

1) Ada Struktur Organisasi. 

2) Ada Uraian tertulis tugas masing-masing personil dalam struktur. 

 

9.    Pembiayaan 

1) Tenaga pendidik yang masih GTT mendapat tunjangan dari APBN/APBD. 

2) Dana dari anak didik setiap bulan untuk honor guru dan keperluan 

kegiatan belajar  mengajar. 
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10. Peran Serta Masyarakat 

1) Pertemuan antara wali murid dsengan guru minimal 2 kali dalam satu 

semester. 

2) Komite sekolah terbentuk dari unsur tokoh masyarakat dan wali murid. 

3) Bekerja sama dengan instansi yang terkait dengan dunia pendidika 
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Lampiran 2 

DAFTAR  ANAK DIDIK KELOMPOK B 

TK. MUSLIMAT NURUL HUDA DS. PAKUJATI KEC. PAGUYANGAN 

TAHUN PELAJARAN 2010/2011 

 

NO. NAMA  

ANAK DIDIK 

JK TEMPAT  

TGL LAHIR 

ALAMAT 

L P 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

Wrl.   1 

Wrp.  2 

Wrp.  3 

Wrp.  4 

Wrp.  5  

Wrl.   6  

Wrp.  7  

Wrl .  8 

Wrp.  9  

Wrl .10 

Wrp.11  

Wrp.12  

Wrl .13  

Wrl .14 

v 

- 

- 

- 

- 

v 

- 

v 

- 

v 

- 

- 

v 

v 

- 

v 

v 

v 

v 

- 

v 

- 

v 

- 

v 

v 

- 

- 

Brebes, 23-08-2004 

Brebes, 03-04-2005 

Brebes, 01-02-2005 

Brebes, 03-06-2005 

Brebes, 10-12-2004 

Brebes, 20-08-2004 

Brebes, 03-12-2004 

Brebes, 24-09-2004 

Brebes, 08-02-2005 

Brebes, 23-01-2005 

Brebes, 31-01-2005 

Brebes, 04-04-2005 

Brebes, 14-05-2005 

Brebes, 03-02-2005 

Krajan  

Dukuh Tumpek 

Payan 

Payan 

Kretek 

Payan 

Krajan 

Cangkaraun 

Krajan 

Karang Bawang 

Payan 

Kedawung 

Dukuh Tumpek 

Dukuh Kembang 
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15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

Wrl .15 

Wrp.16  

Wrp.17  

Wrl .18 

Wrp.19  

Wrp.20  

Wrp.21  

Wrp.22  

Wrp.23  

Wrl .24 

Wrl .25 

Wrl .26 

Wrl .27 

Wrp.28  

Wrp.29  

Wrl .30 

Wrp.31  

Wrp.32 

Wrl .33 

Wrp.34  

Wrp.35  

v 

- 

- 

v 

- 

- 

- 

- 

- 

v 

v 

v 

v 

- 

- 

v 

- 

- 

v 

- 

- 

- 

v 

v 

- 

v 

v 

v 

v 

v 

- 

- 

- 

- 

v 

v 

- 

v 

v 

- 

v 

v 

Brebes, 25-04-2004 

Brebes, 20-07-2005 

Brebes, 10-11-2004 

Brebes, 13-07-2005 

Brebes, 10-03-2005 

Brebes, 01-04-2005 

Brebes, 05-05-2005 

Brebes, 26-07-2005 

Brebes, 07-08-2005 

Brebes, 07-11-2004 

Brebes, 14-12-2004 

Bnyms, 11-03-2005 

Brebes, 05-04-2005 

Brebes, 05-03-2005 

Brebes, 21-07-2005 

Brebes, 13-12-2004 

Brebes, 28-06-2005 

Klnprg, 01-01-2005 

Brebes, 11-02-2005 

Cilacap, 19-6-2005 

Brebes, 20-06-2005 

Krajan 

Dukuh Tumpek 

Cangkaraun 

Cigobang 

Dukuh Kembang 

Krajan 

Dukuh Tumpek 

Karang Bawang 

Sijoho 

Depok 

Dukuh kembang 

Sijoho 

Grengseng 

Krajan 

Cigobang 

Krajan 

Krajan 

Payan 

Karang Bawang 

Krajan 

Krajan 



119 
 

 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

 

Wrp.36 

Wrp.37  

Wrp.38 

Wrp.39  

Wrp.40  

Wrp.41 

Wrl .42 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

- 

Brebes, 28-05-2004 

Brebes, 02-05-2005 

Brebes, 08-01-2005 

Brebes, 16-02-2005 

Brebes, 06-11-2004 

Brebes, 05-06-2005 

Jakarta, 30-07-2004 

 

Pkujati Pojok 

Sijoho 

Dukuh Tumpek 

Payan 

Sijoho 

Sijoho 

Dukuh Kembang 
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Lampiran 3 

 

PEDOMAN WAWANCARA GURU 

 

No. A s p e k Keterangan 

1 Menurut Anda apakah selama ini pembelajaran 

kewirausahaan sudah dilaksanakan di TK. Muslimat Nurul 

Huda Pakujati? 

 

2 Kurikulum apa yang dipakai di TK.  Muslimat Nurul Huda 

Pakujati? 

 

3 Menurut Anda apakah kurikululum yang dipakai sudah 

memuat nilai-nilai kewirausahaan? 

 

4 Apakah Anda mengalami kesulitan dalam memberikan 

pembelajaran kewirausahaan? 

 

5 Kendala apa yang pernah ditemui selama melaksanakan 

pembelajaran kewirausahaan? 

 

6 Apakah siswa sudah mampu mengerjakan sendiri tugas-

tugas yang diberikan guru? 

 

7 Apakah masih ada siswa yang ditunggui orang tuanya?  

8 Bagaimana sikap Anda menghadapi siswa yang tidak mau 

mengerjakan tugas yang diberikan? 

 

9 Apakah Anda pernah memberikan tugas/pekerjaan rumah 

 pada siswa? 

 

10 Apakah para siswa mau membereskan mainan setelah 

digunakan? 

 

11 Menurut Anda dalam kegiatan pembelajaran lebih aktif 

mana antara siswa laki-laki dan perempuan? 

 

12 Metode apa yang paling sering Anda gunakan dalam 

kegiatan pembelajaran? 
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13 Menurut pengamatan Anda metode apa yang paling disukai 

anak-anak? 

 

14 

 

Metode apa yang Anda rasakan paling sulit dilaksanakan di 

sekolah? Sebutkan alasannya! 

 

15 Apakah sekolah Anda sering mengikuti lomba-lomba?  

16 Bagaimana cara menentukan peserta lomba di sekolah 

Anda? 

 

17 Apakah wali murid selalu mendukung kegiatan yang 

diadakan sekolah? 

 

18 Menurut Anda apakah peralatan yang ada di sekolah sudah 

mendukung terlaksananya kegiatan pembelajaran 

kewirausahaan? 

 

19 Menurut Anda hal apakah yang paling berpengaruh terhadap 

keberhasilan pendidikan kewirausahaan? 

 

20 Manfaat apa yang  Anda rasakan dari pembelajaran 

kewirausahaan? 
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Lampiran 4 

WAWANCARA GURU 

1. Menurut Anda apakah selama ini pembelajaran kewirausahaan sudah 

dilaksanakan di TK. Muslimat Nurul Huda Pakujati? 

 

Guru I t e m 

Gr 1 “Ternyata sudah, Cuma kitanya yang belum tahu apa yang 
dimaksud  wirausaha.” 

Gr 2 “Sudah, hanya belum diprogram secara khusus untuk wirausaha.” 

 

2. Kurikulum apa yang dipakai di TK.  Muslimat Nurul Huda Pakujati? 

 

Guru I t e m 

Gr 1 “Kurikulum Berbasis Kompetensi.” 

Gr 2 “KBK tahun 2004.” 

 

3. Menurut Anda apakah kurikululum yang dipakai sudah memuat nilai-nilai 

kewirausahaan? 

 

Guru I t e m 

Gr 1 “Kalau menurut saya sudah.” 

Gr 2 “Menurut Saya dalam KBK 2004 sudah cukup lengkap, tidak 
perlu ada tambahan lagi.” 

 

4. Apakah Anda mengalami kesulitan dalam memberikan pembelajaran 

kewirausahaan? 

 

Guru I t e m 

Gr 1 “Ya, soalnya saya belum tahu bagaimana caranya supaya bisa 
berhasil.” 

Gr 2 “Bingung menilainya, mana yang sudah baik, mana yang belum, 

soalnya muridnya banyak, harus diamati satu persatu.” 

 

5. Kendala apa yang pernah ditemui selama melaksanakan pembelajaran 

kewirausahaan? 

 

Guru I t e m 

Gr 1 “Paling menyebalkan kalau pada waktu kegiatan ada anak yang 

menangis. Soalnya mengganggu.” 

Gr 2 “Kalau anak-anak susah diatur, tidak mau mendengarkan arahan 

guru.” 
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6. Apakah siswa sudah mampu mengerjakan sendiri tugas-tugas yang diberikan 

guru? 

 

Guru I t e m 

Gr 1 “Kebanyakan sudah bisa, soalnya sudah kelompok B, paling kalau 
melipat masih banyak yang tidak bisa.” 

Gr 2 “Tergantung, kalau tugasnya mudah ya bisa mengerjakan sendiri, 
tapi kalau tugasnya sulit masih ada beberapa anak yang 

mengalami kesulitan.” 

 

7. Apakah masih ada siswa yang ditunggui orang tuanya? 

 

Guru I t e m 

Gr 1 “Tidak ada, sudah pada berani sendiri.” 

Gr 2 “Alhamdulillah sudah tidak ada.” 

 

8. Bagaimana sikap Anda menghadapi siswa yang tidak mau mengerjakan tugas 

yang diberikan? 

 

Guru I t e m 

Gr 1 “Saya bujuk supaya mau mengerjakan tugas.” 

Gr 2 “Memberikan dorongan dan bimbingan agar anak mau 
mengerjakan tugas.” 

 

9. Apakah Anda pernah memberikan tugas/pekerjaan rumah pada siswa? 

 

Guru I t e m 

Gr 1 “Tidak, soalnya tidak diperbolehkan. Paling menugaskan anak 
untuk membawa sesuatu dari rumah untuk kegiatan di sekolah.” 

Gr 2 “Tidak, kecuali kalau ada anak yang meminta sendiri.” 

 

10. Apakah para siswa mau membereskan mainan setelah digunakan? 

 

Guru I t e m 

Gr 1 “Kalau disuruh membereskan ya anak-anak mau, tapi kalau tidak 
disuruh kadang ditinggal begitu saja.” 

Gr 2 “Biasanya kalau anak perempuan yang mainan dibereskan sendiri, 

tapi kalau anak laki-laki jarang dibereskan.” 
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11. Menurut Anda dalam kegiatan pembelajaran lebih aktif mana antara siswa 

laki-laki dan perempuan? 

 

Guru I t e m 

Gr 1 “Menurut Saya anak perempuan lebih aktif dibandingkan anak 
laki-laki.” 

Gr 2 “ Kalau dilihat rata-rata anak perempuan yang aktif, anak laki-
lakinya malah masih banyak yang bermalas-malasan.” 

 

12. Metode apa yang paling sering Anda gunakan dalam kegiatan pembelajaran? 

 

Guru I t e m 

Gr 1 “Pemberian tugas, setiap hari ada, soalnya kalau diberi tugas 

anak-anak jadi cepat pintar, wali murid juga merasa senang.” 

Gr 2 “Pemberian tugas, tapi diselingi dengan nyanyian agar anak 

bersemangat.” 

 

13. Menurut pengamatan Anda metode apa yang paling disukai anak-anak? 

 

Guru I t e m 

Gr 1 “Bermain, anak-anak antusias kalau diajak bermain.” 

Gr 2 “Anak-anak paling senang kalau diajak bermain, apalagi kalau 

bermain di luar.” 

 

14. Metode apa yang Anda rasakan paling sulit dilaksanakan di sekolah? 

Sebutkan alasannya! 

 

Guru I t e m 

Gr 1 “Metode demonstrasi, soalnya guru harus bisa mempraktekkan 

dengan sungguh-sungguh agar anak bisa memahami dan bisa 
meniru apa yang dikerjakan guru.” 

Gr 2 “Metode bermain peran, soalnya harus banyak alat yang 

disediakan agar anak-anak bisa bermain peran seperti sungguh-
sungguh.” 

 

15. Apakah sekolah Anda sering mengikuti lomba-lomba? 

 

Guru I t e m 

Gr 1 “Setiap ada lomba untuk anak TK berusaha selalu ikut, baik 
tingkat Kecamatan maupun tingkat Kabupaten, dan Alhamdulillah 

pialanya sudah banyak.” 

Gr 2 “Alhamdulillah sering ikut, untuk pengalaman anak, sukur-sukur 
kalau menang.” 
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16. Bagaimana cara menentukan peserta lomba di sekolah Anda? 

 

Guru I t e m 

Gr 1 “Semua anak boleh ikut lomba.” 

Gr 2 “Kalau pesertanya tidak dibatasi ya semua boleh ikut, tapi kalau 
pesertanya dibatasi ya kami pilih yang kira-kira mampu dan mau.” 

 

17. Apakah wali murid selalu mendukung kegiatan yang diadakan sekolah? 

 

Guru I t e m 

Gr 1 “Alhamdulillah wali murid selalu memberikan tanggapan yang 
positif terhadap kegiatan yang diadakan sekolah.” 

Gr 2 “Wali murid merasa senang kalau anak-anaknya mengikuti 

banyak kegiatan sekolah.” 

 

18. Menurut Anda apakah peralatan yang ada di sekolah sudah mendukung 

terlaksananya kegiatan pembelajaran kewirausahaan? 

 

Guru I t e m 

Gr 1 “Sebenarnya kalau dibandingkan dengan TK-TK yang sudah maju 

masih kurang, tapi kegiatan pembelajaran tetap terlaksana dengan 
baik.” 

Gr 2 “Alhamdulillah kegiatan pembelajaran berjalan lancar meskipun 
peralatan yang ada di sekolah masih kurang memadai, tapi bisa 

disiasati dengan cara lain.” 

 

19. Menurut Anda hal apakah yang paling berpengaruh terhadap keberhasilan 

pendidikan kewirausahaan? 

 

Guru I t e m 

Gr 1 “Pendidikan kewirausahaan akan berhasil kalau guru  mengetahui 

cara mendidik yang benar.” 

Gr 2 “Menurut saya guru, karena guru sebagai pendidik yang utama, 
tapi tanpa dukungan dari siswa dan wali murid juga tidak akan 

berhasil.” 

 

20. Manfaat apa yang  Anda rasakan dari pembelajaran kewirausahaan? 

 

Guru I t e m 

Gr 1 “Anak-anak jadi lebih mandiri, berani dan aktif.” 

Gr 2 “Anak-anak berubah jadi lebih bersemangat, karena kegiatan di 

sekolah yang bervariasi.” 
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Lampiran 5 

PERENCANAAN TAHUNAN 

 

 

 
 

KOMPETENSI 
DASAR 

 

 

 

 
 

HASIL BELAJAR 

 

 

TEMA DAN PERKIRAAN WAKTU 

DALAM MINGGU 

 

 
PENGEMBANGAN/ 

INDIKATOR DAN 

NILAI KEWIRAUSAHAAN 

SEMESTER I SEMESTER II 

 
 
 

 

 

      

 
 

 

 
 

    

3 4 4 3 3 4 3 2 2 3 3 

 
 

 

 
Anak mampu 

melakukan ibadah, 

terbiasa mengikuti 
aturan, dapat hidup 

bersih, mulai belajar 
membedakan benar 

dan salah, terbiasa 

perperilaku terpuji. 

 
 

 

 
Dapat berdoa, bersyair, 

dan menyanyikan 

lagu-lagu keagamaan 

MORAL DAN NILAI-NILAI AGAMA, 
SOSIAL, EMOSIONAL DAN 

KEMANDIRIAN 

 
1. Berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan 

kegiatan dengan lebih tertib. (Berorientasi 

pada tindakan). 

 
 

 

 
 

- 

 
 

 

 
 

- 

 
 

 

 
 

- 

 
 

 

 
 

√ 

 
 

 

 
 

- 

 
 

 

 
 

- 

 
 

 

 
 

- 

 
 

 

 
 

√ 

 
 

 

 
 

- 

 
 

 

 
 

√ 

 
 

 

 
 

√ 

2. Menyanyi lagu-lagu keagamaan. 

(Berorientasi pada tindakan). 
√ √ - - √ √ √ √ - - √ 

3. Bersyair yang bernafaskan agama. 
(Berorientasi pada tindakan). 

√ √ - √ - √ √ √ - - √ 

4. Menyebutkan macam-macam agama yang 

dikenal. (Berorientasi pada tindakan). 

- √ √ - - - √ - √ √ - 

5. Terlibat dalam upacara keagamaan . (Kerja 

keras.) 

 

- √ - √ - - - √ - √ - 
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KOMPETENSI 

DASAR 

 
 

 

 
HASIL BELAJAR 

 

 
TEMA DAN PERKIRAAN WAKTU 

DALAM MINGGU 

 
PENGEMBANGAN/ 

INDIKATOR DAN 

NILAI KEWIRAUSAHAAN 

SEMESTER I SEMESTER II 

 
 

 

 
 

 

          

3 4 4 3 3 4 3 2 2 3 3 

 Terbiasa melakukan 
ibadah sesuai aturan 

menurut 
keyakinannya. 

6. Melaksanakan kegiatan ibadah sesuai aturan 
menurut keyakinannya. (Berorientasi pada 

tindakan). 
 

√ - √ - √ - - - - √ √ 

Menngenal dan 
menyayangi ciptaan 

Tuhan. 

7. Membedakanciptaan-ciptaan Tuhan. 
(Berorientasi pada tindakan). 

√ √ - √ √ √ - √ √ - √ 

8. Berbuat baik terhadap semua makhluk Tuhan, 

misal: tidak mengganggu orang yang sedang 
melakukan kegiatan, tidak menyakiti 

binatang, menyiram tanaman. (Berorientasi 

pada tindakan). 

- - - √ - √ - √ - √ - 

9. Mempunyai sahabat. (Kepemimpinan). √ √ √ - √ - - - √ √ - 

Terbiasa berperilaku 
sopan santun. 

10. Selalu memberi dan membalas salam. 
(Berorientasi pada tindakan). 

√ - - √ - - - - √ - - 

11. Berbicara dengan suara yang ramah dan 

teratur (tidak berteriak). (Berorientasi pada 
tindakan). 

- √ √ - - - - - √ - - 

12. Selalu mengucapkan terimakasih jika 

memperoleh sesuatu. ( Berorientasi pada 

tindakan). 
 

√ - √ - - - - - - - √ 
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KOMPETENSI 

DASAR 

 
 

 

 
HASIL BELAJAR 

 

 
TEMA DAN PERKIRAAN WAKTU 

DALAM MINGGU 

 
PENGEMBANGAN/ 

INDIKATOR DAN 

NILAI KEWIRAUSAHAAN 

SEMESTER I SEMESTER II 

 
 

 

 
 

 

          

3 4 4 3 3 4 3 2 2 3 3 

 Membedakan 
perbuatan yang benar 

dan salah. 

13. Menyebut mana yang salah dan benar pada 
suatu persoalan.(Berorientasi pada tindakan). 

- √ √ - √ √ √ √ - √ - 

14. Menunjukkan perbuatan-perbuatan yang 

benar dan yang salah. (Berorientasi pada 

tindakan). 

√ √ - √ - √ √ √ √ - √ 

Terbiasa untuk 

disiplin. 

