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ABSTRAK
Erni Fatmawati. 2011. Implementasi Pendekatan Selaras Perkembangan (DAP)
dalam Pembelajaran Keterampilan Sosial Anak Usia 4 Sampai 6 Tahun (Studi
Deskriptif pada TK Negeri Pembina dan TK Kemala Bhayangkari Kabupaten
Brebes). Skripsi, Jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas
Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Skripsi ini di bawah bimbingan
Ali Formen Yudha, S.Pd., M.Ed. dan Yuli Kurniawati, S.Psi., M.A.
Kata kunci: Pendekatan Selaras Perkembangan (DAP), Keterampilan Sosial Anak
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang
implementasi pendekatan selaras dengan perkembangan (DAP) dalam
pembelajaran keterampilan sosial anak usia 4 sampai 6 tahun dan untuk
mengetahui faktor penghambat serta faktor pendukung pada TK Negeri Pembina
dan TK Kemala Bhayangkari Kabupaten Brebes.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi
deskriptif. Subjek penelitiannya di TK Negeri Pembina Brebes terdiri dari 1
kepala sekolah, 4 guru, anak didik kelompok A1 berjumlah 28 anak dan anak
kelompok B1 berjumlah 30 anak. TK Kemala Bhayangkari terdiri dari 1 kepala
sekolah, 3 guru, kelompok A1 berjumlah 29 anak dan kelompok B1 berjumlah 34
anak. Tehnik analisi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model
analisis interaktif. Tehnik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah trianggulasi.
Hasil penelitian menunjukkan implementasi pendekatan selaras
perkembangan dalam pembelajaran keterampilan sosial anak usia 4 sampai 6
tahun di TK Negeri Pembina dan TK Kemala Bhayangakari Kabupaten Brebes
dapat dilihat dari perencanaan, pelaksanaan pembelajaran dan penilaian
perkembangan dan belajar anak walaupun belum sesuai dengan filosofi DAP.
Faktor yang menghambat di TK Negeri Pembina Brebes antara lain; faktor dari
guru yaitu kurang pengetahuan tentang DAP dan guru belum berkualifikasi S1
PAUD, kepemimpinan kepala sekolah, keberadaan anak yang berkebutuhan
khusus, dan kurikulum yang belum tersusun. Faktor yang menghambat di TK
Kemala Bhayangkari antara lain; guru belum berkualifikasi S1, keberadaan anak
didik berkebutuhan khusus, sarana dan prasarana yang belum lengkap dan sekolah
belum merancang kurikulum. Sedangkan faktor pendukung internal antara lain;
faktor kualifikasi pendidik S1 PAUD, strategi pembelajaran dan media atau sarana
dan prasarana sekolah yang lengkap. Faktor pendukung eksternal antara lain;
partnership dengan orang tu dan kerja sama dengan instansi lain.
Implikasi dari penelitian ini adalah untuk lembaga dan sekolah sebaiknya
melengkapi fasilitas, sarana dan prasarana untuk menunjang pembelajaran dan
selalu mengikuti kurikulum yang terbaru. Sebagai kepala sekolah dan guru untuk
selalu mengadakan pembinaan dan menyusun kurikulum, perencanaan
pembelajaran didesain secara integratif serta menjalin mitra dengan orang tua.
Sebaiknya orang tua sering berkonsultasi untuk mengetahui perkembangan anak.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah
Masa kanak-kanak awal merupakan masa emas perkembangan anak atau
sering disebut dengan the golden age, dimana potensi anak dari manapun dia
berasal berdasarkan riset terkini diyakini sangat luar biasa dan menakjubkan
(sarwa potensi). Gambaran tentang potensi anak yang diyakini terpecaya,
secara sederhana saat ini salah satunya ditunjukkan dengan terindentifikasi
beberapa ragam kecerdasan anak. Hurlock (1978) menyatakan bahwa
sedikitnya terdapat enam tugas perkembangan pada masa kanak-kanak awal
ini, namun yang paling sulit bagi anak adalah belajar untuk berhubungan
secara emosional dengan orang tua, saudara-saudara kandung dan orang lain.
Hal ini berkaitan dengan ciri-ciri atau karakteristik anak yang bersangkutan.
Seorang guru anak usia dini sewajarnya memahami bahwa komponen anak
merupakan komponen terpenting dalam proses pengajaran. Karenanya proses
pengajaran itu harus diciptakan atas dasar pemahaman siapa dan bagaimana
anak tumbuh dan berkembang.
Dengan kata lain kegiatan pembelajaran yang secara praktis
dikembangkan guru di TK dituntut untuk berorientasi pada perkembangan
anak (DAP) secara tepat, merujuk pada pemahaman yang mendalam
(philosophy) tentang pentingnya pengejawatan pengetahuan mengenai
perkembangan anak ke dalam setiap keputusan pengembangan program dan

1
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praktek pembelajaran. Pendekatan selaras perkembangan mendasarkan pada
pemahaman baik dimensi umur anak maupun dimensi individunya. Dengan
pendekatan selaras perkembangan pembelajaran berorientasi pada apa yang
anak sukai, anak harapkan atau anak inginkan. Pendekatan selaras
perkembangan menghendaki pembelajaran menjadi lebih bersifat “child
initiated,

child-directed”

dan

“teacher-supported”.

Ketiganya

sebagai

komponen esensial dalam pendekatan selaras perkembangan (Carol, 1995).
Agar dapat mengintegrasikan tujuan, kegiatan dan perkembangan anak,
guru harus (mutlak) memahami kebutuhan dan karakteristik perkembangan
anak. Jadi, kriteria utama bagi seorang guru jika ingin sukses menyandang
gelar sebagai guru Taman Kanak-Kanak profesional adalah dengan
membekali

diri

berupa

kemampuan

(kompetensi)

untuk

menyelami

perkembangan dan karakteristik anak. Guru juga harus mampu menyediakan
arahan dan bimbingan yang tepat bagi anak agar mereka dapat mengeksplorasi
lingkungannya melalui setiap tahap perkembangan yang bermakna dan belajar
dalam situasi yang menyenangkan, menarik, serta relevan dengan pengalaman
mereka.
Salah satu keterampilan yang penting untuk dikuasai anak pada masa
kanak-kanak

awal

(prasekolah)

adalah

keterampilan

sosial.

Dengan

mengembangkan keterampilan sosial sejak dini akan memudahkan anak
dalam memenuhi tugas-tugas perkembangan berikutnya sehingga anak dapat
berkembang secara normal dan sehat. Menurut teori Moeslichatoen (dalam
situsnya http://docstoc.com yang diakses pada tanggal 24 Februari 2010)

3

mengungkapkan keterampilan sosial pada anak usia prasekolah antara lain:
membina dan menanggapi hubungan antar pribadi dengan anak lain secara
memuaskan, tidak suka bertengkar, tidak ingin menang sendiri, berbagi kue
dan mainan, juga sering membantu.
Perkembangan sosial anak dimulai dari egosentrik, individual ke arah
interaktif, dan kelompok. Perkembangan sosial yang meliputi dua aspek
penting yaitu kompetensi sosial dan tanggung jawab sosial (Kostelnik,
Soderman, & Waren: 1993). Kompetensi sosial menggambarkan kemampuan
anak untuk beradaptasi dengan lingkungan sosialnya secara efektif.
Sedangkan tanggung jawab sosial antara lain ditunjukkan oleh komitmen anak
terhadap tugas-tugasnya, menghargai perbedaan individual, memperhatikan
lingkungannya, dan mampu menjalankan fungsinya sebagai warga negara
yang baik. Tentu saja perkembangan sosial tersebut berjalan secara bertahap.
Keterampilan sosial perlu dikuasai anak karena akan membekali anak
untuk memasuki kehidupan sosial yang lebih luas baik di lingkungan rumah
terlebih lagi di lingkungan sekolah yang akan segera dimasukinya.
Lingkungan pertama tempat anak melatih keterampilan sosialnya selain di
lingkungan keluarga adalah lingkungan sekolah dan pihak yang cukup
berkompeten dalam mengenalkan bagaimana cara berinteraksi dengan
lingkungan adalah guru TK. Oleh karena itu pembelajaran di TK pada tahap
awal lebih dominan kegiatan individual dari pada kegiatan kelompok, akan
tetapi

kegiatan

kelompok

kecil

dan

klasikal

juga

penting

untuk

memperkenalkan kepada tentang keterampilan sosial. Adanya interaksi

4

dengan anak yang lain, anak mulai mengenal adanya perbedaan pola pikir dan
keinginan dari anak lainnya. Hal ini membuat egosentrismenya semakin
berkurang, mengembangkan rasa empati dan melatih kerjasama.
Namun berdasarkan hasil penelitian Wisnu Sri Hertinjung, Pratini, dan
Wiwin Dinar Pratisti dalam penelitiannya yang berjudul Keterampilan Sosial
Anak Pra Sekolah ditinjau dari Interaksi Guru-Siswa Model Mediated
Learning Experience di TK Aisyiyah Pabelan kelompok B tahun 2007
menyatakan bahwa yang terjadi adalah orang dewasa jarang memberikan
penguatan yang memadai kepada anak, sehingga mengakibatkan kurang
berkembangnya keterampilan sosial anak. Banyak guru mengeluh tentang
bagaimana cara menerapkan keterampilan sosial pada awal masuk sekolah,
dikarenakan ada permasalahan sosial yang sering dialami seperti tidak mau di
tinggal sedangkan orang tua harus bekerja, anak bermain sendiri karena tidak
mempunyai teman bermain yang dikenal dan atau bersikap menang sendiri.
Hal tersebut terjadi disebabkan lingkungan Taman Kanak-Kanak merupakan
lingkungan baru bagi anak. Begitu juga teman-teman bermain yang belum
anak-anak kenal. Di pihak lain guru pun memiliki banyak target yang harus
dicapai dan seringkali lebih banyak memberikan perangsangan kognitif.
Akan tetapi berbeda dengan keadaan di Taman Kanak-Kanak Negeri
Pembina dan TK Kemala Bhayangkari di kabupaten Brebes. Berdasarkan
pengamatan peneliti dari 36 TK di Brebes beberapa bulan sebelum penelitian
di Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Brebes dan TK Kemala Bhayangkari
Brebes dimana setiap hari sebagian besar anak tidak ditunggu oleh orang
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tuanya. Jadi orang tua hanya mengantar dan menjemput saja. Anak-anak
bermain bersama-sama, mau diajak berkomunikasi dengan orang dewasa dan
frekuensi bermusuhan yang sedikit. Selain dilihat Selain itu juga berdasarkan
panduan

pengembangan

kegiatan

selaras

perkembangan

guru

yang

berkualifikasi untuk bekerja menangani usia 4 sampai 6 tahun adalah guru
yang berijazah sesuai program pendidikan anak-anak, dalam hal ini adalah S1
PAUD dan pernah mengikuti pelatihan tentang pendekatan selaras
perkembangan.
Prestasi yang pernah diraih oleh kedua TK tersebut juga cukup banyak
baik dari guru ataupun anak. Hal ini berkat pengembangan bakat dan minat
anak didik yang dilakukan oleh guru sendiri sehingga tersalurkan dengan baik
dan memperoleh prestasi. Anak diberi kesempatan untuk mengembangkan
bakat yang didukung dengan sarana dan prasarana sekolah. Kedua TK tersebut
mempunyai karakter yang berbeda, terlihat dalam penyusunan program
kegiatan untuk menunjang dan menambah pengetahuan anak di luar sekolah.
TK Negeri Pembina Brebes dalam melaksanakan kegiatan tanpa didampingi
oleh orang tua sehingga anak mandiri, disiplin dan mempunyai hubungan
sosial yang baik dengan teman yang lain. Komite juga berjalan dengan baik.
Begitu juga dengan TK Kemala Bhayangkari Brebes dimana setiap minggu
sekali mendapat pembinaan dari kepolisian untuk pengenalan aturan lalu
lintas sehingga anak sudah mengenal aturan dan disiplin baik di dalam kelas
ataupun di jalan raya.
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Berdasarkan dari hasil observasi tersebut diduga di TK Negeri Pembina
Brebes dan TK Kemala Bhayangkari Brebes telah menggunakan pendekatan
selaras perkembangan dalam pembelajaran keterampilan sosial.

1.2 Rumusan Masalah
Adapun rumusan masalah dalam penelitian deskripsi ini adalah sebagai
berikut:
1.

Bagaimana gambaran implementasi pendekatan yang selaras
perkembangan (DAP) dalam pembelajaran keterampilan sosial
anak usia 4 sampai 6 tahun pada TK Negeri Pembina Brebes dan
TK Kemala Bhayangkari Kabupaten Brebes.

2.

Apakah faktor yang menghambat implementasi DAP dalam
pembelajaran keterampilan sosial anak usia 4 samapi 6 tahun pada
TK Negeri Pembina Brebes dan TK Kemala Bhayangkari
Kabupaten Brebes?

3.

Apakah faktor yang mendukung implementasi DAP dalam
pembelajaran keterampilan sosial anak usia 4 sampai 6 tahun pada
TK Negeri Pembina Brebes dan TK Kemala Bhayangkari
Kabupaten Brebes?

1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
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1.

Memberikan gambaran tentang implementasi pendekatan selaras
dengan perkembangan (DAP) dalam pembelajaran keterampilan
sosial anak usia 4 sampai 6 tahun TK Negeri Pembina dan TK
Kemala Bhayangkari Kabupaten Brebes pada saat pembelajaran.

2.

Menjelaskan tentang faktor penghambat pelaksanaan penerapan
pendekatan

selaras

dengan

perkembangan

(DAP)

dalam

pembelajaran keterampilan sosial.
3.

Menjelaskan tentang faktor pendukung dari penerapan pendekatan
selaras perkembangan (DAP) dalam pembelajaran keterampilan
sosial.

1.4 Manfaat Penelitian
Dari hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang berarti
bagi perorangan/institusi sebagai berikut:
1.

Manfaat Teoretis
Pengembangan IPTEK, diharapkan memberikan kontribusi yang
baik pada pengembangan ilmu pengetahuan berupa informasi
tentang implementasi pendekatan selaras dengan perkembangan
(DAP).

2.

Manfaat Praktis

a.

Bagi guru: dengan dilaksanakannya penelitian ini, menambah
wawasan guru dan lebih memahami pendekatan selaras dengan
perkembangan serta diharapkan dapat menerapkan ke anak didik.

8

b.

Bagi peneliti: penelitian ini akan memberi pengalaman serta
menambah wawasan dalam memahami pendekatan selaras dengan
perkembangan

untuk

menciptakan

pembelajaran

yang

menyenangkan.
c.

Bagi institusi: hasil penelitian ini akan memberi sumbangan yang
baik bagi sekolah dalam rangka perbaikan sistem pembelajaran dan
sebagai bentuk inovasi model pendek.

1.5 Penegasan Istilah dan Pembatasan Masalah
1.5.1 Penegasan Istilah
Makna secara harafiah pendekatan selaras perkembangan adalah usaha
mendekati yang sesuai sehingga bertambah sempurna. Makna secara
operasional pendekatan selaras perkembangan adalah bagaimana pendidik
membuat keputusan tentang praktik pendidikan anak usia dini sehari-hari di
kelas berdasarkan pengetahuan tentang perkembangan anak (Bredekamp &
Copple, 1834).
Makna harafiah keterampilan adalah kecakapan untuk menyelesaikan
tugas.

Sosial

adalah

segala

sesuatu

mengenai

masyarakat,

suka

memperhatikan kepentingan umum, suka menolong dan lainnya. Makna
secara operasional keterampilan sosial adalah kemampuan individu untuk
mampu mengatasi segala permasalahan yang timbul sebagai hasil dari
interaksi dengan lingkungan sosial dan mampu menampilkan diri sesuai
dengan aturan atau norma yang berlaku (Mu‟tadin, 2002).
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Makna harafiah anak usia 4-6 tahun adalah anak kecil yang berumur 4-6
tahun. Sedangkan makna operasional anak usia 4-6 tahun adalah anak usia
prasekolah di taman kanak-kanak. Usia 4 sampai 5 tahun tergolong kelompok
A dan usia 5 sampai 6 tahun tergolong kelompok B.

1.5.2 Pembatasan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti membatasi
penelitian pada bagaimana penerapan pendekatan selara perkembangan (DAP)
dalam pembelajaran keterampilan sosial pada anak usia 4 sampai 6 tahun saat
pembelajaran.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pendekatan Selaras Perkembangan
Developmental Appropriateness Practices (DAP) memiliki dua dimensi
yaitu kesesuaian dengan umur dan kesesuaian dengan masing-masing individu
(Bredekamp,

1992).

Kesesuaian

dengan

umur

yaitu

menurut

riset

perkembangan manusia mengindikasikan bahwa ada banyak urutan universal
(pola umum) yang bisa diprediksi menyangkut perkembangan dan perubahan
yang terjadi pada anak-anak selama 9 tahun permulaan kehidupannya.
Perubahan-perubahan prediktif ini terjadi pada seluruh area perkembangan
fisik, emosional, sosial, dan kognitif. Pengetahuan tentang perkembangan
khas anak dalam rentang umurnya yang difasilitasi oleh program tersebut
memberikan kerangka dimana guru mempersiapkan lingkungan pembelajaran
dan merencanakan pengalaman-pengalaman yang sesuai.
Kesesuaian dengan masing-masing individu yaitu masing-masing anak
merupakan indivudu khas dengan model dan periode perkembangan tersendiri
dan kepribadian, gaya pembelajaran, dan latar belakang keluarga individu.
Kurikulum dan interaksi orang dewasa dan anak-anak harus responsif
terhadap berbagai perbedaan individu. Pembelajaran pada anak-anak usia dini
merupakan hasil interaksi antara pemikiran dan pengalaman anak dengan
materi, ide, dan orang lain. Pengalaman-pengalaman anak dengan materi
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harus sesuai dengan kemampuan perkembangan anak juga menantang
kepentingan dan pemahaman anak.
Guru dapat menggunakan pengetahuan perkembangan anak untuk
mengidentifikasi kisaran perilaku, aktivitas, dan materi yang sesuai dengan
kelompok umur tertentu. Pengetahuan ini dipakai dalam kaitannya dengan
pemahaman tentang model, kekuatan, kepentingan, dan pengalaman
perkembangan anak guna mendesain lingkungan pembelajaran yang paling
sesuai. Meskipun muatan kurikulum ditetapkan oleh banyak faktor, tradisi,
materi disiplin, nilai sosial atau budaya dan keinginan orang tua agar muatan
dan strategi pengajarannya sesuai dengan tingkat perkembangan anak, namun
secara keseluruhannya harus sesuai dengan tingkat umur dan masing-masing
individu. Untuk mengintegrasikan kurikulum tersebut dapat dengan
menggunakan permainan. Permainan anak merupakan sebagai sarana dan
indikator perkembangan mental utama anak. Selain berperan dalam
perkembangan kognitif, permainan juga melayani fungsi-fungsi penting dalam
perkembangan fisik, emosional, dan sosial (Herron dan Sutton-Smith, 1974).
Dengan demikian guru harus dapat mengidentifikasi kebutuhan anak
yang disesuaikan dengan umur dan masing-masing individu anak. Guru juga
harus memiliki pengetahuan tentang bagaimana praktek pengembangan
kegiatan yang mencakup seluruh aspek perkembangan anak dan selaras
dengan perkembangan anak.
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2.2 Prinsip-Prinsip DAP (Developmentally Appropriate Practice)
Pada penyelenggaraan pembelajaran berbasis DAP (Developmentally
Appropriate Practices) secara keseluruhan mempunyai duabelas prinsip dasar
Gestwicki dalam Ali Nugraha dan Yeni berjudul metode pengembangan sosial
emosional halaman 6.3. Kedua belas prinsip tersebut secara umum dapat
dijabarkan sebagai berikut:
1.

Semua aspek perkembangan pada anak saling terkait, artinya
perkembangan dalam satu aspek dapat membatasi atau memudahkan
atau melancarkan perkembangan kemampuan lainnya. Contohnya
keterampilan bahasa anak akan mempengaruhi kemampuannya
dalam melakukan hubungan sosial dengan orang dewasa dan anak
lainnya.

2.

Perkembangan terjadi dalam urutan yang relatif teratur. Dengan
demikian, urutan pertumbuhan dan perubahan yang terjadi pada
anak dapat diprediksikan (terutama 9 tahun pertama).

3.

Perkembangan berlangsung secara bervariasi antara anak yang satu
dengan anak lainnya serta tidak merata dalam aspek-aspek
perkembangan yang berbeda. Setiap anak adalah pribadi yang unik
dalam temperamen, gaya belajar, pengalaman, serta latar belakang
keluarganya. Setiap anak mempunyai keunggulan, kebutuhan, dan
minat berbeda-beda. Anak-anak tertentu memiliki kebutuhan belajar
dan perkembangan khusus yang perlu diidentifikasi.
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4.

Pengalaman awal yang dialami anak mempunyai efek langsung
maupun efek tertentu terhadap perkembangan anak secara
individual. Pengalaman awal baik positif maupun negatif bersifat
kumulatif yang berarti jika pengalaman tersebut terjadi sewaktuwaktu maka pengaruhnya terhadap perkembangan anak akan kecil,
tetapi jika pengalaman positif dan negatif sering terjadi maka
pengaruhnya akan kuat.

5.

Perkembangan

berlangsung

ke

arah

yang

mengandung

kompleksitas, tatanan dan internalisasi yang lebih besar. Belajar
selama anak usia dini berlangsung dari pengetahuan behavioral
menuju pengetahuan simbolik. Program belajar yang berorientasi
pada perkembangan anak memberikan kesempatan kepada anak
untuk memperluas dan memperdalam pengetahuan perilakunya
dengan memberi pengalaman langsung dan membantu anak
memperoleh

pengalaman

simbolik

dengan

menampilkan

pengalamannya melalui berbagai media, seperti menggambar,
melukis, menyusun model, bermain drama, deskripsi verbal dan
tulisan (Kats, 1995).
6.

Perkembangan anak dipengaruhi oleh konteks sosial budaya seperti
konteks sosial budaya keluarga, latar belakang pendidikan,
masyarakat, serta lingkungan anak yang lebih luas. Berbagai konteks
ini mempunyai dampak terhadap perkembangan anak.
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7.

Anak-anak adalah pelajar yang aktif. Pengalaman belajar anak
diperoleh dari lingkungan fisik dan sosial, yang secara kultural
diterjemahkan

untuk

membangun

pengetahuannya

tentang

lingkungan alam sekitarnya. Anak-anak memberikan kontribusi
terhadap perkembangannya sendiri, dan belajar dari pengalaman
yang diperoleh di dalam keluarganya, lembaga pendidikan maupun
masyarakat.
8.

Perkembangan anak adalah hasil dari interaksi kematangan biologis
dan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial
dimana anak hidup. Oleh sebab itu, sering dikemukakan bahwa
kehidupan manusia adalah hasil dari pembawaan dan lingkungan
yang saling berhubungan.

9.

Bermain adalah suatu wahana yang penting bagi perkembangan
sosial, emosi, dan kognitif anak. Bermain merupakan refleksi dari
perkembangan anak. Mengingat perkembangan anak adalah hasil
dari proses interaktif yang diperoleh dengan bermain maka guru
harus mengakui bahwa bermain adalah suatu kegiatan yang
mendukung proses perkembangan anak. Dengan demikian anak
belajar untuk mempraktekkan keterampilan baru dan belajar
mengembangkan kemampuan dasarnya.

10.

Perkembangan anak akan meningkat jika anak-anak mempunyai
kesempatan

untuk

diperolehnya

dan

mempraktekkan
jika

mereka

keterampilan
memperolehnya

baru

yang

tantangan.
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Perkembangan anak adalah suatu proses yang dinamis. Untuk itu,
guru sebaiknya memahami dan mengamati anak-anak secara cermat
untuk memadukan kurikulum dan pembelajaran yang sesuai dengan
kemampuan, kebutuhan, dan minat anak yang selanjutnya dapat
membantu anak-anak mencapai pengalaman pendidikan yang
diharapkan.
11.

Anak-anak mempunyai cara untuk memperoleh pengetahuan atau
keterampilan yang berbeda-beda. Begitu pula cara mereka untuk
menampilkan kemampuan yang telah diperolehnya akan berbeda
pula. Anak-anak akan dapat berkembang dengan baik jika mereka
berbeda dalam lingkungan masyarakat yang menghargai dan aman
bagi mereka, serta memenuhi berbagai kebutuhan fisik, sosial, dan
emosinya.

12.

Atas dasar itu maka para pendidik disamping menyediakan
lingkungan yang sehat, aman, dan menyediakan makanan dengan
gizi yang baik, juga harus memberikan layanan yang komprehensif
kepada anak seperti layanan kesehatan fisik, gigi, mental dan sosial.
Dari kedua belas prinsip pendekatan selaras perkembangan di atas dapat

disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pembelajaran guru disesuaikan
dengan tingkatan usia anak, karakteristik individual anak dan konteks sosialbudaya anak. Dalam perspektif DAP juga dirumuskan sejumlah hal yang
“dianggap tepat” dan “tidak tepat” di dalam pembelajaran pendidikan anak
usia dini. Beberapa diantaranya disajikan dalam table berikut:
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Tabel 2.1 “Yang Tepat” dan “Yang Tidak Patut” dalam Perspektif DAP
Yang Patut

Yang Tidak Patut

Perspektif “anak yang utuh”: layanan Terfokus pada aspek perkembangan
kebutuhan sosial, emosi, kognitif, dan anak yang terbatas.
fisik.
Mengharapkan semua anak memiliki
Program yang bersifat individual.
pengalaman yang sama dan dengan
cara yang sama.
Pentingnya aktivitas yang bersumber Aktivitas yang berpusat pada guru.
dari inisiatif anak.
Pentingnya
bermain/permainan Lingkungan dan suasana kelas yang
sebagai sarana belajar.
kaku.
Kelas fleksibel dengan suasana yang Kurikulum yang terpecah-pecah
stimulating.
dalam hak muatan dan area
Kurikulum yang terintegrasi dalam perkembangan.
hal muatan dan area perkembangan.
Learning by doing.

Anak belajar melalui mendengar
pasif.

Memberikan
anak-anak
pilihan
perihal apa yang mereka pelajari dan Tidak ada kesempatan bagi anakbagaimana mereka belajar.
anak untuk secara aktif membuat
Penilaian berkelanjutan terhadap anak pilihan dan keputusan.
secara individual dan program secara
keseluruhan.
Partnership dengan orang tua.

Penilaian terhadap anak dilakukan
secara sporadis.
Orang tua dianggap sebagai pihak
yang tidak penting.

Sumber: Kostelnik, M. J., Soderman, A.K., & Whiren, A.P. (1991).
Developmentally Appropriate Curiculum: Best Practices in Early Childhood
Education (2nd ed.). Upper Saddle River: Merrill.hal.21-22.
Dari paparan tentang prinsip pendekatan selaras perkembangan dan
praktek yang tepat dan praktek tidak tepat di atas, dapat dimengerti bahwa
pendekatan selaras perkembangan merupakan filosofi atau kerangka
pengembangan pembelajaran kurikulum pendidikan anak usia dini yang
didasarkan pada teori-teori perkembangan anak usia dini.
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2.3 Pengertian Keterampilan Sosial
Keterampilan sosial terdiri dari kata “terampil” dan “sosial”. Kata sosial
digunakan karena keterampilan sosial menyangkut proses interpersonal
(Michelson dkk, 1985) dan digunakan dalam berinteraksi dengan orang lain
(Le Croy, 1983). Adapun kata terampil digunakan dalam istilah keterampilan
sosial sebab mengandung kemampuan membedakan respon yang tepat (Le
Croy, 1983) yang dibutuhkan dalam berinteraksi dengan orang lain.
Kemampuan ini diperoleh dan berkembang melalui proses belajar.
Michelson,

dkk

(1985)

dalam

situs

http:

www.docstoc.com/docs/2641281/keterampilan-sosial-pra-sekolah
menjelaskan bahwa keterampilan sosial meliputi cara-cara memberikan
pujian, mengemukakan keluhan atau ketidaksetujuan terhadap suatu hal,
menolak permintaan orang lain, keterampilan bertukar pengelaman, cara-cara
menuntut hak pribadi, memberikan saran kepada orang lain, teknik pemecahan
masalah atau konflik, cara-cara berhubungan/bekerja sama dengan orang lain
yang berlainan jenis kelamin maupun orang yang lebih tua dan lebih tinggi
statusnya dan beberapa tingkah laku lain. Mappiare dalam Kibtiyah (2003)
mengartikan keterampilan sosial sebagai kemampuan individu dalam
berinteraksi sosial dengan masyarakat di lingkungannya dalam rangka
memenuhi kebutuhan untuk dapat diterima oleh teman sebaya baik sejenis
kelamin atau lawan jenis agar anak memperoleh rasa dibutuhkan dan rasa
berharga.
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Selanjutnya Mu'tadin (2002) mengartikan keterampilan sosial sebagai
kemampuan individu untuk mampu mengatasi segala permasalahan yang
timbul sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungan sosial dan mampu
menampilkan diri sesuai dengan aturan atau norma yang berlaku. Mu‟tadin
(dalam situsnya http://daffadilmuslimah.multiply.com. diakses pada tanggal
15 September 2010) menjelaskan bahwa keterampilan sosial harus mulai
dikembangkan sejak masih anak-anak, misalnya dengan memberikan waktu
yang cukup buat anak-anak untuk bermain atau bercanda dengan teman-teman
sebaya, memberikan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan perkembangan
anak dan sebagainya. Keterampilan sosial dapat membawa anak untuk lebih
berani menyatakan diri, mengungkapkan setiap perasaan atau permasalahan
yang dihadapi dan sekaligus menemukan penyelesaian yang adaptif, sehingga
mereka tidak mencari pelarian ke hal-hal lain yang justru dapat merugikan diri
sendiri dan orang lain.
Elksnin (1995) mengidentifikasikan keterampilan sosial dalam beberapa
ciri, antara lain:
1.

Perilaku

interpersonal,

yaitu

perilaku

yang

menyangkut

keterampilan yang digunakan selama melakukan interaksi sosial.
2.

Perilaku berhubungan dengan diri sendiri, yaitu perilaku seseorang
yang dapat mengatur dirinya sendiri dalam situai sosial.

3.

Perilaku yang berhubungan dengan kesuksesan akademik

4.

Penerimaan dengan teman sebaya
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5.

Keterampilan berkomunikasi, yaitu keterampilan yang diperlukan
untuk menjalin hubungan sosial yang baik.
Snowman dalam Patmonodewo (1995:29) mengemukakan beberapa

karakteristik perilaku sosial pada anak usia prasekolah, diantaranya sebagai
berikut:
1.

Pada umumnya anak pada usia ini memiliki satu atau dua sahabat.
Akan tetapi, sahabat ini cepat berganti. Anak pada umumnya dapat
cepat menyesuaikan diri secara sosial. Sahabat yang dipilih biasanya
dari jenis kelamin yang sama, kemudian berkembang menjadi
bersahabat dengan anak dengan jenis kelamin yang berbeda.

2.

Kelompok bermainnya cenderung kelompok kecil, tidak terlalu
terorganisasai secara baku sehingga kelompok tersebut cepat
berganti-ganti

3.

Anak yang lebih kecil sering kali mengamati anak yang lebih besar

4.

Pola bermain anak prasekolah lebih bervariasi fungsinya sesuai
dengan kelas sosial dan gender.

5.

Perselisihan sering terjadi dan setelah masuk TK, pada umumnya
kesadaran anak terhadap peran jenis kelamin telah berkembang.
Bentuk keterampilan sosial ini terdiri atas: keterampilan bercakap-cakap

baik

verbal

maupun

nonverbal,

keterampilan

melontarkan

humor,

keterampilan untuk berteman dan menjalin persahabatan, keterampilan
bergaul dalam kelompok, dan keterampilan bertata krama (Shapiro, 1999).
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Michelson (1985) mengemukakan 3 aspek yang terdapat dalam keterampilan
sosial, yaitu:
1.

Respon verbal, yaitu respon yang disampaikan individu kepada
orang lain secara lisan.

2.

Respon nonverbal, yaitu setiap respon individu yang tidak diberikan
secara lisan.

3.

Proses kognitif, yaitu proses kognitif yang dialami individu biasanya
menyangkut pemikiran dan ide-ide mengenai tindakan atau sikap
yang menyangkut suatu hal.
Jadi keterampilan sosial merupakan kemampuan individu yang harus

dimiliki anak dalam berinteraksi dengan lingkungan masyarakat disekitarnya
baik berupa bercakap-cakap baik verbal maupun non verbal, berteman,
bergurau, bergaul dan mengenal tata krama.

2.4 Perkembangan Sosial Anak Usia Dini
Menurut Hurlock (1978: 250) perkembangan sosial berarti perolehan
kemampuan berperilaku yang sesuai dengan tuntutan sosial. Menjadi anak
yang mampu bermasyarakat (sozialized) memerlukan tiga proses. Masingmasing proses terpisah dan sangat berbeda satu sama lain, tetapi saling
berkaitan, sehingga kegagalan dalam satu proses akan menurunkan kadar
sosialisasi individu, yaitu antara lain:
1. Belajar berperilaku yang dapat diterima secara sosial. Setiap
kelompok

sosial

mempunyai

kelompok

standar

bagi

para
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anggotanya tentang perilaku yang dapat diterima. Untuk dapat
bermasyarakat anak tidak hanya harus mengetahui perilaku yang
dapat diterima, tetapi juga harus menyesuaikan perilaku dengan
patokan yang dapat diterima.
2. Memainkan peran sosial yang dapat diterima. Setiap kelompok
sosial mempunyai pola kebiasaan yang telah ditentukan dengan
seksama dipatuhi. Sebagai contoh ada peran bersama bagi orang tua
dan anak serta bagi guru dan murid.
3. Perkembangan sikap sosial. Untuk bemasyarakat/bergaul anak harus
menyukai orang dan aktivitas sosial. Jika anak dapat melakukannya
akan berhasil dalam penyesuaian sosial yang baik dan diterima
sebagai anggota kelompok sosial tempat anak menggabungkan diri.
Namun relatif hanya sedikit anak yang benar-benar berhasil dalam
ketiga proses sosialisasi. Meskipun demikian anak berharap memperole
penerimaan sosial sehingga sesuai dengan tuntutan kelompok.
Piaget (1975) dalam dalam Slamet Suyanto (2003: 74) menyatakan
keterampilan sosial pada anak menunjukkan adanya sifat egosentrisme yang
tinggi pada anak, dimana anak belum dapat memahami perbedaan perspektif
pikiran orang lain. Menurut anak orang lain berpikir sebagaimana ia berpikir.
Sedangkan Parten (1975) menyebutkan keterampilan sosial anak dapat
ditunjukkan hal dari pola bermain pada anak. Sampai usia tiga tahun anak
lebih banyak bermain sendiri (soliter play). Baru kemudian anak

mulai
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bermain sejenis (paralel play), mulai bermain melihat temannya bermain (onlooking play) dan kemudian bermain bersama (cooperative play).
Wolfinger (1994) dalam Slamet Suyanto (2003: 74) mengamati adanya
kolektif monolog (colective tals). Bila anak-anak berkumpul dan sekilas
seperti bercakap-cakap, sebenarnya anak bercerita tentang diri masing-masing.
Dengan berinteraksi dengan anak yang lain, anak mulai mengenal adanya
perbedaan pola pikir dan keinginan dari anak lainnya. Hal itu membuat
egosentrismenya semakin berkurang, mengembangkan rasa empati dan
melatih kerja sama. Pada usia lima tahun anak pada umumnya sudah dapat
bermain secara kooperatif (cooperative play) (Wolfinger,1994).
Lev Vygotsky (1896-1934) dalam teori Social-Cognitive Learning
Theory berpendapat interaksi sosial memegang peranan terpenting dalam
perkembangan kognitif anak. Anak belajar melalui dua tahapan, pertama
melalui interaksi dengan orang lain, baik keluarga, teman sebaya, maupun
gurunya, kemudian dilanjutkan secara individual yaitu dengan cara
mengintegrasikan apa yang anak pelajari dari orang lain ke dalam struktur
mentalnya. Tiga hal penting yang digunakan Vigotsky untuk menjelaskan
teori belajarnya yaitu:
1.

Tools of the mind, yaitu alat yang memudahkan kerja manusia. Alat
yang berfungsi untuk mempermudah anak memahami suatu
fenomena, memecahkan masalah, mengingat, dan untuk berpikir.

2.

Zone of Proximal Development (ZPD), yaitu suatu konsep tentang
hubungan antara belajar dengan perkembangan bukanlah suatu titik,
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tetapi suatu daerah, artinya bahwa aspek yang berkembang itu
merupakan suatu kisaran.
3.

Scaffolding, yaitu bantuan orang yag lebih mampu, lebih
mengetahui, dan lebih terampil dalam kisaran ZPD untuk membantu
anak agar memperoleh hasil belajar yang lebih tinggi (Wood,
Brunner, dan Ross, 1976). Dengan scaffolding, tingkat kesulitan
masalah yang dipelajari anak sebenarnya tidak berubah menjadi
lebih mudah. Bantuan tersebut pada tahap awal memberi petunjuk
bagaimana cara melakukan sesuatu. Secara berangsur, bantuan
tersebut berkurang karena anak menjadi lebih dapat melakukan hal
tersebut secara mandiri.
Teori belajar Vygotsky memiliki empat prinsip umum:

1. Anak mengkonstruksi pengetahuan, yaitu menekankan interaksi anak
dengan objek fisik dalam proses konstruksi pengetahuan.
2. Belajar terjadi dalam konteks sosial. Konteks sosial terdiri dari tiga
tingkatan antara lain:
1). Tingkatan interaktif, yaitu orang atau teman yang sedang
berinteraksi dengan anak. Anak merespon orang lain (melalui proses
berpikir) secara berbeda karena perbedaan karakter orang. Dengan
demikian siapa yang berinteraksi kepada anak ikut mempengaruhi
cara berpikirannya.
2). Tingkat struktural, yaitu meliputi struktur sosial seperti keluarga dan
sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seorang ibu yang
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senantiasa mengajak anaknya bercakap-cakap dan menerangkan
berbagai hal kepada anaknya, menyebabkan anaknya memiliki kosa
kata yang lebih banyak, dan juga mampu berpikir dalam berbagai
kategori dalam menggunakan bahasa yang lebih baik (Luria, 1979,
Rogof et al, 1984).
3). Tingkat kultural dan sosial, yaitu keseluruhan komponen masyarakat,
seperti bahasa, sistem numerik, dan teknologi yang digunakan dalam
masyarakat tersebut. Semakin kompleks sistem simbol dari suatu
masyarakat, termasuk bahasa dan teknologi, semakin memudahkan
anak untuk berpikir.
3. Belajar mempengaruhi perkembangan mental.
4. Bahasa memegang peranan penting dalam perkembangan mental anak.
Teori dari Albert Bandura (1963) dalam Slamet Suyanto (2003: 126)
dikenal dengan Social Learning Theory (Teori Belajar Sosial) berpendapat
bahwa perilaku, orang, dan lingkungan saling terkait. Bandura juga
mengidentifikasi adanya belajar dengan memodelkan perilaku orang lain yang
dikenal dengan teori Learning by Modelling.
Jadi dalam perkembangan sosial anak usia dini dari beberapa teori di
atas dapat disimpulkan bahwa anak awalnya bersifat egosentrisme kemudian
lambat laun egosentrisme semakin berkurang, mau bekerja sama dan pada usia
pra sekolah anak dapat bermain secara kooperatif.
Riset terkini memberikan bukti tangguh bahwa anak-anak yang gagal
mengembangkan kompetensi sosial minimal dan ditolak atau diabaikan oleh
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rekan-rekannya mempunyai resiko, signifkan untuk drop out dari sekolah, dan
mengalami masalah kesehatan mental dimasa dewasa (Asher, Hymel dan
Renshaw, 1984). Riset juga memperlihatkan bahwa intervensi orang dewasa
dan pelatihan bisa membantu anak dalam mengembangkan hubungan
kemitraan yang lebih baik (Asher dan William, 1987; Burton, 1987). Prinsip
praktek yang relevan ialah bahwa guru mengenali pentingnya pengembangan
hubungan kelompok dan memberikan berbagai kesempatan dan dukungan
bagi

proyek-proyek

kelompok

kecil

kooperatif

yang

tidak

hanya

mengembangkan kemampuan kognitif tetapi juga mempromosikan interaksi
rekan sesama.

2.5 Kebutuhan Belajar Keterampilan Sosial Anak Usia Dini
Guru menaruh perhatian terhadap keterampilan sosial anak karena anak
yang diterima dengan baik mempunyai kemungkinan yang jauh lebih besar
untuk mengerjakan sesuatu sesuai dengan kemampuanya dibandingkan
dengan anak yang ditolak atau diabaikan oleh teman sekelasnya. Perhatian
orang tua dan guru terhadap kebutuhan belajar keterampilan sosial anak dapat
dibenarkan karena dua alasan. Pertama, pola perilaku dan sikap, yang
terbentuk pada masa awal kehidupan, cenderung menetap, misal anak yang
memiliki keterampilan sosial pada saat usia prasekolah mempunyai
kemungkinan yang jauh lebih besar untuk dapat melakukan penyesuaian
sosial dengan baik ketika di sekolah dasar.

26

Kedua, keterampilan sosial yang dilakukan anak-anak meninggalkan
ciri pada konsep diri anak. Misal; anak yang kurang keterampilan sosial akan
mengalami ketidakbahagiaan dan terbiasa untuk tidak menyukai dirinya
sendiri. Akibatnya, anak akan berkembang menjadi individu yang egosentris.
Yawkey & Silvern (1976) dalam Ali Formen (2008: 8-13) menyarankan ada
dua hal yang ditanam-latihkan dalam keterampilan sosial kepada anak usia
dini antara lain:
1.

Konsep-konsep sosial dan pengalaman kelompok
Istilah konsep sosial artinya sebagai hal-hal dasar yang terdapat
dalam suatu masyarakat atau satuan budaya yaitu norma dan nilai.
Guru harus mengetahui dengan pasti perihal norma dan nilai apa
yang

berlaku

dalam

sebuah

konteks

kebudayaan

yang

diterjemahkan dalam praktik kehidupan sehari-hari seperti tampak
dalam kebiasaan atau keyakinan moral yang berkembang dalam
masyarakat tersebut. Pengalaman kelompok sangatlah penting
untuk mengembangkan nilai dan kemampuan sosial lain seperti
rasa hormat, tenggang rasa, kerjasama, dan persaingan. Konsep
sosial lain yang harus ditanamkan adala peran (serangkaian hal
yang diharapkan dapat ditampilkan oleh sesorang kaitannya
dengan posisi yang disandangnya), hak (sesuatu yang dpat
diperoleh seseorang kaitannya dengan peran dan kewajiban yang
dilakukan), dan kewajiban (hal-hal yang harus dilakukan atau
tidak dilakukan kaitannya dengan peran anak).
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2.

Pemahaman akan tanggung jawab dan disiplin diri.
Pada

hakikatnya

disiplin

sebagai

suatu

kualitas

adalah

“kemampuan untuk bertindak dan bekerja dalam lingkungan yang
terkontrol, yang menuntut adanya ketaatan terhadap sejumlah
aturan dan standar”. Upaya pendisiplinan tidak dapat berlangsung
tanpa adanya aturan yang jelas. Jadi menanamkan disiplin kepada
anak berarti memberikan pengalaman belajar pada anak tentang
perilaku apa yang dapat diterima dan perilaku apa pula yang tidak
dapat diterima (Yawkey & Silvern 1976).
Adapun metode yang dapat digunakan untuk mengembangkan
keteraampilan sosial yaitu dengan bercerita baik dipraktik secara klasikal
maupun individual dan bermain peran (McKiever dan Kneen, 1992), serta
pengembangan kebiasaan positif sesuai anjuran Kurikulum Taman KanakKanak 2004 (Pusat Kurikulum 2003: 7).
Kebutuhan belajar keterampilan sosial harus mulai ditanamkan sejak
usia dini, yaitu berupa penanaman tanggung jawab, disiplin diri dan berteman.

2.6 Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini yang selaras Perkembangan
dalam Pembelajaran Keterampilan Sosial
Kurikulum yang sesuai dengan tingkat perkembangan anak-anak usia
dini direncanakan sesuai dengan rentang umur anak dalam kelompok dan
diimplementasikan dengan perhatian pada berbagai kebutuhan, kepentingan,
dan tingkat perkembangan berbeda masing-masing individu.
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Kurikulum yang selaras dengan perkembangan memberikan seluruh
area perkembangan seorang anak: fisik, sosial, dan kognitif melalui
pendekatan terpadu (Spodek, 1985; Elkind, 1986; dan Kline, 1986). Tujuan
kurikulum realistik bagi anak-anak harus mengetengahkan seluruh area
melalui cara-cara yang sesuai dengan umur. Pembelajaran anak tidak
berlangsung pada area-area subjek yang didefinisikan sempit, perkembangan
dan pembelajaran diintegrasikan. Seluruh aktivitas yang menstimuli satu
dimensi perkembangan dan pembelajaran juga mempengaruhi dimensidimensi lain.
Perencanaan kurikulum

yang sesuai didasarkan pada berbagai

pengamatan dan pencatatan guru menyangkut banyak kepentingan khas
masing-masing anak dan kemajuan perkembangannya. (Balaban, 1983;
Gilber, 1984). Tujuan dan rencana kurikulum realistik didasarkan pada
penilaian reguler terhadap berbagai kebutuhan, kekuatan, dan kepentingan
individu. Misalnya, latar belakang keluarga/budaya masing-masing anak
individu, gaya ekspresi, cara berinteraksi, permainan, dan pertandingan yang
dipakai untuk memperluas kurikulum seluruh anak.
Perencanaan kurikulum menekankan pembelajaran sebagai proses
interaktif. Guru mempersiapkan lingkungan agar anak belajar melalui
eksplorasi dan interaksi aktif dengan orang-orang dewasa, anak-anak lain dan
materi (Fein, 1979; Power, 1986). Proses interaksi dengan materi dan orang
menyebabkan pembelajaran. Produk-produk jadi atau solusi-solusi yang
“tepat” yang mematuhi berbagai standar orang dewasa bukan merupakan
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kriteria paling akurat dalam mempertimbangkan apakah pembelajaran itu
terjadi. Banyak pembelajaran anak-anak usia dini berlangsung ketika mereka
mengarahkan berbagai aktivitas permainannya sendiri.
Aktivitas dan materi pembelajaran haruslah konkret, riil dan relevan
dengan kehidupan anak-anak usia dini (Hawkins, 1970; Kamil, 1985).
Permainan berlangsung sejalan anak menyentuh, memanipulasi dan
bereksperimen dengan segala sesuatu dan berinteraksi dengan orang.
Berbagai program memberikan banyak kepentingan dan kemampuan
perkembangan yang dianjurkan oleh kisaran umur kronologis kelompoknya.
Orang-orang dewasa disiapkan memenuhi berbagai kebutuhan anak yang
memperlihatkan banyak minat, kepentingan dan keterampilan tidak lazim di
luar kisaran perkembangan normalnya (Kitano, Languis, Sanders, dan Tipps,
1980; Uphoff dan Glim, 1985). Kelompok yang mencakup umur 4, 5 tahun
membutuhkan buku-buku dengan panjang halaman dan kompleksitas berbeda;
puzzle dengan beragam nomor dan ukuran unit; permainan yang
membutuhkan banyak keterampilan dan kemampuan mematuhi aturan, dan
materi, metode pengajaran dan skema lainnya.
Guru memberikan sejumlah aktivitas dan materi. Guru meningkatkan
persoalan, kompleksitas dan tantangan aktivitas sejalan anak dilibatkan ke
dalamnya dan sejalan anak mengembangkan pemahaman dan keterampilan
(Forman & Kaden, 1986; Willis & Ricciuti, 1975). Sejalan anak-anak bekerja
dengan materi atau aktivitas, guru mendengarkan, mengamati dan
menafsirkan perilaku anak. Menurut Sue Bredekamp (1992:10) selain

30

program kurikulum yang sesuai dengan tingkat perkembangan anak juga
harus sesuai dengan sikap orang tua dan guru yaitu:
1. Memberikan banyak aktivitas dan materi yang bisa dipilih.
Keagaman akan meningkatkan kecenderungan perhatian anak
diperluas, dipuaskan, meningkatkan kemandirian da kesempatan
dalam mengambil keputusan.
2. Memberikan anak pilihan untuk berperan serta dalam kelompok
kecil atau aktivitas soliter.
3. Membantu

membimbing

anak

yang

belum

mampu

dalam

menggunakan dan menikmati periode aktivitas pilihan anak dengan
mudah.
4. Memberikan peluang bagi praktik ketrampilan inisiatif anak, arahan
anak, sebagai aktivitas pilihan mereka sendiri.
Muhibin (1999) mengatakan bahwa perkembangan sosial merupakan
proses pembentukan social self (pribadi dalam masyarakat), yakni pribadi
dalam keluarga, budaya, bangsa, dan seterusnya. Adapun Hurlock (1978)
mengutarakan bahwa perkembangan sosial merupakan perolehan kemampuan
berperilaku yang sesuai dengan tuntutan sosial. Sesuai dengan kedua teori di
atas, Ali Nugraha (2005: 32) mengatakan bahwa perkembangan sosial
emosional merupakan suatu perkembangan yang sulit dipisahkan secara tegas
satu sama lain. Pada anak usia pra sekolah sulit menetukan faktor yang
berpengaruh pada ekspresi seorang anak apakah akibat kemampuan
bersosialisasi atau kemampuan mengendalikan emosinya. Di Indonesia, teori
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ini kemudian diadopsi lebih lanjut dalam kebijakan pendidikan, dalam hal ini
adalah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58
Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
Berikut ini adalah kutipan standar pencapaian perkembangan anak
sebagaimana tercantum dalam naskah kebijakan tersebut, untuk aspek
perkembangan sosial dan emosi.
Tabel 2.2 Standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia 4-6 tahun
Permendiknas No. 58 tahun 2009.
Lingkup
Perkembangan
Sosial
Emosional

Tingkat Pencapaian Perkembangan
Usia 4-5 Tahun
Usia 5-6 Tahun
1. Menunjukkan
sikap
mandiri
dalam
memilih kegiatan.
2. Mau
berbagi,
menolong,
dan
membantu teman.
3. Menunjukkan
antusiasme
dalam
melakukan permainan
kompetitif
secara
positif.
4. Mengendalikan
perasaan
5. Menaati aturan yang
berlaku dalam suatu
permainan.
6. Menunjukkan
rasa
percaya diri.
7. Menjaga diri sendiri
dari lingkungannya.
8. Menghargai
orang
lain.