15. Ke sekolah tepat waktu. (Berorientasi pada 

tindakan). 
- √ - - - - - - - √ - 

16. Mentaati peraturan yang ada.(Berorientasi 

pada tindakan). 
√ √ - √ - - - - √ √ - 

Terbiasa 

bersikap/berperilaku 

saling hormat 
menghormati. 

17. Menghormati orang tua dan orang yang lebih 

tua. (Berorientasi pada tindakan). 

- √ √ - √ - - - - - - 

18. Mendengarkan dan memperhatikan teman 

bicara. (Berorientasi pada tindakan). 

- √ - √ - - - √ - √ - 

Terbiasa bersikap 

ramah. 

19. Berbahasa sopan dan bermuka manis. 

(Berorientasi pada tindakan). 
- √ - - - - √ - - - √ 

20. Menyapa teman dan orang lain. (Berorientasi 
pada tindakan). 

- - √ - √ - √ - √ - √ 

Menunjukkan sikap 

kerjasama dan per 

21. Senang bermain dengan teman (tidak bermain 

sendiri). (Kepemimpinan 

- - - √ - - √ - √ - - 

 
 

 
 

 
TEMA DAN PERKIRAAN WAKTU 

SEMESTER I SEMESTER II 
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KOMPETENSI 

DASAR 

 
 

HASIL BELAJAR 

 

DALAM MINGGU 
 

PENGEMBANGAN/ 

INDIKATOR DAN 
NILAI KEWIRAUSAHAAN 

 
 

 

 
 

3 4 4 3 3 4 3 2 2 3 3 

  22. Dapat melaksanakan tugas kelompok. 

(Kepemimpinan). 

- √ √ - - - - - √ - √ 

23. Dapat memuji teman/orang lain. 
(Kepemimpinan). 

- - - √ - - - - - √ - 

Dapat menunjukkan 

rasa percaya diri. 

24. Berani bertanya secara sederhana. (Kerja 

keras). 
- √ - √ - √ - √ - - √ 

25. Mau mengemukakan pendapat secara 

sederhana. (Kreatif). 

- - √ - √ √ - √ √ - - 

26. Mampu mengambil keputusan secara 

sederhana. (Kepemimpinan). 

- - - √ - - - - - - √ 

Terbiasa menunjukkan 
kepedulian. 

27. Senang menolong. (Berorientasi pada 
tindakan). 

√ √ - - √ - √ - √ - - 

28. Mau memohon dan memberi maaf. 
(Berorientasi pada tindakan). 

- - √ - - - √ - - √ - 

29. Mengajak teman untuk bermain/belajar. 

(Kepemimpinan) 
- - - √ -- - √ √ - √ - 

Terbiasa menjaga 
kebersihan diri dan 

mengurus dirinya 

sendiri.  

30. Membersihkan diri sendiri tanpa bantuan. 
Misal; menggosok gigi, mandi, buang air. 

(Mandiri). 

- √ - - √ - - - - - - 

31. Memelihara milik sendiri. (Mandiri). 

 

- √ √ - √ - - √ - - - 
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KOMPETENSI 

DASAR 

 
 

 

 
HASIL BELAJAR 

 
TEMA DAN PERKIRAAN WAKTU 

DALAM MINGGU 

 
PENGEMBANGAN/ 

INDIKATOR DAN 

NILAI KEWIRAUSAHAAN 

SEMESTER I SEMESTER II 

 
 

 

 
 

 

          

3 4 4 3 3 4 3 2 2 3 3 

 Terbiasa menjaga 
lingkungan. 

32. Memelihara lingkungan. Misalnya: tidak 
mencoret-coret tembok, membuang sampah 

pada tempatnya. (Berorientasi pada tindakan). 

- √ - √ √ √ - √ - √ √ 

33. Menghemat pemakaian air dan listrik. 
(Berorientasi pada tindakan). 

- √ √ - - - - √ √ - √ 

Dapat bertanggung 

jawab. 
 

34. Melaksanakan kegiatan sendiri sampai 

selesai. (Mandiri). 

- - √ - √ √ - - √ - - 

35. Membersihkan peralatan makan setelah 
digunakan. (Mandiri). 

- √ - √ - √ - - - - - 

 

 
 

Anak mampu 

mendengarkan, 
berkomunikasi 

secara lisan, 
memiliki 

perbendaharaan kata 

dan mengenal 
symbol-simbol yang 

 

 
 

Dapat mendengarkan 

dan membedakan 
bunyi suara, bunyi 

bahasa dan 
mengucapkannya 

dengan lafal yang 

benar. 
 

 

BERBAHASA 
 

1. Membedakan dan menirukan kembali bunyi/ 

suara tertentu. (Berorientasi pada tindakan). 

 

 
 

- 

 

 
 

√ 

 

 
 

- 

 

 
 

√ 

 

 
 

√ 

 

 
 

√ 

 

 
 

√ 

 

 
 

- 

 

 
 

√ 

 

 
 

- 

 

 
 

- 

2. Menirukan kembali 4-5 urutan kata. 

(Berorientasi pada tindakan). 
√ √ - - - √ √ √ √ √ - 

3. Membedakan kata-kata yang mempunyai suku 

kata awal yang sama (misal: kaki-kali), dan 
suku kata akhir yang sama (misal : nama-

sama), dll. (Berorientasi pada tindakan) 

√ √ √ - 

 

- √ √ √ - √ √ 

 

 

 

 

 

TEMA DAN PERKIRAAN WAKTU 

SEMESTER I SEMESTER II 
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KOMPETENSI 

DASAR 

 
 

HASIL BELAJAR 

 

DALAM MINGGU 
 

PENGEMBANGAN/ 

INDIKATOR DAN 
NILAI KEWIRAUSAHAAN 

 
 

 

 
 

2 4 4 3 3 4 3 2 2 3 3 

Melambangkannya 

untuk persiapan 
membaca dan 

menulis. 

Dapat mendengarkan 

dan memahami  kata 
dan kalimat sederhana 

dan meng-

komunikasikannya. 

4. Melakukan 3-5 perintah secara berurutan 

dengan benar. (Berorientasi pada tindakan). 
√ √ - √ - - √ - - √ - 

5. Mendengarkan dan menceritakan kembali 

cerita secara urut. (Berorientasi pada 
tindakan). 

√ √ √ - √ √ √ √ - - √ 

Dapat berkomunikasi/ 
berbicara lancar secara 

lisan dengan lafal yang 

benar. 

6. Menyebutkan nama diri, nama orang tua, 
jenis kelamin, alamat rumah dengan lengkap. 

(Berorientasi pada tindakan). 

- √ - - √ √ √ - - √ - 

7. Menceritakan pengalaman/kejadian secara 

sederhana dengan urut. (Berorientasi pada 
tindakan). 

- √ - √ - √ √ √ √ - - 

Memiliki 

perbendaharaan kata 
yang diperlukan untuk 

berkomunikasi sehari-

hari. 

8. Bercerita menggunakan kata ganti  aku, 

saya, kamu, dia, mereka. (Berorientasi pada 
tindakan). 

√ √ √ - √ - √ - √ - √ 

9. Menunjuk dan menyebutkan gerakan-
gerakan misalnya; duduk, jongkok, berlari, 

makan, dll.(Berorientasi pada tindakan). 

- √ √ - - - √ - - √ - 

10. Menunjuk dan memberikan keterangan yang 

berhubungan dengan posisi, misal: di luar, di  
dalam, di atas, di bawah , di depan, di 

belakang, dll. (Berorientasi pada tindakan). 
 

√ √ - √ - - √ √ √ √ √ 

 

 

 

 

 

TEMA DAN PERKIRAAN WAKTU 

SEMESTER I SEMESTER II 
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KOMPETENSI 

DASAR 
 

 
 

HASIL BELAJAR 

 

DALAM MINGGU 
 

 

PENGEMBANGAN/ 
INDIKATOR DAN 

NILAI KEWIRAUSAHAAN 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

3 4 4 3 3 4 3 2 2 3 3 

  11. Membuat gambar dan menceritakan isi 

gambar dengan beberapa coretan/tulisan yang 
sudah berbentuk huruf. (Kreatif). 

- √ - - √ √ √ √ - √ √ 

12. Mengelompokkan kata-kata yang sejenis. 
(Berorientasi pada tindakan). 

- √ √ - √ - √ √ - - √ 

13. Bercerita tentang gambar yang disediakan atau 
yang dibuat sendiri dengan urut dan bahasa 

yang jelas. (Kreatif). 

- √ - √ - √ √ √ √ - - 

14. Mengurutkan dan menceritakan isi gambar 

seri. (Berorientasi pada tindakan). 

- √ - - √ - √ - - √ - 

Memahami bahwa 

ada hubungan antara 
bahasa lisan dengan 

tulisan (pra 

membaca). 

15. Membaca buku cerita bergambar yang 

memiliki kalimat sederhana dan menceritakan 
isi buku dengan menunjuk beberapa kata yang 

dikenalnya. (Kerja keras). 

√ - - - √ √ √ - √ - - 

16. Menghubungkan dan menyebutkan tulisan 
sederhana dengan simbol yang 

melambangkannya, (Berorientasi pada 

tindakan). 

√ √ √ √ - - √ - - √ √ 

 

 

 



133 
 

 

 
 

 

 
KOMPETENSI 

DASAR 

 

 
 

 

 
HASIL BELAJAR 

 

 
TEMA DAN PERKIRAAN WAKTU 

DALAM MINGGU 

 
 

PENGEMBANGAN/ 

INDIKATOR DAN 
NILAI KEWIRAUSAHAAN 

SEMESTER I SEMESTER II 

 
 

 

 
 

 

          

3 4 4 3 3 4 3 2 2 3 3 

 
 

 
Anak mampu 

memahami konsep 

sederhana, 
memecahkan 

masalah sederhana 

dalam kehidupan 
sehari-hari 

 
 

 
Anak dapat 

memahami benda di 

sekitarnya menurut 
bentuk, jenis dan 

ukuran. 

 

 

KOGNITIF 
 
1. Mengelompokkan benda dengan berbagai cara 

menurut ciri-ciri tertentu. Misal: menurut warna, 

bentuk, ukuran, jenis, dll. (Kreatif). 

 
 

 

√ 

 
 

 

√ 

 
 

 

√ 

 
 

 

√ 

 
 

 
- 

 
 

 
- 

 
 

 

√ 

 
 

 

√ 

 
 

 
- 

 
 

 

√ 

 
 

 
- 

2. Menunjuk dan mencari sebanyak-banyaknya 
benda, hewan, tanaman, yang mempunyai 

warna, bentuk, ukuran, atau menurut ciri-ciri 

tertentu. (Kreatif). 

- √ - √ - √ - - √ - √ 

3. Mengenal perbedaan kasar-halus, berat-ringan, 
panjang-pendek, jauh-dekat, banyak-sedikit, 

sama-tidak sama, tebal-tipis. (Berorientasi pada 
tindakan) 

- √ √ - √ √ - √ √ - √ 

4. Membedakan macam-macam suara. (Kreatif). - √ - √ - √ - - - - - 

5. Memasangkan benda sesuai dengan 

pasangannya. (Berorientasi pada tindakan). 
- √ - - √ - √ - √ - - 

6. Menyebutkan dan menceritakan perbedaan dua 
buah benda. (Berorientasi pada tindakan). 

- √ - √ - - √ √ - √ √ 

7. Menunjukkan kejanggalan suatu gambar. 

(Kreatif) 

- √ √ - √ - √ √ - √ - 
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KOMPETENSI 

DASAR 

 
 

 
 

 

 
HASIL BELAJAR 

 

 
TEMA DAN PERKIRAAN WAKTU 

DALAM MINGGU 

 
 

PENGEMBANGAN/ 

INDIKATOR DAN 
NILAI KEWIRAUSAHAAN 

SEMESTER I SEMESTER II 

 
 

 

 
 

 

     
 

 

 
 

 

     
 

 

 
 

 

3 4 4 3 3 4 3 2 2 3 3 

  8. Menyusun benda dari besar-kecil atau 
sebaliknya. (Kerja keras.). 

 

- √ - √ - - √ √ √ √ - 

Anak dapat 
memahami konsep-

konsep sains 

sesderhana. 

9. Mencoba dan menceritakan tentang apa yang 
terjadi jika: warna dicampur, proses 

pertumbuhan tanaman, balon ditiup lalu 

dilepaskan, benda-benda dimasukkan ke dalam 
air (terapung, melayang, tenggelam),benda-

benda dijatuhkan (gravitasi), benda-benda 
didekatkan dengan magnit, mengamati benda 

dengan kaca pembesar, macam-macam rasa, 

mencium macam-macam bau, mendengar 
macam-macam bunyi. (Kreatif) 

√ √ √ - √ - √ √ - - √ 

10. Mengungkapkan sebab akibat. Misal: mengapa 

sakit gigi?, mengapa kita lapar? (Kreatif). 

- √ - - √ - √ √ √ - - 

11. Mengungkapkan asal mula terjadinya sesuatu. 
(Kreatif). 

- √ √ √ √ √ √ - - - √ 

Anak dapat 

memahami bilangan. 

12. Membilang (menyebut) urutan bilangan dari1- 

20. (Berorientasi pada tindakan). 
 

 

 

- √ - √ - - √ - - √ - 
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KOMPETENSI 

DASAR 

 

 
 

 

 
HASIL BELAJAR 

 

 

 
TEMA DAN PERKIRAAN WAKTU 

DALAM MINGGU 

 
 

PENGEMBANGAN/ 

INDIKATOR DAN 
NILAI KEWIRAUSAHAAN 

SEMESTER I SEMESTER II 

 
 

 

 
 

 

          

3 4 4 3 3 4 3 2 2 3 3 

  13. Membilang (mengenal konsep bilangan 
dengan benda-benda) sampai 10. 

(Berorientasi pada tindakan). 

√ √ - - √ - √ √ - √ √ 

14. Membuat urutan bilangan 1-10 dengan benda-
benda. (Berorientasi pada tindakan). 

√ √ - √ - - √ - √ - - 

15. Menghubungkan/memasangkan lambang 

bilangan dengan benda-benda sampai 10 

(anak tidak disuruh menulis). (Berorientasi 
pada tindakan) 

√ √ √ - √ - √ √ - - √ 

16. Membedakan dan membuat 2 kumpulan 
benda yang sama jumlahnya, yang tidak sama, 

lebih banyak dan lebih sedikit. (Berorientasi 
pada tindakan). 

- √ - √ - - √ - - √ - 

Anak dapat 

memahami bentuk 
geometri. 

17. Membuat bentuk-bentuk geometri. (Kreatif). 

 
- √ - - √ - √ √ √ - √ 

18. Mengelompokkan benda-benda tiga dimensi  
(benda-benda sebenarnya) yang berbentuk 

geometri (lingkaran, segitiga, segiempat). 
(Berorientasi pada tindakan). 

- √ √ - - - - - √ √ - 
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KOMPETENSI 

DASAR 

 

 
 

 

 
HASIL BELAJAR 

 

 
TEMA DAN PERKIRAAN WAKTU 

DALAM MINGGU 

 
 

PENGEMBANGAN/ 

INDIKATOR DAN 
NILAI KEWIRAUSAHAAN 

SEMESTER I SEMESTER II 

 
 

 

 
 

 

          

3 4 4 3 3 4 3 2 2 3 3 

  19. Memasangkan bentuk geometri dengan benda 
tiga dimensi yang bentuknya sama (lingkaran-

bola, segiempat-balok). (Berorientasi pada 
tindakan). 

- √ - - √ - - - √ - - 

20. Menyusun kepingan puzzel menjadi bentuk 

utuh (lebih dari 8 kepingan). (Kerja keras). 

- √ √ - - - √ √ √ - - 

21. Mengerjakan “maze” (mencari jejak) yang lebih 
kompleks (3-4 jalan). (Berorientasi pada 

tindakan). 

- √ √ - √ √ √ - - √ - 

Anak dapat 

memahami ukuran. 

22. Mengukur panjang dengan langkah, jengkal, 

lidi, ranting, penggaris, meteran, dll. (kerja 
keras). 

- √ √ - - - - √ - √ √ 

23. Membedakan berat benda dengan timbangan 

(buatan atau sebenarnya). (Berorientasi pada 
tindakan). 

- √ - √ - - - - - - √ 

24. Mengisi dan menyebutkan isi wadah ( 1 gelas, 1 

botol, dll) dengan air, pasir, biji-bijian, beras, 
dll. (Berorientasi pada tindakan). 

- √ - - √ √ - - - - - 

Anak memahami 

konsep waktu. 

25. Menyatakan waktu yang dikaitkan dengan  jam. 

(Kreatif) 

 

- √ - √ - √ √ √ - √ √ 
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KOMPETENSI 

DASAR 

 
 

 

 
HASIL BELAJAR 

 

 
TEMA DAN PERKIRAAN WAKTU 

DALAM MINGGU 

 
PENGEMBANGAN/ 

INDIKATOR DAN 

NILAI KEWIRAUSAHAAN 

SEMESTER I SEMESTER II 

 
 

 

 
 

 

          

3 4 4 3 3 4 3 2 2 3 3 

  26. Mengetahui jumlah hari dalam satu minggu, 
satu bulan, dan mengetahui jumlah bulan dalam 

satu tahun. (Berorientasi pada tindakan) 

- √ - - √ √ √ - - √ √ 

27. Menceritakan kegiatan sehari-hari sesuai 
dengan waktunya. (kreatif). 

- √ √ - - √ - - √ - - 

28. Menggunakan konsep waktu ( hari ini, nanti, 

sekarang, kemarin, besok, dll). (Kreatif) 

- √ - √ - - - √ - - √ 

Anak dapat 

memahami konsep-

konsep matematika 
sederhana. 

29. Menyebutkan hasil penambahan dan 

pengurangan dengan benda sampai 10. 

(Berorientasi pada tindakan). 

- √ - - √ - √ - √ - - 

30. Memperkirakan urutan berikutnya setelah 

melihat bentuk lebih dari 3 pola yang berurutan. 

Misal: merah, putih, biru, merah, putih, biru, 
merah, …, … (Berorientasi pada tindakan). 

√ - √ - √ - √ √ - √ - 

31. Meniru pola dengan menggunakan berbagai 
benda. (Kreatif). 

 

- - - √ - - √ √ √ - √ 
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KOMPETENSI 

DASAR 

 
 

 

 
HASIL BELAJAR 

 

 
TEMA DAN PERKIRAAN WAKTU 

DALAM MINGGU 

 
 

PENGEMBANGAN/ 
INDIKATOR DAN 

NILAI KEWIRAUSAHAAN 

SEMESTER I SEMESTER II 

 
 

 
 

 
 

          

3 4 4 3 3 4 3 2 2 3 3 

 
 

 
Anak mampu 

melakukan aktivitas 

fisik secara 
terkoordinasi dalam 

rangka kelenturan 
dan persiapan untuk 

menulis, 

keseimbangan, 
kelincahan dan 

melatih keberanian. 

 
 

 
Dapat 

menggerakkan jari 

tangan untuk 
kelenturan, 

kekuatan otot dan 
koordinasi. 

 
FISIK DAN MOTORIK 
 

1. Mengurus  dirinya sendiri tanpa bantuan. Misal: 
makan, mandi, menyisir rambut, memasang 

kancing, mencuci dan melap tangan, mengikat 

tali sepatu. (Mandiri). 

 
 

 

√ 

 
 

 

√ 

 
 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 
 

 

- 

 
 

 

√ 

 
 

 

√ 

 
 

 

- 

 
 

 

√ 

 
 

 

- 

 
 

 

- 

2. Membuat berbagai bentuk dengan menggunakn 
plastisin, playdough/tanah liat, pasir. (Kreatif) 

√ √ - √ - - √ √ - - √ 

3. Meniru membuat garis tegak, miring, lengkung 

dan lingkaran. (Kerja keras). 
√ √ - - √ √ - - √ √ √ 

4. Meniru melipat kertas sederhana (7 lipatan). 
(Kerja keras) 

- √ √ - - √ √ - - - - 

5. Menjahit bervariasi (jelujur dan silang) 15 

lubang dengan tali raffia, benang wol. (Kreatif). 