1. Bersikap kooperatif dengan
teman.
2. Menunjukkan sikap toleran.
3. Mengekspresikan
emosi
yang sesuai dengan kondisi
yang ada (senang-sedihantusias dsb).
4. Mengenal tata krama dan
sopan santun sesuai dengan
nilai
sosial
budaya
setempat.
5. Memahami peraturan dan
disiplin.
6. Menunjukkan rasa empati.
7. Memiliki sikap gigih (tidak
mudah menyerah).
8. Bangga terhadap hasil
karya sendiri.
9. Menghargai
keunggulan
orang lain.

Jadi dalam pembuatan dan penyusunan kurikulum pendidikan anak usia
dini disesuaikan dengan perkembangan anak dan aspek perkembangan anak.
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Guru juga melakukan identifikasi dan mencatat perkembangan anak secara
rutin, serta dalam pelaksanaan pembelajaran haruslah bersifat konkret, riil dan
relevan sesuai kehidupan anak.

BAB III
METODE PENELITIAN

Dalam metode penelitian ini, peneliti akan menjelaskan pendekatan
penelitian, subjek penelitian, setting/tempat penelitian, metode daan tehnik
pengumpulan data, tenik analisis data, dan keabsahan data.
3.1 Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian yang akan digunakan adalah pendekatan kualitatif
deskriptif. Penelitian ini akan menggambarkan atau mendeskripsikan
implementasi

pendekatan

selaras

perkembangan

dalam

pembelajaran

keterampilan sosial anak usia 4-6 tahun. Dalam penelitian tidak dilakukan
rangkaian treatment, tetapi menggambarkan suatu subjek penelitian apa
adanya.
Penelitian

deskripsi

tidak

berhenti

pada

pengumpulan

data,

pengorganisasian, analisis dan penarikan interpretasi serta penyimpulan, tetapi
dilanjutkan

dengan

perbandingan,

mencari

kesamaan-perbedaan

dan

hubungan kausal dalam berbagai hal. Penemuan makna adalah fokus dari
keseluruhan proses (Syaodih, 2009: 74).

3.2 Subjek Penelitian
Subjek penelitian ini adalah 1 kepala TK Negeri Pembina, 4 guru dan
anak didik kelompok A1 berjumlah 28 anak dan kelompok B1 berjumlah 30
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anak. Di TK Kemala Bhayangkari 1 kepala TK, 3 guru dan anak didik
kelompok A1 berjumlah 29 anak dan kelompok B1 berjumlah 34 anak.

3.3 Setting/Tempat Penelitian
Penelitian dilaksanakan di TK Negeri Pembina dan TK Kemala
Bhayangkari di kabupaten Brebes.

3.4 Metode dan Tehnik Pengumpulan Data
Dalam suatu penelitian akan memperoleh data yang refresentif jika
menggunakan metode yang mampu mengungkap data yang diperlukan. Untuk
itu di dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa metode, yaitu
wawancara, dokumentasi dan observasi.
1.

Metode Wawancara
Wawancara

adalah

suatu

teknik

pengumpulan

data

untuk

mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung
melalui percakapan atau tanya jawab (Satori, 2009: 130). Untuk
memperoleh data yang lengkap dan untuk memahami implementasi
pendekatan selaras perkembangan (DAP) dalam pembelajaran
keterampilan sosial anak usia 4-6 tahun di TK Negeri Pembina dan
TK Kemala Bhayangkari Kabupaten Brebes, maka peneliti
menggunakan metode wawancara. Metode wawancara yang peneliti
gunakan adalah wawancara yang bersifat langsung kepada anak
didik, guru dan kepala sekolah yang terbagi dalam dua kategori
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antara lain: pendekatan selaras perkembangan dalam keterampilan
sosial dan faktor penghambat serta pendukung dalam pelaksanaan
pendekatan selaras perkembangan dalam pembelajaran keterampilan
sosial anak usia 4 sampai 6 tahun.
2.

Metode Dokumen
Dokumen adalah catatan kejadian yang sudah lampau yang
dinyatakan dalam bentuk lisan, tulisan dan karya bentuk (Satori,
2009: 148). Adapun bentuk dokumen yang dibutuhkan antara lain:
rencana kegiatan harian, rencana kegiatan mingguan, program
semester, buku rapot, format penilaian perkembangan anak didik,
rangkuman penilaian, data guru, dan dokumen kurikulum.

3.

Metode Observasi
Observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik
secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data
yang harus dikumpulkan dalam penelitian (Satori, 2009: 105).
Adapun dilakukan adalah observasi guru dan anak didik secara
langsung di TK Negeri Pembina dan TK Kemala Bhayangkari
kabupaten Brebes pada saat pelaksanaan pembelajaran. Observasi
guru indikatornya disesuaikan dengan panduan 12 prisip pendekatan
selaras

perkembangan,

pencapaian

sedangakan

pembelajaran

observasi

keterampilan

sosial

mencakup dalam Permendiknas no. 58 tahun 2009.

anak

tentang

indikatornya
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3.5 Tehnik Analisis Data
Tehnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model
analisis interaktif yang dijabarkan oleh Miles & Huberman (Salim & Formen,
2006: 22).
Dalam analisis ini peneliti mula-mula membaca hasil cacatan observasi
dan wawancara untuk pengumpulan data. Setelah data terkumpul dilakukan
proses penyederhanaan, abstraksi (pemisahan data) dan transformasi
(perubahan data). Dari data yang diperoleh kemudian dideskripsikan untuk
melakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Kemudian setiap
kesimpulan yang ditetapkan akan terus-menerus diverivikasi hingga benarbenar diperoleh konklusi yang valid dan kokoh.
Bagan 3.1 Komponen Analisis Data Model
Interaktif (Interactive Model)
Pengumpulan Data

Penyajian Data

Reduksi Data

Kesimpulan &
Verifikasi

3.6 Keabsahan Data
Salah satu cara untuk memperoleh keabsahan data yaitu dengan
meningkatkan kredibilitas data. Ada beberapa cara untuk meningkatkan
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kredibilitas data terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain:
perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, trianggulasi, diskusi
dengan teman sejawat, analisis kasus negative, dan member chek (Satori,
2009: 169-171). Dalam hal ini peneliti akan menggunakan trianggulasi (peer
debriefing). Trianggulasi yaitu pengecekan data dari berbagai sumber dengan
berbagai cara dan waktu. Sehingga ada trianggulasi dari sumber, trianggulasi
dari teknik pengumpulan data dan trianggulasi waktu. Namun dikarenakan
dalam penelitian ini hanya dapat dilakukan pagi hari pada saat proses
pembelajaran maka peneliti tidak dapat melakukan trianggulasi waktu.
1)

Trianggulasi Sumber, yaitu mencari data dari sumber yang beragam
yang masih terkait satu sama lain, antara lain: kepala sekolah dan
guru.
Bagan 3.2 Trianggulasi Sumber

Kepala
Sekolah

Anak
Didik

Guru Inti

Sumber: Satori & Komariah.
Penelitian Kualitatif. Bandung: hal 170.
2)

Trianggulasi

teknik,

yaitu

penggunaan

(2009).

Metodelogi

beragam

teknik

pengungkapan data yang dilakukan kepada sumber data. Menguji
kredibilitas data dengan trianggulasi teknik yaitu mengecek data
kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Bila
ternyata diperoleh situasi yang berbeda maka peneliti melakukan
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diskusi lebih lanjut dengan sumber data untuk memastikan data yang
dianggap benar.
Bagan 3.3 Trianggulasi Teknik

Dokumen
Teknik
Wawancara

Observasi

Sumber: Satori & Komariah. (2009). Metodelogi Penelitian Kualitatif.
Bandung: hal 171.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan temuan studi berikut pembahasan secara beruutan.
Pada kajian ini disajikan informasi tentang: (1) gambaran umum setting
penelitian, yaitu di TK Negeri Pembina Kabupaten Brebes dan TK Kemala
Bhayangkari Kabupaten Brebes yang relevan; (2) implementasi pendekatan
selaras perkembangan di TK Negeri Pembina dan TK Kemala Bhayangkari; (3)
faktor penghambat pelasanaan pendekatan selaras perkembangan; (4) faktor
pendukung pelaksanaanya pendekatan selaras perkembangan.

4.1 Gambaran Umum Lokasi Kegiatan Penelitian di TK Negeri Pembina dan
TK Kemala Bhayangkari Kabupaten Brebes
Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Brebes di dua Taman Kanak-kanak
yang berstatus berbeda, yaitu TK Negeri Pembina Kabupaten Brebes yang
merupakan salah satu TK yang berstatus negeri dan TK Kemala Bhayangkari
Kabupaten Brebes yang merupakan salah satu TK yang berstatus swasta di
Kabupaten Brebes.
TK Negeri Pembina Brebes adalah lembaga pendidikan pra sekolah di
bawah naungan dinas P dan K. Status Negeri dengan NSS. 00. 111. 29. 16. 0.27.
TK Negeri pembina di bangun pada tahun 2000. Dioperasional oleh Pemerintah
Daerah Kabupaten Brebes pada tanggal 16 juni 2001.
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Letak TK Negeri Pembina Brebes terletak di wilayah jalur pantura atau
jalur jakarta-surabaya tepatnya jalan A. Yani No. 77 a Brebes dengan lokasi di
komplek sekolah, tepatnya di sebelah timur SMA Negeri 02 Brebes, sebelah utara
SD Negeri 01 Brebes, sebelah selatan jalur Pantura dan sebelah barat taman
bacaan/perpustakaan

umum.

Sekalipun

diapit

beberapa

kantor/lembaga

pendidikan dan jalan keberadaan TK Negeri Pembina Brebes terhitung sangat
strategis.
Adapun visi TK Negeri Pembina Brebes yaitu mandiri, berkreatif, unggul
berbudi pekerti. Misi TK Negeri Pembina Brebes yaitu; meningkatkan kualitas
dan menyiapkan peserta didik ke jenjang berikutnya, membantu masyarakat dan
menanamkan sikap perilaku dan pengetahuan, dan meningkatkan sumber daya
dan mengarahkan perkembangan anak didik secara optimal. Sedangkan strategi
TK Negeri Pembina yaitu; meningkatkan paritispasi masyarakat di bidang
pendidikan pra sekolah, pengolahan yang efisien, efektif, fleksibel dan
akuntabilitas dan mengadakan perluasan/sosialisasi untuk mendukung visi dan
misi.
Gedung TK Negeri Pembina Brebes cukup baik dan memenuhi
persyaratan untuk proses pembelajaran di Taman Kanak- kanak.Ruang kepala
sekolah tidak ada. Proses pembelajaran di Gedung TK Negeri PembinarBrebes
terdidi dari 4 kelas, yaitu A1, A2 dan B1, B2. Dapur dan gudang terletak
besebelahan dengan ruang guru untuk memudahkan akses keperluan sehari-hari
guru dan memasak makan bersama, sedang gudang masih memakai sedikit
lavaratori atau WC anak. Terdapat 2 kamar mandi guru dan 2 WC anak, tempat
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gosok gigi dan cuci tangan setiap kelas dengan kebutuhan air yang cukup
memadai. Terdapat juga perpustakaan, mushola, garasi mobil, tempat parkir motor
dan kolam renang.
Halaman yang cukup luas

yang berpagar besi dan tralis besi yang

dilengkapi alat bermain yang cukup lengkap dan tertata rapi serta ditumbuhi
pepohonan yang rindang. Ruang kegiatan belajar mengajar terpisah-pisah dalam
gedung sendiri dengan keadaan mebel cukup baik, meja kursi tamu dan meja kursi
anak sesuai dengan jumlah anak dan proporsional anak TK.
TK Negeri Pembina Kabupaten Brebes, mempunyai 1 orang Kepala
Sekolah, 7 guru kelas, 1 orang satpam, 1 tenaga administrasi, dan 1 orang penjaga.
TK Kemala Bhayangkari adalah TK yang bersatus yayasan, yang didirikan
oleh yayasan Kemala Bhayangkari. Lokasi TK Kemala Bhayangkari berada di
dekat kompleks perumahan polisi di kecamatan Brebes, yaitu di Jalan Veteran No.
44 A Brebes. TK Kemala Bhayangkari berdiri tahun 10 Oktober 1957 dengan luas
tanah 9760 m2 dengan status tanah milik sendiri. Dengan letak sangat strategis
dan mudah dijangkau baik dengan kendaraan maupun angkutan umum, sehingga
masyarakat disekitar yang akan menyekolahkan putra-putrinya di TK Kemala
Bhayangkari 27 Brebes dengan mudah dapat mengantar dan menjemput putraputrinya ke sekolah. Kepala Sekolah dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari
didampini 7 orang guru, dan 1 orang penjaga, baik dalam mendidik anak maupun
untuk pengerjaan bidang administrasi.
TK Kemala Bhayangkari Brebes juga mempunyai visi yaitu; mewujudkan
anak usia 4 sampai 6 tahun yang cerdas, sehat, dan ceria serta memiliki kesiapan
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baik fisik maupun mental dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Misi TK
Kemala Bhayangkari Kabupaten Brebes yaitu; membantu dan memfasilitasi
pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini. Sedangkan tujuan
TK Kemala Bhayangkari Kabupaten Brebes yaitu; membentuk dan meletakan
dasar ke arah perkembangan sikap pengetahuan keterampilan dan daya cipta yang
diperlukan oleh anak didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan dan
untuk pertumbuhan serta perkembangan selanjutnya.
Gedung TK Kemala Bhayangkari 27 Brebes cukup baik dan memenuhi
persyaratan untuk proses pembelajaran di Taman Kanak- kanak.
1. Proses pembelajaran di TK Kemala Bhayangkari 27 Brebes terdidi dari
4 kelas, yaitu kelas A, kelas B1, kelas B2 dan 1 kelas kelompok
bermain atau playgroup. Dipandang dari segi kesehatan sudah baik dan
ruangan kelas ventilasinya cukup.
2. Dapur Terletak ditengah-tengah antara kamar mandi dan ruang TU.
3. Kamar mandi dan WC berdekatan dengan dapur, kamar mandi dan
WC dijadikan satu ruangan dengan kebutuhan air yang cukup untuk
komponen TK.
4. Halaman yang berpagar besi dan pintu masuk yang ada disamping
kanan dan kiri selain untuk halaman juga disamping sekolah untuk
parkir motor guru.
5. Ruang kegiatan terdapat dibelakang ruang kelompok bermain.
Kegunaan ruangan ini untuk ruangan UKS dan ruangan TU.
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6. Fasilitas dan peralatan di TK Kemala Bhayangkari 27 Brebes yang di
dalam ruangan antara lain; panggung boneka, puzzel dan balok
berbagai ukuran, buah-buahan dari plastik serta alat pertukangan dari
kayu. Alat bermain yang ada di luar ruangan antara lain: ayunan,
jungkitan, bola dunia, peluncuran, papan titian, bak pasir dan bak air.
TK Kemala Bhayangkari pada tahun ajaran 2010/2011 dikepalai oleh
seorang kepala sekolah yang sudah pegawai negeri sipil dan menyelesaikan studi
S1. Sedangkan jumlah gurunya 5 orang yang terdiri dari 1 guru DPK dan 4 guru
GTT.
4.2 Temuan dan Hasil Penelitian.
Bagian ini memaparkan temuan studi di TK Negeri Pembina dan TK
Kemala Bhayangkari sesuai dengan rumusan penelitian ini. Temuan-temuan yang
akan dipaparkan mencakupi;

gambaran pelaksanaan pendekatan

selaras

perkembangan dalam pembelajaran keterampilan sosial; faktor penghambat dan
faktor pendukung implementasi pendekatan selaras perkembangan dalam
pembelajaran keterampilan sosial anak usia 4 sampai 6 tahun di TK Negeri
Pembina dan TK Kemala Bhayangkari kabupaten Brebes.
Pada proses penelitian ini, peneliti menggunakan metode observasi,
wawancara dan dokumentasi. Pada proses awal, peneliti melakukan observasi
pada beberapa TK yang ada di Kabupaten Brebes yang bisa dikatakan favorit dan
memiliki kualitas serta prestasi yang sangat baik setiap tahunnya dan peneliti juga
melakukan pendekatan observasi awal di beberapa TK (TK Nurul Hidayah, TK
Setda, TK Maria Fatima, TK Pertiwi Kaligangsa, TK Pertiwi Brebes, TK Kuntum
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Melati, TK Negeri Pembina Brebes, dan TK Kemala Bhayangkari) yang
menerapkan pendekatan selaras perkembangan dan anak didiknya memiliki
keterampilan sosial yang baik. Maka didapatlah 3 buah TK. Namun karena satu
TK sedang melakukan proses pembangunan ruang kelas tambahan maka peneliti
hanya menggunakan dua TK di Kabupaten Brebes yaitu TK Kemala Bhayangkari
Kabupaten Brebes dan TK Negeri Pembina Kabupaten Brebes.
Setelah pengambilan data, data dianalisis, dikelompokkan berdasarkan sub
unit analisisnya dan dideskripsikan dalam temuan-temuan penelitian. Beberapa
pernyataan hasil dari wawancara guru, kepala sekolah dan anak didik tiap TK
sebagai penguat data diketik dengan menjorok sebanyak enam spasi. Kalimat
kutipan asli dengan cetak miring diikuti kode wawancara. Adapun kode subjek
yang di wawancara adalah sebagai berikut:
Tabel 4.1 Kode untuk Informan
Kode

Informan

DAP.PEM.Kep

Kepala TK Negeri Pembina

DAP.PEM-G.A

Guru TK Negeri Pembina kelompok A

DAP.PEM-G.B

Guru TK Negeri Pembina kelompok B

DAP.KB-Kep

Kepala TK Kemala Bhayangkari

DAP.KB-G.A

Guru TK Kemala Bhayangkari Kelompok A

DAP.KB-G.B

Guru TK Kemala Bhayangkari Kelompok B

Selain itu juga ada subjek tambahan yaitu anak didik TK Negeri Pembina
kabupaten Brebes kelompok A sejumlah 28 anak (DAP.PEM.A.1-28) dan
kelompok B sejumlah 30 anak (DAP.PEM.B.1-30). Serta anak didik TK Kemala
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Bhayangkari Kabupaten Brebes kelompok A sejumlah 29 anak (DAP.KB.A.1-29)
dan kelompok B sejumlah 34 anak (DAP.KB.B.1-34). (Lampiran tabel).
Dari penelitian awal di TK Negeri Pembina dan Tk Kemala Bhayangkari
terlihat anak yang antusias melakukan kegiatan, dari kegiatan awal sampai akhir
proses pembelajaran. Semua anak belajar mandiri ada yang ditinggal orang tua
bekerja dan ada yang ditunggu di luar kelas baik kelompok A maupun kelompok
B. namun sebelumnya anak sudah diberi bekal makanan untuk di makan pada
waktu istirahat. Hal ini bisa terlaksana dengan baik karena adanya kerja sama
yang baik antara orang tua dengan guru. Orang tua dan guru saling menghormati
tanggung jawab dan percaya baik guna memantau tumbuh kembang anak dan
pelaksanaan program sekolah sehingga dalam pembelajaran disesuaikan dengan
kebutuhan dan perkembangan anak (DAP).
Mabrur dalam Ali Nugraha dan Yeni berjudul metode pengembangan
sosial emosional halaman 6.2, menyatakan bahwa Developmentally Appropriate
Practices (DAP) dipandang sebagai keputusan profesional tentang (pengakuan
terhadap) keberadaan anak dan pendidikannya yang didasarkan atas pengetahuan
perkembangan dan belajar anak, kekuatan, minat, dan kebutuhan anak dalam
kelompok, serta konteks sosial budaya di mana anak hidup.
Jadi pada pembelajaran guru harus berorientasi pada perkembangan anak,
lebih memberi kesempatan kepada untuk belajar dengan cara-cara yang tepat,
salah satunya melalui pengalaman nyata, melakukan eksplorasi serta kegiatankegiatan lain yang bermakna guna tumbuh kembang anak optimal sebagai
generasi penerus bangsa.
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4.3 Gambaran Implementasi Pendekatan Selaras Perkembangan
Bagaimana pendekatan selaras perkembangan diimplementasikan di taman
kanak-kanak? Sesungguhnya sudah diamanatkan dalam kurikulum TK/RA 2004.
Hal ini tersirat dari pernyataan dalam dokumen kurikulum TK Negeri Pembina
(Puskur 2003; 11-12) prinsip berbasis pengembangan adalah sebagai berikut:
1. Bersifat komperhensif. Kurikulum harus menyediakan pengalaman belajar
yang meningkatkan perkembangan anak secara menyeluruh dalam
berbagai aspek perkembangan.
2. Dikembangkan atas dasar perkembangan secara bertahap. Kurikulum
harus menyediakan berbagai kegiatan dan interaksi yang tepat didasarkan
pada usia dan tahapan perkembangan setiap anak. Program menyediakan
berbagai sarana dan bahan untuk anak dengan berbagai kemampuan.
3. Melibatkan orang tua. Keterlibatan orang tua sebagai pendidik utama bagi
anak. Oleh karena itu peran orang tua dalam pendidikan anak usia dini
sangat penting dalam pelaksanaan pendidikan.
4. Melayani

kebutuhan individu anak. Kurikulum

dapat

mewadahi

kemampuan, kebutuhan, minat setiap anak.
5. Merefleksikan kebutuhan dan nilai masyarakat. Kurikulum harus
memperhatikan kebutuhan setiap anak sebagai anggota dari keluarga dan
nilai-nilai budaya suatu masyarakat.
6. Mengembangkan

standar

kompetensi

anak.

Kurikulum

yang

dikembangkan harus dapat mengembangkan kompetensi anak. Standar
Kompetensi seabagi acuan dalam menyiapkan lingkungan belajar anak.
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7. Mewadahi

layanan

anak

berkebutuhan

khusus.

Kurikulum

yang

dikembangkan hendaknya memperhatikan semua anak termasuk anakanak yang berkebutuhan khususus.
8. Menjalin kemitraan dengan keluarga dan masyarakat. Kurikulum
hendaknya dapat menunjukkan bagaimana membangun sinegi dengan
keluarga dan masyarakat sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai.
9. Memperhatikan kesehatan dan keselamatan anak. Kurikulum yang
dibangun hendaknya memperhatikan aspek keamanan dan kesehatan anak
saat anak berada di sekolah.
10. Menjabarkan prosedur pengelolaan lembaga. Kurikulum hendaknya dapat
menjabarkan dengan jelas prosedur manajemen/pengelolaan lembaga
kepada masyarakat sebagai bentuk akuntabiitas.
11. Manajemen Sumber Daya Manusia. Kurikulum hendaknya dapat
menggamabarkan proses manajemen pembinaan sumber daya manusia
yang terlibat di lembaga.
12. Penyediaan Sarana dan Prasarana. Kurikulum dapat menggambarkan
penyediaan sarana dan prasaran yang dimiliki lembaga.
Prinsip-prinsip pendekatan selaras perkembangan juga tercermin dalam
pengertian Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana diatur UU NO. 20 Tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan Anak Usia Dini Bab 1, Pasal 1, Butir 14
dinyatkan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang
ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan
melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan
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perkembangan jasmani dan rokhani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki
pendidikan lebih lanjut.
Bagaimanakan kebijakan ini diimplementasikan di taman kanak-kanak
berikut pernyataan kepala TK Negeri Pembina kabupaten brebes:
“Pendekatan selaras perkembangan adalah suatu bentuk
pembelajaran yang cukup menarik dan menyenangkan yang disesuaikan
dengan usianya (anak). (DAP.PEM.Kep.1).
Namun Kepala TK Bhayangkari menyatakan:
“Pendekatan
selaras
perkembangan
berkaitan
dengan
pengelompokkan umur masing-masing anak-anak. Agar mereka itu dapat
beradaptasi
sesuai
dengan
perkembangan
masing-masing.
(DAP.KB.Kep.1).
Terdapat perbedaan pendapat antara implementasi pendekatan selaras
perkembangan dalam pembelajaran di taman kanak-kanak TK Negeri Pembina
Brebes dan TK Kemala Bhayangkari Brebes, hal tersebut dapat dilihat dari proses
pembelajaran yang dilakukan. Namun selaras atau tidaknya suatu pembelajaran
dapat dilihat dari:
4.3.1

Perencanaan Pembelajaran
Dalam perencanan pembelajaran mencakup antara lain: kurikulum,

program semester (Progmes), satuan kegiatan mingguan (SKM) dan satuan
kegiatan harian (SKH). Menurut Al Mabrur (2003) terdapat lima dimensi
mendasar yang menjadi rambu-rambu dalam perancangan dan pengembangan
kurikulum (program) di TK, antara lain:
1. Pengembangan masyarakat pembelajar yang peduli.
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2. Pembelajaran yang memperkaya perkembangan dan khasanah belajar
anak.
3. Pengembangan kurikulum yang memadai
4. Asesmen perkembangan dan belajar anak.
5. Pengokohan hubungan timbal balik dengan keluarga.
Berdasarkan pengumpulan dokumen yang didukung dengan pernyataan
dari kepala sekolah dan pihak guru TK Negeri Pembina menggunakan Kurikulum
Berbasis Kompetensi 2004 (KBK 2004) yang dikembangkan dalam kurikulum
TK Negeri Pembina Kabupaten Brebes. Berikut adalah komponen kurikulum TK
Negeri Pembina:
Tabel 4.2 Komponen Kurikulum TK Negeri Pembina
No
1.