- - √ - √ - - - - √ - 

6. Menggunting dengan berbagai media 
berdasarkan bentuk/pola (lurus, lengkung, 

gelombang, zigzag, lingkaran, segiempat, 

segitiga..(Kerja keras). 

- - √ √ √ - - √ √ √ - 

 
 

 
 

 
TEMA DAN PERKIRAAN WAKTU 

SEMESTER I SEMESTER II 
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KOMPETENSI 

DASAR 

 

 
 

HASIL BELAJAR 

 

DALAM MINGGU 

 

 
PENGEMBANGAN/ 

INDIKATOR DAN 

NILAI KEWIRAUSAHAAN 

 
 

 
 

 
3 4 4 3 3 4 3 2 2 3 3 

  1. Mencocok bentuk. (Kerja keras). √ - √ - √ √ √ - √ - √ 

2. Menyusun menara kubus minimal 12 kubus. 

(Kerja keras). 

- √ - √ - - - - √ - - 

3. Membuat lingkaran dan bujur sangkar dengan 

rapi. (Mandiri). 

- √ - - - - - √ - √ √ 

4. Memegang pensil dengan benar (antara ibu jari 

dan dua jari). (Mandiri). 
- √ - - √ - - - √ - √ 

Dapat 
menggerakan 

lengannya untuk 

kelenturan, 
kekuatan otot, dan 

koordinasi. 

5. Memantulkan bola besar, bola sedang dan bola 
kecil (diam di tempat). (Berani mengambil 

resiko) 

√ √ - - - - - - - - - 

6. Melambungkan dan menangkap kantong biji 

sambil berjalan/bergerak. (Berani mengambil 
resiko). 

√ √ √ - √ - √ √ - - √ 

7. Memantulkan bola besar, bola sedang dan bola 

kecil sambil berjalan/bergerak. (Berani 
mengambil resiko). 

- √ - √ - - √ - - √ - 

8. Menangkap, melempar bola besar, bola sedang, 

dan bola kecil (tennis) dengan memutar badan, 

mengayunkan lengan  danmelangkah. (Berani 
mengambil resiko). 

 

- √ - √ - - √ - √ - - 

 
 

 
 

 
TEMA DAN PERKIRAAN WAKTU 

SEMESTER I SEMESTER II 
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KOMPETENSI 

DASAR 

 

 
 

HASIL BELAJAR 

 

DALAM MINGGU 

 

 
PENGEMBANGAN/ 

INDIKATOR DAN 

NILAI KEWIRAUSAHAAN 

 
 

 
 

 
3 4 4 3 3 4 3 2 2 3 3 

 Dapat 

menggerakkan 

badan dan kaki 
dalam rangka 

keseimbangan, 

kekuatan, 
koordinasi dan 

melatih 
keseimbangan. 

9. Berjalan maju pada garis lurus, berjalan di atas 

papan titian, berjalan dengan berjinjit, berjalan 

dengan tumit sambil membawa beban. (Berani 

mengambil resiko). 

√ √ - √ - √ √ - √ √ - 

10. Berjalan mundur, berjalan ke samping pada 
garis lurus sejauh 2-3 meter sambil membawa 

beban. (Berani mengambil resiko). 

- √ - - √ √ - √ - - √ 

11. Meloncat dari ketinggian 30-50 cm. (Berani 
mengambil resiko). 

√ √ √ - - - - √ - √ - 

12. Memanjat, bergantung dan berayun. (Berani 

mengambil resiko). 

- √ - √ - - - - - - √ 

13. Berdiri dengan tumit, berdiri di atas satu kaki 
dengan seimbang. (Berani mengambil resiko). 

- √ - - √ √ √ - √ - - 

14. Berlari sambil melompat dengan seimbang 

tanpa jatuh. (Berani mengambil resiko). 

- √ √ - - √ - - - √ - 

15. Menendang bola ke depan dan ke belakang. 
(Berani mengambil resiko). 

√ √ - - √ - - √ √ - - 

16. Merayap dan merangkak dengan berbagai 

variasi. (Berani mengambil resiko). 

- √ √ - - - √ - - √ - 

17. Bermain dengan simpai (digelindingkan sambil 

berjalan dan berlari. (Berani mengambil resiko) 

- - - √ - - √ √ - - √ 

 
 

 
 

 
TEMA DAN PERKIRAAN WAKTU 

SEMESTER I SEMESTER II 
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KOMPETENSI 

DASAR 

 

 

 
 

HASIL BELAJAR 

 

DALAM MINGGU 

 

 
PENGEMBANGAN/ 

INDIKATOR DAN 

NILAI KEWIRAUSAHAAN 

 
 

 
 

 
3 4 4 3 3 4 3 2 2 3 3 

  18. Senam fantasi bentuk meniru, misalnya: 

menirukan berbagai gerakan hewan, menirukan 

gerakan tanaman yang tertiup angin (sepoi-

sepoi dan angin kencang dan kencang sekali) 
dengan lincah. (Kreatif). 

- √ √ √ - √ √ √ - √ √ 

19. Naik otopet, sepeda roda dua. (Berani 

mengambil resiko). 

- - - - √ - - - √ - - 

 
 

 
Anak mampu 

mengekpresikan diri 

dan berkreasi 
dengan berbagai 

gagasan imajinasi 

dan menggunakan 
berbagai 

media/bahan 
menjadi suatu karya 

seni. 

 
 

 
Dapat menggambar 

sederhana 

 

S E N I 
 
1. Menggambar bebas dengan berbagai media 

(kapur tulis, pensil warna, krayon, arang, dan 

bahan-bahan alam) dengan rapi. (Kreatif). 

 
 

 

√ 

 
 

 

√ 

 
 

 

√ 

 
 

 
- 

 
 

 

√ 

 
 

 

√ 

 
 

 

√ 

 
 

 

√ 

 
 

 
- 

 

 

√ 

 

 

 
 

 

√ 

2. Menggambar bebas dari bentuk dasar titik, 
lingkaran, segitiga, dan segiempat. (Kreatif). 

- √ - √ - - √ - √ √ - 

3. Menggambar orang dengan lengkap dan 

proporsional. (Kreatif). 
√ √ - - - √ - - - - √ 

4. Mencetak dengan berbagai media (jari/finger 

painting, kuas, pelepah pisang daun, bulu ayam) 

dengan lebih rapi. (Kreatif). 

√ √ √ - √ √ - √ - √ - 

 
 

 

 
 

 

 
TEMA DAN PERKIRAAN WAKTU 

DALAM MINGGU 

SEMESTER I SEMESTER II 
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KOMPETENSI 

DASAR 

 
 

 
HASIL BELAJAR 

 

 
 

PENGEMBANGAN/ 

INDIKATOR DAN 
NILAI KEWIRAUSAHAAN 

 
 

 
 
3 4 4 3 3 4 3 2 2 3 3 

 Dapat mewarnai 

sederhana 

5. Mewarnai bentuk gambar sederhana dengan 

rapi. (Kerja keras). 
√ √ √ √ - √ √ - - √ - 

6. Mewarnai benda tiga dimensi dengan berbagai 

media. (Kreatif). 

- √ - - √ √ - - - - √ 

Dapat menciptakan 

sesuatu dengan 
berbagai media. 

 
 

7. Meronce dengan manik-manik sesuai pola. 

(Kerja keras). 
√ √ - √ - - - - - - √ 

8. Meronce dengan berbagai media. Misal; bagian 

tanaman, bahan bekas, karton, kain perca, dll. 

(Kreatif). 

- √ - - - √ - - - √ - 

9. Menciptakan 3 bentuk bangunan dari balok. 
(Kreatif). 

√ √ √ - - √ √ √ √ - √ 

10. Menciptakan 3 bentuk dari kepingan geometri. 

(Kreatif). 

- √ - - - - √ - √ - √ 

11. Menciptakan bentuk dengan lidi. (Kreatif). - √ - √ - - √ - √ √ - 

12. Menganyam dengan berbagai media, misal: kain 

perca, daun, sedotan, kertas, dll. (Kreatif) 
√ √ - - √ - - - - - - 

13. Membatik dan jumputan. (Kreatif). - - - - √ √ √ - - - - 

14. Membuat gambar dengan teknik kolase dengan 
memakai berbagai media (kertas, ampas kelapa, 

biji-bijian, kain perca, (Kreatif). 

- √ √ - - - - √ - - √ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
TEMA DAN PERKIRAAN WAKTU 

DALAM MINGGU 

 

SEMESTER I SEMESTER II 
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KOMPETENSI 
DASAR 

 

HASIL BELAJAR 

 
 
PENGEMBANGAN/ 

INDIKATOR DAN 

NILAI KEWIRAUSAHAAN 

 
 

 
3 4 4 3 3 4 3 2 2 3 3 

  15. Membuat gambar dengan teknik mozaik dengan 

memakai berbagai bentuk/bahan (segiempat, 

segitiga, lingkaran, dll). (Kreatif). 

- - - √ - - √ - - √ - 

16. Membuat mainan dengan teknik menggunting, 

melipat dan menempel. (Kreatif). 
- √ √ - - - √ - √ √ - 

17. Mencocok dengan pola buatan guru atau ciptaan 
anak sendiri. (Kerja keras). 

- √ - √ √ √ - √ √ - - 

18. Permainan warna dengan berbagai media. 

Misalnya: krayon, cat air, dll. (Kreatif). 

- √ √ - - - - - - √ - 

19. Melukis dengan jari (finger painting). (Kreatif). - √ - √ √ - √ - √ - √ 

20. Melukis dengan berbagai media (kuas, bulu 
ayam, daun-daunan, dll). (Kreatif). 

- √ √ - - - - √ - - - 

21. Membuat berbagai bunyi dengan berbagai alat 

membuat irama. (Kreatif). 

- √ - - √ - √ - - √ - 

22. Membuat berbagai bentuk dari kertas, daun-
daunan, dll. (Kreatif). 

- √ - - - - - - √ - √ 

23. Mencipta alat perkusi sederhana dan 

mengekspresikan dalam bunyi yang berirama, 
(Kreatif). 

- √ - √ - - √ - - - - 

24. Bertepuk tangan dengan tiga pola. (Kreatif). 

25. Bertepuk tangan membentuk irama. (Kreatif) 

           

 
 

 

 

 
 

 

 

 
TEMA DAN PERKIRAAN WAKTU 

DALAM MINGGU 

 

SEMESTER I SEMESTER II 

 
 

 

          



144 
 

 

KOMPETENSI 
DASAR 

 

HASIL BELAJAR 

 
 
PENGEMBANGAN/ 

INDIKATOR DAN 

NILAI KEWIRAUSAHAAN 

 
 

 
3 4 4 3 3 4 3 2 2 3 3 

 Dapat 

mengekspresikan 

diri dalam bentuk 
gerak sederhana. 

26. Mengekspresikan berbagai gerakan kepala, 

tangan, atau kaki sesuai dengan irama 

musik/ritmik dengan lentur, (Kreatif). 

- √ - - - √ - √ - -  

27. Bergerak bebas dengan irama musik. (Kreatif). - √ - - √ √ √ - - √ - 

28. Menari menurut musik yang didengar. (Kreatif). - √ √ - - √ √ - √ - - 

29. Mengekspresikan diri dalam gerak bervariasi 

dengan lentur dan lincah. (Kreatif). 

- √ - √ - - - - - - √ 

Dapat menyanyi 

dan memainkan 

alat musik 
sederhana. 

30. Menyanyi lebih dari 20 lagu anak-anak. 

(Berorientasi pada tindakan). 
√ √ - - √ √ - √ √ - - 

31. Menyanyi lagu anak sambil bermain musik. 

(Kreatif). 

- √ √ - - √ - - - - √ 

Dapat 

menampilkan sajak 
sederhana dengan 

gaya. 

32. Mengucapkan sajak dengan ekspresi yang 

bervariasi. Misalnya: perubahan intonasi, 
perubahan gerak, dan penghayatan. (Kreatif). 

√ √ - - - √ √ - - √ - 

33. Membuat sajak sederhana. (Kreatif). - - - √ - √ √ √ - √ - 

Dapat 

mengekspresikan 
gerakan 

berdasarkan cerita 

dan lagu. 

34. Mengekspresikan gerakan sesuai dengan syair 

lagu atau cerita, (Kreatif). 

- √ - - √ - √ - - - √ 

35. Mengucapkan syair lagu sambil diiringi 

senandung lagunya. (Berorientasi pada 
tindakan) 

- √ √ - - √ √ - √ - - 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
TEMA DAN PERKIRAAN WAKTU 

DALAM MINGGU 

 

SEMESTER I SEMESTER II 
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KOMPETENSI 
DASAR 

 

HASIL BELAJAR 

 
 
PENGEMBANGAN/ 

INDIKATOR DAN 

NILAI KEWIRAUSAHAAN 

 
 

 
3 4 4 3 3 4 3 2 2 3 3 

 Dapat melakukan 

gerakan pantomim. 
36. Mengkomunikasikan gagasan melalui gerak 

tubuh. (Kreatif). 
- √ √ - - √ - - - √ - 

37. Menceritakan gerak pantomim ke dalam bahasa 

lisan. (Berorientasi pada tindakan). 
 

- √ - √ - - √ - - - - 
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Lampiran 6 

PROGRAM SEMESTER 

TEMA : REKREASI     KELOMPOK : B     SEMESTER ; II / 4 MINGGU 
 

BIDANG 

PENGEMB. 

KOMPETENSI DASAR HASIL BELAJAR INDIKATOR 

Sikap 
Perilaku 

Anak mampu melakukan ibadah, 
terbiasa mengikuti aturan, dapat 

hidup bersih, mulai belajar 
membedakan benar dan salah, 

terbiasa berperilaku terpuji. 

 

(1) Dapat berdoa, bersyair, dan 
menyanyikan lagu-lagu keagamaan 

(2) Menyanyi lagu-lagu keagamaan. (Berorientasi pada 
tindakan) 

(3) Mengenal dan menyayangi ciptaan 
Tuhan. 

(7) Membedakan ciptaan-ciptaan Tuhan. (Berorientasi pada 
tindakan) 

(8) Berbuat baik terhadap semua makhluk Tuhan.,misal: 

tidak mengganggu orang yang sedang melakukan kegiatan, 
tidak menyakiti binatang, menyiram tanaman. (Berorientasi 

pada tindakan 

(5) Membedakan perbuatan yang benar 
dan yang salah. 

(13) Menyebut mana yang salah dan benar pada suatu 
persoalan. (Berorientasi pada tindakan). 

(14) Menunjukkan perbuatan-perbuatan yang benar dan 

yang salah. (Berorientasi pada tindakan) 

(10) Dapat menunjukkan rasa percaya 
diri. 

(24) Berani bertanya secara sederhana. (Kerja keras). 

(25) Mau mengemukakan pendapat secara sederhana. 

(Kreatif). 

(13) Terbiasa menjaga lingkungan. (32) Memelihara lingkungan, misalnya: tidak mencoret-

coret tembok, membuang sampah pada tempatnya.,dll. 
(Berorientasi pada tindakan). 

(14) Dapat bertanggung jawab. 
 

 

(34) Melaksanakan kegiatan sendiri sampai selesai. 
(Mandiri). 

(35) Membersihkan peralatan makan setelah selesai 

digunakan. (Mandiri). 
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Bahasa Anak mampu mendengarkan, 
berkomunikasi secara lisan, 

memiliki perbendaharaan kata 

dan mengenal simbol-simbol. 

(1) Dapat mendengarkan dan 
membedakan bunyi, suara, bunyi 

bahasa dan mengucapkannya dengan 

lafal yang benar 

(1) Membedakan dan menirukan kembali bunyi/ suara 
tertentu.(Berorientasi pada tindakan). 

(2) Menirukan kembali 4-5 kata. (Berorientasi pada 

tindakan). 

(3) Membedakan kata-kata yang mempunyai suku kata 
awal yang sama (misal: kaki-kali), dan suku kata akhir 

sama (misal: nama-sama). (Berorientasi pada tindakan). 

(2) Dapat mendengarkan dan 

memahami kata dan kalimat sederhana 
dan mengkomunikasikannya 

(5) Mendengarkan dan menceritakan kembali cerita 

secara urut. (Berorientasi pada tindakan). 

(3) Dapat berkomunikasi / berbicara 

lancar secara lisan dengan lafal yang 
benar. 

(6) Menyebutkan nama diri, nama orang tua, jenis kelamin, 

alamat rumah dengan lengkap. (Berorientasi pada 
tindakan). 

(7) Menceritakan pengalaman/kejadian secara sederhana 

dengan urut. (Berorientasi pada tindakan 

(4) Memiliki perbendaharaan kata  
yang diperlukan untuk berkomunikasi 

sehari-hari. 

(11) Membuat gambar dan menceritakan isi gambar dengan 
beberapa coretan/ tulisan yang sudah berbentuk huruf. 

(Kreatif). 

(13) Bercerita tentang gambar yang disediakan atau yang 
dibuat sendiri dengan urut dan bahasa yang jelas. (Kreatif). 

(5) Memahami bahwa ada hubungan 

antara bahasa lisan dengan tulisan (pra 

membaca). 

(15) Membaca buku cerita bergambar yang memiliki 

kalimat sederhana dan menceritakan isi buku dengan 

menunjuk beberapa kata yang dikenalnya.(Kerja keras). 

Kognitif Anak mampu memahami konsep 
sederhana, memecahkan masalah 

sederhana dalam kehidupan 
sehari-hari 

(1) Anak dapat memahami benda di 
sekitarnya menurut bentuk, jenis, dan 

ukuran. 

(2) Menunjuk dan mencari benda, hewan, tanaman,, yang 
mempunyai warna, bentuk, ukuran, atau menurut ciri-ciri 

tertentu. (Kreatif). 

(3) Mengenal perbedaan kasar-halus,berat-ringan, panjang-
pendek, jauh-dekat, banyak-sedikit, sama-tidak sama, tebal-

tipis. (Berorientasi pada tindakan). 

(4) Membedakan macam-macam suara. (Kreatif). 
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(2) Anak dapat memahami konsep-
konsep sains sederhana. 

(10) Mengungkapkan sebab akibat, misal: Mengapa sakit 
gigi? Mengapa kita lapar? (Kreatif). 

(11) Mengungkapkan asal mula terjadinya sesuatu. 

(Kreatif). 

(4) Anak dapat memahami bentuk 

geometri. 

(20) Menyusun kepingan puzzel menjadi bentuk utuh (lebih 

dari 8 kepingan). (Kerja keras) 

(21) Mengerjakan “maze” (mencari jejak) yang lebih 

kompleks (3-4 jalan). (Berorientasi pada tindakan). 

(5) Anak dapat memahami ukuran. (24) Mengisi dan menyebutkan isi wadah (1 gelas, 1 botol, 
dll) dengan air, pasir, biji-bijian, beras, dll. (Berorientasi 

pada tindakan). 

(6) Anak memahami konsep waktu. 

 

(25) Menyatakan waktu yang dikaitkan dengan jam. 

(Kreatif) 

(26) Mengetahui jumlah hari dalam satu minggu,  satu 

bulan, dan bulan dalam satu tahun. (Berorientasi pada  

tindakan). 

(27) Menceritakan kegiatan sehari-hari sesuai dengan 
waktunya. (Kreatif). 