Indikator Kurikulum
Bab 1 Pendahuluan
a. Latar Belakang
Upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan
pelaksanaan berbagai inovasi dalam berbagai program
pendidikan.
b. Tujuan Pengembangan KTSP
Merancang pembelajaran di TK secara sistematis yang di kemas
dalam permainan dan mengaktualisasikan potensi peserta didik
sehingga dapat memecahkan problema yang dihadapi.
c. Prinsip Pengembangan KTSP
-

Bermain sambil belajar

-

Pembelajaran berorientasi pada perkembangan anak

-

Pembelajaran berorientasi pada kebutuhan anak

-

Pembelajaran berpusat pada anak

-

Pembelajaran menggunakan pendekatan tematik
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2.

-

Pembelajaran yang PAKEM

-

Pembelajaran mengembangkan kecakapan hidup

-

Pembelajaran didukung oleh lingkungan yang kondusif.

Bab II Tujuan
a. Tujuan Pendidikan TK
b. Visi TK Negeri Pembina Brebes
c. Misi TK Negeri Pembina Brebes
d. Strategi TK Negeri Pembina Brebes
e. Tujuan TK Negeri Pembina Brebes

3.

Bab III Struktur dan Muatan Kurikulum
a. Srtuktur Kurikulum
Terdiri dari bidang pengembangan pembiasaan (moral, nilai-nilai
agama, sosial, emosional, kemandirian), bidang pengembangan
kemampuan dasar (berbahasa, kognitif, fisik motorik, seni,
muatan lokal), dan bidang pengembangan diri (seni lukis, seni
tari, pengenalan komputer, bahasa inggris, seni musik).
b. Muatan Lokal
1. Pengenalan pembuatan telur asin
2. Pengenalan pembuatan tape ketan, bawang goreng
3. Pengenalan penanaman tanaman bawang
4. Pengenalan baca tulis Al Qur‟an
c. Pengembangan Diri
1. Eksra kurikuler wajib (menu pagi sebelum KBM dengan
pengenalan sopan santun dan pengenalan ibadah bagi yang
beragama Islam.
2. Ekstra kurikuler pilihan (pengenalan baca tulis dan hitung,
pengenalan komputer, pengenalan bahasa inggris,
pengenalan
musik/drumband,
pengenalan
lukis/menggambar).
d. Beban Belajar
kelompok A dan B satu jam pelajaran tatap muka 30 menit,
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jumlah per minggu 40 jam.
e. Pendidikan berbasis lokal (mengenal obyek wisata di daerah
Brebes) dan pendidikan global (penggunaan tehnologi informasi,
komunikasi).
4.
5.
6.

Kalender pendidikan
Kurikulum pembelajaran yang digunakan KBK 2004.
Prosedur penilaian.

Pada kurikulum TK Negeri Pembina Brebes dapat dianalisis tampak
belum

lengkap

sesuai

dengan

rambu-rambu

dalam

perancangan

dan

pengembangan kurikulum selaras perkembangan. TK Negeri Pembina tidak
mencantumkan program pengokohan hubungan timbal balik dengan keluarga dan
belum merancang kurikulum sekolah sendiri. Seharusnya kepala TK dan guru
merancang

kurikulum

sendiri

yang

mengembangkan

pengetahuan

dan

keterampilan pada seluruh aspek perkembangan anak dan merespon terhadap
perbedaan individu menyangkut kemampuan dan minat anak. TK Negeri Pembina
Brebes sebaiknya membuat program kegiatan guna mengokohkan orang tua
dengan sekolah.
Begitu juga TK Kemala Bhayangkari Brebes belum membuat dokumen
kurikulum dan dalam pembelajaran masih menggunakan kurikulum berbasis
kompetensi 2004. Sebaiknya pihak sekolah merancang kurikulum yang
integrative sehingga dalam pembelajaran berlangsung melalui proyek, pusat
pembelajaran dan aktivitas menyenangkan yang merefleksikan minat dan
kepentingan anak.
Dalam studi belum tampak bahwa kedua TK sama-sama mengembangkan
program yang selaras dengan kebutuhan pencapaian perkembangan anak. Berikut
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adalah petikan program pada kedua TK yang diadopsi dari dokumen program
tahunan:
Tabel 4.3 Program untuk Tujuan Keterampilan Sosial
TK Negeri Pembina

TK Kemala Bhayangkari

1. Pembagian zakat fitrah ke panti 1. Pembagian zakat fitrah ke panti
asuhan.
asuhan.
2. Menjenguk teman yang sakit.

2. Menjenguk
bersama-sama.

teman

yang

sakit

3. Pembagian daging korban kepada 3. Pembagian zakat fitrah ke panti
panti asuhan dengan kepanitiaan asuhan dan tukang becak.
bekerja sama dengan orang tua wali
murid.
4. Pelaksanaan kegiatan belajar yang 4. Pelaksanaan kegiatan belajar yang
bersifat kelompok.
bersifat kelompok.
5.
Pelaksanaan
kerja
bakti 5. Pelaksaan kerja bakti membersihkan
membersihkan lingkungan sekolah.
lingkungan sekolah bersama-sama.
6. Pelaksanaan outing ke obyek wisata 6. Pelaksanaan outing bersama-sama.
terdekat.
7. Pembagian zakat fitrah. terdekat.

Semua

program

data

didokumentasikan

dalam

bentuk

program

tahunan/program bulanan dan kurikulum. Namun karena dokumen ini masih
umum implementasi pendekatan selaras perkembangan belum terlalu kuat. Untuk
itu diperlukan informasi mengenai bagaimana progam umum ini dijabarkan dalam
kegiatan pembelajaran yang dibuat satu hari sebelumnya. Informasi ini dapat
diperoleh dari dokumen satuan kegiatan harian:
Tabel 4.4. Satuan Kegiatan Harian TK Negeri Pembina
SATUAN KEGIATAN HARIAN
KELOMPOK : B
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SEMESTER / MINGGU : II / 8
HARI / TANGGAL : SELASA, 22 Februari 2011
TEMA/SUB TEMA : Air, Api dan Udara / sumber air
WAKTU : 07.30 – 10.00 WIB.

INDIKAT
OR

KEGIATAN
PEMBELAJARAN

ALAT/
SUMBER
BELAJAR

PENILAIAN
PERKEMBANGAN
ANAK DIDIK
ALAT

KETERA
NGAN

HASIL

I. KEGIATAN AWAL
± 30 MENIT
Senam pagi bersama
Berdoa
Baris,
bersalaman
sebelum
masuk kelas, berdoa
dan
sebelum belajar.
sesudah
melakukan
kegiatan.(
NA.5).

Disiplin
Religius

Mau
mengemu
kakan
pendapat
secara
sederhana
(SE.26).

Bercakap-cakap tentang
guna udara.

Percakapa
n

Komunika
tif

Menjaga
kebersihan
diri

Praktek
langsung Kapas
periksa
kebersihan
kuku, gigi, telinga.

Observasi

Kerja
sama

Penugasan
.

Tanggung
jawab

Hasil

Kreativita

II. KEGIATAN INTI ±
60 MENIT
Mengenal
konsep
bilangan
dengan
lambang
bilangan

AREA
MATEMATIKA

Majalah
kreatif

Menghubungkan
gambar dengan angka
yang sesuai.

Menggunti AREA
ng dengan

SOSIO Kertas,
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berbagai
pola.

DRAMA

gunting.

karya.

s.

Menggunting
bentuk
orang dengan benar.

Meniru
AREA BAHASA
Pensil, buku Penugasan
membuat
.
Meniru
membuat
garis
(-/ tulisan dua orang.
).(MH. 39)
Mau
mengemu
kakan
pendapat
(SE. 26).

AREA BAHASA

Balon,
Menyebutkan
benda- roda,.
benda yang berisi udara
seperti ban, balon, roda.

Observasi

Komunika
tif.

Mengurus III. ISTIRAHAT
Observasi
diri sendiri
Air, sabun,
 Mencuci tangan
(SE.29).
serbet
 Berdoa
makan
bekal
bersama bekal.
permainan
 Bermain bebas
diluar
Pembiasaa
n.

IV.
KEGIATAN
AKHIR ± 30 menit
 Mengulas
sehari.

kegiatan

 Berdoa dan salam
sebelum pulang
Dalam SKH tersebut guru menyiapkan berbagai kegiatan dan mencakup
semua aspek perkembangan. Namun jumlah indikator yang mencakup sosial
emosional hanya satu saja. Hal ini juga dapat dilihat dari satuan rencana harian
dalam satu semester:
Tabel 4.5 Banyaknya Lingkup Perkembangan dalam Satu Semester
No.

1.

Lingkup
Perkembangan

Banyaknya Penerapan Di
TK Negeri Pembina
Dalam 1 Semester (17
Minggu)
Nilai moral dan Dalam 1 minggu 12 kali
agama
maka dalam 1 semester

Banyaknya Penerapan Di TK
Kemala Bhayangkari Dalam
1 Semester (17 Minggu)
Dalam 1 minggu 6 kali maka
dalam 1 semester 102
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2.

3.

4.

5.

6.

204 kali
Fisik Motorik Dalam 1 minggu 12 kali
(Halus
dan maka dalam 1 semester
Kasar)
204 kali
Seni
Dalam 1 minggu 6 kali
maka dalam 1 semester
102
Bahasa
Dalam 1 minggu 12 kali
penerapan maka dalam 1
semester 204 kali
Kognitif
Dalam 1 minggu 10 kali
penerapan maka dalam 1
semester 170 kali
Sosial
Dalam 1 minggu 2 kali
emosional
penerapan maka dalam 1
semester 24 kali

Dalam 1 minggu 12 kali
penerapan maka dalam 1
semester 204 kali
Dalam 1 minggu 10 kali
penerapan maka dalam 1
semester 170 kali
Dalam 1 minggu 6 kali maka
dalam 1 semester 102
Dalam 1 minggu 12 kali
maka dalam 1 semester 204
kali
Dalam 1 minggu 1 kali
penerapan maka dalam 1
semester 17 kali

Dari tabel di atas dapat dilihat lingkup perkembangan sosial emosional
dalam 1 semester (17 minggu) hanya 24 kali pembelajaran di TK Negeri Pembina
dan 17 kali di TK Kemala Bhayangkari. Hal ini dapat dianalisis pembelajaran di
TK Negeri Pembina dan TK Kemala Bhayangkari belum integratif. Hampir setiap
hari bidang pengembangan seni, kognitif dan motorik selalu muncul namun untuk
sosial emosional hanya satu atau dua kali dalam 1 minggu. Hal tersebut tidaklah
sesuai dengan pelaksanaan pembelajaran selaras perkembangan, dimana semua
aspek perkembangan saling berintegrasi.

4.3.2

Pelaksanaan Pembelajaran
Banyak kritik menyebutkan bahwa sering kali apa yang dilakukan guru

melenceng dari apa yang direncanakan, artinya meskipun rencana mungkin dibuat
berdasarkan DAP tidak tertutup kemungkinan guru melakukan praktik yang
bertentangan dengan DAP. Berikut adalah catan lapangan peneliti;
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Pada hari ini saya mengunjungi TK Negeri Pembina dan
melakukan observasi di kelompok A. Setelah 2 minggu tidak bertemu,
ternyata anak-anak TK negeri Pembina masih ingat dengan saya dan
langsung bersalaman dan menyapa saya. Pada pagi itu guru cuaca cukup
mendung sehingga anak-anak langsung masuk ke kelas dan melakukan
senam. Disaat senam guru pendamping memberi motivasi supaya lebih
semangat sedangkan guru inti menyiapkan media yang akan digunakan
untuk kegiatan pembelajaran. Ada 2 anak yang anak tidak mau mengikuti
senam walaupun guru sudah memberi motivasi, namun akhirnya
membiarkan. Setelah senam guru langsung melaksanakan kegiatan awal
yang berupa berbagi cerita dan bercakap-cakap. Ada beberapa anak yang
maju untuk bercerita pengalamannya dan yang lain mendengarkan. Anakanak juga aktif bercakap-cakap dan dilanjutkan dengan menerangkan
kegiatan inti. Selama guru menerangkan ada beberapa anak yang bercanda
dan guru menegur untuk diam supaya mendengarkan guru. Kegiatanya
berupa mengecap dengan pelepah pisang, menghubungkan gambar dan
tulisan, menggambar benda tempat air sebanyak 5 buah dan menulis nama
bendanya. Diantara kegiatan anak mengalami kesulitan pada waktu
menggambar tempat dan memberi nama. Sempat guru memaksa kepada
anak menggambar dan menulis nama bendanya. Begitu juga pada kegiatan
akhir yaitu melakukan percobaan sirup merah dicampurkan dengan susu.
Anak tidak dilibatkan dalam proses percobaan. Guru meminta semua anak
untuk mengucapkan satu persatu. Dan ada anak yang harus mengulang 2
kali karena ucapanya salah. Pada saat istirahat peneliti menjumpai seorang
guru memarahi seorang anak dikarenakan anak tersebut memegang alat
kelamin temannya. (Catatan observasi: Selasa, 22 Februari 2011).
Berdasarkan hasil observasi tanggal 22 Februari 2011 guru melakukan
praktek yang tidak sesuai dengan perkembangan anak, yaitu: guru tidak
menyiapkan media sehari sebelumnya, guru membuat kegiatan pembelajaran yang
tidak sesuai dengan perkembangan sehingga anak mengalami kesulitan dan
kegiatan yang tidak sesuai indikator dalam kurikulum, dimana anak disuruh
menggambar dan menulis nama benda. Guru juga tidak melibatkan anak untuk
melakukan percobaan, guru meminta semua anak untuk menirukan kata-kata
sesuai dengan ucapanya sampai mengulang dua kali. Begitu juga dengan lembar
LKS atau majalah yang tidak sesuai dengan kemampuan anak dalam membuat
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kegiatan sehingga anak mengalami kesulitan. Guru juga langsung memarahi anak
yang berbuat tidak sopan.
Praktek yang kurang sesuai dengan DAP peneliti temukan juga di TK
Kemala Bhayangkari, berikut catatan peneliti:
Setelah anak berbaris dan senam bersama-sama anak masuk ke
kelas masing-masing dan langsung memulai pelajaran. Saya berada di
belakang. Diantara 34 anak ada seorang anak yang berkebutuhan khusus.
Karena anak tersebut suka mencoret buku dan majalah rusak. Guru juga
tidak membimbing pada saat anak tersebut mengerjakan. Guru
memberikan buku seadanya dan alat untuk mewarnai. Pada saat anak
pelaksanaan pembelajaran ada anak yang menangis karena bukunya
dicoret oleh anak tersebut. Guru langsung merespon memarahi anak
tersebut dan memberitahu supaya jangan mengganggu.

Setelah pembelajaran selesai saya menanyakan kenapa anak yang
berkebutuhan khusus tersebut tidak diberi kegiatan yang berbeda sesuai dengan
kemampuannya sehingga tidak mengganggu anak lain, guru tersebut menjawab:
Kami mengalami kesulitan dalam mengajari jadi biarkan dia
mengerjakan sesuai keinginannya. Karena anak-anak lain tidak mau duduk
dengan dia. Misalnya pada waktu jalan-jalan anak-anak tidak mau bersama
dia. Pada waktu pembelajaran dia sebenarnya berusaha ingin berteman
namun anak yang lain tidak mau akhirnya dia mencoret buku temannya.
(DAP.KB.G-B.12).
Hal tersebut tidaklah sesuai DAP. Guru sebaiknya merancang kurikulum
dan kegiatan untuk anak yang berkebutuhan khusus yang disesuaikan dengan
kemampuan, kebutuhan dan minat anak, sehingga anak dapat mengikuti
pembelajaran dengan baik dan guru berperan aktif dalam mengikutsertakan anak
yang berkebutuhan khusus dalam setiap kegiatan. Begitu juga dalam penilaian
perkembangan tidak disamakan dengan anak yang lain “normal”.
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Selain catatan harian di atas dalam observasi peneliti menemukan guru
baik di TK Negeri Pembina Brebes maupun TK Kemala Bhayangkari Brebes
bertindak tidak selaras dengan perkembangan sesuai dengan hasil observasi.
Berikut adalah tabel hasil observasi guru dalam pelaksanaan pembelajaran
keterampilan sosial dengan pendekatan selaras perkembangan (Lampiran IIa,
lampiran IIb, lampiran IVa, dan lampiran IVb).
Tabel 4. 6 Data Observasi Guru Pelaksanaan Pendekatan Selaras
Perkembangan dalam Pembelajaran
No

1.
2.
3.
4.

Nama Nara Sumber

DAP.PEM.G-A
DAP.PEM.G-B
DAP.KB.G-A
DAP.KB.G-B

Banyaknya Indikator yang
Selaras dengan Perkembangan
dari 20 Indikator
15 Indikator
15 Indikator
10 Indikator
10 Indikator

Prosentase

75%
75%
50%
50%

Dari data observasi semua guru mempunyai ketidakselarasan pada
pembuatan perencanaan pembelajaran yang tidak integratif. Lebih terfokus pada
area intelektual yang didefinisikan sempit sebagai penguasaan akademis, teknis
dan keterampilan tunggal seperti berhitung, membaca, dan tulis. Guru tidak
menulis perencanaan terlebih dahulu sehingga kurang persiapan, belum
mempunyai kurikulum sendiri terutama untuk anak yang berkebutuhan khusus,
pemberian kegiatan pembelajaran yang tidak sesuai dengan kemampuan anak dan
memperbolehkan anak untuk makan makanan yang tidak sehat.
Menurut Al Mabrur (2003) guru memberikan kesempatan kepada anak
untuk meyelesaikan semua tugas yang bermakna untuk berpartisipasi aktif
sehingga dapat membangun rasa percaya diri. Membantu keeratan kelompok anak
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dan memenuhi kebutuhan individual anak mendorong anak mengembangkan
keterampilan

berbahasa

dan

berkomunikasi

melalui

kegiatan

berbicara,

mendengarkan, dan bercakap-cakap. Selain itu guru mendorong anak untuk dapat
bekerja secara kolaboratif, mengembangkan keterampilan sosial emosional, selfcontrol, dan disiplin diri.
Menurut Bredekamp (1987) dalam bukunya berjudul Developmental
Appropriateness Practices (DAP) yang diterbitkan oleh NAYC (National
Association for the Young Children), bahwa dalam pembelajaran berbasis dengan
DAP yang mempunyai sejumlah prinsip yang harus diperhatikan. Salah satu
prinsipnya adalah perkembangan anak akan meningkat jika anak mempunyai
kesempatan untuk mempraktekkan keterampilan baru yang diperolehnya. Untuk
itu, guru sebaiknya memahami dan mengamati anak-anak secara cermat untuk
memadukan kurikulum pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan, kebutuhan,
dan minat anak selanjutnya dapat membantu anak mencapai pengalaman
pendidikan yang diharapkan.

4.3.3

Penilaian/Asesmen Perkembangan dan Belajar Anak
Sesuai hasil observasi dan pengumpulan dokumen penilaian, TK Negeri

Pembina Brebes melakukan evaluasi setelah kegiatan pembelajaran bersama anak
didik. Penilaian atau asesmen dilanjutkan dengan mencatat di buku SKH (Satuan
Kegiatan Harian) dan dalam format penilaian yang disesuaikan dengan alat
penilaian yang digunakan antara lain: format penilaian hasil karya, format
penilaian percakapan, format penilaian unjuk kerja, anecdoc record, penugasan,
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observasi, dan portofolio (lampiran) dan nantinya sebagai acuan dalam menulis
buku rapot. Namun pencatatan perkembangan anak tidak dilakukan secara rutin
hanya sewaktu-waktu.
TK Kemala Bhayangkari melakukan hal yang sama dengan melakukan
evaluasi bersama anak dan dicatat dalam SKH kemudian dipindahkan dalam
rangkuman penilaian (lampiran) dan nantinya sebagai acuan dalam menulis rapot.
Namun tidak melakukan pencatatan secara narasi sesuai bentuk kegiatannya.
Sesuai teori Al Mabrur (2003) tentang asesmen, maka dapat dianalisis
asesmen yang dilaksanakan TK Negeri Pembina dan TK Kemala Bhayangkari
belum sesuai. Al Mabrur dalam Ali Nugraha berjudul metode pengembangan
sosial emosional hal 6.7 asesment dapat dilakukan dengan cara antara lain:
1. Asesmen atau penilaian dilakukan secara berkelanjutan, strategi dan
bertujuan. Hasil

asesmen dimanfaatkan

anak

dalam penyusunan

kurikulum, pembelajaran, dan komunikasi dalam keluarga.
2. Asesmen merefleksikan kemajuan-kemajuan perkembangan yag telah
dicapai anak.
3. Metode asesmen sesuai dengan usia dan pengalaman anak dan lebih
merupakan hasil observasi, deskriptif, koleksi representatif pekerjaan anak
didik, kinerja otentik anak dan masukan dari keluarga.
4. Asesmen anak dirancang untuk tujuan spesifik dan hanya digunakan untuk
tujuan memperoleh informasi yang valid dan reliable tentang sesuatu
perkembangan yang ditunjukan anak.
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5. Keputusan yang berdampak pada anak, sepeti kesiapan sekolah ke jenjang
berikutnya dan penempatan kelas tidak boleh didasarkan atas hasil
penilaian tunggal, tetapi didasarkan atas berbagai sumber informasi yang
relevan, terutama pengamatan guru dan orang tua.
6. Mengidentifikasi anak yang memiliki kebutuhan belajar khusus dan
merancang kurikulum pembelajarannya.
7. Asesmen anak TK mengakomodasi variasi individual anak dalam gaya dan
kecepatan belajarnya.
8. Asesmen anak mencakup apa saja yang dapat dilakukan anak secara

independen, tetapi juga apa saja yang dilakukan dengan bantuan anak lain
atau guru.
Dari paparan di atas dapat disimpulakan bahwa asesmen harus dilakukan
guru dengan akurat guna dapat melihat sejauh mana kemajuan perkembangan
anak. Karena asesmen yang tidak akurat bisa menimbulkan bahaya bagi
perkembangan anak.

4.4 Faktor Penghambat Implementasi Pendekatan Selaras Perkembangan
dalam Pembelajaran Keterampilan Sosial
Dari hasil wawancara dengan guru dan observasi yang peneliti lakukan
pada saat pembelajaran menggunakan pendekatan selaras perkembangan dalam
keterampilan sosial yang diterapkan oleh TK Negeri Pembina Brebes dan TK
Kemala Bhayangkari Kabupaten Brebes sangat menyenangkan. Namun peneliti
juga menemukan beberapa faktor penghambat dalam penerapan antara lain:

62

4.4.1. Faktor dari Guru
Sesuai dengan daftar tenaga pendidik di TK Negeri Pembina Brebes dan
TK Kemala Bhayangkari Brebes masih ada guru yang belum berkualifikasi
pendidikan Sarjana Pendidikan Anak Usia Dini. Sehingga tidak semua guru
memahami tentang pendekatan selaras perkembangan. Berikut adalah catatan
observasi peneliti pada tanggal 23 November 2010 di TK Kemala Bhayangkari
Brebes:
Seperti biasa setiap hari sebelum masuk ke kelas semua anak dan
guru berbaris dihalaman untuk senam dan bernyanyi bersama. selesai
senam anak membuat kereta api untuk melakukan kegiatan motorik kasar
merangkak menerobos masuk ke dalam ban secara bergantian dan barulah
masuk ke dalam kelas untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan
duduk di kursi. Karena jumlah murid yang cukup banyak sedangkan ruang
kelas yang tidak begitu luas maka anak duduk secara berdekatan dan
berkelompok. Kegiatan pembelajaran awal dimulai guru bernyanyi dan
anak praktek maju di depan kelas untuk bernyanyi secara bergantian.
Karena jumlah murid yang cukup banyak dan akan kegiatan inti hanya
sepuluh anak yang maju lainnya pada kesempatan yang akan datang. Pada
saat kegiatan inti guru berkeliling melihat anak yang sedang mengerjakan
dan memberi penjelasan apabila ada anak yang kurang mengerti. Jam
menunjukkan angka 9 saatnya anak-anak bermain dan makan bekal.
Ternyata ada beberapa anak yang memakan minuman yang mengandung
zat pewarna, dan penyedap yang aromanya cukup tajam. Guru hanya
membiarkan tidak melarang. Pada waktu bermain terjadi rebutan alat
permainan namun akhirnya bisa diselesaikan. Waktu istirahat anak juga
digunakan untuk menulis tabungan tidak mengawasi anak. Banyak juga
anak yang bermain di halaman sekolah malah sampai keluar sekolah. Hal
ini membuat saya cukup khawatir karena letak sekolah berdekatan dengan
rel kereta apai dan jalan yang tidak terlalu luas tapi cukup ramai dilalui
oleh kendaraan.