Fisik/ 

Motorik 

Anak mampu melakukan 

aktivitas fisik secara 
terkoordinasi dalam rangka 

kelenturan, dan persiapan untuk 

menulis, keseimbangan, 
kelincahan, dan melatih 

keberanian. 
 

(1) Dapat menggerakkan jari tangan 

untuk kelenturan, kekuatan otot dan 
koordinasi 

(1) Mengurus dirinya sendiri tanpa bantuan, misal: makan, 

mandi, menyisir rambut, memasang kancing, mencuci dan 
melap tangan, mengikat tali sepatu. (Mandiri) 

(3) Meniru membuat garis tegak, miring, lengkung dan 

lingkaran. (Kerja keras). 

(4) Meniru melipat kertas sederhana (7 lipatan). (Kerja 
keras). 

(7) Mencocok bentuk. (Kerja keras). 

 

(3) Dapat menggerakkan badan dan 
kaki dalam rangka keseimbangan, 

kekuatan, koordinasi, dan melatih 

(15) Berjalan maju pada garis lurus, berjalan di atas papan 
titian, berjalan dengan berjinjit, berjalan dengan tumit 

sambil membawa beban. (Berani mengambil resiko). 
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keseimbangan. 
 

(16) Berjalan mundur, berjalan ke samping pada garis lurus 
sejauh 2-3 meter sambil membawa beban. (Berani 

mengambil resiko). 

(19) Berdiri dengan tumit, berdiri di atas satu kaki dengan 

seimbang. (Berani mengambil resiko). 

(20) Berlari sambil melompat dengan seimbang tanpa 
jatuh. (Berani mengambil resiko). 

(24) Senam fantasi bentuk meniru, misalnya: menirukan 

berbagai gerakan hewan, menirukan gerakan tanaman yang 
tertiup angin (sepoi-sepoi dan angin kencang sekali) 

dengan lincah. (Kreatif). 

Seni Anak mampu mengekspresikan 

diri dan berkreasi dengan 
berbagai gagasan imajinasi dan 

menggunakan berbagai 
media/bahan menjadi suatu 

karya seni. 

(1) Dapat menggambar sederhana. (1) Menggambar bebas dengan berbagai media (kapur tulis, 

pensil warna, krayon, arang, dan bahan-bahan alam) 
dengan rapi. (Kreatif). 

(3) Menggambar orang dengan lengkap dan proporsional. 

(Kreatif) 

(4) Mencetak dengan berbagai media (jari/ finger painting, 
kuas, pelepah pisang,, daun, bulu ayam) dengan lebih rapi. 

(Kreatif) 

(2) Dapat mewarnai  sederhana. (5) Mewarnai bentuk gambar sederhana dengan lebih rapi. 
(Kerja keras). 

(6) Mewarnai benda tiga dimensi dengan berbagai media. 

(Kreatif). 

(3) Dapat menciptakan  sesuatu dengan 
berbaga media 

(8) Meronce denngan berbagai media. Misal: bagian 
tanaman, bahan bekas, karton, kain perca, dll. (Kreatif). 

(9) Menciptakan 3 bentuk bangunan dari balok. (Kreatif). 

(13) Membatik dan jumputan. (Kreatif). 

(17) Mencocok dengan pola buatan guru atau ciptaan anak 
sendiri. (Kerja keras). 
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(22) Membuat berbagai bentuk dari kertas, daun-daunan, 
dll. (Kreatif) 

(24) Bertepuk tangan dengan tiga pola. (Kreatif). 

(25) Bertepuk tangan membentuk irama. (Kreatif). 

(4) Dapat mengekspresikan diri dalam 

bentuk gerak sederhana. 

(26) Mengekspresikan berbagai gerakan kepala, tangan, 

atau kaki  sesuai dengan irama musik/ritmik dengan lentur. 
(Kreatif). 

(27) Bergerak bebas dengan irama musik. (Kreatif). 

(28) Menari menurut musik yang didengar. (Kreatif). 

(5) Dapat menyanyi dan memainkan 

alat musik sederhana. 

(30) Menyanyi lebih dari 20 lagu anak-anak. (Berorientassi 

pada tindakan). 

(31) Menyanyi lagu anak sambil bermain musik. (Kreatif) 

(6) Dapat menampilkan sajak 

sederhana dengan gaya 
 

(32) Mengucapkan sajak dengan ekspresi yang bervariasi. 

Misalnya: perubahan intonasi, perubahan gerak, dan 
penghayatan. (Kreatif). 

(33) Membuat sajak sederhana. (Kreatif) 
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PROGRAM SEMESTER 
TEMA : PEKERJAAN     KELOMPOK : B     SEMESTER ; II / 4 MINGGU 

 
BIDANG 

PENGEMB. 

KOMPETENSI DASAR HASIL BELAJAR PENGEMBANGAN/ 

INDIKATOR 

Sikap 
Perilaku 

Anak mampu melakukan ibadah, 
terbiasa mengikuti aturan, dapat 

hidup bersih, mulai belajar 

membedakan benar dan salah, 
terbiasa berperilaku terpuji 

(1) Dapat berdoa, bersyair, dan 
menyanyikan lagu-lagu keagamaan. 

(2) Menyanyi lagu-lagu keagamaan. (Berorientasi pada 
tindakan). 

(3) Bersyair yang bernafaskan agama (Berorientasi pada 

tindakan) 

(4) Menyebutkan macam-macam agama yang dikenal. 
(Berorientasi pada tindakan). 

(5) Membedakan perbuatan yang benar 

dan yang salah. 

(13) Menyebut mana yang salah dan benar pada suatu 

persoalan. (Berorientasi pada tindakan). 

(14) Menunjukkan perbuatan-perbuatan yang benar dan 
yang salah. (Berorientasi pada tindakan) 

(8) Terbiasa bersikap ramah (19) Berbahasa sopan dan bermuka manis. (Berorientasi 
pada tindakan). 

(20) Menyapa teman dan orang lain. (Berorientasi pada 
tindakan). 

(9) Menunjukkan sikap kerja sama dan 
persatuan 

(21) Senang bermain dengan teman (tidak bermain sendiri). 
(Kepemimpinan) 

(11) Terbiasa menunjukkan 

kepedulian(11) Terbiasa menunjukkan 
kepedulian 

(27) Senang menolong. (Berorientasi pada tindakan). 

(29) Mengajak teman untuk bermain/belajar. 

(Kepemimpinan). 

Bahasa Anak mampu mendengarkan, 
berkomunikasi secara lisan, 

memiliki perbendaharaan kata 

dan mengenal simbol-simbol. 

(1) Dapat mendengarkan dan 
membedakan bunyi, suara, bunyi 

bahasa dan mengucapkannya dengan 

lafal yang benar. 

(1) Membedakan dan menirukan kembali bunyi/ suara 
tertentu.(Berorientasi pada tindakan). 

(2) Menirukan kembali 4-5 kata. (Berorientasi pada 
tindakan). 
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 (3) Membedakan kata-kata yang mempunyai suku kata awal 
yang sama (misal: kaki-kali), dan suku kata akhir sama 

(misal: nama-sama). (Berorientasi pada tindakan). 

(2) Dapat mendengarkan dan  

memahami kata dan kalimat sederhana 
dan mengkomunikasikannya 

(4) Melakukan 3-5 perintah sekaligus. (Berorientasi pada 

tindakan) 

(5) Mendengarkan dan menceritakan kembali cerita 

secara urut. (Berorientasi pada tindakan). 

(3) Dapat berkomunikasi / berbicara 

lancar secara lisan dengan lafal yang 
benar 

(6) Menyebutkan nama diri, nama orang tua, jenis kelamin, 

alamat rumah dengan lengkap. (Berorientasi pada 
tindakan). 

(7) Menceritakan pengalaman/kejadian secara sederhana 

dengan urut. (Berorientasi pada tindakan). 

(4) Memiliki perbendaharaan kata 
yang diperlukan untuk berkomunikasi  

(8) Bercerita menggunakan kata ganti aku, saya, kamu, dia, 
mereka. (Berorientasi pada tindakan) 

(11) Membuat gambar dan menceritakan isi gambar dengan 
beberapa coretan/ tulisan yang sudah berbentuk huruf. 

(Kreatif). 

(12) Mengelompokkan kata-kata yang sejenis. 
(Berorientasi pada tindakan) 

(13) Bercerita tentang gambar yang disediakan atau yang  
dibuat sendiri dengan urut dan bahasa yang jelas. (Kreatif). 

(5) Memahami bahwa ada hubungan 

antara bahasa lisan dengan tulisan (pra 

membaca) 
 

 

(15) Membaca buku cerita bergambar yang memiliki 

kalimat sederhana dan menceritakan isi buku dengan 

menunjuk beberapa kata yang dikenalnya..(Kerja keras). 

(16) Menghubungkan dan menyebutkan tulisan sederhana 
dengan simbol yang melambangkannya. (Berorientasi pada 

tindakan). 
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Kognitif Anak mampu memahami konsep 
sederhana, memecahkan masalah 

sederhana dalam kehidupan 

sehari-hari 

(1) Anak dapat memahami benda di 
sekitarnya menurut bentuk, jenis, dan 

ukuran. 

(1)Mengelompokkan benda dengan berbagai cara menurut 
ciri-ciri tertentu. Misal; menurut warna, bentuk, ukuran, 

jenis, dll.(Kreatif). 

(5) Memasangkan benda sesuai dengan pasangannya. 

(Berorientasi pada tindakan). 

(6) Menyebutkan dan menceritakan perbedaan dua buah  

benda. (Berorientasi pada tindakan). 

(7) Menunjukkan kejanggalan suatu gambar.(Kreatif). 

(2) Anak dapat memahami konsep-

konsep sains sederhana 

(9) Mencoba dan menceritakan apa yang terjadi jika: warna 

dicampur, proses pertumbuhan tanaman, balon ditiup lalu 
dilepas, benda dimasukkan  ke dalam air, benda dijatuhkan, 

benda didekatkan dengan magnet, dll. (Kreatif). 

(10) Mengungkapkan sebab akibat, misal: mengapa sakit 
gigi? Mengapa kita lapar? dll (Kreatif). 

(11) Mengungkapkan asal mula terjadinya sesuatu. 

(Kreatif). 

(3) Anak dapat memahami bilangan. (12) Membilang (menyebut) urutan bilangan dari 1-20. 
(Berorientasi pada tindakan). 

(13) Membilang (mengenal konsep bilangan dengan benda-

benda sampai 10. (Berorientasi pada tindakan). 

(14) Membuat urutan bilangan 1-10 dengan benda-benda. 

(Berorientasi pada tindakan) 

(15)Menghubungkan/memasangkan lambang bilangan 
dengan benda-benda sampai 10. (Berorientasi pada 

tindakan) 

(4) Anak dapat memahami bentuk 
geometri. 

(17) Membuat bentuk-bentuk geometri. (Kreatif). 

(20) Menyusun kepingan puzzle menjadi bentuk utuh (lebih 
 dari 8 kepingan. (Kerja keras). 

(21) Mengerjakan “maze” (mencari jejak) yang lebih 

kompleks (3-4 jalan). (Berorientasi pada tindakan) 
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(6) Anak memahami konsep waktu. 
 

 

 
 

(25) Menyatakan waktu yang dikaitkan dengan jam. 
(Kreatif) 

(26) Mengetahui jumlah hari dalam saru minggu,  satu 

bulan, dan bulan dalam satu tahun. (Berorientasi pada 

tindakan). 

(7) Anak memahami konsep-konsep 

matematika sederhana.. 

 

(29) Menyebutkan hasil penambahan dan pengurangan 

dengan benda sampai 10. (Berorientasi pada tindakan). 

(30) Memperkirakan urutan berikutnya setelah melihat 
bentuk lebih dari 3 pola yang berurutan. Misal: merah, 

putih, biru, merah, putih, biru, merah,..,..(Berorientasi pada 

tindakan). 

(31) Meniru pola dengan menggunakan berbagai benda.  

(Kreatif). 

Fisik/ 

Motorik 

Anak mampu melakukan 

aktivitas fisik secara 
terkoordinasi dalam rangka 

kelenturan, dan persiapan untuk 

menulis, keseimbangan, 
kelincahan, dan melatih 

keberanian 

 

(1) Dapat menggerakkan jari tangan 

untuk kelenturan, kekuatan otot dan 
koordinasi. 

(1) Mengurus dirinya sendiri tanpa bantuan, misal: makan, 

mandi, menyisir rambut, memasang kancing, mencuci dan 
melap tangan, mengikat tali sepatu. (Mandiri) 

(3) Meniru membuat garis tegak, miring, lengkung dan 

lingkaran. (Kerja keras). 

(4) Meniru melipat kertas sederhana (7 lipatan). (Kerja 
keras). 

(5) Menjahit bervariasi (jelujur dan silang) 15 lobang 

dengan benang wol. (Kreatif). 

(6) Menggunting dengan berbagai media berdasarkan 
bentuk/pola (lurus, lengkung, gelombang, zigzag, 

lingkaran, segitiga, segiempat). (Kerja keras) 

(7) Mencocok bentuk. (Kerja keras). 

(2) Dapat menggerakkan  lengannya 

untuk kelenturan, kekuatan otot dan 
koordinasi. 

(12) Melambungkan dan menangkap kantong biji sambil 

berjalan/bergerak. (Berani mengambil resiko). 

(13) Memantulkan bola besar, bola sedang dan bola kecil 

sambil berjalan/bergerak. (Berani mengambil resiko). 
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(14) Menangkap, melempar bola besar, bola sedang, dan 
bola kecil (tennis) dengan memutar badan, mengayunkan 

lengan dan melangkah. (Berani mengambil resiko). 

(3) Dapat menggerakkan badan dan 

kaki dalam rangka keseimbangan, 
kekuatan, koordinasi, dan melatih 

keseimbangan 
 

(15) Berjalan maju pada garis lurus, berjalan di atas papan 

titian, berjalan dengan berjinjit, berjalan dengan tumit 
sambil membawa beban. (Berani mengambil resiko). 

beban. (Berani mengambil resiko). 

(19) Berdiri dengan tumit, berdiri di atas satu kaki dengan 
seimbang. (Berani mengambil resiko). 

(22) Merayap dan merangkak dengan berbagai variasi. 

(Berani mengambil resiko). 

(23) Bermain dengan simpai (digelindingkan sambil 

berjalan/bergerak). (Berani mengambil resiko). 

(24) Senam fantasi bentuk meniru, misalnya: menirukan 
berbagai gerakan hewan, menirukan gerakan tanaman, 

yang tertiup angin (sepoi-sepoi dan angin kencang sekali) 
dengan lincah. (Kreatif) 

Seni Anak mampu mengekspresikan 

diri dan berkreasi dengan 

berbagai gagasan imajinasi dan 
menggunakan berbagai 

media/bahan menjadi suatu karya 
seni. 

(1) Dapat menggambar sederhana (1) M enggambar bebas dengan berbagai media (kapur 

tulis, pensil warna, krayon, arang, dan bahan-bahan alam) 

dengan rapi.(Kreatif). 

(2) Menggambar bebas dari bentuk dasar titik, lingkaran, 

segitiga, dan segiempat. (Kreatif) 

(2) Dapat mewarnai  sederhana. (5) Mewarnai bentuk gambar sederhana dengan lebih rapi. 
(Kerja keras). 

(3) Dapat menciptakan  sesuatu  

dengan berbagai media 

(9) Menciptakan 3 bentuk bangunan dari balok. (Kreatif). 

(10) Menciptakan 3 bentuk dari kepingan geometri. 

(Kreatif). 

(11) Mencipta bentuk dengan lidi. (Kreatif) 

(13) Membatik dan jumputan. (Kreatif). 
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(18) Permainan warna dengan berbagai media. Misal: 
krayon,cat air, dll. (Kreatif) 

(19) Melukis dengan jari (finger painting). (Kreatif) 

(25) Bertepuk tangan membentuk irama. (Kreatif). 

(4) Dapat mngekspresikan diri dalam 

bentuk gerak sederhana. 

(27) Bergerak bebas dengan irama musik. (Kreatif). 

(28) Menari menurut musik yang didengar. (Kreatif). 

(7) Dapat mengekspresikan gerakan 

berdasarkan cerita dan lagu. 

(34) Mengekspresikan gerakan sesuai dengan syair lagu 

atau cerita. (Kreatif). 

(35) Mengucapkan syair lagu sambil diiringi senandung 

lagunya. (Berorientasi pada tindakan). 

(8) Dapat melakukan gerakan 

pantomim. 

(37) Menceritakan gerak pantomim ke dalam bahasa lisan. 

(Berorientasi pada tindakan) 
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Lampiran 7 
RENCANA KEGIATAN MINGGUAN 

 

KELOMPOK : B 

SEMESTER  : II 
MINGGU  : IV 

TEMA  : REKREASI 
 

         PENGEMB. 
HARI 

KEGIATAN / INDIKATOR 

SIKAP PERILAKU BAHASA KOGNITIF FISIK MOTORIK SENI 

I (7) TJ: membedakan 
ciptaan-ciptaan Tuhan. 

(Berorientasi pada 
tindakan) 

(3) Menyebutkan nama-
nama binatang di kebun 

binatang  yang 
mempunyai suku kata 

awal sama. (Berorientasi 

pada tindakan) 

(4) Membedakan macam-
macam suara binatang 

yang ada di Kebun 
Binatang. (Kreatif). 

 

(1)Berlomba melepas 
dan memakai baju 

sendiri. (Mandiri). 
 

 

(8) Meronce dengan 
pelepah daun papaya. 

(Kreatif). 
 

II (2) Menyanyi lagu ”Ke 
Kebun Binatang. 

(Berorientasi pada 
tindakan) 

 (15) Membaca huruf di 
bawah gambar.(Kerja 

keras) 
(13) bercerita dengan 

gambar “Bermain 

Layang-layang. 
(Kreatif) 

(24) Mengisi air ke dalam 
botol besar dan botol 

kecil, mengisi pasir ke 
dalam mangkok. 

(Berorientasi pada 

tindakan) (Berorientasi 
pada tindakan). 

 

 

(24) Senam fantasi 
meniru gerakan 

binatang yang ada di 
kebun binatang. 

(Kreatif). 

 
 

(22) Membuat mobil-
mobilan dari kardus 

bekas pasta gigi. 
(Kreatif). 
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III (32) Bercakap-cakap: 
Menjaga lingkungan 

tempat rekreasi. 

(Berorientasi pada 
tindakan). 

(6) Menyebutkan nama-
nama orang yang pernah 

rekreasi bersama. 

(Berorientasi pada 
tindakan) 

(3) Mengenal perbedaan 
kota, desa, pesisir pantai 

dan pegunungan. 

(Berorientasi pada 
tindakan) 

(7) Mencocok gambar 
baju renang. (Kerja 

keras).  

(31/25) Bernyanyi 
“Naik-naik ke Puncak 

Gunung” diiringi 

tepuk tangan. 
(Kreatif). 

(5) Mewarnai gambar 

dengan teknik linier 
(Kreatif) 

IV 

 

(8) Bercakap-cakap:  

tidak menyakiti 
binatang yang ada di 

kebun binatang. 

(Berorientasi pada 
tindakan). 

(11) Membuat gambar 

tempat rekreasidan 
menceritakan isi gambar 

dengan beberapa 

coretan. (Kreatif). 
 

(26) TJ: Menyebutkan 

jumlah bulan dalam satu 
tahun. (Berorientasi pada 

tindakan). 

(7) Menunjukkan 
kejanggalan suatu 

gambar. (Kreatif). 

(20) PL: Berlari sambil 

melompat dengan 
seimbang tanpa jatuh. 

(Berani mengambil 

resiko) 

(16) Membuat gambar 

dengan teknik 4M 
secara berkelompok. 

(Kreatif). 