Berdasarkan observasi diatas terjadi ketidaksesuaian pelaksanaan prinsip
DAP, antara lain:
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1. Anak dibiarkan makan jajan sembarangan yang banyak mengandung
pewarna dan penyedap makanan seperti: es, soft drink, snack ringan dan
lainnya.
2. Di TK Kemala Bhayangkari belum membuat kurikulum sendiri yang
disesuaikan dengan kebutuhan anak
3. Keadaan kelas yang tidak sesuai kapasitas anak, sehingga kurang leluasa
bergerak dan bermain di kelas.
4. Pada saat istirahat guru tidak mengawasi anak melainkan menulis
tabungan.
Beberapa hal diatas tidak sesuai dengan prinsip DAP. Menurut Bredekamp
dalam bukunya bahwa prinsip pembelajaran berdasarkan DAP dimana ukuran
kelompok kelas, guru berbanding anak diatur seksama. Adapun rasio guru
berbanding anak adalah 25 anak dengan 2 orang guru atau 15 hingga 18 anak
dengan seorang guru untuk anak berumur 5, 6, dan 7 tahun. Guru juga harus
menyediakan lingkungan yang sehat, aman dan menyediakan makanan yang
bergizi. Perkembangan anak akan meningkat jika anak mempunyai kesempatan
untuk mempraktekkan keterampilan baru yang diperolehnya dan jika anak
memperoleh tantangan. Guru sebaiknya memahami dan mengamati secara cermat
perkembangan anak. Dan

4.4.2. Faktor Sarana dan Prasarana
Dalam kegiatan pembelajaran media atau sarana dan prasarana sangat
dibutuhkan terutaman kegiatan pembelajaran anak usia 4-6 tahun dimana harus
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bersifat konkrit, riil, dan relevan melalui bermain. Berdasarkan hasil observasi
tanggal 23 November 2010 di TK Kemala Bhayangkari kapasitas kelas dan
permainan di dalam kelas tidak sesuai dengan jumlah anak didik yang berjumlah
34 anak untuk kelompok B dan 29 anak kelompok A. Hal ini membuat anak
sering bermain di luar kelas atau berebut mainan. Guru juga harus semaksimal
mungkin menggunakan media berupa majalah kegiatan anak yang ada untuk
melaksanakan kegiatan

pembelajaran walaupun kegiatanya tidak

sesuai

kemampuan anak.
Hal itu saya temukan pada saat observasi pada hari Rabu, 23 Februari
2011:
Seperti biasa pada pukul 09.00 anak selesai pembelajaran
dilanjutkan dengan makan bekal dan bermain. Masih beberapa anak yang
mengerjakan kegiatan. Tiba-tiba salah seorang menangis karena
mainannya direbut anak lain. Saya menanyakan kenapa berebut mainan?
“Anak tersebut menjawab habis cuma satu mainanya”. Kemudian masalah
itu bisa diselesaikan setelah guru melerai dan memberikan penjelasan.
Sesaat kemudian seorang anak bercerita kepada guru kalau beberapa anak
bermain lari-larian di luar sekolah dengan membuka pintu gerbang sekolah
sendiri. Guru segera bertindak dan menyuruh beberapa anak masuk.
Kejadian membuat saya bertanya kepada salah seorang anak yang bermain
di luar? “ habis sekolahnya kecil mainannya itu-itu trus”.

Dari obsevasi diatas dan hasil wawancara, dapat disimpulkan sarana dan
prasarana untuk bermain di TK Kemala Bhayangkari masih kurang. Anak tidak
bermain dengan leluasa di sekolah karena terbatasnya alat permainan dan halaman
yang sempit.
Namun berbeda dengan TK Negeri Pembina Brebes yang memiliki
halaman yang luas, alat permainan yang lengkap dan sarana yang cukup lengkap
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sangat mendukung pelaksanaan pendekatan selaras perkembangan dalam
pembelajaran keterampilan sosial.
Dalam

pembelajaran

berdasarkan

prinsip

DAP

sebaiknya

guru

menggunakan metode bermain yang tidak mengharuskan anak untuk duduk rapi
di meja. Menurut Yuliani (2005) bahwa bermain mempunyai manfaat dapat
mengembangkan aspek sosial anak yaitu dengan bermain bersama dapat
membantu anak belajar bersosialisasi, karena denga bermain anak dapat
berkomunikasi sehingga anak dapat bersosialisai dengan teman-temannya maupun
orang disekitarnya.

4.4.3. Faktor Anak Didik
Dalam pembelajaran di TK Negeri Pembina dan TK Kemala Bhayangkari
faktor anak didik juga berpengaruh dalam penerapan pendekatan selaras
perkembangan dalam keterampilan sosial. Hal ini sesuai dengan yang
diungkapkan guru TK Negeri Pembina dan TK Kemala Bhayangkari:
Ya kalo kesulitan pasti ada beberapa. Bila ada anak yang egonya
masih tinggi yang selalu menguasai temannya. Pinginnya nomer 1. Dia
kepada temannya tidak mau kalah. (DAP.PEM.G-B.11)
Alhamdulillah normal. Pada saat ini tidak ada tapi pernah dialami
ada anak yang bicara tidak jelas dan bila bertemu guru tidak mau
berjabat tangan atau tidak komunikatif. (DAP.PEM.G-B.12).
Ya ada dan cukup mengganggu. Karena anak-anak lain tidak mau
duduk dengan dia. Misalnya pada waktu jalan-jalan anak-anak tidak mau
bersama dia. Pada waktu pembelajaran dia sebenarnya berusaha ingin
berteman namun anak yang lain tidak mau akhirnya dia mencoret buku
temannya. (DAP.KB.G-B.12).
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Dari hasil wawancara bahwa guru cukup mengalami kesulitan dalam
penerapan pendekatan selaras perkembangan dalam keterampilan sosial karena
adanya anak yang berkebutuhan khusus dimana guru juga harus memberikan
perlakuan yang berbeda dengan anak yang lain baik dalam pembelajaran maupun
penilaian. Namun hal tersebut belum dapat dilakukan atau diterapkan sepenuhnya.
Guru hanya tidak memaksakan dan membebaskan anak untuk melakukan kegiatan
sesuai keinginannya. Guru juga memberikan penjelasan kepada orang tua atas
kondisi anaknya. Guru Dalam praktek DAP guru seharus memandang bahwa anak
adalah individu yang unik dengan model individu dan waktu perkembangan
sendiri. Setiap anak mempunyai keunggulan, kebutuhan belajar dan minat yang
berbeda-beda (Bredekamp: 62).

4.4.4. Faktor Kepemimpinan Kepala Sekolah
Diakui sendiri oleh kepala TK Negeri Pembina bahwa beliau kadang
belum ada waktu untuk memberikan pembinaan atau menyampaikan informasi
yang beliau peroleh dari hasil penataran atau pelatihan. Berikut penyampaian
kepala sekolah TK Negeri Pembina:
Hanya kesempatan waktu yang tidak ada.(DAP.PEM.Kep.7).
Senada dengan kepala TK Negeri Pembina tentang kurangnya pembinaan
dari kepala TK hal tersebut juga disampaikan oleh guru TK Kemala Bhayangkari
tentang peran kepala TK.
Ya. Namun dari kepala sekolah jarang memberi pembinaan. (DAP.KBG.B.16).
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Dari pengakuan guru diatas dapat dianalisi kepala sekolah terlalu banyak
aktivitas di luar sekolah dan jarang memberikan pembinaan kepada guru sehingga
guru kurang informasi. Hal tersebutlah yang menjadikan kendala. Adapun
menurut Wahjosumidjo dalam situs www.ahmadsudrajat.press.com menjelaskan
tugas-tugas kepala TK antara lain:
1. Kepala sekolah bekerja dengan dan melalui orang lain. Kepala sekolah
berperilaku sebagai saluran komunikasi di lingkungan sekolah.
2. Kepala sekolah bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan.
Kepala sekolah bertindak dan bertanggungjawab atas segala tindakan yang
dilakukan oleh bawahan. Perbuatan yang dilakukan oleh para guru, siswa
dan orang tua tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab kepala sekolah.
3. Dengan waktu dan sumber yang terbatas seorang kepala sekolah harus
mampu menghadapi berbagai persoalan. Dengan segala keterbatasan,
seorang kepala sekolah harus dapat mengatur pemberian tugas secara cepat
serta dapat memprioritaskan bila terjadi konflik antara kepentingan
bawahan dengan kepentingan sekolah.
4. Kepala sekolah harus berfikir secara analitik dan konsepsional. Kepala
sekolah harus dapat memecahkan persoalan melalui satu analisis,
kemudian menyelesaikan persoalan dengan satu solusi yang fleksible.
Serta harus dapat melihat setiap tugas sebagai satu keseluruhan yang
saling berkaitan.
5. Kepala sekolah adalah seorang mediator atau juru penengah. Dalam
lingkungan sekolah sebagai suatu organisasi didalamnya terdiri dari
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manusia yang mempunyai latar belakang yang berbeda-beda yang bisa
menimbulkan konflik untuk itu kepala sekolah harus jadi penengah dalam
konflik tersebut.
6. Kepala sekolah adalah seorang politisi. Kepala sekolah harus dapat
membangun hubungan kerja sama melalui pendekatan persuasi dan
kesepakatan (compromise). Peran politis kepala sekolah dapat berkembang
secara efektif, apabila: (1) dapat dikembangkan prinsip jaringan saling
pengertian terhadap kewajiban masing-masing, (2) terbentuknya aliasi atau
koalisi, seperti organisasi profesi, OSIS, BP3, dan sebagainya; (3)
terciptanya kerjasama (cooperation) dengan berbagai pihak, sehingga
aneka macam aktivitas dapat dilaksanakan.
7. Kepala sekolah adalah seorang diplomat. Dalam berbagai macam
pertemuan kepala sekolah adalah wakil resmi sekolah yang dipimpinnya.
8. Kepala sekolah mengambil keputusan-keputusan sulit. Tidak ada satu
organisasi pun yang berjalan mulus tanpa problem. Demikian pula sekolah
sebagai suatu organisasi tidak luput dari persoalan dan kesulitan-kesulitan.
Dan apabila terjadi kesulitan-kesulitan kepala sekolah diharapkan berperan
sebagai orang yang dapat menyelesaikan persoalan yang sulit tersebut.

Dari paparan diatas dapat kepala sebaiknya kepala TK Negeri Pembina
apabila memperoleh informasi terbaru langsung disampaikan kepada pihak guru
sehingga tidak ketinggalan informasi terutama dalam bidang pendidikan. Kepala
sekolah juga memberikan pembinaan kepada guru untuk meningkatkan kualitas
pembelajaran anak di sekolah.
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4.4.5. Kurikulum
Sesuai dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan bahwa di TK Negeri
Pembina dan di TK Kemala Bhayangkari belum membuat kurikulum sendiri.
Berikut jawaban guru saat ditanyakan tentang kurikulum yang digunakan:
Tidak membuat sendiri. Selama ini kami acuannya kurikulum nasional.
Tapi tidak plek-plek sama kami sesuaikan dengan sekolah kami.
(DAP.KB-G.B.4)
Tidak membuat kurikulum sendiri. Kurikulum 2004 dan sudah
disempurnakan yang sama dengan permendiknas no 58 tahun 2009.
(DAP.PEM-G.A.4)
Senada dengan guru tentang kurikulum sekolah yang digunakan kepala
sekolah TK Kemala Bhayangkari juga mengatakan kurikulum yang digunakan
adalah KBK 2004. Praktek yang benar menurut Bredekamp bahwa dalam
penyusunan kurikulum, sekolah seharusnya membuat kurikulum sekolah sendiri
yang dirancang untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan seluruh
area perkembangan fisik, sosial, emosional dan intelektual dan membantu anak
belajar menetapkan pondasi untuk pembelajaran seumur hidup. Kurikulum
responsif terhadap berbagai perbedaan individu menyangkut kemampuan dan
minat anak.

4.5

Faktor Pendukung Implementasi Pendekatan Selaras Perkembangan
dalam Pembelajaran Keterampilan Sosial
Terlaksananya implementasi pendekatan selaras perkembangan dalam

pembelajaran ketrampilan sosial pada anak usia 4 sampai 6 tahun di TK Negeri

70

Pembina dan TK Kemala Bhayangkari tidak lain bisa berjalan baik tidak lain
karena adanya faktor pendukung. Faktor pendukung tersebut bisa internal dan
eksternal. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan.

4.5.1. Faktor Pendukung Internal
Faktor pendukung internal pendekatan selaras perkembangan dalam
pembelajaran keterampilan sosial di TK Negeri Pembina Brebes dan TK Kemala
Bhayangkari Brebes yaitu faktor yang bersumber dari sekolah sendiri, antara lain:
4.5.1.1.

Faktor Kualifikasi Pendidikan Guru
Sebagian besar guru di TK Negeri Pembina dan TK Kemala Bhayangkari

sudah berkualifikasi S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini sehingga
sudah mengetahui tentang pendekatan selaras perkembangan. Hal tersebut diakui
oleh guru saat ditanyakan tentang perolehan informasi tentang pendekatan selaras
perkembangan, dimana mereka peroleh dari perkuliahan waktu menempuh sarjana
pendidikan Anak Usia Dini seperti yang dituturkan oleh guru TK Negeri
Pembina:
Dari perkuliahan, baca-baca buku dari pengalaman juga. Pendekatan
selaras perkembangan itu pertumbuhan dan perkembangan dengan
usianya. Sehingga anak tidak tertinggal.(DAP.PEM.-G.B.1).
Ya mengetahui. Saya mengetahui lewat pembelajaran kegiatan seharihari. Melalui pedoman–pedoman pembelajaran perkulihan, penataran
dan membaca.(DAP.PEM-G.A.1).
Hal ini sesuai dengan praktek DAP menurut Bredenkamp, dimana guru
harus berkualifikasi untuk bekerja dengan anak umur 4 sampai 6 tahun melalui
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persiapan tingkat universitas pada pendidikan taman kanak-kanak. Guru juga
pernah mnegikuti pelatihan atau penataran.
4.5.1.2.

Penggunaan Strategi Pembelajaran
Dalam

implementasi

pendekatan

selaras

perkembangan

dalam

pembelajaran keterampilan sosial di TK Negeri Pembina dan TK Kemala
Bhayangkari

juga

menggunakan

metode

bermain

atau

strategi

dalam

pembelajaran, seperti yang dituturkan dalam hasil wawancara sebagai berikut;
Tidak selalu bersifat individu kadang klasikal kadang kelompok.
Aktivitas kerja kelompok misal; permainan bola,kerja kelompok membuat
montase ukuran kertasnya agak besar. (DAP.PEM-G.A.8).
Ya tentu saja mengajari. Keterampilan sosial yang kita ajarkan
anak dengan metode bermain, bisa bercampur baur dengan yang lain
kegiatan kelompok, kegiatan di luar kelas yang ditekankan pada fisik
motorik. (DAP.PEM-G.A.3).
Permainan di luar kelas seperti main bola, bermain peran, pesan
berantai, 4 M (menggambar, mewarnai, menggunting, melipat), bermain
lokomotif, menyusun balok.(DAP.PEM-G.B.10)
Setiap harinya kami 4 area. Kami memperbolehkan memilih.
Misalnya anak diarea balok dulu baru bahasa. Kegiatannya disesuaikan
dengan tema sekarang: misalnya tema sekarang kendaraan menjelaskan
tentang kendaraan dengan bercakap-cakap, memasangkan kata dengan
gambar, membuat kendaraan dengan balok untuk area balok, menggambar
area seni. (DAP.PEM-G.A.6).
Ada individu ada kelompok. Kemarin minggu ini kami sering
berkelompok, karena bila individu anak sudah bosan palagi anak yang dua
tahun sudah bosen. Kami liat ketika mereka belajar kelompok anak lebih
semangat dan selesai semua. Seperti kemarin kami kegiatan kelompok ada
yang menggambar, menggunting, mewarnai dengan satu kelompok 5
orang. Kami juga membuat kolasi ada yang menempel, merobek, nah pada
saat melaksanakan terjadi percakapan mau menggambar apa dan
pembagian tugas. (DAP.KB-G.B.8).
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Dari hasil wawancara diatas anak dibebaskan untuk memilih kegiatan yang
diinginkan. Dengan metode bermain guru menyampaikan pembelajaran
keterampilan sosial. Guru juga menyiapkan lingkungan tempat anak belajar
dengan berbagai kegiatan sehingga anak dapat bebas memilih permainan atau
kegiatan yangg diinginkan. Bermain adalah suatu wahana yang penting bagi
perkembangan sosial, emosi, dan kognitif anak. Adapun menurut Ali Nugraha
penggunaan strategi yang luas untuk memperkaya pengalaman belajar dan
perkembangan anak dengan cara:
1) Membantu anak mengembangkan kemampuan berinisiatif, memilih dan
merencanakan kegiatan belajarnya sendiri;
2) Mengajukan masalah, pertanyaan, komentar, dan saran yang menstimulasi
berpikir anak dan memperluas pengalaman belajarnya;
3) Memperluas minat anak melalui penyajian pengalaman baru, gagasan,
masalah, dan pengalaman yang menantang.
4) Memelihara upaya anak secara individual melalui berbagai cara motivasi,
penguatan atau contoh.
5) Melatih anak menguasai keterampilan khusus yang diperlukan;
6) Menyesuaikan tingkat kesulitan kegiatan dengan taraf pengetahuan dan
keterampilan anak, dan menambah tingkat kesulitan sesuai dengan
pertambahan kompetensi dan pemahaman anak.
7) Mengembangkan

bentuk-bentuk

“tangga

perkembangan”

yang

memungkinkan anak memperoleh keberhasilan melakukan sendiri suatu
tugas secara bertahap.
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8) Memperkuat rasa percaya diri anak sebagai pembelajar. Untuk itu, guru
perlu mengembangkan pengalaman yang memungkinkan anak meraih
sukses atas upaya sendiri.
9) Memperkaya pemahaman konseptual anak, serta menggunakan beragam
dukungan kepada anak untuk merefleksikan dan “mengunjungi kembali”
pengalaman belajarnya.

4.5.1.3.

Faktor Tersedianya Media, Sarana dan Prasarana Sekolah
Walaupun di TK Kemala Bhayangkari masih mengalami keterbatasan

media atau sarana cukup berbeda dengan TK Negeri Pembina Brebes yang cukup
lengkap media atau sarana dan prasarana. Tersedianya sarana dan prasarana juga
mendukung penerapan pendekatan selaras perkembangan dalam pembelajaran
keterampilan sosial di TK Negeri Pembina Brebes dan TK Kemala Bhayangkari
Brebes:
Ya saya gunakan media. misalnya bekal dari rumah, untuk sabtu dari
sekolah. Anak diharap antri cuci tangan.(DAP.PEM.G-A.7).
Maket bangunan agama, maket sayur, dan buah, buku cerita.
(DAP.PEM.G-B.7).
Medianya disesuaikan dengan tema. Misalnya tema diri sendiri medianya
langsung anak dan berupa gambar. Langsung misalnya menanyakan
anggota tubuh dengan kegunaan masing-masing misalnya: tangan untuk
memberi dan menerima dengan tangan kanan, bersalaman dengan teman,
mulut untuk berbicara dengan teman dengan baik. (DAP.KB.Kep.5).
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Media yang digunakan tidaklah harus berupa alat permainan tetapi bisa
berupa anak langsung dalam permainan fisik motorik. Dalam pemilihan
pembelajaran keterampilan sosial dapat menggunakan media atau alat permainan
seperti; alat-alat transportasi, alat-alat kedokteran, boneka bayi, dan perlengkapan
rumah tangga. Dengan media anak juga memperoleh pengalaman secara langsung.

4.5.2. Faktor Pendukung Eksternal
Faktor pendukung eksternal dalam pelaksanaan pendekatan selaras
perkembangan dalam pembelajaran keterampilan sosial di TK Negeri Pembina
Brebes dan TK Kemala Bhayangkari Brebes adalah yang berasal dari luar
sekolah, antara lain:
4.5.2.1.

Faktor Adanya Partnership dengan Orang Tua
Menurut Sue Bredekamp orang tua biasanya merasakan kecemasan seperti

halnya anak menyangkut pengasuhan anak dan transisi sekolah, dan anak
merasakan stress mereka. Bila tensi orang tua diredam, anak juga menghadapi
perubahan yang lebih tenang dan percaya diri. Komunikasi merupakan kunci bagi
keterlibatan keluarga yang efektif. Transisi bisa lebih berhasil apabila guru
menginformasikan kepada orang tua berbagai ekspektasi dan juga mendengarkan
persoalan dan tujuan orang tua bagi anak-anak. Orang tua dan guru perlu
bekerjasama untuk meminimalkan jumlah transisi yang dibutuhkan oleh anak dan
menyederhanakan transisi yang diperlukan dan produk perkembangan yang
menyehatkan. Hal tersebut juga disampaikan oleh guru:
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Faktor pendukung untuk pembelajaran keterampilan sosial adalah
lingkungan sekolah terdiri penjaga satpam, orang tua murid. guru
mendukung guru menguasai anak dan mengetahui perkembangan anak,
melalui penataran dan membaca buku perkembangan anak.( DAP.PEMG.A.14)
Adapun contoh partnersip antara orang tua dengan pihak sekolah adalah
sesuai dengan hasil wawancara berikut:
Ya selalu mendukung. Anak selalu disiapkan bekal. Melaksanankan
adanya tata tertib sekolah. (DAP.PEM-G.A.15).
Ya mendukung dengan menyediakan sarana atau media yang diperlukan.
Orang tua memberikan dukungan apa yang kita butuhkan. Misalnya kita
butuh gelas untuk media bercocok tanam maka orang tua menyediakan.
(DAP.PEM-G.B.15).
Orang tua mendukung program sekolah seperti manasik haji, dan zakat
fitrah.(DAP.KB-G.B.14).
Dari wawancara di atas pihak sekolah melibatkan orang tua dalam
pelaksanaan kegiatan pembelajaran seperti menyediakan sarana prasarana,
mendukung pelaksanaan tata tertib sekolah. Walaupun demikian baik TK Negeri
Pembina Brebes maupun TK Kemala Bhayangkari Brebes belum secara
sepenuhnya melibatkan orang tua hanya sebagai pelaksana seperti penarikan dana.
Pernah peneliti menjumpai orang tua TK Negeri Pembina yang mengeluh
karena tidak adanya pemberitahuan bahwa anak akan diajak rekreasi ke pantai.
Adapun tujuannya untuk mengajari kemandirian sebaiknya pihak sekolah tetap
memberi tahu kepada orang tua.
Seharusnya sekolah mengadakan kerja sama dengan orang tua, dengan
berkomunikasi secara reguler untuk mengembangkan pemahaman bersama dan
konsistensi lebih besar bagi anak-anak. Orang tua dan guru saling berbagi
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pengetahuan dan pemahaman tentang perkembangan dan proses belajar anak.
Membuat program yang akan dilaksanakan sesuai dengan perkembangan anak.

4.5.2.2.

Faktor Adanya Kerjasama dengan Instansi Lain
Dalam pelaksanaan pendekatan selaras perkembangan dalam pembelajaran

keterampilan sosial juga di dukung oleh faktor eksternal dari instansi lain sesuai
yang disampaikan hasil wawancara sebagai berikut:
Dari luar sekolah dari departemen agama, dinas peternakan dengan
memberi bibit ikan dan kelinci dan pertanian memberikan penyuluhan
kepada kami, untuk UKS sekolah kami juara nasional juara 3 adanya
kerjasama dengan dinas kesehatan dan pertanian tentang bagaimana
merawat tanaman. (DAP.PEM-G.A.17).
Ya. Kami kerjasama dengan dinas kesehatan untuk pengenalan kapada
anak tentang pentingnya menjaga kesehatan gigi dan kepolisian untuk
pengenalan tentang polisi sahabat anak.(DAP.PEM-G.B.16).
Faktor eksternal yaitu dari orang tua wali murid. Yaitu terbukti orang tua
mendukung program tahun ajaran 2010/2011. Misalnya minta kerja sama
dengan orang tua tentang kebiasaan membuang sampah, pemberian zakat
fitrah dan hala bihalal dan ceramah pada bulan puasa.

Dengan kerjasama dengan instansi lain yang dapat mendukung
pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang lebih bersifat konkrit dan riil demi
perkembangan anak. Hal ini juga dapat menambah pengetahuan anak dengan
pengalaman yang diperoleh secara langsung.
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4.6.

Temuan Lain
Pada saat peneliti melakukan observasi pada saat pembelajaran ditemukan

pada TK Negeri Pembina Brebes dan TK Kemala Bhayangkari Brebes tidak
semua anak tercapai indikatornya dalam lingkup perkembangan sosial yang ada
Permendiknas No 58 tahun 2009. Berikut data hasil observasi:
Tabel 4.7 Data Hasil Pencapaian Indikator Lingkup Perkembangan Sosial
Kelompok A
No

1.

2.

3.

4.

5.

Indikator

Jumlah Anak Didik yang
Tercapai dari 28 anak di
TK Negeri Pembina
Kelompok A
Mau
berbagi, 25 Anak (89%)
menolong,
dan
membantu teman.
Menunjukkan
24 Anak (85%)
antusiasme dalam
melakukan
permainan
kompetitif secara
positif.
Mentaati aturan 25 Anak (89%)
yang
berlaku
dalam
suatu
permainan.
Menjaga
diri 24 Anak (85%)
sendiri
dan
lingkungannya.
Menghargai orang 23 Anak (82%)
lain.

Jumlah Anak Didik yang
Tercapai dari 29 anak di
TK Kemala Bhayangkari
Kelompok A
25 Anak (86%)

23 Anak (79%)

26 Anak (89%)

22 Anak (76%)

25 Anak (86%)

Dari data di atas masih ada sejumlah anak kelompok A yang tidak tercapai
dalam pembelajaran lingkup perkembangan sosial dalam setiap indikator.
Sehingga dapat dianalisis TK Kemala Bhayangkari Brebes tingkat ketercapaian
indikator lebih rendah dibandingkan TK Negeri Pembina Brebes. Dari data
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observasi diperoleh adanya anak kelompok A di TK Kemala Bhayangkari Brebes
yang berkebutuhan khusus, sehingga indikator tidak tercapai. Sedangkan di TK
Negeri Pembina Brebes tidak ada anak kelompok A yang berkebutuhan khusus.
Hal ini membuktikan bahwa indikator Permendiknas N0. 58 tahun 2009 tidak
ramah bagi anak yang berkebutuhan khusus dan disusun berdasarkan pada anak
“normal”.
Begitu juga anak kelompok B ada sejumlah anak yang belum tercapai
berikut datanya (lampiran IId, lampiran IIe, lampiran IVd dan lampiran IVe):
Tabel 4.8 Data Hasil Pencapaian Indikator Lingkup Perkembangan Sosial
Kelompok B

No

1.

2.
3.

4.

5.
6.

Indikator

Bersifat
kooperatif dengan
teman.
Menunjukkan
sikap toleran.
Mengenal
tata
krama dan sopan
santun
sesuai
dengan
nilai
sosial setempat.
Memahami
peraturan
dan
disiplin.
Menunjukkan
rasa simpati.
Menghargai
keunggulan orang
lain.

Jumlah Anak Didik yang
Tercapai dari 30 anak di
TK Negeri Pembina
Kelompok B
25 Anak (83%)

Jumlah Anak Didik yang
Tercapai dari 34 anak di
TK Kemala Bhayangkari
Kelompok B
30 Anak (88%)

27 Anak (90%)

27 Anak (79%)

24 Anak (80%)

25 Anak (73.5%)

22 Anak (73%)

26 Anak (76%)

25 Anak (83%)

28 Anak (82%)

26 Anak (86%)

29 Anak (85%)
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Dari tabel data pencapaian indikator dalam aspek sosial kelompok B dapat
dianalisis dari 6 indikator TK Kemala Bhayangkari Brebes lebih tinggi
prosentasenya dalam indikator memahami peraturan dan disiplin dibandingkan
TK Negeri Pembina Brebes. Hal ini dikarenakan adanya hubungan antara visi dan
latar belakang sekolah TK Kemala Bhayangkari Brebes berupa penanaman dan
pengenalan kepolisian sejak dini setiap hari Sabtu.

BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

5.1 SIMPULAN
Berdasarkan analisis temuan dan hasil penelitian, dapat disimpulkan
sebagai berikut:
1. Gambaran implementasi pendekatan selaras perkembangan dalam
pembelajaran keterampilan sosial anak usia 4 sampai 6 tahun di TK Negeri
Pembina dan TK Kemala Bhayangakari Kabupaten Brebes dapat dilihat
dalam perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan penilaian
perkembangan dan belajar anak. Baik dalam perencanaan, pelaksanaan
dan penilaian pembelajaran di TK Negeri Pembina Brebes dan TK Kemala
Bhayangkari Brebes belum sesuai dengan filosofi DAP. Hal ini terlihat
dalam penyusunan perencanaan yang belum integratif dan belum
merancang kurikulum sendiri. Pada proses pelaksanaan guru dalam
membuat kegiatan tidak sesuai dengan kemampuan anak dan tidak
melaksanakan penilaian perkembangan dan belajar anak secara konsisten.
2. Faktor yang menghambat penerapan pendekatan selaras perkembangan
dalam pembelajaran anak usia 4 sampai 6 tahun pada TK Negeri Pembina
Brebes antara lain; faktor dari guru yaitu kurang pengetahuan tentang DAP
dan belum berkualifikasi S1 PAUD, adanya anak didik yang berkebutuhan
khusus, kepemimpinan kepala sekolah yang terlalu sibuk dengan kegiatan
di luar sekolah, dan kurikulum yang belum tersusun. Faktor penghambat di
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TK Kemala Bhayangkari Brebes antaralain; faktor guru yang belum
berkualifikasi S1 PAUD, adanya anak didik yang berkebutuhan khusus,
kurang lengkapnya sarana dan prasarana sekolah, dan belum mempunyai
kurikulum sekolah yang integratif dengan semua aspek perkembangan
anak.
3. Sedangkan faktor pendukung terlaksananya pendekatan selaras perkembangan

dalam pembelajaran keterampilan sosial di TK Negeri Pembina Brebes antara
lain; adanya guru yang sudah kualifikasi pendidik S1 PAUD, partnership
dengan orang tua sehingga perkembangan anak terpantau terus, kerjasama
dengan instansi lain yang mendukung pelaksanan pembelajaran keterampilan
sosial, strategi pembelajaran dan media atau sarana dan prasarana sekolah
yang lengkap. Faktor pendukung TK Kemala Bhayangkari Brebes antara lain;
penggunaan strategi pembelajaran, tersedianya sarana dan prasarana
walaupun belum lengkap, partnership dengan orang tua dan kerja sama
dengan instansi lain.
5.2 SARAN
Berdasarkan simpulan, maka saran yang dapat dikemukakan adalah
sebagai berikut :
1. Sebaiknya lembaga selalu mengadakan pemantauan terhadap sekolah,
sehingga mengetahui apa saja yang dibutuhkan oleh pihak sekolah dan
melakukan pelatihan untuk kepala sekolah dan guru.
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2. Sebaiknya sekolah mengupayakan untuk selalu melengkapi fasilitas
maupun sarana dan prasarana yang dibutuhkan guru dan anak didik demi
terlaksananya pembelajaran yang selaras dengan anak.
3. Sebagai kepala sekolah sering memberikan pembinaan terkait dengan
kurikulum yang terbaru sehingga guru tidak ketinggalan informasi. Dan
menjalin mitra dengan orang tua dalam proses pendidikan anak.
4. Guru sebaiknya kurikulum, program dan perencanaan pembelajaran
didesain secara integratif yakni memadukan bidang-bidang perkembangan
agar tetap selaras dengan perkembangan anak.
5. Sebaiknya orang tua sering berkunjung ke sekolah untuk berkonsultasi dan
memantau sejauh mana perkembangan anak.
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LAMPIRAN I
ANALISIS HASIL WAWANCARA DI TK NEGERI PEMBINA
a. Analisis Hasil Wawancara dengan Guru Kelompok A
1. Focus wawancara

:

pendekatan

selaras

perkembangan

dan

keterampilan sosial anak usia 4-6 tahun
2. Nara sumber

: DAP.PEM-G.A

3. Waktu wawancara

: Senin 17 januari 2011 jam 11

4. Tempat

: TK Negeri Pembina

5. Jalannya wawancara :
No.
Kategori
1.
Pendekatan
selaras
perkembangan
dan
keterampilan
sosial
anak
usia 4-6 tahun

Pertanyaan
Apakah
Bapak/Ibu
mengetahui
tentang
pendekatan
selaras
perkembangan?
Ya
Tidak
Jika
ya
Bapak/Ibu
mengetahui dari mana dan
bagaimana
penjelasan
Bapak/Ibu
tentang
pendekatan
selaras
perkembangan?
Jawaban: ya mengetahui. Saya
mengetahui lewat pembelajaran
kegiatan sehari-hari. Melalui
pedoman–pedoman pembelajaran
perkulihan,
penataran
dan
membaca.

Analisis
1.
Mengetahui
tentang
pendekatan
selaras
perkembangan
lewat
pembelajaran
sehari-hari.
Melalui pedoman
pembelajaran,
perkuliahan,
penataran
dan
membaca.

2. Apakah menurut bapak/Ibu
sudah dapat menerapkan
pendekatan
selaras
perkembangan
dalam
pembelajaran
keterampilan sosial?
Ya
Tidak

2. Menerapkan
pendekatan
selaras
perkembangan
dalam
keterampilan
sosial
disesuaikan

1.
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Jika tidak Bapak/Ibu
menggunakan pendekatan
apa dalam pelaksanaan
pembelajaran?
Jawaban: ya dapat sesuai dengan
kurikulum yang ada.
3. Apakah
Bapak/Ibu
mengajari
tentang
keterampilan sosial pada
anak didik?
Ya
Tidak
Jika ya keterampilan apa
saja yang telah Bapak/Ibu
terapkan kepada anak dan
dengan metode apa?
Jawaban: ya. Keterampilan pada
anak didik Guru memberi
motivasi memakai sepatu sendiri
dengan bercerita, bercaka-cakap
dan sebagianya.

dengan
kurikulum yang
ada.

3.
Mengajari
keterampilan
sosial
dengan
guru
memberi
motivasi, misal
pada
saat
memakai sepatu
sendiri, dengan
bercerita,
bercakap-cakap
dan sebagainya.

4. Apakah
Bapak/Ibu
membuat
kurikulum
sendiri?
Ya
Tidak
Jika tidak kurikulum apa
yang digunakan?
Jawaban: tidak. Kurikulum 2004
yang disempurnakan.

4.
Kurikulum
yang digunakan
yaitu kurikulum
KBK 2004 yang
disempurnakan.

5. Apakah
sebelum
pembelajaran Bapak/Ibu
guru
mempersiapkan
lingkungan/tempat belajar
anak?
Ya
Tidak
Jika ya apa saja yang
Bapak/Ibu lakukan?
Jawaban:
ya
kami
mempersiapkan.
Lingkungan

5.Sebelum
pembelajaran guru
mempersiapkan
lingkungan diluar
dan
didalam.
Mempersiapkan
pembelajaran anak
sebelum mengajar
dalam pembuatan
SKH satu hari
sebelumnya.
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diluar persiapkan dan didalam
disiapkan.
Mempersiapkan
pembelajaran anak sebelum
mengajar dalam pembuatan SKH
1 hari sebelumnya dah siap.
6.
Anak
6. Apakah
dalam diperbolehkan
pembelajaran
anak memilih kegiatan
Bapak?ibu perbolehkan yang disediakan.
untuk memilih aktivitas
sendiri?
Ya
Tidak
Jika ya aktivitas apa saja
yang disediakan guru?
Jawaban: ya saya perbolehkan.
Setiap harinya kami 4
area.
Kami
memperbolehkan
memilih. Misalnya anak
diarea balok dulu baru
bahasa.
Kegiatannya
disesuaikan dengan tema
sekarang: misalnya tema
sekarang
kendaraan
menjelaskan
tentang
kendaraan
dengan
bercakap-cakap,
memasangkan
kata
dengan gambar, membuat
kendaraan dengan balok
untuk
area
balok.,
menggambar area seni.
7. Media yang
7. Apakah Bapak/Ibu selalu digunakan secara
menggunakan media?
langsung anak.
Ya
Tidak
Jika ya sarana dan
prasarana atau media apa
saja yang digunakan
dalam
pembelajaran
keterampilan sosial?
Jawaban: ya saya gunakan media.
misalnay bekal dari rumah, untuk
sabtu dari sekolah. Anak diharap
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antri cuci tangan.
8.
Kegiatan
8. Apakah
dalam pembelajarannya
pembelajaran kegiatannya tidak
selalu
selalu bersifat individu?
individu.
Ya
Tidak
Jika tidak bentuk aktivitas
apa
yang
sering
dilaksanakan
dalam
pembelajaran?
Jawaban:
Tidak selalu bersifat individu
kadang
klasikal
kadang
kelompok.
Aktivitas
kerja
kelompok
misal;permainan
bola,kerja kelompok membuat
montase ukuran kertasnya agak
besar.
9. Apakah Bapak/Ibu setelah
pembelajaran
melaksanakan penilaian?
Ya
Tidak
Jika ya bentuk penilaian
seperti
apa
yang
dilaksanakan?
Jawaban: ya selalu mengadakan
penilaian
walaupun
dengan
berbagai alat. Diantaranya berdoa
dengan observasi, dengan tugas
unjuk kerja, penugasan, hasil
karya, percakapan, anak tiba-tiba
muncul sesuatu perilaku catatan
anekdot.

9.
Penilaian
menggunakan
rapot dan alat
penilaian
yang
terdiri
dari:
observasi,
penugasan, unjuk
kerja, hasil karya,
catatan anekdok,
dan percakapan.

10.
Kegiatan
10. Apakah dalam Ibu pernah kelompok
melaksanakan
kegiatan misalnya merawat
yang bersifat kelompok?
tanaman
dan
Ya
membereskan
Tidak
mainan.
Apabila ya bentuk kegiatan
apa
yang
pernah
ibu
laksanakan?
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Jawaban: ya. Kegiatan kelompok
misalnya disini tk pembina
perkelompok punya tanaman
masing2Punya kebun dan taman
bunga tiap kelompok punya
masing2.menyirami
dan
membereskan mainan.
2.

Faktor internal
dan eksternal
dalam
menghambat
dan
mendukung
pelaksanaanya
pendekatan
selaras
perkembangan
dalam
pembelajaran
keterampilan
sosial anak.

11. Apakah dalam penerapam
pendekatan
selaras
perkembangan
dalam
pembelajaran keterampilan sosial
Bapak/Ibu
menemukan
kesulitan?

11. Guru tidak
menemukan
kesulitan
dalam
penerapan
pendekatan selaras
perkembangan
dalam
pembelajaran
keterampilan
sosial.

Ya
Tidak
Apabila ya kesulitan apa
yang
Bapak/Ibu
temukan?
12. Tidak ada
Jawaban: tidak ada
anak
yang
berkebutuhan
12. Apakah ibu mempunyai anak khusus.
didik
Bapak/Ibu
yang
berkebutuhan khusus?
Ya
Tidak
Apabila
ya
anak
kebutuhan khusus apa
yang ada?
13. Tidak ada
Jawaban:
tidak
ada
yang anak
yang
berkebutuhan khusus.
berkebutuhan
khusus.
13. Apakah ada anak didik yang
berkebutuhan khusus?
Ya
Tidak
Apabila
ya
apakah
mengganggu
pembelajaran
14.
Faktor
keterampilan sosial?
pendukung
Jawaban:
internal
berupa
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Tidak ada.

guru
yang
menguasai
dan
mengetahui
14. Apakah dalam penerapan
pendekatan
selaras perkembangan
perkembangan
dalam anak.
pembelajaran keterampilan sosial
Bapak/Ibu menemukan faktor
pendukung internal?
Ya
Tidak
Jika ya faktor pendukung
internal
apa
saja
terlaksananya penerapan
pendekatan
selaras
pembelajaran
dalam
pembelajaran
katerampilan sosial? Dan
apabila tidak apa saja
yang
menghambat
terlaksananya
keterampilan sosial?
Jawaban: faktor pendukung untuk
pembelajaran keterampilan sosial
Lingkungan
sekolah
terdiri
penjaga satpam, orang tua murid.
guru mendukung guru menguasai
anak
dan
mengetahui
perkembangan anak, melalui
penataran dan membaca buku
perkembangan anak.
15. Apakah Bapak/Ibu orang tua
wali murid mendukung dalam
pelaksanaan
pembelajaran
keterampilan soaial anak?
Ya
Tidak
Apabila ya program apa
saja yang dilakukan orang
tua wali murid demi
tercapainya pelaksanaan
pendekatan
selaras
perkembangan
dalam

15. Orang tua wali
murid
selalu
mendukung
dengan
menyiapkan bekal,
melaksanakan tata
tertib sekolah.
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pembelajaran
keterampilan sosial?dan
apabila tidak mendukung
apa yang dilakukan oleh
pihak sekolah?
Jawaban: ya selalu mendukung.
Anak selalu disiapkan bekal.
Melaksanankan adanya tata tertib
sekolah.
16. Orang tua wali
selalu
16. Apakah Bapak/Ibu orang tua murid
wali murid mendukung dalam mendukung.
pelaksanaan
pembelajaran
keterampilan soaial anak?
Ya
Tidak
Apabila tidak berikan
penjelasannya?
Jawaban: ya mendukung program
sekolah.
17. Apakah kondisi eksternal
lingkungan sekolah mendukung
pelaksanaan pendekatan selaras
perkembangan
dalam
pembelajaran
keterampilan
sosial?
Ya
Tidak
Apabila
ya
berikan
penjelasannya?
Jawaban: selalu mendukung.
Kepala
sekolah
selalu
membimbing guru ataupun anak
didik, melalui kegiatan Hari besar
agama. Dari luar sekolah dari
departemen
agama,
dinas
peternakan dengan memberi bibit
ikan dan kelinci dan pertanian
memberikan penyuluhan kepada
kami, untuk UKS sekolah kami
juara nasional juara 3 adanya
kerja
sama
dengan
dinas

17.
Faktor
pendukung
eksternal
dari
dinas lain seperti:
dinas peternakan,
dinas pertanian,
dinas kesehatan,
dinas pendidikan
dan
kepala
sekolah
yang
memberikan
pembinaan.
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kesehatan dan pertanian tentang
bagaimana merawat tanaman.
18. Apakah kondisi eksternal
lingkungan sekolah mendukung
pelaksanaan pendekatan selaras
perkembangan
dalam
pembelajaran
keterampilan
sosial?
Ya
Tidak
Apabila tidak berikan
penjelasannya?
Jawaban: ya mendukung

18.
Kondisi
ekstenal
lingkungan
sekolah
selalu
mendukung
pelaksanaan
pendekatan selaras
perkembangan
dalam
pembelajaran
keterampilan
sosial.

19. Kelompok A
19. Apakah Bapak/Ibu pernah selalu aktif dalam
menemukan ada anak yang tidak setiap kegiatan.
menyukai suatu kegiatan?
Ya
Tidak
Apabila ya apa yang bapak/ibu
lakukan?
Jawaban: di kelas kami semuanya
aktif.
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b. Analisis Hasil Wawancara dengan Guru Kelompok B
1. Focus wawancara

:

Pendekatan

selaras

perkembangan

dan

keterampilan sosial anak usia 4-6 tahun
2. Nara sumber

: DAP.PEM-G.B

3. Waktu wawancara

: Rabu, 18 Januari 2011 jam 11.00

4. Tempat

: TK Negeri Pembina

5. Jalannya wawancara

:

No.
Kategori
1.
Pendekatan
selaras
perkembangan
dan
keterampilan
sosial
anak
usia 4-6 tahun

Pertanyaan
1. Apakah
Bapak/Ibu
mengetahui
tentang
pendekatan
selaras
perkembangan?
Ya
Tidak
Jika
ya
Bapak/Ibu
mengetahui dari mana dan
bagaimana
penjelasan
Bapak/Ibu
tentang
pendekatan
selaras
perkembangan?
Jawaban:
ya.
Dari
perkuliahan,
baca-baca
buku dari pengalaman
juga. Pendekatan selaras
perkembangan
itu
pertumbuhan
dan
perkembangan
dengan
usianya. Sehingga anak
tidak tertinggal.

Analisis
1.
Mengetahui
tentang
pendekatan selaras
perkembangan
dari perkuliahan,
baca buku dan
pengalaman.
Pendekatan
selaras
perkembangan itu
pertumbuhan dan
perkembangan
dengan usianya.

2. Apakah
menurut
bapak/Ibu sudah dapat
menerapkan pendekatan
selaras
perkembangan
dalam
pembelajaran
keterampilan sosial?
Ya
Tidak
Jika tidak Bapak/Ibu

2.
Guru
menggunakan
pendekatan selaras
perkembangan.
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menggunakan pendekatan
apa dalam pelaksanaan
pembelajaran?
Jawaban: ya.
3. Apakah
Bapak/Ibu
mengajari
tentang
keterampilan sosial pada
anak didik?
Ya
Tidak
Jika ya keterampilan apa
saja yang telah Bapak/Ibu
terapkan kepada anak dan
dengan metode apa?
Jawaban: ya tentu saja mengajari.
Keterampilan sosial yang kita
ajarkan anak dengan metode
bermain, bisa bercampur baur
dengan yang lain kegiatan
kelompok, kegiatan di luar kelas
yang ditekankan pada fisik
motorik.

3. Guru mengajari
keterampilan
sosial
dengan
metode bermain,
kegiatan
kelompok.

4. Apakah
Bapak/Ibu
membuat
kurikulum
sendiri?
Ya
Tidak
Jika tidak kurikulum apa
yang digunakan?
Jawaban:
tidak
membuat
kurikikulum sendiri. Kurikulum
2004 dan sudah disempurnakan
yang sama dengan permendiknas
no 58 tahun 2009.

4.
Kurikulum
yang digunakan
adalah KBK tahun
2004 yang sudah
disempurnakan
dengan
pemendiknas no.
58 tahun 2009.

5. Apakah
sebelum
pembelajaran Bapak/Ibu
guru
mempersiapkan
lingkungan/tempat belajar
anak?
Ya

5.
Guru
menyiapkan
kegiatan,
merancang
kegiatan
yang
akan
disajikan
yang
sesuai
Tidak
dengan tema dan
Jika ya apa saja yang tertulis
dalam
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Bapak/Ibu lakukan?
Jawaban:
ya
tentu
saja
diantaranya
menyiapkan
kegiatan, merancang kegiatan
yang akan disajikan yang sesuai
dengan tema dan tertulis dalam
SKH, menyiapkan media yang
akan digunakan dan menyiapkan
sarana prasarana kelas yang
kondusif.
6. Apakah
dalam
pembelajaran
anak
Bapak?ibu perbolehkan
untuk memilih aktivitas
sendiri?

SKH, menyiapkan
media yang akan
digunakan
dan
menyiapkan
sarana prasarana
kelas
yang
kondusif.

6.
Guru
memperbolehkan
anak
memilih
aktivitas
sesuai
area yang di buka.

Ya
Tidak
Jika ya aktivitas apa saja
yang disediakan guru?
Jawaban: ya. Aktivitas sesuai
area yang di buka. Apa yang kita
sajikan kita memberi keleluasaan
pada anak untuk memilih.
7. Apakah Bapak/Ibu selalu
7. Media yang
menggunakan media?
digunakan dalam
Ya
keterampilan
sosial antara lain:
Tidak
bola, balok-balok,
Jika ya sarana dan
boneka,
maket
prasarana atau media apa
bangunan agama,
saja yang digunakan
maket sayur, dan
dalam
pembelajaran
buah, buku cerita.
keterampilan sosial?
Jawaban: ya. Bola, balok-balok,
boneka, maket bangunan agama,
maket sayur, dan buah, buku
cerita.
8. Apakah

dalam

8.

Dalam
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pembelajaran kegiatannya pembelajaran
selalu bersifat individu?
kegiatan
yang
Ya
dilaksanakan tidak
selalu
bersiat
Tidak
individu.
Jika tidak bentuk aktivitas
apa
yang
sering
dilaksanakan
dalam
pembelajaran?
Jawaban: tidak selalu. Permainan
di luar kelas seperti main bola,
bermain peran, pesan berantai, 4
M (menggambar, mewarnai,
menggunting, melipat), bermain
lokomotif, dan menyusun balok.
9. Apakah Bapak/Ibu setelah
pembelajaran
melaksanakan penilaian?
Ya
Tidak
Jika ya bentuk penilaian
seperti
apa
yang
dilaksanakan?
Jawaban: ya. Penilaian portofolio
anak, dengan kartu bantu
penilaian,
format
penilaian
seperti unjuk kerja, observasi,
penugasan, percakapan, anekdot,
hasil karya.
10. Apakah dalam Ibu pernah
melaksanakan
kegiatan
yang bersifat kelompok?
Ya
Tidak
Apabila ya bentuk kegiatan
apa
yang
pernah
ibu
laksanakan?
Jawaban: ya pernah.
Permainan di luar

kelas

9. Penilaian yang
dilaksanakan
berupa portofolio
anak,
dengan
kartu
bantu
penilaian, format
penilaian seperti
unjuk
kerja,
observasi,
penugasan,
percakapan,
anekdot,
hasil
karya.

10.
Bentuk
kegiatan yang
bersifat
kelompok
antara
lain:
Permainan di
luar
kelas
seperti main
bola, bermain
peran, pesan
berantai, 4 M
(menggambar,
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seperti main bola, bermain
peran, pesan berantai, 4 M
(menggambar,
mewarnai,
menggunting,
melipat),
bermain lokomotif, menyusun
balok.
2.

Faktor internal
dan eksternal
dalam
menghambat
dan
mendukung
pelaksanaanya
pendekatan
selaras
perkembangan
dalam
pembelajaran
keterampilan
sosial anak.

11. Apakah dalam penerapam
pendekatan
selaras
perkembangan
dalam
pembelajaran
keterampilan
sosial
Bapak/Ibu
menemukan
kesulitan?
Ya

mewarnai,
menggunting,
melipat),
bermain
lokomotif,
menyusun
balok.
11.
Guru
menemukan
kesulitan
pada
anak yang masih
memiliki ego yang
tinggi dan pingin
menguasai
temannya.

Tidak
Apabila ya kesulitan apa
yang
Bapak/Ibu
temukan?
Jawaban: ya kalo kesulitan pasti
ada beberapa. Bila ada anak yang
egonya masih tinggi yang selalu
menguasai temannya. Pinginnya
nomer 1. Dia kepada temannya
tidak mau kalah.
12. Apakah ibu mempunyai
anak didik Bapak/Ibu
yang
berkebutuhan
khusus?
Ya
Tidak
Apabila
kebutuhan
yang ada?