V (13) TJ: perbuatan yang 
benar dan yang salah 

pada saat rekreasi. 

(Berorientasi pada 
tindakan) 

(2) Bercakap-cakap: 
Menyebutkan bagian-

bagian kendaraan. 

(Berorientasi pada 
tindakan). 

(20) Menyusun puzzle 
menjadi bentuk utuh. 

(Kerja keras). 

(4) Meniru melipat 
kertas membuat perahu 

layar. (Kerja keras). 

(17) Mencocok 
gambar topi untuk 

rekreasi. (Kerja keras) 

VI (24) TJ: Mengapa kita 

perlu rekreasi? (Kerja 
keras). 

(25) Bercakap-cakap: 
Guna rekreasi. 

(Kreatif). 

(7) Cerita pengalaman 

berekreasi dengan 
keluarga. (Berorientasi 

pada tindakan). 

(21) Mengerjakan maze 

anak yang akan menuju 
ke kolam renang. 

(Berorientasi pada 
tindakan) 

 

(3) Meniru membuat 

gambar baju renang. 
(Kerja keras). 

(24) Senam fantasi 
meniru gerakan ombak 

di lautan dan pohon 

kelapa di pantai yang 
tertiup angin. (Kreatif). 

 

(9) Menciptakan 

bentuk bangunan 
tempat rekreasi 

dengan balok-balok  
secara berkelompok. 

(Kreatif) 

 



159 
 

 

 

RENCANA KEGIATAN MINGGUAN 

 
KELOMPOK  : B 

SEMESTER  : II 
MINGGU  : V 

TEMA   : PEKERJAAN 
 

         

PENGEMB. 
HARI 

KEGIATAN / INDIKATOR 

SIKAP PERILAKU BAHASA KOGNITIF FISIK MOTORIK SENI 

I (2) Menyanyi lagu 

“perahu Layar”. 
(Berorientasi pada 

tindakan) 

(1) Membedakan dan 

menirukan suara ombak 
di laut dan kapal laut. 

(Berorientasi pada 

tindakan) 

(9) Melakukan 

eksperimen mencampur 
warna secara 

berkelompok. (Kreatif). 

(14) Membuat urutan 
bilangan dengan gambar 

perahu. (Berorientasi 
pada tindakan) 

(6) Menggunting pola 

baju  nelayan yang 
dibuat sendiri. (Kerja 

keras). 

(32) Mengucap syair 

“Nelayan” dengan 
ekspresi. (Kreatif) 

 

II (3) Mengucap syair ”Pak 

Kusir”. (Berorientasi 

pada tindakan) 

(2) PT: Menirukan 

kembali 4-5 urutan kata, 

misal: guru, dokter, 
perawat, petani, 

nelayan. (Berorientasi 
pada tindakan) 

(25) TJ: Kapan / jam 

berapa orang berangkat 

dan pulang kerja? 
(Berorientasi pada 

tindakan) 
(26) Menyebutkan nama-

nama hari orang 

berangkat kerja. 
(Berorientasi pada 

tindakan) 

 (7) Mencocok gambar 

baju dinas. (Kerja 

keras). 

(27) Bergerak bebas 

sesuai irama lagu 

“Naik Delman”. 
(Kreatif). 

(11) Mencipta bentuk 
bangunan tempat kerja 

dengan lidi. (Kreatif). 
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III (14) Bercakap-cakap 
menunjukkan perbuatan 

yang benar dan salah. 

(Orientasi pd tindakan) 
(21) PL: Bermain 

bersama di halaman 

sekolah.(Kepemimpinan) 

(7) Menceritakan 
pengalaman ke 

Puskesmas bersama ibu. 

(Berorientasi pada 
tindakan) 

(10) TJ: Mengapa orang 
perlu bekerja? (Kreatif). 

(17) Membuat bentuk-

bentuk geometri. 
(Kreatif). 

(1) Berlomba 
memasukkan benang 

wol ke dalam jarum 

sulam. (Mandiri). 
(5) Menjahit baju dinas 

(Kreatif). 

(27) Bergerak bebas 
dengan irama musik. 

(Kreatif) 

IV 

 

(14) Bercakap-cakap: 

menunjukkan perbuatan 

yang benar dan yang 
salah. (Berorientasi pada 

tindakan) 

(4) PT: Melakukam 3-5 

perintah sekaligus. 

(Berorientasi pada 
tindakan) 

(21) Mengerjakan maze 

gambar orang menuju ke 

tempat kerja. 
(Berorientasi pada 

tindakan) 

(4) Meniru melipat 

kertas membuat tas ibu 

guru. (Kerja keras) 

(22) Membuat topi 

tentara dengan daun 

nangka. (Kreatif). 

V (27) Bercakap-cakap 

membantu orang yang 
sedang bekerja. 

(Berorientasi pada 

tindakan) 

(6) Menyebutkan nama 

diri,orang tua,pekerjaan 
orang tua. (Berorientasi 

pada tindakan) 

(7) Mengunjungi rumah 
konveksi dan mencerita- 

kan  pengalamannya. 

(Berorientasi pada 
tindakan) 

(5) Memasangkan benda 

sesuai dengan 
pasangannya, pekerja dan 

alat pekerjaannya. 

(Berorientasi pada 
tindakan) 

(14) Menangkap dan 

melempar bola dengan 
memutar badan. 

(Berani mengambil 

resiko) 

(9) Menyusun balok 

menjadi bangunan/ 
tempat kerja secara 

berkelompok.(Kreatif) 

VI (29) Bermain peran 

“Penjual dan Pembeli” 

(8) Bercerita tentang 

kebiasaan ayah dan ibu 
di pagi hari. 

(Berorientasi pada 

tindakan) 

(6) Menyebutkan 

perbedaan sopir dan 
masinis. (Berorientasi 

pada tindakan) 

(15) menghubungkan 
lambang bilangan dengan 

gambar alat-alat pekerja-
an 1-10. (Berorientasi 

pada tindakan) 

 (7) Mencocok gambar 

mobil. (kerja keras) 

(28) Demonstrasi dan 

PT: Menari menurut 
musik yang didengar. 

(Kreatif) 
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Lampiran 8 
PERENCANAAN HARIAN 

 

Kelompok  : B 

Semester/minggu  : II/IV 
Tema   : Rekreasi 

Hari/tanggal  : Senin, 24 Januari 2011 
Waktu   : Jam 07.30 WIB – 10.00 WIB 

 

 

 
I N D I K A T O R 

 

KEGIATAN PEMBELAJARAN 

ALAT/ SUMBER 

BELAJAR 

PENILAIAN 

PERKEMBANGAN ANAK 

NILAI 

KEWIRAUSAHAAN 

ALAT 

PENILAIAN 

HASIL 

PENILAIAN 

 

 
 

 
 

 Mentaati peraturan yang ada. 

(sp.16) 

 Membedakan ciptaan-ciptaan 

Tuhan. (sp.7) 

 
 

 

 Membedakan kata-kata yang 

mempunyai suku kata awal 

yang sama (misal: kaki-kali) 
dan suku kata akhir yang sama 

(misal: nama-sama). (bhs.3) 

UPACARA BENDERA 

± 15 MENIT 
 
KEGIATAN AWAL  

 ± 15 MENIT 

 Doa masuk, salam 
 

 TJ: Membedakan ciptaan-ciptaan 

Tuhan 
 

KEGIATAN INTI 

 ± 60 MENIT 

 Menyebutkan nama-nama 
binatang di kebun binatang yang 

mempunyai suku kata awal sama. 
 

 

 

 
 

 
. 

 Alat peraga 

langsung 

 Alat Peraga 

langsung 

 
 

 

 Alat peraga 

langsung. 

 
 

 

 

 
 

 
 

 Observasi 

 

 Penugasan 

 

 
 

 

 Penugasan 

 

 
 

 

  

 
 

 
 

 Berorientasi pada 

tindakan 

 Berorientasi pada 

tindakan 

 
 

 

 Berorientasi pada 

tindakan 
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 Mengurus dirinya sendiri tanpa 
bantuan. Misal: makan, mandi, 

menyisir rambut, memasang 

kancing, mencuci dan melap 
tangan, mengikat tali sepatu. 

(fm.1) 

 Meronce dengan berbagai 
media, misal: bagian tanaman, 

bahan bekas, karton kain perca, 
dll. (sn.8) 

 

 Memelihara lingkungan, misal: 
tidak mencoret-coret tembok, 

membuang sampah pada 

tempatnya. (sp.32) 
 

 Membedakan macam-macam 
suara. (kog.4) 

 

 Mau mengemukakan pendapat 
secara sederhana. (sp.25) 

 Berdoa sebelum dan sesudah 
melaksanakan kegiatan dengan 

lebih tertib. (sp.1) 

 

 Berlomba melepas dan memakai 
baju sendiri. 

 

 
 

 

 Meronce dengan pelepah daun 
papaya. 

 
ISTIRAHAT 

 ± 30 MENIT 

 Mencuci tangan, berdoa, makan 

bekal, bermain. 
 

KEGIATAN AKHIR 

 ± 30 MENIT 

 Membedakan macam-macam 
suara binatang yang ada di kebun 

binatang 

 Mengulas kegiatan hari ini dan 

membahas kegiatan hari esok.  

 Doa pulang, salam.  

 Baju , Alat 
peraga langsung.  

 

 
 

 

 Pelepah daun 
pepaya, benang 

 
 

 

 Air, lap, bekal 
anak 

 

 
 

 Alat peraga  
langsung 

 

 Alat peraga 
langsung 

 Alat peraga 
langsung 

 Unjuk kerja 
 

 

 
 

 

 Hasil karya 
 

 
 

 

 Observasi 
 

 

 
 

 Penugasan 
 

 

 Unjuk kerja 
 

 Observasi 
 

 Mandiri 
 

 

 
 

 

 Kreatif 
 

 
 

 

 Berorientasi pada 
tindakan 

 

 
 

 Kreatif 
 

 

 Kreatif 
 

 Berorientasi pada 
tindakan 

 

 
Mengetahui                                                                                                                                                                Brebes, 22 Januari 2011 

 Kepala TK                                                                                                                                                                           Guru Kelas 
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Kelompok  : B 
Semester/minggu  : II/IV 

Tema   : Rekreasi 
Hari/tanggal  : Selasa, 25 Januari 2011 

Waktu   : Jam 07.30 WIB – 10.00 WIB 
 

 

 
I N D I K A T O R 

 

KEGIATAN PEMBELAJARAN 

ALAT/ SUMBER 

BELAJAR 

PENILAIAN 

PERKEMBANGAN ANAK 

NILAI 

KEWIRAUSAHAAN 

ALAT 
PENILAIAN 

HASIL 
PENILAIAN 

 

 

 Mentaati peraturan yang ada. 

(sp.16) 

 Menyanyi lagu-lagu 
keagamaan. (sp.2) 

 Senam fantasi bentuk meniru, 

misalnya: menirukan berbagai 
gerakan hewan, menirukan 

gerakan tanaman yang tertiup 
angin. (fm.24) 

 

 Membaca buku cerita 
bergambar yang memiliki 

kalimat sederhana dan 
menceritakan isi buku dengan 

menunjuk beberapa kata yang 

dikenalnya. (bhs.15) 
 

 

KEGIATAN AWAL  

 ± 30 MENIT 

 Berbaris doa masuk, salam. 
 

 Menyanyi lagu ke “Ke Kebun 

Binatang” 

 Senam fantasi meniru gerakan 

binatang yang ada di kebun 

binatang. 
 

KEGIATAN INTI 

 ± 60 MENIT 

 Membaca huruf di bawah gambar. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 Alat peraga 

langsung. 

 Alat peraga 
langsung 

 Alat peraga 

langsung. 
 

 
 

 

 Buku cerita 
bergambar 

 
 

 

 
 

 

 

 

 Observasi 

 

 Penugasan 
 

 Unjuk kerja 

 
 

 
 

 

 Penugasan 
 

 
 

 

 
 

 

  

 

 Berorientasi pada 

tindakan 

 Berorientasi pada 
tindaka 

 Kreatif 

 
 

 
 

 

 Mandiri 
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 Mengisi dan menyebutkan isi 
wadah (1 gelas, 1 botol, dll) 

dengan air, pasir, biji-bijian, 

beras, dll. (kog.24) 

 Membuat berbagai bentuk dari 

kertas, daun-daunan, dll. 

(sn.22). 
 

 

 Memelihara lingkungan, misal: 

tidak mencoret-coret tembok, 

membuang sampah pada 
tempatnya. (sp.32). 

 

 Bercerita tentang gambar yang 
disediakan atau yang dibuat 

sendiri dengan urut dan bahasa 
yang jelas. (bhs.13) 

 Mau mengemukakan pendapat 

secara sederhana. (sp.25) 

 Berdoa sebelum dan sesudah 

melaksanakan kegiatan dengan 
lebih tertib. (sp.1) 

 

 Mengisi air kedalam botol besar 
dan botol kecil, mengisi pasir 

dalam mangkok. 

 

 Membuat mobil-mobilan dari 

kardus bekas pasta gigi 

 
ISTIRAHAT 

 ± 30 MENIT 

 Mencuci tangan, berdoa, makan 
bekal, bermain. 

 

KEGIATAN AKHIR 

 ± 30 MENIT 

 Bercerita dengan gambar 

“Bermain Layang-layang”. 
 

 

 Mengulas kegiatan hari ini dan 
membahas kegiatan hari esok.  

 Doa pulang, salam.  

 Air, botol besar, 
botol kecil, 

pasir, mangkok 

 

 Kardus bekas 

pasta gigi, 

pensil, gunting, 
lem 

 

 Air, lap, bekal 

anak 

 
 

 

 Gambar 
 

 
 

 Alat peraga 

langsung 

 Alat peraga 

langsung 

 Penugasan 
 

 

 

 Hasil karya 

 

 
 

 

 Observasi 

 

 
 

 

 Penugasan 
 

 
 

 Unjuk kerja 

 

 Observasi 

 

 Berorientasi pada 
tindakan 

 

 

 Kreatif 

 

 
 

 

 Berorientasi pada 

tindakan 

 
 

 

 Kreatif 
 

 
 

 Kreatif 

 

 Berorientasi pada 

tindakan 
 

 

 
Mengetahui                                                                                                                                                                Brebes, 24 Januari 2011 

 Kepala TK                                                                                                                                                                           Guru Kelas 
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Kelompok  : B 
Semester/minggu  : II/IV 

Tema   : Rekreasi 
Hari/tanggal  : Rabu, 26 Januari 2011 

Waktu   : Jam 07.30 WIB – 10.00 WIB 
 

 

 
I N D I K A T O R 

 

KEGIATAN PEMBELAJARAN 

ALAT/ SUMBER 

BELAJAR 

PENILAIAN 

PERKEMBANGAN ANAK 

NILAI 

KEWIRAUSAHAAN 

ALAT 
PENILAIAN 

HASIL 
PENILAIAN 

 

 

 Mentaati peraturan yang ada. 

(sp.16) 

 Menyanyi lagu sambil bermain 
musik. (sn.31). Bertepuk tangan 

membentuk irama. (sn.25). 

 Menyebutkan nama diri, nama 
orang tua, jenis kelamin, alamat 

rumah dengan lengkap. (bhs.6) 
 

 

 Mengenal perbedaan kasar-
halus, berat-ringan, panjang-

pendek, jauh-dekat, banyak-
sedikit, sama-tidak sama, tebal-

tipis. (Kog.3) 

 Mencocok bentuk. (fm.70) 
 

 

KEGIATAN AWAL  

 ± 30 MENIT 

 Berbaris doa masuk, salam 
. 

 Bernyanyi “Naik-naik ke Puncak 

Gunung 
 

 Menyebutkan nama-nama orang 

yang pernah rekreasi bersama. 
 

KEGIATAN INTI 

 ± 60 MENIT 

 Mengenal perbedaan kota, desa, 

pesisir pantai dan pegunungan. 

 
 

 

 Mencocok gambar baju renang 

 

 

 

 

 Alat peraga 

langsung. 

 Alat peraga 
langsung 

 

 Alat peraga 
langsung. 

 
 

 

 Alat peraga 
langsung. 

 
 

 

 Gbr baju renang, 
benang wol, 

jarum sulam. 

 

 

 Observasi 

 

 Penugasan 
 

 

 Penugasan 
 

 
 

 

 Penugasan 
 

 
 

 

 Hasil karya 
 

 

  

 

 Berorientasi pada 

tindakan 

 Berorientasi pada 
tindakan 

 

 Kreatif 
 

 
 

 

 Berorientasi pada 
tindakan 

 
 

 

 Kerja keras 
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 Mewarnai bentuk gambar 
sederhana dengan lebih rapi.  

(sn.5) 

 
 

 Mengurus dirinya sendiri tanpa 

bantuan. Misal: makan, mandi, 
menyisir rambut, memasang 

kancing, mencuci dan melap 
tangan, mengikat tali sepatu. 

(fm.1) 

 

 Memelihara lingkungan. Misal: 

tidak mencoret-coret tembok, 

membuang sampah pada 
tempatnya. (sp.32) 

 Mau mengemukakan pendapat 
secara sederhana. (sp.25) 

 Berdoa sebelum dan sesudah 

melaksanakan kegiatan dengan 
lebih tertib. (sp.1) 

 

 Mewarnai gambar akuarium 
dengan teknik linier. 

 

ISTIRAHAT 

 ± 30 MENIT 

 Mencuci tangan, berdoa, makan 

bekal, bermain. 

 
 

 
KEGIATAN AKHIR 

 ± 30 MENIT 

 Bercakap-cakap: menjaga 

lingkungan tempat rekreasi. 
 

 

 Mengulas kegiatan hari ini dan 
membahas kegiatan hari esok.  

 Doa pulang, salam.  

 Gambar 
akuarium. Pensil 

warna. 

 
 

 Air, lap, bekal 

anak 
 

 
 

 

 

 Alat peraga  

langsung 

 
 

 Alat peraga 
langsung 

 Alat peraga 

langsung 

 Hasil Karya 
 

 

 
 

 Observasi 

 
 

 
 

 

 

 Penugasan 

 

 
 

 Unjuk kerja 
 

 Observasi 

 

 Kerja keras. 
 

 

 
 

 Mandiri 

 
 

 
 

 

 

 Berorientasi pada 

tindakan 

 
 

 Kreatif 
 

 Berorientasi pada 

tindakan 
 

 
 

Mengetahui                                                                                                                                                                Brebes, 25 Januari 2011 

 Kepala TK                                                                                                                                                                           Guru Kelas 
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Kelompok  : B 
Semester/minggu  : II/IV 

Tema   : Rekreasi 
Hari/tanggal  : Kamis, 27 Januari 2011 

Waktu   : Jam 07.30 WIB – 10.00 WIB 
 

 

 
I N D I K A T O R 

 

KEGIATAN PEMBELAJARAN 

ALAT/ SUMBER 

BELAJAR 

PENILAIAN 

PERKEMBANGAN ANAK 

NILAI 

KEWIRAUSAHAAN 

ALAT 
PENILAIAN 

HASIL 
PENILAIAN 

 

 

 Mentaati peraturan yang ada. 

(sp.16) 

 Berlari dengan seimbang tanpa 
jatuh. (fm.20) 

 Berbuat baik terhadap semua 

makhluk Tuhan, misal: tidak 
mengganggu orang yang sedang 

melakukan kegiatan, tidak 
menyakiti binatang, menyiram 

tanaman. (sp.8). 

 

 Mengurus dirinya sendiri tanpa 

bantuan. Misal: makan, mandi, 
menyisir rambut, memasang 

kancing, mencuci dan melap 

tangan, mengikat tali sepatu. 
(fm.1) 

 

KEGIATAN AWAL  

 ± 30 MENIT 

 Berbaris doa masuk, salam. 
 

 PL: berlari dengan seimbang 

tanpa jatuh. 

 Bercakap-cakap tidak menyakiti 

binatang yang ada di kebun 

binatang 
 

 
KEGIATAN INTI 

 ± 60 MENIT 

 Membuat gambar tempat rekreasi 

dan menceriatakan isi gambar 
dengan beberapa coretan. 

 
 

 

 

 

 

 Alat peraga 

langsung. 

 Alat peraga 
langsung 

 Alat peraga 

langsung. 
 

 
 

 

 

 Kertas gambar, 

pensil warna/ 
krayon. 

 

 
 

 

 

 

 Observasi 

 

 Unjuk kerja 
 

 Penugasan 

 
 

 
 

 

 

 Hasil karya 

 
 

 

 
 

 

  

 

 Berorientasi pada 

tindakan. 

 Berani mengambil 
resiko. 

 Berorientasi pada 

tindakan. 
 

 
 

 

 

 Kreatif 

 
 

 

 
 

 



168 
 

 

 Membuat mainan dengan teknik 
menggunting, melipat, dan 

menempel. (sn.16). 

 
 

 Menunjukkan kejanggalan suatu 

gambar. (kog.7). 
 

 
 

 Memelihara lingkungan, misal: 

tidak mencoret-coret tembok, 
membuang sampah pada 

tempatnya. (sp.32). 

 

 Mengetahui jumalah hari dalam 

satu minggu, satu bulan, dan 
jumlah bulan dalam satu tahun. 

(kog.26). 

 Mau mengemukakan pendapat 
secara sederhana. (sp.25) 

 Berdoa sebelum dan sesudah 
melaksanakan kegiatan dengan 

lebih tertib. (sp.1). 

 

 Menggambar bebas dengan teknik 
4M (melipat, menggunting, 

menempel dan menggambar). 

 
 

 Menunjukkan kejanggalan suatu 

gambar. 
 

ISTIRAHAT 

 ± 30 MENIT 

 Mencuci tangan, berdoa, makan 

bekal, bermain. 

 
KEGIATAN AKHIR 

 ± 30 MENIT 

 TJ: Menyebutkan jumlah bulan 
dalam satu tahun. 

 

 

 Mengulas kegiatan hari ini dan 

membahas kegiatan hari esok.  

 Doa pulang, salam.  

 Kertas gambar, 
kertas lipat, 

pensil warna/ 

krayon, gunting, 
lem. 

 Gambar yang 

janggal. 
 

 
 

 Air, lap, bekal 

anak 
 

 

 

 Alat peraga  

langsung 
 

 

 Alat peraga 
langsung 

 Alat peraga 
langsung 

 Hasil karya 
 

 

 
 

 Penugasan 

 
 

 
 

 Observasi 

 
 

 

 

 Penugasan 

 
 

 

 Unjuk kerja 
 

 Observasi 
 

 Kreatif 
 

 

 
 

 Kreatif 

 
 

 
 

 Berorientasi pada 

tindakan 
 

 

 

 Berorientasi pada 

tindakan 
 

 

 Kreatif 
 

 Berorientasi pada 
tindakan 

 

 
 

Mengetahui                                                                                                                                                                Brebes, 26 Januari 2011 

 Kepala TK                                                                                                                                                                           Guru Kelas 
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Kelompok  : B 
Semester/minggu  : II/IV 

Tema   : Rekreasi 
Hari/tanggal  : Jum’at, 28 Januari 2011 

Waktu   : Jam 07.30 WIB – 10.00 WIB 
 

 

 
I N D I K A T O R 

 

KEGIATAN PEMBELAJARAN 

ALAT/ SUMBER 

BELAJAR 

PENILAIAN 

PERKEMBANGAN ANAK 

NILAI 

KEWIRAUSAHAAN 

ALAT 
PENILAIAN 

HASIL 
PENILAIAN 

 

 
 

 

 

 Mentaati peraturan yang ada. 

(sp.16). 

 Menyebutkan mana yang benar 
dan yang salah pada suaru 

persoalan. (sp13). 
 

 

 Meniru melipat kertas 
sederhana (7 lipatan). (fm.4). 

 Menyusun kepingan puzzle 
menjadi bentuk utuh (lebih dari 

8 kepingan). (Kog.20). 

 Mencocok dengan pola buatan 
guru atau ciptaan anak sendiri. 

(sn.17). 

SENAM BERSAMA 

 ± 15  MENIT 
 
KEGIATAN AWAL  

 ± 15  MENIT 

 Berbaris doa masuk, salam. 

 

 TJ: Perbuatan yang benar dan 

yang salah pada saat rekreasi 

 
KEGIATAN INTI 

 ± 60 MENIT 

 Meniru melipat kertas membuat 
perahu layar. 

 Menyusun Puzzle bentuk 

kendaraan. 
 

 Mencocok gambar topi untuk 
rekreasi 

ISTIRAHAT 

 

 
 

 

 

 Alat peraga 

langsung. 

 Alat peraga 
langsung 

 
 

 

 Kertas lipat, lem 
 

 Puzzle bentuk 
kendaraan.  

 

 Gambar topi, 
alat cocok 

/jarum, bantalan. 

 

 
 

 

 

 Observasi 

 

 Penugasan 
 

 
 

 

 Hasil karya 
 

 Unjuk kerja 
 

 

 Hasil karya 
 

 

  

 
 

 

 

 Berorientasi pada 

tindakan 

 Berorientasi pada 
tindakan 

 
 

 

 Kerja keras. 
 

 Kerja keras 
 

 

 Kerja keras. 
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 Memelihara lingkungan, misal: 

tidak mencoret-coret tembok, 
membuang sampah pada 

tempatnya. (sp.32) 

 

 Menirukan kembali 4-5 urutan 

kata. (bhs.2) 

 Mau mengemukakan pendapat 

secara sederhana. (sp.25) 

 Berdoa sebelum dan sesudah 
melaksanakan kegiatan dengan 

lebih tertib. (sp.1) 
 

 ± 30 MENIT 

 Mencuci tangan, berdoa, makan 
bekal, bermain. 

 

KEGIATAN AKHIR 

 ± 30 MENIT 

 Bercakap-cakap menyebutkan 

bagian-bagian kendaraan. 

 Mengulas kegiatan hari ini dan 
membahas kegiatan hari esok.  

 Doa pulang, salam.  

 
 

 Air, lap, bekal 

anak 
 

 

 

 Alat peraga  

langsung 

 Alat peraga 

langsung 

 Alat peraga 
langsung 

 
 

 Observasi 

 
 

 

 

 Penugasan 

 

 Unjuk kerja 

 

 Observasi 
 

 
 

 Berorientasi pada 

tindakan 
 

 

 

 Berorientasi pada 

tindakan 

 Kreatif 

 

 Berorientasi pada 
tindakan 

 

 

 
Mengetahui                                                                                                                                                                Brebes, 27 Januari 2011 

 Kepala TK                                                                                                                                                                           Guru Kelas 
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Kelompok  : B 
Semester/minggu  : II/IV 

Tema   : Rekreasi 
Hari/tanggal  : Sabtu, 29 Januari 2011 

Waktu   : Jam 07.30 WIB – 10.00 WIB 
 

 

 
I N D I K A T O R 

 

KEGIATAN PEMBELAJARAN 

ALAT/ SUMBER 

BELAJAR 

PENILAIAN 

PERKEMBANGAN ANAK 

NILAI 

KEWIRAUSAHAAN 

ALAT 
PENILAIAN 

HASIL 
PENILAIAN 

 

 

 Mentaati peraturan yang ada. 

(sp.16) 

 Senam fantasi bentuk meniru, 
misalnya: meniru berbagai 

gerakan hewan, meniru gerakan 

tanaman yang tertiup angi 
(sepo-sepoi, angin kencang dan 

angin kencang sekali) dengan 
lincah. (fm. 25). 

 Menceritakan pengalaman/ 

kejadian secara sederhana 
dengan urut. (bhs.7). 

 
 

 Meniru membuat garis tegak, 

miring, lengkung dan lingkaran. 
(fm.3) 

 

KEGIATAN AWAL  

 ± 30 MENIT 

 Berbaris doa masuk, salam. 
 

 Senam fantasi menirukan gerakan 

ombak di lautan dan pohon kelapa 
di pantai yang tertiup angin. 

 

 
 

 

 Bercerita pengalaman berekreasi 

dengan keluarga. 

 
KEGIATAN INTI 

 ± 60 MENIT 

 Meniru membuat gambar baju 
renang.    

 

 

 

 

 Alat peraga 

langsung. 

 Alat peraga 
langsung 

 

 
 

 
 

 Alat peraga 

langsung. 
 

 
 

 Buku gambar. 

Pensil, pensil 
warna/krayon.  

 

 

 

 Observasi 

 

 Unjuk kerja 
 

 

 
 

 
 

 Penugasan 

 
 

 
 

 Penugasan. 

 
 

 

  

 

 Berorientasi pada 

tindakan 

 Kreatif 
 

 

 
 

 
 

 Berorientasi pada 

tindakan 
 

 
 

 Kerja keras. 
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 Mengerjakan “maze” (mencari 
jejak yang lebih kompleks ( 3-4 

jalan). (kog.21) 

 Mencipta 3 bentuk bangunan 
dari balok. (sn.9) 

 

 
 

 

 Memelihara lingkungan, misal: 

tidak mencoret-coret tembok, 

membuang sampah pada 
tempatnya. (sp.32). 

 

 Berani bertanya secara 
sederhana. (bhs.24). 

 Mau mengemukakan pendapat 
secara sederhana. (sp.25). 

 Mau mengemukakan pendapat 

secara sederhana. (sp.25) 

 Berdoa sebelum dan sesudah 

melaksanakan kegiatan dengan 
lebih tertib. (sp.1) 

 

 Mengerjakan maze anak yang 
akan menuju ke kolam renang. 

 

 Menciptakan bentuk bangunan 
tempat rekreasi dengan balok-

balok secara berkelompok. 

 
ISTIRAHAT 

 ± 30 MENIT 

 Mencuci tangan, berdoa, makan 
bekal, bermain. 

 

KEGIATAN AKHIR 

 ± 30 MENIT 

 TJ: mengapa kita perlu rekreasi? 

 

 Bercakap-cakap: guna rekreasi. 

 

 Mengulas kegiatan hari ini dan 
membahas kegiatan hari esok.  

 Doa pulang, salam.  

 Majalah, pensil, 
pensil warna/ 

karayon 

 Balok-balok. 
 

 

 
 

 

 Air, lap, bekal 

anak 

 
 

 

 Alat peraga  
langsung 

 Alat peraga 
langsung 

 Alat peraga 

langsung 

 Alat peraga 

langsung 

 Penugasan. 
 

 

 Observasi, 
unjuk kerja. 

 

 
 

 

 Observasi 

 

 
 

 

 Unjuk kerja 
 

 Unjuk kerja 
 

 Unjuk kera 

 

 Observasi 

 

 Berorientasi pada 
tindakan. 

 

 Kreatif 
 

 

 
 

 

 Berorientasi pada 

tindakan 

 
 

 

 Kerja keras 
 

 Kreatif 
 

 Kreatif 

 

 Berorientasi pada 

tindakan 
 

 

 
Mengetahui                                                                                                                                                                Brebes, 28 Januari 2011 

 Kepala TK                                                                                                                                                                           Guru Kelas 



173 
 

 

Kelompok  : B 
Semester/minggu  : II/IV 

Tema   : Rekreasi 
Hari/tanggal  : Senin, 31 Januari 2011 

Waktu   : Jam 07.30 WIB – 10.00 WIB 
 

 

 
I N D I K A T O R 

 

KEGIATAN PEMBELAJARAN 

ALAT/ SUMBER 

BELAJAR 

PENILAIAN 

PERKEMBANGAN ANAK 

NILAI 

KEWIRAUSAHAAN 

ALAT 
PENILAIAN 

HASIL 
PENILAIAN 

 

 
 

 

 

 Mentaati peraturan yang ada. 

(sp.16) 

 Menyanyi lagu-lagu keagamaan 
(sp.2) 

 
 

 Menggunting dengan berbagai 

media berdasarkan bentuk/pola 
(lurus, lengkung, gelombang, 

zigzag, lingkaran, segiempat, 
segitiga). (fm.6). 

 Membuat urutan bilangan dari 

1-10 dengan benda-benda. 
(kog.14). 

 

UPACARA BENDERA 

± 15 MENIT 
 
KEGIATAN AWAL  

 ± 15 MENIT 

 Doa masuk, salam. 

 

 Menyanyi lagu “Perahu Layar”. 

 

KEGIATAN INTI 

 ± 60 MENIT 

 Menggunting pola baju yang 

dibuat sendiri. 
 

 

 

 Membuat urutan bilangan dengan 

gambar perahu. 
 

 

 

 
 

 

 

 Alat peraga 

langsung. 

 Alat peraga 
langsung 

 
 

 Kertas, pensil, 

gunting, lem. 
 

 
 

 Gambar perahu. 

  
 

 

 

 
 

 

 

 Observasi 

 

 Penugasan 
 

 
 

 Unjuk kerja 

 
 

 
 

 Penugasan. 

 
 

 

  

 
 

 

 

 Berorientasi pada 

tindakan 

 Berorientasi pada 
tindakan 

 
 

 Berorientasi pada 

tindakan 
 

 
 

 Berorientasi pada 

tindakan 
 

 



174 
 

 

 Mencoba dan menceritakan apa 
yang terjadi jika: warna 

dicampur, proses pertumbuhan 

tanaman, balon ditiup, dll. 
(kog.9)  

 

 Memelihara lingkungan, misal: 
tidak mencoret-coret tembok, 

membuang sampah pada 
tempatnya. (sp.32) 

 

 Mengucapkan sajak dengan 
ekspresi yang bervariasi. Misal: 

perubahan intonasi, perubahan 

gerak,, dan penghayatan.(sn.32) 

 Membedakan dan menirukan 

kembali bunyi/suara tertentu. 
(bhs.1) 

 Mau mengemukakan pendapat 

secara sederhana. (sp.25) 

 Berdoa sebelum dan sesudah 

melaksanakan kegiatan dengan 
lebih tertib. (sp.1) 

 

 Eksperimen mencampur warna 
secara berkelompok. 

 

 
ISTIRAHAT 

 ± 30 MENIT 

 Mencuci tangan, berdoa, makan 

bekal, bermain. 
 

KEGIATAN AKHIR 

 ± 30 MENIT 

 Mengucap syair “Nelayan” 

dengan ekspresi. 

 
 

 Membedakan dan menirukan 
suara ombak di laut dan suara 

kapal laut. 

 Mengulas kegiatan hari ini dan 
membahas kegiatan hari esok.  

 Doa pulang, salam. 

 Botol-botol 
bekas, gelas, air 

sumba 

 
 

 

 Air, lap, bekal 
anak 

 
 

 

 Alat peraga  
langsung 

 

 

 Alat peraga 

langsung 
 

 Alat peraga 

langsung 

 Alat peraga 

langsung 

 Unjuk kerja 
 

 

 
 

 

 Observasi 
 

 
 

 

 Penugasan 
 

 

 

 Penugasan 

 
 

 Unjuk kerja 

 

 Observasi 

 

 Kreatif 
 

 

 
 

 

 Berorientasi pada 
tindakan 

 
 

 

 Kreatif 
 

 

 

 Berorientasi pada 

tindakan 
 

 Kreatif 

 

 Berorientasi pada 

tindakan 
 

 

 
Mengetahui                                                                                                                                                                Brebes, 29 Januari 2011 

 Kepala TK                                                                                                                                                                           Guru Kelas 
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Kelompok  : B 
Semester/minggu  : II/IV 

Tema   : Rekreasi 
Hari/tanggal  : Selasa, 1 Februari 2011 

Waktu   : Jam 07.30 WIB – 10.00 WIB 
 

 

 
I N D I K A T O R 

 

KEGIATAN PEMBELAJARAN 

ALAT/ SUMBER 

BELAJAR 

PENILAIAN 

PERKEMBANGAN ANAK 

NILAI 

KEWIRAUSAHAAN 

ALAT 
PENILAIAN 

HASIL 
PENILAIAN 

 

 

 Mentaati peraturan yang ada. 

(sp.16). 

 Bergerak bebas dengan irama 
musik. (sn.27). 

 Bersyair yang bernafaskan 

agama. (sp.3). 
 

 

 Mencocok bentuk (fm.7). 

 

 
 

 Menciptakan bentuk dengan 
lidi. (sn.11). 

 Menyatakan waktu yang 

dikaitkan dengan jam. (kog.25).  
 

 

KEGIATAN AWAL  

 ± 30 MENIT 

 Berbaris doa masuk, salam. 
 

 Bergerak bebas sesuai dengan 

irama lagu “Naik delman” 

 Mengucap syair “Pak Kusir” 

 

KEGIATAN INTI 

 ± 60 MENIT 

 Mencocok gambar baju dinas 

 
 

 

 Mencipta bentuk bngunan tempat 
kerja dengan lidi. 

 TJ: kapan/jam berapa orang 
berangkat dan pulang kerja? 

 

ISTIRAHAT 

 

 

 Alat peraga 

langsung. 

 Alat peraga 
langsung 

 Alat peraga 

langsung 
 

 

 Gambar baju 

dinas, alat 

pencocok/jarum, 
bantalan/busa. 

 Kertas, lidi, lem.  
 

 Alat peraga 

langsung 
 

 

 

 

 Observasi 

 

 Unjuk kerja 
 

 Unjuk kerja 

 
 

 

 Hasil karya 

 

 
 

 Hasil Karya 
 

 Penugasan 

 
 

 

  

 

 Berorientasi pada 

tindakan 

 Kreatif 
 

 Berorientasi pada 

tindakan 
 

 

 Kerja keras 

 

 
 

 Kreatif 
 

 Kreatif 
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 Memelihara lingkungan, misal: 

tidak mencoret-coret tembok, 
membuang sampah pada 

tempatnya. (sp.32) 

 

 Menirukan kembali 4-5 urutan 

kata. (bhs.2) 
 

 Mengetahui jumlah hari dalam 

satu minggu, satu bulan, bulan 
dalam satu tahun. (bhs.26). 

 Mau mengemukakan pendapat 
secara sederhana. (sp.25) 

 Berdoa sebelum dan sesudah 

melaksanakan kegiatan dengan 
lebih tertib. (sp.1) 

 

 ± 30 MENIT 

 Mencuci tangan, berdoa, makan 
bekal, bermain. 

 

KEGIATAN AKHIR 

 ± 30 MENIT 

 PT: menirukan kembali 4-5 

urutan kata, misal: guru, dokter, 

perawat, petani, nelayan. 

 Menyebutkan nama-nama hari 

orang bekerja. 
 

 Mengulas kegiatan hari ini dan 

membahas kegiatan hari esok.  

 Doa pulang, salam. 

 

 
 

 Air, lap, bekal 

anak 
 

 

 

 Alat peraga  

langsung 
 

 Alat peraga 

langsung 
 

 Alat peraga 
langsung 

 Alat peraga 

langsung 

 
 

 Observasi 

 
 

 

 

 Penugasan 

 
 

 Penugasan 

 
 

 Unjuk kerja 
 

 Observasi 

 

 
 

 Berorientasi pada 

tindakan 
 

 

 

 Berorientasi pada 

tindakan 
 

 Berorientasi pada 

tindakan 
 

 Kreatif 
 

 Berorientasi pada 

tindakan 
 

 
 

Mengetahui                                                                                                                                                                Brebes, 31 Januari 2011 

 Kepala TK                                                                                                                                                                           Guru Kelas 
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Kelompok  : B 
Semester/minggu  : II/IV 

Tema   : Rekreasi 
Hari/tanggal  : Rabu, 2 Februari 2011 

Waktu   : Jam 07.30 WIB – 10.00 WIB 
 

 

 
I N D I K A T O R 

 

KEGIATAN PEMBELAJARAN 

ALAT/ SUMBER 

BELAJAR 

PENILAIAN 

PERKEMBANGAN ANAK 

NILAI 

KEWIRAUSAHAAN 

ALAT 
PENILAIAN 

HASIL 
PENILAIAN 

 

 

 Mentaati peraturan yang ada. 