12. Pada tahun
sekarang
tidak
memiliki
murid
yang
berkebutuhan
khusus
namun
dahulu
pernah
ya
anak ada.
khusus apa

Jawaban: alhamdulillah normal.
Pada saat ini tidak ada tapi
pernah dialami ada anak yang
bicara tidak jelas dan bila
bertemu guru tidak mau berjabat
tangan atau tidak komunikatif.
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13. Apakah ada anak didik
yang
berkebutuhan
khusus?
Ya
Tidak
Apabila
ya
apakah
mengganggu
pembelajaran
keterampilan sosial?
Jawaban:
tidak
ada
berkebutuhan khusus.

13. Dahulu ada
dan
cukup
mengganggu
karena tidak mau
bersalaman atau
berbicara.

yang

14. Apakah dalam penerapan
pendekatan
selaras
perkembangan
dalam
pembelajaran
keterampilan
sosial
Bapak/Ibu
menemukan
faktor
pendukung
internal?
Ya

14.
Faktor
pendukung antara
lain:
media
pembelajaran
yang
sesuai
dengan kegiatan,
dari pihak guru
ikut serta dalam
pelatihan
dan
seminar
dan
Tidak
pembinaan
dari
Jika ya faktor pendukung kepala
sekolah
internal
apa
saja dan
pembinaan
terlaksananya penerapan dari IGTKI.
pendekatan
selaras
pembelajaran
dalam
pembelajaran
katerampilan sosial? Dan
apabila tidak apa saja
yang
menghambat
terlaksananya
keterampilan sosial?
Jawaban: ya. media pembelajaran
yang sesuai dengan kegiatan, dari
pihak guru sendiri ikut serta
dalam pelatihan dan seminar dan
pembinaan dari kepala sekolah
dan pembinaan dari IGTKI.
15. Apakah Bapak/Ibu orang 15. Orang
tua
wali
murid mendukung
mendukung
dalam dengan

tua

99

pelaksanaan pembelajaran menyediakan
keterampilan soaial anak? sarana atau media
Ya
yang diperlukan.
Tidak
Apabila ya program apa
saja yang dilakukan orang
tua wali murid demi
tercapainya pelaksanaan
pendekatasn
selaras
perkembangan
dalam
pembelajaran
keterampilan sosial?dan
apabila tidak mendukung
apa yang dilakukan oleh
pihak sekolah?
Jawaban: ya mendukung dengan
menyediakan sarana atau media
yang diperlukan. Orang tua
memberikan dukungan apa yang
kita butuhkan. Misalnya kita
butuh
gelas
untuk
media
bercocok tanam maka orang tua
menyediakan.
16. Apakah Bapak/Ibu orang 16. Orang tua wali
tua
wali
murid murid
selalu
mendukung
dalam mendukung.
pelaksanaan pembelajaran
keterampilan soaial anak?
Ya
Tidak
Apabila tidak berikan
penjelasannya?
Jawaban: ya mendukung.
17. Apakah kondisi eksternal
lingkungan
sekolah
mendukung pelaksanaan
pendekatan
selaras
perkembangan
dalam
pembelajaran
keterampilan sosial?
Ya

17.
Sekolah
mendapat faktor
pendukung baik
internal maupun
eksternal seperti:
Sekolah bekerja
sama
dengan
pihak lain dinas
kesehatan misal:
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Tidak
Apabila
ya
penjelasannya?

setiap
bulan
berikan februari
dan
agustus diberikan
vitamin
A,
Jawaban:
ya
mendukung. mendapat bantuan
Sekolah bekerja sama dengan tamanan hias dari
pihak lain dinas kesehatan misal: wali murid, polisi
setiap bulan februari dan agustus sahabat
anak,
diberikan vitamin A, mendapat sponsor
misal
bantuan tamanan hias dari wali susu, vitamin dan
murid, polisi sahabat anak, sabun kesehatan.
sponsor misal susu, vitamin dan Bantuan tanaman
sabun
kesehatan.
Bantuan hias dari wali
tanaman hias dari wali murid murid
untuk
untuk memelihara bersama-sama. memelihara
bersama-sama.
18. Apakah kondisi eksternal 18. Sekolah selalu
lingkungan
sekolah mendapat
mendukung pelaksanaan dukungan
baik
pendekatan
selaras internal maupun
perkembangan
dalam eksternal.
pembelajaran
keterampilan sosial?
Ya
Tidak
Apabila tidak berikan
penjelasannya?
Jawaban: ya mendukung.
19. Apakah Bapak/Ibu pernah
menemukan ada anak yang tidak
menyukai suatu kegiatan?
Ya
Tidak
Apabila ya apa yang bapak/ibu
lakukan?
Jawaban: Pada saat ada anak
yang tidak mau belajar dengan
memberikan
motivasi
dan
dorongan serta memberikan
kelonggaran
anak
dengan
memilih
kegiatan
yang
diinginkan.

19. Pada saat ada
anak yang tidak
mau
belajar
dengan
memberikan
motivasi
dan
dorongan
serta
memberikan
kelonggaran pada
anak
dengan
memilih kegiatan
yang diinginkan.
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c. Analisis Hasil Wawancara dengan Kepala TK
1. Focus wawancara

:

pendekatan

selaras

perkembangan

dan

keterampilan sosial anak usia 4-6 tahun
2. Responden

: DAP.PEM.Kep

3. Waktu wawancara

: Jumat 21 Januari jam 11.00

4. Tempat

: TK Negeri Pembina

5. Jalannya wawancara :
No
1.

Kategori
Pertanyaan
Pendekatan
1. Bagaimana
selaras
pendapat
perkembangan
Bapak/Ibu
dan
tentang
keterampilan
pendekatan
sosial
anak
selaras
usia 4-6 tahun
perkembanga
n?

Jawaban
Suatu
bentuk
pembelajaran
yang dirancang
cukup menarik,
menyenangkan.

Analisis
Pendekatan
selaras
perkembangan
adalah
suatu
bentuk
pembelajaran
yang
cukup
menarik
dan
menyenangkan.

2. Dan
bagaiman
penerapanny
a di
TK
Bapak/Ibu?

Dengan berenang
bersama, adanya
program
pengembangan
diri
sesuai
keinginan anak.

Penerapannya
dengan
mengadakan
program
pengembangan
diri
seperti
berenang.

3.

Bagaimana
pendapat
Bapak/Ibu
tentang
pembelajaran
keterampilan
sosial pada anakanak?

Keterampilan
sosial
berhubungan
lingkungan sosial
anak
seperti
teman bermain
dan guru atau
orang
dewasa
supaya
terjalin
dengan baik.
4.
Keterampila Menjenguk
n sosial apa saja teman yang sakit,

Bahwa
pembelajaran
keterampilan
sosial
berhubungan
dengan
lingkungan
sosial anak.

Menjenguk
teman, berbagi
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2

Faktor
pendukung
dan
penghambat
dalam
penerapan
pendekatan
selaras
perkembangan
dalam
keterampilan
sosial.

yang Bapak/Ibu berbagi bekal dan bekal
dan
terapkan?
mengantri.
bermain
bersama.
5.
Dengan
Di
sesuaikan Kepala sekolah
menggunakan
dengan rencana menyerahkan
media apa ibu guru
masing- kepada
guru
menerapkan
masing
tentang media
pendekatan
yang digunkan.
selaras
perkembangan
dalam
pembelajaran
keterampilan
sosial pada anak.
6. Faktor apa saja Saya
memberi Faktor
yang mendukung semangat kerja pendukung
terlaksananya
kepada guru-guru internal yaitu
pendekatan selaras dan pembinaan sebagai ke pala
perkembangan
namun waktunya sekolah
dalam pembelajaran kadang tidak ada. memberi
keterampilan sosial Kerja
sama semangat kerja
baik
eksternal dengan orang tua. kepada
guru
maupun internal?
Namun
saya dan
tidak
berperan pembinaan.
saya
lebih Faktor
cenderung
eksternal yaitu
program
yang kerja
sama
lebih.
Misal dengan
pelaksanaan
berbagai
korban
dengan instansi
lain
berkerjasama
dan orang tua.
dengan
wali
murid.
Kerja
sama
dengan
instansi lain.
7. Faktor internal Saya
anggap Dalam
dan
eksternal tidak mempunyai penerapan
lingkungan sekolah hambatan..
pendekatan
apa
saja
yang Hanya
selaras
menghambat
kesempatan
perkembangan
pelaksanaan
waktu yang tidak dalam
pendekatan selaras ada
pembelajaran
perkembangan
keterampilan
dalam pembelajaran
sosial
yaitu
keterampilan sosial
berupa belum
pada anak?
adanya
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kesempatan
atau
waktu
luang.
Sekolah hanya
berusaha
melaksanakan
program yang
di buat.

8. apa saja yang
bapak
lakukan
untuk
menjamin
mutu agar tetap
baik?

Tidak mentarget
mutu tapi hanya
melaksanakan
program itupun
kalopun berhasil
kalo
tidak
berhasil
kami
melaksanakan
evaluasi.

9. Apakah semua
guru
di
TK
Bapak/Ibu
berkualifikasi
pendidikan
S1
PGPAUD?
10. Penialaian apa
yang digunakan di
TK Bapak/Ibu?

2 guru masih D2
dan 5 guru yang
lain sudah S1
PAUD.

Sebagian besar
guru
berpendidikan
S1 PAUD.

Kartu
bantu
penilaian dan alat
penilaian antara
lain: percakapan,
penugasan,
observasi, catatan
anekdot, unjuk
kerja, dan hasil
kerja
11. Kurikulum apa Kurikulum 2004
yang digunakan di
TK Bapak/Ibu?

Dengan kartu
bantu penilaian
dan
alat
penilaian.

Kurikulum
yang
digunakan
KBK 2004.
12. Pelatihan atau Saya
Banyak
workshop apa saja banyakmengikuti pelatihan yang
yang pernah ibu seperti:
diikuti
ikuti?
Penyusunan
sehingga tidak
KTSP, sosialisasi bisa
permendinas no. disebutkan.
58 tahun 2009.
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d. Hasil Wawancara dengan Anak
1. Focus wawancara

: Pendekatan selaras perkembangan dan

keterampilan sosial anak usia 4-6 tahun
2. Nara sumber

: DAP.PEM-A (Aulia)

3. Waktu wawancara

: Sabtu, 15 Januari 2011 jam 10.00

4. Tempat

: TK Negeri Pembina Kabupaten Brebes

5. Jalannya wawancara :
No.
1.

Kategori

Pertanyaan

Pendekatan
1. Apakah ananda senang
selaras
disekolah disini?
perkembangan
Ya
dan
keterampilan
Tidak
sosial
anak
Jika ya kenapa?
usia 4-6 tahun Jawaban: ya. Kalau ga da
buguru baru trus ga suka
sekolah disini tapi kalau ada
bu guru baru senang.

Analisis
Anak
senang
bersekolah
karena
ada orang baru di
kelasnya.

2. Apakah ananda suka Anak suka pada
pada bu guru?
gurunya karena baik
Ya
dan tidak galak.
Tidak
Jika ya apa alasannya?
Jawaban: ya. Suka tapi yang
lebih senang sama bu Siti ada
bu guru baru. Soalnya aulia
kangen sama bu guru baru. Bu
Siti dan bu Nike baik ga galak.
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3. Apakah ananda senang Anak
disekolah disini?
bersekolah.
Ya

senang

Tidak
Jika tidak kenapa?
Jawaban: ya.

4. Apakah ananda bebas Anak diperbolahkan
memilih kegiatan yang memilih kegiatan.
disenangi?
Ya
Tidak
Jika ya kegiatan dalam
pembelajaran apa yang
disenangi?
Jawaban: ya. Senangnya kalau
belajar menempel kupu-kupu
indah sekali aulia senang
liatnya. Seneng warna-warni

5. Apakah ananda senang Anak
senang
bermain kelompok ?
bermain bersama.
Ya
Tidak
Apabila ya permainan
apa yang disenangi?
Jawaban: ya. Kalau ga da yang
nakali aulia, aulia senang.
Main ayunan, ayunan puterputeran, sama Putri, Lia, Sifa,
Mba Oca, Bening, Dewi.
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6. Apakah
ada
yang Anak
ananda tidak senangi di bersekolah.
sekolah?
Ya

senang

Tidak
Apabila ya apa yang
ananda tidak senangi
disekolah ini?
Jawaban: tidak ada.
7. Apakah ananda di Anak tidak di tunggu
tunggu kalau sekolah?
oleh ibunya.
Ya
Tidak
Apabila ya di tunggu
siapa?
Jawaban:
tidak
ditunggu.
Rumahnya di saditan indah
namanya brebes.
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Lampiran II
a. HASIL OBSERVASI GURU KELOMPOK A PELAKSANAAN
PENDEKATAN SELARAS DALAM PEMBELAJARAN
KETERAMPILAN SOSIAL DI TK NEGERI PEMBINA BREBES
Hari / Tanggal : 10 Januari 2011 sampai dengan 23 Januari 2011
Nara Sumber : DAP.PEM.G-A
NO

Indikator

Hasil Pengamatan
Selaras

1.

2.

3.

4.

Dalam
pembelajaran
semua
aspek
perkembangan
pada anak saling
terkait.

Adanya catatan
urutan
pertumbuhan
dan perubahan
yang
terjadi
pada anak.
Adanya
perlakuan secara
bervariasi antara
anak yang satu
dengan
anak
lainnya.

Memberikan
pengalaman
awal pada anak
terhadap

Tidak
Selaras
V

V

V

V

Keterangan

Dalam pembuatan SKH
tidak
semua
aspek
perkembangan
anak
tercantum
terutama
indikator sosial, lebih
sering adalah lingkup
perkembangan
kognitif,
fidik motorik, seni, bahasa
sehingga tidak integratif.
Guru mempunyai buku
catatan pertumbuhan anak.
Adapun penulisan dan
pengukuran
dilakukan
secara berkala di dalam
buku UKS.
Guru
dalam
memperlakukan anak didik
bervariasi.
Walaupun
untuk
anak
yang
berkebutuhan
khusus
kurikulumnya disamakan
karena belum dibuat.
Guru
setiap
hari
memberikan kegiatan yang
baru kepada anak guna
memberikan pengalaman

108

5.

6.

7.

perkembangan
anak
secara
individual

terhadap
perkembangan
secara individual.

Program belajar
yang
berorientasi
pada
perkembangan
anak
memberikan
kesempatan
kepada
anak
untuk
memperluas dan
memperdalam
pengetahuan
perilakunya
dengan memberi
pengalaman
langsung
dan
membantu anak
memperoleh
pengalaman
simbolik dengan
menampilkan
pengalamannya
melalui berbagai
media

Guru dalam memberikan
kegiatan kadang terlalu
sulit bagi anak sehingga
anak
tidak
mampu
mengerjakan sendiri dan
akhirnya minta tolong
kepada guru. Contohnya
kegiatan
mengejakan
majalah.
Dimana
kegiatannya tidak sesuai
perkembangan anak.

Guru
memberikan
kesempatan
anak
untuk
praktek
keterampilan
sosial
yang
diperoleh
Guru
dalam
pelaksanaan
menggunakan
metode bermain
sambil belajar

V

V

V

Pada saat pembelajaran
anak diberi kesempatan
untuk bertanya.

Pembelajaran
yang
diterampkan menggunakan
area
sambil
bermain.
Namun
kadang
menggunakan majalah.
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8.

9.

10.

11.

12.

Guru
menyediakan
lingkungan yang
sehat, aman dan
menyediakan
makanan yang
baik.

Guru memenuhi
semua
kebutuhan fisik
dan sosial anak.

V

V

Guru
menyiapkan
perencanaan
dahulu sebelum
mengajar.

Anak
dibebaskan
memilih
aktivitas sendiri

Dilihat dari sarana dan
prasarana yang dimiliki
sekolah guru memnuhi
kebutuhan fisik anak.

V

Dalam
pembuatan
kurikulum
sekolah
dirancang untuk
mengembangka
n pengetahuan
dan
keterampilan
seluruh
area
perkembangan
fisik,
sosial,
emosional dan
intelektual dan
membantu anak
belajar
menetapkan
pondasi untuk
pembelajaran
seumur hidup.

V

V

Lingkungan TK Negeri
Pembina aman, namun
anak dibiarkan makan
bekal berupa makanan
ringan
yang
banyak
mengandung
penyedap
rasa.

TK
Negeri
Pembina
membuat
kurikulum
sendiri namun guru belum
menyusun kurikulum yang
baru sesuai Permendiknas
No. 58 Tahun 2009 masih
menggunakan KBK 2004.
Dalam perencanaan guru
tidak memasukkan aspek
secara keseluruhan.

Kadang guru membuat
perencanaan dahulu namun
kadang tidak. Pada pagi
hari disaat anak senam
guru baru menyiapkan
media.
Anak dibebaskan memilih
aktivitas sendiri.
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dan
mengerjakan
kegiatan sendiri.
13.

14.

15.

16.

17.

Materi
pembelajaran
bersifat konkret,
riil dan relevan.
Guru melakukan
pencatatan
evaluasi
pembelajaran.

Adanya
pengelompokka
n umur sesuai
dengan
kapasitas kelas
serta
jumlah
guru
yang
mengajar.

Sekolah
menganggap
orang
tua
sebagai
mitra
dalam
proses
pendidikan.

Guru bergerak
diantara
kelompok dan
individu
guna
memfasilitasi
keterlibatan
anak
pada
materi
dan
aktivitas.

V

V

V

V

V

Materi
pembelajaran
bersifat konkret.

Guru
melakukan
pencatatan evaluasi baik
secara lisan dan dicatat
dibuku SKH serta buku
format penilaian.
Di sekolah tersebut anak
didiknya
dijadikan
2
kelompok. Umur 4 sampai
5 tahun di kelompok A
sedangkan 5 sampai 6
tahun di kelompok B.
Dengan jumlah rasio anak
sesuai
dengan
luas
ruangan.
Adanya kerja sama antara
orang tua dengan pihak
sekolah terbukti dengan
adanya rapat sebelum
melaksanakan
suatu
kegiatan dan bantuan dari
orang tua pada kegiatan
qurban pada hari raya Idul
Adha.

Pada saat anak sedang
melaksanakan
kegiatan
guru
mengajukan
pertanyaan, memberikan
anjuran, atau menambah
materi atau ide-ide lebih
kompleks.
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18.

19.

20.

Guru mengakui
bahwa
ada
beberapa
jawaban
dari
anak.
Guru
memfasilitasi
perkembangan
kontrol diri pada
anak-anak
dengan
menggunakan
tehnik pedoman
positif.
Guru
berkualifikasi
pendidikan
sesuai
untuk
anak usia 4
sampai 6 tahun.

Dari

data

di

atas

Pada saat pembelajaran
kegiatan tanya jawab guru
menerima lebih dari satu
jawaban.

V

V

Dengan
pemodelan
perilaku dan dorongan
guru
mencontohkan
perilaku
positif
yang
diharapkan.

Guru
tersebut
sudah
berkualifikasi pendidikan
S1 PG PAUD.

V

guru

Kelompok

A

belum

sepenuhnya

mengimplementasikan pendekatan selaras perkembangan dalam pembelajaran
keterampilan sosial.
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b. HASIL OBSERVASI GURU KELOMPOK B PELAKSANAAN
PENDEKATAN SELARAS PEMBELAJARAN KETERAMPILAN
SOSIAL DI TK NEGERI PEMBINA BREBES
Hari / Tanggal : 10 Januari 2011 sampai dengan 23 Januari 2011
Nara Sumber : DAP.PEM.G-B
NO

Indikator

Hasil Pengamatan
Selaras

1.

2.

3.

4.

Dalam
pembelajaran
semua
aspek
perkembangan
pada anak saling
terkait.

Adanya catatan
urutan
pertumbuhan
dan perubahan
yang
terjadi
pada anak.
Adanya
perlakuan secara
bervariasi antara
anak yang satu
dengan
anak
lainnya.

Memberikan
pengalaman
awal pada anak
terhadap
perkembangan
anak
secara

Tidak
Selaras
V

V

V

V

Keterangan

Dalam pembuatan SKH
tidak
semua
aspek
perkembangan
anak
tercantum
terutama
indikator sosial, lebih
sering adalah lingkup
perkembangan
kognitif,
fidik motorik, seni, bahasa
sehingga tidak integratif.
Guru mempunyai buku
catatan pertumbuhan anak.
Adapun penulisan dan
pengukuran
dilakukan
secara berkala di dalam
buku UKS.
Guru
dalam
memperlakukan anak didik
bervariasi.
Walaupun
untuk
anak
yang
berkebutuhan
khusus
kurikulumnya disamakan
karena belum dibuat.
Guru
setiap
hari
memberikan kegiatan yang
baru kepada anak guna
memberikan pengalaman
terhadap
perkembangan
secara individual.
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individual
5.

6.

7.

8.

Program belajar
yang
berorientasi
pada
perkembangan
anak
memberikan
kesempatan
kepada
anak
untuk
memperluas dan
memperdalam
pengetahuan
perilakunya
dengan memberi
pengalaman
langsung
dan
membantu anak
memperoleh
pengalaman
simbolik dengan
menampilkan
pengalamannya
melalui berbagai
media
Guru
memberikan
kesempatan
anak
untuk
praktek
keterampilan
sosial
yang
diperoleh
Guru
dalam
pelaksanaan
menggunakan
metode bermain
sambil belajar

Guru
menyediakan

V

Guru dalam memberikan
kegiatan kadang terlalu
sulit bagi anak sehingga
anak
tidak
mampu
mengerjakan sendiri dan
akhirnya minta tolong
kepada guru. Contohnya
kegiatan
mengejakan
majalah.
Dimana
kegiatannya tidak sesuai
perkembangan anak.

Pada saat pembelajaran
anak diberi kesempatan
untuk bertanya.

V

Pembelajaran
yang
diterampkan menggunakan
area
sambil
bermain.
Namun
kadang
menggunakan majalah.

V

V

Lingkungan TK
Pembina aman,

Negeri
namun
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lingkungan yang
sehat, aman dan
menyediakan
makanan yang
baik.

9.

10.

11.

12.

Guru memenuhi
semua
kebutuhan fisik
dan sosial anak.

anak dibiarkan makan
bekal berupa makanan
ringan
uang
banyak
mengandung
penyedap
rasa.

Dalam
pembuatan
kurikulum
sekolah
dirancang untuk
mengembangka
n pengetahuan
dan
keterampilan
seluruh
area
perkembangan
fisik,
sosial,
emosional dan
intelektual dan
membantu anak
belajar
menetapkan
pondasi untuk
pembelajaran
seumur hidup.

V

Guru
menyiapkan
perencanaan
dahulu sebelum
mengajar.

Anak
dibebaskan
memilih
aktivitas sendiri
dan
mengerjakan

Dilihat dari sarana dan
prasarana yang dimiliki
sekolah guru memnuhi
kebutuhan fisik anak.

V

V

V

TK
Negeri
Pembina
membuat
kurikulum
sendiri namun guru belum
menyusun kurikulum yang
baru sesuai Permendiknas
No. 58 Tahun 2009 masih
menggunakan KBK 2004.
Dalam perencanaan guru
tidak memasukkan aspek
secara keseluruhan.

Kadang guru membuat
perencanaan dahulu namun
kadang tidak. Pada pagi
hari disaat anak senam
guru baru menyiapkan
media.
Anak dibebaskan memilih
aktivitas sendiri.

115

kegiatan sendiri.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

Materi
pembelajaran
bersifat konkret,
riil dan relevan.
Guru melakukan
pencatatan
evaluasi
pembelajaran.

Adanya
pengelompokka
n umur sesuai
dengan
kapasitas kelas
serta
jumlah
guru
yang
mengajar.

Sekolah
menganggap
orang
tua
sebagai
mitra
dalam
proses
pendidikan.

Guru bergerak
diantara
kelompok dan
individu
guna
memfasilitasi
keterlibatan
anak
pada
materi
dan
aktivitas.
Guru mengakui
bahwa
ada

V

V

V

V

V

V

Materi
pembelajaran
bersifat konkret.

Guru
melakukan
pencatatan evaluasi baik
secara lisan dan dicatat
dibuku SKH serta buku
format peilaian.
Di sekolah tersebut anak
didiknya
dijadikan
2
kelompok. Umur 4 sampai
5 tahun di kelompok A
sedangkan 5 sampai 6
tahun di kelompok B.
Dengan jumlah rasio anak
sesuai
dengan
luas
ruangan.
Adanya kerja sama antara
orang tua dengan pihak
sekolah terbukti dengan
adanya rapat sebelum
melaksanakan
suatu
kegiatan dan pembuatan
taman sekolah dengan
mengumpulkan tanaman
dari orang tua wali murid.

Pada saat anak sedang
melaksanakan
kegiatan
guru
mengajukan
pertanyaan, memberikan
anjuran, atau menambah
materi atau ide-ide lebih
kompleks.

Pada saat pembelajaran
kegiatan tanya jawab guru
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beberapa
jawaban
anak.
19.

20.

Guru
memfasilitasi
perkembangan
kontrol diri pada
anak-anak
dengan
menggunakan
tehnik pedoman
positif.
Guru
berkualifikasi
pendidikan
sesuai
untuk
anak usia 4
sampai 6 tahun.