(sp.16) 

 Bergerak bebas dengan irama 
musik. (sn.27) 

 Mengungkapkan sebab akibat. 

Misal: Mengapa sakit gigi? 
Mengapa kita lapar? (kog.10) 

 

 Membuat bentuk-bentuk 

geometri. (kog.10) 

 Mengurus dirinya sendiri tanpa 
bantuan. Misal: makan, mandi, 

menyisir rambut, memasang 
kancing, mencuci dan melap 

tangan, dsb (fm.1) 

 Menjahit bervariasi (jelujur dan 
silang) 15 lobang dengan tali 

rafia, benang wol. (fm.5)  

KEGIATAN AWAL  

 ± 30 MENIT 

 Berbaris doa masuk, salam. 
 

 Bergerak bebas dengan irama 

musik 

 TJ: Mengapa orang perlu bekerja? 

 

KEGIATAN INTI 

 ± 60 MENIT 

 Membuat bentuk-bentuk 

geometri.  

 Berlomba memasukkan benang 

wol ke dalam jarum sulam. 

 
 

 

 Menjahit baju dinas. 

 

ISTIRAHAT 

 

 

 Alat peraga 

langsung. 

 Alat peraga 
langsung 

 Alat peraga 

langsung 
 

 

 Buku, pensil 

 

 Benang wol, 
jarum sulam.  

 
 

 

 Pola baju dinas, 
benang, jarum 

 

 

 

 Observasi 

 

 Penugasan 
 

 Unjuk kerja 

 
 

 

 Penugasan 

 

 Unjuk kerja 
 

 
 

 

 Hasil karya 
 

 

  

 

 Berorientasi pada 

tindakan 

 Kreatif 
 

 Kreatif 

 
 

 

 Kreatif 

 

 Mandiri 
 

 
 

 

 Kreatif 
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 Memelihara lingkungan, misal: 

tidak mencoret-coret tembok, 
membuang sampah pada 

tempatnya. (sp.32) 

 

 Menceritakan pengalaman/ 

kejadian secara sederhana 
dengan urut. (bhs.7) 

 Menyebutkan mana yang salah 

dan benar pada suatu persoalan. 
(sp.13). 

 Mau mengemukakan pendapat 
secara sederhana. (sp.25) 

 Berdoa sebelum dan sesudah 

melaksanakan kegiatan dengan 
lebih tertib. (sp.1) 

 

 ± 30 MENIT 

 Mencuci tangan, berdoa, makan 
bekal, bermain. 

 

KEGIATAN AKHIR 

 ± 30 MENIT 

 Menceritakan pengalaman ke 

puskesmas bersama ibu. 

 

 TJ: menyebutkan mana yanbg 

salah dan benar pada suatu 
persoalan. 

 Mengulas kegiatan hari ini dan 

membahas kegiatan hari esok.  

 Doa pulang, salam.  

 
 

 Air, lap, bekal 

anak 
 

 

 

 Alat peraga  

langsung 
 

 Alat peraga 

langsung 
 

 Alat peraga 
langsung 

 Alat peraga 

langsung 

 
 

 Observasi 

 
 

 

 

 Penugasan 

 
 

 Unjuk kerja 

 
 

 Unjuk kerja 
 

 Observasi 

 

 
 

 Borientasi pada 

tindakan 
 

 

 

 Kreatif 

 
 

 Borientasi pada 

tindakan 
 

 Borientasi pada 
tindakan 

 Borientasi pada 

tindakan 
 

 
Mengetahui                                                                                                                                                                Brebes, 1 Februari 2011 

 Kepala TK                                                                                                                                                                           Guru Kelas 
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Kelompok  : B 
Semester/minggu  : II/IV 

Tema   : Rekreasi 
Hari/tanggal  : Jum’at, 4 Februari 2011 

Waktu   : Jam 07.30 WIB – 10.00 WIB 
 

 

 
I N D I K A T O R 

 

KEGIATAN PEMBELAJARAN 

ALAT/ SUMBER 

BELAJAR 

PENILAIAN 

PERKEMBANGAN ANAK 

NILAI 

KEWIRAUSAHAAN 

ALAT 
PENILAIAN 

HASIL 
PENILAIAN 

 

 

 Mentaati peraturan yang ada. 

(sp.16) 

 Senang bermain dengan teman 
(tidak bermain sendiri). (sp.21) 

 Menunjukkan perbuatan-

perbuatan yang benar dan yang 
salah 

 
 

 

 Mengerjakan “maze” (mencari 
jejak yang lebih kompleks (3-4 

jalan). (kog.21) 

 Meniru melipat kertas 

sederhana. (fm.4) 

 Membuat berbagai bentuk dari 
kertas, daun-daunan, dll. (sn.22) 

 

KEGIATAN AWAL  

 ± 30 MENIT 

 Berbaris doa masuk, salam. 
 

 Bermain bersama di halaman 

sekolah. 

 Bercakap-cakap menunjukkan 

perbuatan yang benar dan yang 

salah. 
 

KEGIATAN INTI 

 ± 60 MENIT 

 Mengerjakan maze gambar orang 

yang akan menuju ke tempat 

kerja. 

 Meniru melipat kertas membuat 

tas ibu guru. 

 Membuat topi tentara dengan 

daun nangka. 

ISTIRAHAT 

 

 

 Alat peraga 

langsung. 

 Alat peraga 
langsung 

 Alat peraga 

langsung 
 

 
 

 

 Alat peraga 
langsung. 

 

 Kertas lipat, 

lem, buku.  

 Daun nangka, 
lidi 

 

 

 

 Observasi 

 

 Unjuk kerja 
 

 Unjuk kerja 

 
 

 
 

 

 Penugasan 
 

 

 Hasil karya 

 

 Hasil karya 
 

 

  

 

 Berorientasi pada 

tindakan 

 Kepemimpinan 
 

 Berorientasi pada 

tindakan 
 

 
 

 

 Berorientasi pada 
tindakan 

 

 Mandiri 

 

 Kreatif 
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 Memelihara lingkungan, misal: 

tidak mencoret-coret tembok, 
membuang sampah pada 

tempatnya. (sp.32) 

 

 Melakukan 3-5 perintah secara 

berurutan dengan benar. (bhs.4) 

 Mau mengemukakan pendapat 

secara sederhana. (sp.25) 

 Berdoa sebelum dan sesudah 
melaksanakan kegiatan dengan 

lebih tertib. (sp.1) 
 

 ± 30 MENIT 

 Mencuci tangan, berdoa, makan 
bekal, bermain. 

 

KEGIATAN AKHIR 

 ± 30 MENIT 

 PT: melakukan 3-5 perintah 

sekaligus. 

 Mengulas kegiatan hari ini dan 
membahas kegiatan hari esok.  

 Doa pulang, salam.  

 
 

 Air, lap, bekal 

anak 
 

 

 

 Alat peraga  

langsung 

 Alat peraga 

langsung 

 Alat peraga 
langsung 

 
 

 Observasi 

 
 

 

 

 Unjuk kerja 

 

 Unjuk kerja 

 

 Observasi 
 

 
 

 Berorientasi pada 

tindakan 
 

 

 

 Berorientasi pada 

tindakan 

 Kreatif 

 

 Berorientasi pada 
tindakan 

 

 

 
Mengetahui                                                                                                                                                                Brebes, 2 Februari 2011 

 Kepala TK                                                                                                                                                                           Guru Kelas 
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Kelompok  : B 
Semester/minggu  : II/IV 

Tema   : Rekreasi 
Hari/tanggal  : Sabtu, 5 Februari 2011 

Waktu   : Jam 07.30 WIB – 10.00 WIB 
 

 

 
I N D I K A T O R 

 

KEGIATAN PEMBELAJARAN 

ALAT/ SUMBER 

BELAJAR 

PENILAIAN 

PERKEMBANGAN ANAK 

NILAI 

KEWIRAUSAHAAN 

ALAT 
PENILAIAN 

HASIL 
PENILAIAN 

 

 

 Mentaati peraturan yang ada. 

(sp.16) 

 Menangkap, melempar bola 
besar, bola sedang, dan bola 

kesi (tenis) dengan memutar 

badan, mengayunkan lengan, 
dan melangkah. (fm.14). 

 Menyebutkan nama diri, nama 
orang tua, alamat rumah dengan 

lengkap. (bhs.6). 

 
 

 Menciptakan 3 bentuk 
bangunan dari balok. (sn.9) 

 

 Memasangkan benda sesuai 
dengan pasangannya. (kog.5) 

 

KEGIATAN AWAL  

 ± 30 MENIT 

 Berbaris doa masuk, salam. 
 

 Menangkap dan melempar bola 

dengan memutar badan. 
 

 

 

 Menyebutkan nama diri, nama 

orang tua, pekerjaan orang tua. 
 

KEGIATAN INTI 

 ± 60 MENIT 

 Menyusun balok menjadi 
bangunan/tempat kerja secar 

berkelompok. 

 Memasangkan benda sesuai 

dengan pasangannya. 

 

 

 

 Alat peraga 

langsung. 

 Bola, alat peraga 
langsung 

 

 
 

 Alat peraga 
langsung 

 

 
 

 Balok-balok 
 

 

 Majalah.  
 

 

 

 

 Observasi 

 

 Unjuk kerja 
 

 

 
 

 Penugasan 
 

 

 
 

 Unjuk kerja 
 

 

 Penugasan 
 

 

  

 

 Berorientasi pada 

tindakan 

 Berani mengambil 
resiko 

 

 
 

 Berorientasi pada 
tindakan 

 

 
 

 Kreatif 
 

 

 Berorientasi pada 
tindakan 
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 Menceritakan pengalaman/ 
kejadian secara sederhana 

dengan urut. (bhs.7) 

 
 

 

 Memelihara lingkungan, misal: 
tidak mencoret-coret tembok, 

membuang sampah pada 
tempatnya. (sp.32) 

 

 Senang menolong. (fm.27) 
 

 Mau mengemukakan pendapat 
secara sederhana. (sp.25) 

 Berdoa sebelum dan sesudah 

melaksanakan kegiatan dengan 
lebih tertib. (sp.1) 

 

 Mengunjungi rumah konveksi, 
kemudian  menceritakan 

pengalamannya. 

 
ISTIRAHAT 

 ± 30 MENIT 

 Mencuci tangan, berdoa, makan 

bekal, bermain. 
 

KEGIATAN AKHIR 

 ± 30 MENIT 

 Bercakap-cakap: membantu orang 

yang sedang bekerja. 

 Mengulas kegiatan hari ini dan 
membahas kegiatan hari esok.  

 Doa pulang, salam.  

 Alat peraga 
langsung 

 

 
 

 

 Air, lap, bekal 
anak 

 
 

 

 Alat peraga  
langsung 

 Alat peraga 
langsung 

 Alat peraga 

langsung 

 Unjuk kerja 
 

 

 
 

 

 Observasi 
 

 
 

 

 Penugasan 
 

 Unjuk kerja 
 

 Observasi 

 

 Berorientasi pada 
tindakan 

 

 
 

 

 Berorientasi pada 
tindakan 

 
 

 

 Berorientasi pada 
tindakan 

 Kreatif 
 

 Berorientasi pada 

tindakan 
 

 
Mengetahui                                                                                                                                                                Brebes, 4 Februari 2011 

 Kepala TK                                                                                                                                                                           Guru Kelas 
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Kelompok  : B 
Semester/minggu  : II/IV 

Tema   : Rekreasi 
Hari/tanggal  : Senin, 6 Februari 2011 

Waktu   : Jam 07.30 WIB – 10.00 WIB 
 

 

 
I N D I K A T O R 

 

KEGIATAN PEMBELAJARAN 

ALAT/ SUMBER 

BELAJAR 

PENILAIAN 

PERKEMBANGAN ANAK 

NILAI 

KEWIRAUSAHAAN 

ALAT 
PENILAIAN 

HASIL 
PENILAIAN 

 

 
 

 

 

 Mentaati peraturan yang ada. 

(sp.16) 

 Menari menurut musik yang 
didengar. (sn.28 

 Bercerita menggunakan kata 
ganti aku, saya,  kamu, dia, 

mereka. (bhs.8) 

 
 

 Mencocok bentuk. (fm.7) 
 

 

 
 

 

UPACARA BENDERA 

±15 MENIT 
 
KEGIATAN AWAL  

 ±15 MENIT 

 Doa masuk, salam. 

 

 Demonstrasi dan PT: menari 

menurut musik yang didengar. 

 Bercerita tentang kebiasaan ayah 
dan ibu di pagi hari. 

 
KEGIATAN INTI 

 ± 60 MENIT 

 Mencocok gambar mobil. 

 
 

 
 

 Menghubungkan lambang 

 

 
 

 

 

 Alat peraga 

langsung. 

 Radio tape, alat 
peraga langsung 

 Alat peraga 
langsung. 

 

 
 

 Gambar mobil, 
alat pencocok 

/jarum, bantalan/ 

busa. 
 

 

 

 
 

 

 

 Observasi 

 

 Unjuk kerja 
 

 Unjuk kerja 
 

 

 
 

 Unjuk kerja 
 

 

 
 

 

  

 
 

 

 

 Berorientasi pada 

tindakan 

 Kreatif 
 

 Berorientasi pada 
tindakan 

 

 
 

 Kerja keras 
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 Menghubungkan/memasangkan 
lambing bilangan dengan 

benda-benda sampai 10. 

(kog.15) 

 Mengajak teman untuk bermain 

atau belajar. (sp.29) 

 
 

 

 Memelihara lingkungan, misal: 

tidak mencoret-coret tembok, 

membuang sampah pada 
tempatnya. (sp.32 

 

 Menyebutkan dan menceritakan 
perbedaan dua buah benda. 

(kog.6) 

 Mau mengemukakan pendapat 

secara sederhana. (sp.25) 

 Berdoa sebelum dan sesudah 
melaksanakan kegiatan dengan 

lebih tertib. (sp.1) 
 

bilangan dengan gambar alat 
pekerjaan dari 1-10. 

 

 Bermain peran penjual dan 
pembeli. 

 

ISTIRAHAT 

 ± 30 MENIT 

 Mencuci tangan, berdoa, makan 

bekal, bermain. 
 

KEGIATAN AKHIR 

 ± 30 MENIT 

 Menyebutkan perbedaan sopir dan 
masinis. 

 

 Mengulas kegiatan hari ini dan 
membahas kegiatan hari esok.  

 Doa pulang, salam.  

 Majalah, pensil   
 

 

 

 Keranjang 

mainan, botol  

bekas, gelas 
plastic,dll. 

 

 Air, lap, bekal 

anak 

 
 

 

 Alat peraga  
langsung 

 

 Alat peraga 

langsung 

 Alat peraga 
langsung 

 Penugasan 
 

 

 

 Unjuk kerja 

 

 
 

 

 Observasi 

 

 
 

 

 Penugasan 
 

 

 Unjuk kerja 

 

 

 Observasi 

 

 Mandiri 
 

 

 

 Kepemimpinan 

 

 
 

 

 Berorientasi pada 

tindakan 

 
 

 

 Berorientasi pada 
tindakan 

 

 Kreatif 

 

 

 Berorientasi pada 

tindakan 
 

 
Mengetahui                                                                                                                                                                Brebes, 5 Februari 2011 

 Kepala TK                                                                                                                                                                           Guru Kelas 
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Lampiran 9  
 

INSTRUMEN PENELITIAN INDIKATOR KEWIRAUSAHAAN 

 

No. Nilai 

Kewirausahaan 

Indikator Ketercapaian Sering-

kali 

Kadang-

kadang 

Tidak 

pernah 

1 Mandiri Mampu mengerjakan tugas 

sendiri 

   

Mengambil dan menaruh 

benda (misal: peralatan 

sekolah) pada tempatnya. 

   

2 Kreatif Membuat suatu karya 

tulis/seni dari bahan yang 

tersedia di kelas 

   

Mengajukan pertanyaan 

setiap melihat sesuatu yang 

aneh 

   

3 Berani 

mengambil 

resiko 

Menyukai pekerjaan yang 

menantang 

   

Berani dan mampu 

mengambil resiko kerja 

   

4 Berorientasi 

pada tindakan 

Melakukan sesuatu yang 

diketahui 

   

Mengambil inisiatif untuk 

bertindak 

   

5 Kepemimpinan Menunjukkan perilaku 

yang selalu terbuka  

tehadap saran dan kritik 

   

Mudah bergaul    
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Mampu bekerjasama 

dengan teman 

   

Menegur teman yang 

dianggap salah 

   

6 Kerja keras Menanyakan kepada 

teman/guru jika melihat/ 

mendengar sesuatu yang 

tidak tahu 

   

Menggunakan sebagian 

besar waktu di kelas untuk 

belajar 
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Lampiran 10 
CONTOH HASIL EVALUASI 

 
 

Hari/tanggal :  Senin, 24 Januari 2011 

Nama anak :  Wrp.2 

 

No. Nilai 

Kewirausahaan 

Indikator Ketercapaian Sering-

kali 

Kadang-

kadang 

Tidak 

pernah 

1 Mandiri Mampu mengerjakan tugas 

sendiri 

√ - - 

Mengambil dan menaruh 

benda (misal: peralatan 

sekolah) pada tempatnya. 

- √ - 

2 Kreatif Membuat suatu karya 

tulis/seni dari bahan yang 

tersedia di kelas 

- √ - 

Mengajukan pertanyaan 

setiap melihat sesuatu yang 

aneh 

- √ - 

3 Berani 

mengambil 

resiko 

Menyukai pekerjaan yang 

menantang 

- √ - 

Berani dan mampu 

mengambil resiko kerja 

- √ - 

4 Berorientasi 

pada tindakan 

Melakukan sesuatu yang 

diketahui 

√ - - 

Mengambil inisiatif untuk 

bertindak 

- √ - 

5 Kepemimpinan Menunjukkan perilaku 

yang selalu terbuka  

- √ - 
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tehadap saran dan kritik 

Mudah bergaul √ - - 

Mampu bekerjasama 

dengan teman 

- √ - 

Menegur teman yang 

dianggap salah 

√ - - 

6 Kerja keras Menanyakan kepada 

teman/guru jika melihat/ 

mendengar sesuatu yang 

tidak tahu 

√ - - 

Menggunakan sebagian 

besar waktu di kelas untuk 

belajar 

√ - - 
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Hari/tanggal :  Selasa, 25 Januari 2011 

Nama anak :  Wrl.13 

 

No. Nilai 

Kewirausahaan 

Indikator Ketercapaian Sering-

kali 

Kadang-

kadang 

Tidak 

pernah 

1 Mandiri Mampu mengerjakan tugas 

sendiri 

- √ - 

Mengambil dan menaruh 

benda (misal: peralatan 

sekolah) pada tempatnya. 

√ - - 

2 Kreatif Membuat suatu karya 

tulis/seni dari bahan yang 

tersedia di kelas 

- √ - 

Mengajukan pertanyaan 

setiap melihat sesuatu yang 

aneh 

√ - - 

3 Berani 

mengambil 

resiko 

Menyukai pekerjaan yang 

menantang 

√ - - 

Berani dan mampu 

mengambil resiko kerja 

- √ - 

4 Berorientasi 

pada tindakan 

Melakukan sesuatu yang 

diketahui 

- √ - 

Mengambil inisiatif untuk 

bertindak 

- √ - 

5 Kepemimpinan Menunjukkan perilaku 

yang selalu terbuka  

tehadap saran dan kritik 

√ - - 

Mudah bergaul √ - - 



190 
 

 

Mampu bekerjasama 

dengan teman 

- √ - 

Menegur teman yang 

dianggap salah 

√ - - 

6 Kerja keras Menanyakan kepada 

teman/guru jika melihat/ 

mendengar sesuatu yang 

tidak tahu 

√ - - 

Menggunakan sebagian 

besar waktu di kelas untuk 

belajar 

√ - - 
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Hari/tanggal :  Rabu, 26 Januari 2011 

Nama anak :  Wrp.28 

 

No. Nilai 

Kewirausahaan 

Indikator Ketercapaian Sering-

kali 

Kadang-

kadang 

Tidak 

pernah 

1 Mandiri Mampu mengerjakan tugas 

sendiri 

- √ - 

Mengambil dan menaruh 

benda (misal: peralatan 

sekolah) pada tempatnya. 

√ - - 

2 Kreatif Membuat suatu karya 

tulis/seni dari bahan yang 

tersedia di kelas 

- √ - 

Mengajukan pertanyaan 

setiap melihat sesuatu yang 

aneh 

√ - - 

3 Berani 

mengambil 

resiko 

Menyukai pekerjaan yang 

menantang 

- √ - 

Berani dan mampu 

mengambil resiko kerja 

- √ - 

4 Berorientasi 

pada tindakan 

Melakukan sesuatu yang 

diketahui 

- √ - 

Mengambil inisiatif untuk 

bertindak 

- √ - 

5 Kepemimpinan Menunjukkan perilaku 

yang selalu terbuka  

tehadap saran dan kritik 

- √ - 

Mudah bergaul √ - - 
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Mampu bekerjasama 

dengan teman 

- √ - 

Menegur teman yang 

dianggap salah 

- √ - 

6 Kerja keras Menanyakan kepada 

teman/guru jika melihat/ 

mendengar sesuatu yang 

tidak tahu 

√ - - 

Menggunakan sebagian 

besar waktu di kelas untuk 

belajar 

√ - - 
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Hari/tanggal :  Kamis, 27 Januari 2011 

Nama anak :  Wrl.33 

 

No. Nilai 

Kewirausahaan 

Indikator Ketercapaian Sering-

kali 

Kadang-

kadang 

Tidak 

pernah 

1 Mandiri Mampu mengerjakan tugas 

sendiri 

- √ - 

Mengambil dan menaruh 

benda (misal: peralatan 

sekolah) pada tempatnya. 

- √ - 

2 Kreatif Membuat suatu karya 

tulis/seni dari bahan yang 

tersedia di kelas 

- - √ 

Mengajukan pertanyaan 

setiap melihat sesuatu yang 

aneh 

- - √ 

3 Berani 

mengambil 

resiko 

Menyukai pekerjaan yang 

menantang 

- √ - 

Berani dan mampu 

mengambil resiko kerja 

- √ - 

4 Berorientasi 

pada tindakan 

Melakukan sesuatu yang 

diketahui 

- √ - 

Mengambil inisiatif untuk 

bertindak 

- √ - 

5 Kepemimpinan Menunjukkan perilaku 

yang selalu terbuka  

tehadap saran dan kritik 

- √ - 

Mudah bergaul √ - - 
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Mampu bekerjasama 

dengan teman 

- √ - 

Menegur teman yang 

dianggap salah 

-  - 

6 Kerja keras Menanyakan kepada 

teman/guru jika melihat/ 

mendengar sesuatu yang 

tidak tahu 

- - √ 

Menggunakan sebagian 

besar waktu di kelas untuk 

belajar 

- √ - 
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Hari/tanggal :  Jum’at, 28 Januari 2011 

Nama anak :  Wrp.5 

 

No. Nilai 

Kewirausahaan 

Indikator Ketercapaian Sering-

kali 

Kadang-

kadang 

Tidak 

pernah 

1 Mandiri Mampu mengerjakan tugas 

sendiri 

- √ - 

Mengambil dan menaruh 

benda (misal: peralatan 

sekolah) pada tempatnya. 

- √ - 

2 Kreatif Membuat suatu karya 

tulis/seni dari bahan yang 

tersedia di kelas 

- √ - 

Mengajukan pertanyaan 

setiap melihat sesuatu yang 

aneh 

- √ - 

3 Berani 

mengambil 

resiko 

Menyukai pekerjaan yang 

menantang 

- √ - 

Berani dan mampu 

mengambil resiko kerja 

- √ - 

4 Berorientasi 

pada tindakan 

Melakukan sesuatu yang 

diketahui 

√ - - 

Mengambil inisiatif untuk 

bertindak 

- √ - 

5 Kepemimpinan Menunjukkan perilaku 

yang selalu terbuka  

tehadap saran dan kritik 

- √ - 

Mudah bergaul - √ - 
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Mampu bekerjasama 

dengan teman 

- √ - 

Menegur teman yang 

dianggap salah 

- √ - 

6 Kerja keras Menanyakan kepada 

teman/guru jika melihat/ 

mendengar sesuatu yang 

tidak tahu 

- √ - 

Menggunakan sebagian 

besar waktu di kelas untuk 

belajar 

√ - - 
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Hari/tanggal :  Sabtu, 29 Januari 2011 

Nama anak :  Wrl.18 

 

No. Nilai 

Kewirausahaan 

Indikator Ketercapaian Sering-

kali 

Kadang-

kadang 

Tidak 

pernah 

1 Mandiri Mampu mengerjakan tugas 

sendiri 

- √ - 

Mengambil dan menaruh 

benda (misal: peralatan 

sekolah) pada tempatnya. 

- √ - 

2 Kreatif Membuat suatu karya 

tulis/seni dari bahan yang 

tersedia di kelas 

- - √ 

Mengajukan pertanyaan 

setiap melihat sesuatu yang 

aneh 

- √ - 

3 Berani 

mengambil 

resiko 

Menyukai pekerjaan yang 

menantang 

- √ - 

Berani dan mampu 

mengambil resiko kerja 

- √ - 

4 Berorientasi 

pada tindakan 

Melakukan sesuatu yang 

diketahui 

- √ - 

Mengambil inisiatif untuk 

bertindak 

- √ - 

5 Kepemimpinan Menunjukkan perilaku 

yang selalu terbuka  

tehadap saran dan kritik 

- √ - 

Mudah bergaul √ - - 
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Mampu bekerjasama 

dengan teman 

- √ - 

Menegur teman yang 

dianggap salah 

- √ - 

6 Kerja keras Menanyakan kepada 

teman/guru jika melihat/ 

mendengar sesuatu yang 

tidak tahu 

- √ - 

Menggunakan sebagian 

besar waktu di kelas untuk 

belajar 

- √ - 
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Hari/tanggal :  Senin, 31 Januari 2011 

Nama anak :  Wrp.22 

 

No. Nilai 

Kewirausahaan 

Indikator Ketercapaian Sering-

kali 

Kadang-

kadang 

Tidak 

pernah 

1 Mandiri Mampu mengerjakan tugas 

sendiri 

√ - - 

Mengambil dan menaruh 

benda (misal: peralatan 

sekolah) pada tempatnya. 

- √ - 

2 Kreatif Membuat suatu karya 

tulis/seni dari bahan yang 

tersedia di kelas 

- √ - 

Mengajukan pertanyaan 

setiap melihat sesuatu yang 

aneh 

- √ - 

3 Berani 

mengambil 

resiko 

Menyukai pekerjaan yang 

menantang 

√ - - 

Berani dan mampu 

mengambil resiko kerja 

- √ - 

4 Berorientasi 

pada tindakan 

Melakukan sesuatu yang 

diketahui 

√ - - 

Mengambil inisiatif untuk 

bertindak 

- √ - 

5 Kepemimpinan Menunjukkan perilaku 

yang selalu terbuka  

tehadap saran dan kritik 

- √ - 

Mudah bergaul √ - - 
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Mampu bekerjasama 

dengan teman 

- √ - 

Menegur teman yang 

dianggap salah 

√ - - 

6 Kerja keras Menanyakan kepada 

teman/guru jika melihat/ 

mendengar sesuatu yang 

tidak tahu 

- √ - 

Menggunakan sebagian 

besar waktu di kelas untuk 

belajar 

√ - - 
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Hari/tanggal :  Selasa, 1 Februari 2011 

Nama anak :  Wrp.39 

 

No. Nilai 

Kewirausahaan 

Indikator Ketercapaian Sering-

kali 

Kadang-

kadang 

Tidak 

pernah 

1 Mandiri Mampu mengerjakan tugas 

sendiri 

- √ - 

Mengambil dan menaruh 

benda (misal: peralatan 

sekolah) pada tempatnya. 

- √ - 

2 Kreatif Membuat suatu karya 

tulis/seni dari bahan yang 

tersedia di kelas 

- - √ 

Mengajukan pertanyaan 

setiap melihat sesuatu yang 

aneh 

- √ - 

3 Berani 

mengambil 

resiko 

Menyukai pekerjaan yang 

menantang 

- √ - 

Berani dan mampu 

mengambil resiko kerja 

- √ - 

4 Berorientasi 

pada tindakan 

Melakukan sesuatu yang 

diketahui 

- - √ 

Mengambil inisiatif untuk 

bertindak 

- √ - 

5 Kepemimpinan Menunjukkan perilaku 

yang selalu terbuka  

tehadap saran dan kritik 

- √ - 

Mudah bergaul - √ - 
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Mampu bekerjasama 

dengan teman 

- √ - 

Menegur teman yang 

dianggap salah 

- - √ 

6 Kerja keras Menanyakan kepada 

teman/guru jika melihat/ 

mendengar sesuatu yang 

tidak tahu 

- √ - 

Menggunakan sebagian 

besar waktu di kelas untuk 

belajar 

√ - - 
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Hari/tanggal :  Rabu, 2 Februari 2011 

Nama anak :  Wrp.1 

 

No. Nilai 

Kewirausahaan 

Indikator Ketercapaian Sering-

kali 

Kadang-

kadang 

Tidak 

pernah 

1 Mandiri Mampu mengerjakan tugas 

sendiri 

- √ - 

Mengambil dan menaruh 

benda (misal: peralatan 

sekolah) pada tempatnya. 

- √ - 

2 Kreatif Membuat suatu karya 

tulis/seni dari bahan yang 

tersedia di kelas 

- √ - 

Mengajukan pertanyaan 

setiap melihat sesuatu yang 

aneh 

- √ - 

3 Berani 

mengambil 

resiko 

Menyukai pekerjaan yang 

menantang 

- √ - 

Berani dan mampu 

mengambil resiko kerja 

- √ - 

4 Berorientasi 

pada tindakan 

Melakukan sesuatu yang 

diketahui 

- √ - 

Mengambil inisiatif untuk 

bertindak 

- √ - 

5 Kepemimpinan Menunjukkan perilaku 

yang selalu terbuka  

tehadap saran dan kritik 

- √ - 

Mudah bergaul √ - - 
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Mampu bekerjasama 

dengan teman 

- √ - 

Menegur teman yang 

dianggap salah 

- √ - 

6 Kerja keras Menanyakan kepada 

teman/guru jika melihat/ 

mendengar sesuatu yang 

tidak tahu 

- √ - 

Menggunakan sebagian 

besar waktu di kelas untuk 

belajar 

- √ - 
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Hari/tanggal :  Jum’at, 4 Februari 2011 

Nama anak :  Wrp.12 

 

No. Nilai 

Kewirausahaan 

Indikator Ketercapaian Sering-

kali 

Kadang-

kadang 

Tidak 

pernah 

1 Mandiri Mampu mengerjakan tugas 

sendiri 

√ - - 

Mengambil dan menaruh 

benda (misal: peralatan 

sekolah) pada tempatnya. 

√ - - 

2 Kreatif Membuat suatu karya 

tulis/seni dari bahan yang 

tersedia di kelas 

- √ - 

Mengajukan pertanyaan 

setiap melihat sesuatu yang 

aneh 

√ - - 

3 Berani 

mengambil 

resiko 

Menyukai pekerjaan yang 

menantang 

- √ - 

Berani dan mampu 

mengambil resiko kerja 

√ - - 

4 Berorientasi 

pada tindakan 

Melakukan sesuatu yang 

diketahui 

√ - - 

Mengambil inisiatif untuk 

bertindak 

- √ - 

5 Kepemimpinan Menunjukkan perilaku 

yang selalu terbuka  

tehadap saran dan kritik 

- √ - 

Mudah bergaul √ - - 
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Mampu bekerjasama 

dengan teman 

√ - - 

Menegur teman yang 

dianggap salah 

√ - - 

6 Kerja keras Menanyakan kepada 

teman/guru jika melihat/ 

mendengar sesuatu yang 

tidak tahu 

√ - - 

Menggunakan sebagian 

besar waktu di kelas untuk 

belajar 

√ - - 
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Hari/tanggal :  Sabtu, 5 Februari 2011 

Nama anak :  Wrl.25 

 

No. Nilai 

Kewirausahaan 

Indikator Ketercapaian Sering-

kali 

Kadang-

kadang 

Tidak 

pernah 

1 Mandiri Mampu mengerjakan tugas 

sendiri 

- √ - 

Mengambil dan menaruh 

benda (misal: peralatan 

sekolah) pada tempatnya. 

- √ - 

2 Kreatif Membuat suatu karya 

tulis/seni dari bahan yang 

tersedia di kelas 

- √ - 

Mengajukan pertanyaan 

setiap melihat sesuatu yang 

aneh 

- √ - 

3 Berani 

mengambil 

resiko 

Menyukai pekerjaan yang 

menantang 

- √ - 

Berani dan mampu 

mengambil resiko kerja 

- √ - 

4 Berorientasi 

pada tindakan 

Melakukan sesuatu yang 

diketahui 

- √ - 

Mengambil inisiatif untuk 

bertindak 

- √ - 

5 Kepemimpinan Menunjukkan perilaku 

yang selalu terbuka  

tehadap saran dan kritik 

- √ - 

Mudah bergaul √ - - 
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Mampu bekerjasama 

dengan teman 

- √ - 

Menegur teman yang 

dianggap salah 

√ - - 

6 Kerja keras Menanyakan kepada 

teman/guru jika melihat/ 

mendengar sesuatu yang 

tidak tahu 

- √ - 

Menggunakan sebagian 

besar waktu di kelas untuk 

belajar 

- √ - 
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Hari/tanggal :  Senin, 7 Februari 2011 

Nama anak :  Wrp.34 

 

No. Nilai 

Kewirausahaan 

Indikator Ketercapaian Sering-

kali 

Kadang-

kadang 

Tidak 

pernah 

1 Mandiri Mampu mengerjakan tugas 

sendiri 

√ - - 

Mengambil dan menaruh 

benda (misal: peralatan 

sekolah) pada tempatnya. 

√ - - 

2 Kreatif Membuat suatu karya 

tulis/seni dari bahan yang 

tersedia di kelas 

- √ - 

Mengajukan pertanyaan 

setiap melihat sesuatu yang 

aneh 

- - √ 

3 Berani 

mengambil 

resiko 

Menyukai pekerjaan yang 

menantang 

- √ - 

Berani dan mampu 

mengambil resiko kerja 

- √ - 

4 Berorientasi 

pada tindakan 

Melakukan sesuatu yang 

diketahui 

- √ - 

Mengambil inisiatif untuk 

bertindak 

- √ - 

5 Kepemimpinan Menunjukkan perilaku 

yang selalu terbuka  

tehadap saran dan kritik 

- √ - 

Mudah bergaul - √ - 
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Mampu bekerjasama 

dengan teman 

- √ - 

Menegur teman yang 

dianggap salah 

- √ - 

6 Kerja keras Menanyakan kepada 

teman/guru jika melihat/ 

mendengar sesuatu yang 

tidak tahu 

- - √ 

Menggunakan sebagian 

besar waktu di kelas untuk 

belajar 

√ - - 
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Lampiran 11 

CATATAN ANEKDOT 

Nama Anak  : Wrp.35 

Kelompok  : B 

Semester  : II 

Tahun Pelajaran : 2010/2011 

 

Tanggal Peristiwa Komentar 

24-01-2011 Wrp.35 menangis pada saat 

kegiatan membuat gambar 

tempat rekreasi dengan teknik 

4 M (menggambar, melipat, 

menggunting, dan menempel) 

secara berkelompok  

Wrp.35 menangis karena tidak 

diperbolehkan menggambar oleh 

Wrp.32 teman satu kelompoknya. 

Wrp.35 berhenti menangis setelah 

akhirnya Wrp.35 diperbolehkan 

menggambar, karena guru telah 

memberikan pengertian kepada 

Wrp.32. 

 
Pakujati, 24-01-2011 

                                                                                                    Guru Kelompok B 
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Nama Anak  : Wrp.35 

Kelompok  : B 

Semester  : II 

Tahun Pelajaran : 2010/2011 

 

Tanggal Peristiwa Komentar 

26-01-2011 Wrp.35 menangis pada saat 

guru membagikan buku 

penghubung 

Wrp.35 menangis karena tidak 

mendapat buku penghubung 

seperti teman-temannya. Rupanya 

buku penghubung milik Wrp.35 

tidak ada, hal ini disebabkan 

karena Wrp.35 tidak segera 

mengembalikan buku penghubung 

setelah dibaca oleh orang tua/wali 

murid. 

 
Pakujati, 26-01-2011 

                                                                                                    Guru Kelompok B 
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Nama Anak  : Wrl.26 

Kelompok  : B 

Semester  : II 

Tahun Pelajaran : 2010/2011 

 

Tanggal Peristiwa Komentar 

29-01-2011 Wrl.26 tidak bersemangat 

seperti biasanya, sebentar-

sebentar menelungkupkan 

badannya di meja. 

Ternyata badan Wrl.26 panas. 

Rupanya Wrl.26 memaksakan diri 

untuk masuk sekolah meskipun 

dia sedang sakit.  

 
Pakujati, 29-01-2011 

                                                                                                    Guru Kelompok B 
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Nama Anak  : Wrp.31 

Kelompok  : B 

Semester  : II 

Tahun Pelajaran : 2010/2011 

 

Tanggal Peristiwa Komentar 

29-01-2011 Wrp.31 menangis saat waktu 

istirahat tiba. 

Wrp.31 menangis karena belum 

menyelesaikan tugas yang 

diberikan guru sedangkan waktu 

istirahat sudah tiba, anak-anak 

sudah banyak yang 

mengumpulkan tugasnya, namun 

Wrp.31 belum bisa menyelesaikan 

tugas pada waktunya. 

 
Pakujati, 29-01-2011 

                                                                                                    Guru Kelompok B 
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Nama Anak  : Wrl.25 

Kelompok  : B 

Semester  : II 

Tahun Pelajaran : 2010/2011 

 

Tanggal Peristiwa Komentar 

31-01-2011 Pada saat kegiatan upacara 

bendera Wrl.25 mogok tidak 

mau mengikuti upacara. 

Wrl.25 mogok tidak mau 

mengikuti upacara karena 

sebenarnya dia ingin menjadi 

pemimpin upacara, namun sudah 

ada Wrp.2 yang menjadi 

pemimpin upacara. Ketika guru 

menawarkan kepada Wrl.25 untuk 

menjadi petugas upacara yang lain 

Wrl.25 tidak mau, dia tetap ingin 

menjadi pemimpin upacara, 

akhirnya guru meminta Wrp.2 

untuk mengalah, dan Wrp.2-pun 

menurut. 

 
Pakujati, 31-01-2011 

                                                                                                    Guru Kelompok B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