Dari

data

menerima lebih dari satu
jawaban.

dari

di

atas

V

Dengan
pemodelan
perilaku dan dorongan
guru
mencontohkan
perilaku
positif
yang
diharapkan.

V

Guru
tersebut
sudah
berkualifikasi pendidikan
S1 PG PAUD.

guru

Kelompok

B

belum

sepenuhnya

mengimplementasikan pendekatan selaras perkembangan dalam pembelajaran
keterampilan sosial.
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c. CATATAN OBSERVASI DI TK NEGERI PEMBINA BREBES :
Pada hari ini saya mengunjungi TK Negeri Pembina dan melakukan
observasi di kelompok A. Setelah 2 minggu tidak bertemu, ternyata anak-anak TK
negeri Pembina masih ingat dengan saya dan langsung bersalaman dan menyapa
saya. Pada pagi itu guru cuaca cukup mendung sehingga anak-anak langsung
masuk ke kelas dan melakukan senam. Disaat senam guru pendamping memberi
motivasi supaya lebih semangat sedangkan guru inti menyiapkan media yang akan
digunakan untuk kegiatan pembelajaran.

Ada 2 anak yang anak tidak mau

mengikuti senam walaupun guru sudah memberi motivasi, namun akhirnya
membiarkan. Setelah senam guru langsung melaksanakan kegiatan awal yang
berupa berbagi cerita dan bercakap-cakap. Ada beberapa anak yang maju untuk
bercerita pengalamannya dan yang lain mendengarkan. Anak-anak juga aktif
bercakap-cakap dan dilanjutkan dengan menerangkan kegiatan inti. Selama guru
menerangkan ada beberapa anak yang bercanda dan guru menegur untuk diam
supaya mendengarkan guru. Kegiatanya berupa mengecap dengan pelepah pisang,
menghubungkan gambar dan tulisan, menggambar benda tempat air sebanyak 5
buah dan menulis nama bendanya. Diantara kegiatan anak mengalami kesulitan
pada waktu menggambar tempat dan memberi nama. Sempat guru memaksa
kepada anak menggambar dan menulis nama bendanya. Begitu juga pada kegiatan
akhir yaitu melakukan percobaan sirup merah dicampurkan dengan susu. Anak
tidak dilibatkan dalam proses percobaan. Guru meminta semua anak untuk
mengucapkan satu persatu. Dan ada anak yang harus mengulang 2 kali karena
ucapanya salah. ( catatan observasi: Selasa, 22 Februari 2011).
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d. Hasil Observasi Pencapaian Indikator Keterampilan Sosial Anak
Kelompok A (DAP.PEM.A) Di TK Negeri Pembina Brebes
Indikator I: Mau berbagi, mau menolong dan membantu teman.
Kode Subjek

Tercapai

DAP.PEM.A.I-1

V

Tidak
Tercapai
-

DAP.PEM.A.I-2

V

-

DAP.PEM.A.I-3

V

-

DAP.PEM.A.I-4

V

-

DAP.PEM.A.I-5

V

-

DAP.PEM.A.I-6

V

-

DAP.PEM.A.I-7

V

-

DAP.PEM.A.I-8

V

-

DAP.PEM.A.I-9

V

-

DAP.PEM.A.I-10

V

-

Keterangan
Ananda mau berbagi bekal dengan
temannya dan mau bekerja sama
dengan teman dalam kelompok ketika
melakukan
kegiatan
kelompok
membuat kolase.
Walaupun bisa dikatakan anak yang
pendiam ananda mau bekerja sama
membuat kolase bersama.
Ananda mau berbagi makanan,
meminjamkan mainan dan mau
bekerja sama membuat kolase
bersama.
Disaat bermain ananda bermain
bersama dan mau meinjamkan
mainan. Saat pembelajaran Ananda
mau bekerja sama membuat kolase
bersama.
Walaupun ananda selalu ingin
bersama Atha, tetapi saat kegiatan
kelompok ananda maun bekerja sama
dengan yang lain.
Ananda termasuk anak yang lincah
senang bermain bersama dan mau
bekerja sama membuat kolase
bersama.
Ananda saat pembelajaran mau
bekerja sama membuat kolase
bersama sampai selesai.
Saat waktu makan bekal dengan
senang
Ananda
membagi
makanannya kepada teman yang lain
dan mau bekerja sama membuat
kolase bersama.
Ananda setiap hari bermain bersama
dengan yang lain, mau meminjamkan
mainannya dan mau bekerja sama
membuat kolase bersama.
Ananda senang bermain besama,
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DAP.PEM.A.I-11

V

-

DAP.PEM.A.I-12

V

-

DAP.PEM.A.I-13

V

-

DAP.PEM.A.I-14

V

-

DAP.PEM.A.I-15

V

-

DAP.PEM.A.I-16

V

-

DAP.PEM.A.I-17

V

DAP.PEM.A.I-18

V

-

DAP.PEM.A.I-19

-

V

DAP.PEM.A.I-20

V

-

DAP.PEM.A.I-21

V

-

DAP.PEM.A.I-22

V

-

DAP.PEM.A.I-23

V

-

berbagi makanan dan mau bekerja
sama membuat kolase bersama.
Ananda mempunyai banyak teman
saat bermain dan mau bekerja sama
membuat kolase bersama.
Ananda mau membantu merapikan
mainan dan
mau bekerja sama
membuat kolase bersama.
Ananda mau bekerja sama membuat
kolase bersama.
Ananda masih belum mau melakukan
kegiatan namun ananda mau bermain
bermain bersama yang lain dan
berbagi mainan.
Ananda senang bermain dengan siapa
saja dan berbagi makanan.
Ananda senang bermain bermain
bersama dan mau berbagi mainan
serta mau bekerja sama membuat
kolase bersama.
Walaupun sebelumnya ananda tidak
mau berbagi makanan namun setelah
Ananda di beri penjelasan ananda
mau berbagi jajan dan mau bekerja
sama membuat kolase bersama.
Ananda kadang meminta jajan sama
temannya namun ananda juga maun
berberi jajan sama temannya dan
bekerja sama membuat kolase
bersama.
Ananda tidak boleh teman yang lain
meminjam mainannya.
Ananda mau bertukar mainan saat
bermain puzzle dan mau bekerja
sama membuat kolase bersama.
Ananda mau bermain bersama dan
mau bekerja sama membuat kolase
bersama.
Ananda mau berbagi jajan dan maun
meminjamkan gunting miliknya serta
mau bekerja sama membuat kolase
bersama.
Ananda kadang sering bercanda saat
guru menerangkan namun ananda
mau bekerja sama membuat kolase
bersama.
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DAP.PEM.A.I-24

V

DAP.PEM.A.I-25

V

-

DAP.PEM.A.I-26

V

-

DAP.PEM.A.I-27

V

-

DAP.PEM.A.I-28

V

-

Ananda tidak mau berbagi makanan
dengan teman-temannya.
Ananda adalah anak mau bekerja
sama membuat kolase bersama dan
bermain bersama.
Ananda senang bernyanyi, bermain
bersama dan mau bekerja sama
membuat kolase bersama.
Ananda mau bekerja sama membuat
kolase
bersama
dan
mau
meminjamkan mainannnya.
Ananda mau bekerja sama membuat
kolase bersama dan bermain bersama.

Dari data observasi di atas dapat dianalisis bahwa anak kelompok A TK
Pembina masih ada yang belum mau berbagi dengan teman-temannya.

Indikator II: Menunjukkan antusiasme dalam melakukan permainan
kompetitif secara positif.
Kode Subjek

Tercapai

DAP.PEM.A.II-1

V

Tidak
Tercapai
-

DAP.PEM.A.II-2

V

-

DAP.PEM.A.II-3

V

-

DAP.PEM.A.II-4

V

DAP.PEM.A.II-5

V

-

DAP.PEM.A.II-6

V

-

DAP.PEM.A.II-7

V

-

Keterangan
Ananda ikut membuat keputusan
ketika bermain dengan teman sebaya
misal: memutuskan siapa yang
memulai bermain.
Ananda mau mengalah menerima
keputusan dari teman-teman.
Ananda memutuskan untuk secara
bergantian saat bermain balok.
Ananda memilih bermain balok
sendiri dibanding bersama temantemanya.
Ananda
senang
saat
bermain
permainan undar bersama temantemannya.
Ananda selalu antusias setiap bermain
bersama-sama
dalam
permainan
apapun.
Ananda selalu antusias setiap bermain
bersama-sama
dalam
permainan
apapun.
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DAP.PEM.A.II-8

V

DAP.PEM.A.II-9

V

-

DAP.PEM.A.II-10

V

-

DAP.PEM.A.II-11

V

-

DAP.PEM.A.II-12

-

V

DAP.PEM.A.II-13

V

-

DAP.PEM.A.II-14

V

-

DAP.PEM.A.II-15

V

-

DAP.PEM.A.II-16

V

-

DAP.PEM.A.II-17

V

-

DAP.PEM.A.II-18

V

-

DAP.PEM.A.II-19

V

-

DAP.PEM.A.II-20

-

V

DAP.PEM.A.II-21

V

-

DAP.PEM.A.II-22

V

-

DAP.PEM.A.II-23

V

-

Ananda tidak mau mengerjakan
kegiatan yang diberikan guru kalau
bersama teman lain.
Ananda selalu antusias setiap bermain
bersama-sama
dalam
permainan
apapun.
Ananda selalu antusias setiap bermain
bersama-sama
dalam
permainan
apapun.
Ananda selalu antusias setiap bermain
bersama-sama
dalam
permainan
apapun.
Suka bertengkar saat bermain
bersama.
Ananda selalu antusias setiap bermain
bersama-sama
dalam
permainan
apapun.
Ananda selalu antusias setiap bermain
bersama-sama
dalam
permainan
apapun.
Ananda selalu antusias setiap bermain
bersama-sama
dalam
permainan
apapun.
Ananda selalu antusias setiap bermain
bersama-sama
dalam
permainan
apapun.
Ananda selalu antusias setiap bermain
bersama-sama
dalam
permainan
apapun.
Ananda selalu antusias setiap bermain
bersama-sama
dalam
permainan
apapun.
Ananda selalu antusias setiap bermain
bersama-sama
dalam
permainan
apapun.
Ananda tidak mau diajak setiap
bermain bersama.
Ananda selalu antusias setiap bermain
bersama-sama
dalam
permainan
apapun.
Ananda selalu antusias setiap bermain
bersama-sama
dalam
permainan
apapun.
Ananda selalu antusias setiap bermain
bersama-sama
dalam
permainan
apapun.
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DAP.PEM.A.II-24

V

-

DAP.PEM.A.II-25

V

-

DAP.PEM.A.II-26

V

-

DAP.PEM.A.II-27

V

-

DAP.PEM.A.II-28

V

-

Ananda selalu antusias setiap bermain
bersama-sama
dalam
permainan
apapun.
Ananda selalu antusias setiap bermain
bersama-sama
dalam
permainan
apapun.
Ananda selalu antusias setiap bermain
bersama-sama
dalam
permainan
apapun dan memutuskan siapa yang
bermain dahulu.
Ananda selalu antusias setiap bermain
bersama-sama
dalam
permainan
apapun.
Ananda selalu antusias setiap bermain
bersama-sama
dalam
permainan
apapun dan memutuskan siapa yang
bermain dahulu.

Dari data observasi diatas anak kelompok A TK Negeri Pembina masih
ada yang tidak mau bermain bersama dan memilih untuk bermain sendiri.

Indikator III: Mentaati aturan yang berlaku dalam suatu permainan.
Kode Subjek

Tercapai

DAP.PEM.A.III-1

V

Tidak
Tercapai
-

DAP.PEM.A.III-2

V

-

DAP.PEM.A.III-3

V

-

DAP.PEM.A.III-4

V

DAP.PEM.A.III-5

V

-

DAP.PEM.A.III-6

V

-

Keterangan
Ananda mau mentaati aturan
bermain yang telah dibuat sehingga
pada waktu bermain tidak terjadi
perselisihan.
Saat bermain papan luncur bersama
teman-teman, ananda mentaati
aturan yang berlaku yaitu sabar
menunggu giliran untuk main.
Pada waktu bermain balok membuat
kereta api bersama-sama ananda
mau merapikan kembali baloknya
bersama teman-temannya.
Ananda tidak mau merapikan
mainan.
Ananda mau mengikuti aturan
permainan.
Ananda sebelum bermain bersama
teman-teman
membuat
aturan
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DAP.PEM.A.III-7

V

-

DAP.PEM.A.III-8

V

-

DAP.PEM.A.III-9

V

-

DAP.PEM.A.III-10

V

-

DAP.PEM.A.III-11

V

-

DAP.PEM.A.III-12
DAP.PEM.A.III-13

V

V
-

DAP.PEM.A.III-14

V

-

DAP.PEM.A.III-15

V

-

DAP.PEM.A.III-16

-

V

DAP.PEM.A.III-17

V

-

DAP.PEM.A.III-18

V

-

DAP.PEM.A.III-19

V

-

DAP.PEM.A.III-20

V

-

DAP.PEM.A.III-21

V

-

DAP.PEM.A.III-22

V

-

DAP.PEM.A.III-23

V

-

DAP.PEM.A.III-24

V

-

permainannya terlebih dahulu.
Walaupun ananda mengikuti aturan
dalam bermain tetapi ananda kadang
tidak langsung berhenti bermain
saat waktu bermainnya telah habis.
Ananda
saat
bermain
mau
mengikuti aturan permainan yang
telah disepakati bersama.
Pada waktu bermain puzzle
bersama-sama
ananda
mau
merapikan kembali puzzlenya dan
mau bergantian bersama temantemannya.
Ananda mau mengikuti aturan
permainan yang dibuat bersama
Ananda mau mengikuti aturan
permainan yang dibuat bersama
Saat upacara masih suka bercanda.
Ananda mau mengikuti aturan
permainan yang dibuat bersama
Ananda mau mengikuti aturan
permainan yang dibuat bersama
Ananda mau mengikuti aturan
permainan yang dibuat bersama
Ananda saat bermain bersama
kadang seenaknya sendiri tidak
sesuai aturan.
Ananda mau mengikuti aturan
permainan yang dibuat bersama
Ananda mau mengikuti aturan
permainan yang dibuat bersama
Ananda mau mengikuti aturan
permainan yang dibuat bersama
Ananda mau mengikuti aturan
permainan yang dibuat bersama
Ananda mau mengikuti aturan
permainan yang dibuat bersama,
namun
mau
merapikan
alat
permainan setelah dihimbau oleh
guru.
Ananda mau mengikuti aturan
permainan yang dibuat bersama
Ananda mau mengikuti aturan
permainan yang dibuat bersama.
Ananda mau mengikuti aturan
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DAP.PEM.A.III-25

V

-

DAP.PEM.A.III-26

V

-

DAP.PEM.A.III-27

V

-

DAP.PEM.A.III-28

V

-

Dari data di atas dapat dianalisis

permainan yang dibuat bersama dan
mau
mengembalikan
alat
permainan.
Ananda mau mengikuti aturan
permainan yang dibuat bersama
yaitu sabar menunggu giliran.
Ananda mau mengikuti aturan
permainan yang dibuat bersama,
namun ananda kadang tidak
langsung berhenti bermain setelah
waktu bermain habis.
Ananda mau mengikuti aturan
permainan yang dibuat bersama
dengan mau berhenti bermain pada
waktunya.
Ananda mau mengikuti aturan
permainan yang dibuat bersama
yaitu sabar menunggu giliran.
bahwa anak kelompok A belum semua

dapat membuat aturan permainan dan mau melaksanakan aturan permainan.

Indikator IV: Menjaga diri sendiri dan lingkungannya.
Kode Subjek

Tercapai

DAP.PEM.A.IV-1

V

Tidak
Tercapai
-

DAP.PEM.A.IV-2

V

-

DAP.PEM.A.IV-3

V

-

DAP.PEM.A.IV-4

-

V

Keterangan
Setiap hari menyapa dan memberi
salam pada guru maupun saya.
Ananda
terbiasa
membuang
sampah pada tempatnya, dan
menjaga barang milik orang lain
dengan
berhati-hati
saat
menggunakan barang orang lain.
Setiap hari menyapa dan memberi
salam kepada guru dan saya
sebagai orang baru. Ananda
meminta
izin
saat
mau
menggunakan
pensil
milik
temannya.
Ananda
berani
mengadukan
kepada guru saat ada teman yang
mengganggunya saat bermain.
Saat makan bekal tidak mau
membuang bungkusnya.

125

DAP.PEM.A.IV-5

V

-

DAP.PEM.A.IV-6

-

V

DAP.PEM.A.IV-7

V

-

DAP.PEM.A.IV-8

V

-

DAP.PEM.A.IV-9

V

-

DAP.PEM.A.IV-10

-

V

DAP.PEM.A.IV-11

V

-

DAP.PEM.A.IV-12

V

-

DAP.PEM.A.IV-13

V

-

DAP.PEM.A.IV-14

V

-

DAP.PEM.A.IV-15

V

-

Setiap hari ananda menyapa dan
memberi salam pada guru dan
saya dan ananda mau meminta
izin saat meminjam benda milik
temannya dan menjaga dengan
baik.
Ananda tidak mau merapikan
kelas saat jadwal piketnya.
Setiap hari ananda menyapa dan
memberi salam pada guru dan
saya dan terbiasa membuang
sampah pada tempatnya..
Setiap hari ananda menyapa dan
memberi salam pada guru dan
saya dan ananda mau meminta
izin saat meminjam benda milik
temannya dan menjaga dengan
baik.
Setiap hari ananda menyapa dan
memberi salam pada guru dan
saya dan berani mengadu ketika
ada yang mengganggu saat
bermain.
Tidak mau menjawab salam
hanya diam.
Setiap hari ananda menyapa dan
memberi salam pada guru dan
saya dan berani mengadu ketika
ada yang mengganggu saat
bermain.
Setiap hari ananda menyapa dan
memberi salam pada guru dan
saya dan terbiasa membuang
sampah pada tempatnya..
Setiap hari ananda menyapa dan
memberi salam pada guru dan
saya.
Setiap hari ananda menyapa dan
memberi salam pada guru dan
saya dan berani mengadu ketika
ada yang mengganggu saat
bermain..
Setiap hari ananda menyapa dan
memberi salam pada guru dan
saya dan terbiasa membuang
sampah pada tempatnya..
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DAP.PEM.A.IV-16

V

-

DAP.PEM.A.IV-17

V

-

DAP.PEM.A.IV-18

V

-

DAP.PEM.A.IV-19

V

-

DAP.PEM.A.IV-20

V

-

DAP.PEM.A.IV-21

V

-

DAP.PEM.A.IV-22

V

-

DAP.PEM.A.IV-23

V

-

DAP.PEM.A.IV-24

V

-

DAP.PEM.A.IV-25

V

-

DAP.PEM.A.IV-26

V

-

Setiap hari ananda menyapa dan
memberi salam pada guru dan
saya.
Setiap hari ananda menyapa dan
memberi salam pada guru dan
saya.
Setiap hari ananda menyapa dan
memberi salam pada guru dan
saya dan berani mengadu ketika
ada yang mengganggu saat
bermain..
Setiap hari ananda menyapa dan
memberi salam pada guru dan
saya dan terbiasa membuang
sampah pada tempatnya..
Setiap hari ananda menyapa dan
memberi salam pada guru dan
saya.
Setiap hari ananda menyapa dan
memberi salam pada guru dan
saya dan berani mengadu ketika
ada yang mengganggu saat
bermain..
Setiap hari ananda menyapa dan
memberi salam pada guru dan
saya dan terbiasa membuang
sampah pada tempatnya..
Setiap hari ananda menyapa dan
memberi salam pada guru dan
saya dan ananda mau meminta
izin saat meminjam benda milik
temannya dan menjaga dengan
baik.
Setiap hari ananda menyapa dan
memberi salam pada guru dan
saya dan berani mengadu ketika
ada yang mengganggu saat
bermain.
Setiap hari ananda menyapa dan
memberi salam pada guru dan
saya dan terbiasa membuang
sampah pada tempatnya.
Setiap hari ananda menyapa dan
memberi salam pada guru dan
saya dan ananda mau meminta
izin saat meminjam benda milik
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temannya dan menjaga dengan
baik.
DAP.PEM.A.IV-27
V
Masih suka buang bungkus jajan
sembarangan.
DAP.PEM.A.IV-28
V
Setiap hari ananda menyapa dan
memberi salam pada guru dan
saya.
Dari data observasi di atas tentang menjaga diri sendiri dan lingkungannya
anak kelompok A TK Negeri Pembina masih suka buang bungkus sembarangan.

Indikator V: Menghargai orang lain.
Kode Subjek

Tercapai

DAP.PEM.A.V-1

V

Tidak
Tercapai
-

DAP.PEM.A.V-2

V

-

DAP.PEM.A.V-3

-

V

DAP.PEM.A.V-4

V

-

DAP.PEM.A.V-5

V

-

DAP.PEM.A.V-6

V

-

DAP.PEM.A.V-7

V

-

DAP.PEM.A.V-8

V

-

DAP.PEM.A.V-9

V

-

Keterangan
Ananda mau berkomunikasi dengan
orang yang ditemui. Saat guru
berbicara anada juga mendengarkan.
Pada saat guru bercerita atau
menjelaskan ananda mendengarkan
dengan baik.
Tidak mau mengerjakan tapi
menertawakan hasil karya anak lain.
Pada saat pertama peneliti datang
ananda mau berkomunikasi seperti
berkenalan, menyapa dan memberi
salam dan sampai akhirnya mau
bercanda, bercerita dan meminta
tolong.
Ananda mau berkomunikasi dengan
orang yang ditemui. Saat guru
berbicara anada juga mendengarkan
Pada saat guru bercerita atau
menjelaskan ananda mendengarkan
dengan baik.
Pada saat pertama peneliti datang
ananda mau berkomunikasi seperti
berkenalan, menyapa dan memberi
salam dan sampai akhirnya mau
bercanda, bercerita dan meminta
tolong.
Pada saat istirahat ananda mau
mengajak teman untuk bermain.
Ananda mau berkomunikasi dengan
orang yang ditemui. Saat guru
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DAP.PEM.A.V-10

V

-

DAP.PEM.A.V-11

-

V

DAP.PEM.A.V-12

V

-

DAP.PEM.A.V-13

V

-

DAP.PEM.A.V-14

-

V

DAP.PEM.A.V-15

V

-

DAP.PEM.A.V-16

V

-

DAP.PEM.A.V-17

V

-

DAP.PEM.A.V-18

V

-

DAP.PEM.A.V-19

V

-

DAP.PEM.A.V-20
DAP.PEM.A.V-21

V

V
-

DAP.PEM.A.V-22

V

-

DAP.PEM.A.V-23

V

-

DAP.PEM.A.V-24

V

-

berbicara anada juga mendengarkan
Pada saat guru bercerita atau
menjelaskan ananda mendengarkan
dengan baik.
Tidak mendengarkan guru saat
menjelaskan pembelajaran.
Pada saat pertama peneliti datang
ananda mau berkomunikasi seperti
berkenalan, menyapa dan memberi
salam dan sampai akhirnya mau
bercanda, bercerita dan meminta
tolong.
Ananda mau berkomunikasi dengan
orang yang ditemui. Saat guru
berbicara anada juga mendengarkan
Berbicara dengan teman saat teman
yang lain maju bercerita.
Pada saat istirahat ananda mau
mengajak teman untuk bermain.
Pada saat guru bercerita atau
menjelaskan ananda mendengarkan
dengan baik.
Ananda mau berkomunikasi dengan
orang yang ditemui. Saat guru
berbicara anada juga mendengarkan
Pada saat istirahat ananda mau
mengajak teman untuk bermain.
Pada saat guru bercerita atau
menjelaskan ananda mendengarkan
dengan baik.
Mengejek hasil karya anak lain.
Ananda mau berkomunikasi dengan
orang yang ditemui. Saat guru
berbicara anada juga mendengarkan
Pada saat pertama peneliti datang
ananda mau berkomunikasi seperti
berkenalan, menyapa dan memberi
salam dan sampai akhirnya mau
bercanda, bercerita dan meminta
tolong.
Pada saat istirahat ananda mau
mengajak teman untuk bermain.
Pada saat guru bercerita atau
menjelaskan ananda mendengarkan
dengan baik.
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DAP.PEM.A.V-25

V

-

DAP.PEM.A.V-26

-

V

DAP.PEM.A.V-27

V

-

DAP.PEM.A.V-28

V

-

Dari data di atas dapat dianalisis
belum semua menghargai orang lain.

Ananda mau berkomunikasi dengan
orang yang ditemui. Saat guru
berbicara anada juga mendengarkan
Bercanda bersama teman saat guru
menerangkan
Pada saat guru bercerita atau
menjelaskan ananda mendengarkan
dengan baik.
Pada saat pertama peneliti datang
ananda mau berkomunikasi seperti
berkenalan, menyapa dan memberi
salam dan sampai akhirnya mau
bercanda, bercerita dan meminta
tolong.
anak kelompok A TK Negeri Pembina
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e. Hasil Observasi Pencapaian Indikator Keterampilan Sosial Anak
Kelompok B (DAP.PEM.B)
Indikator I: Bersifat kooperatif dengan teman.
Kode Subjek

Tercapai

DAP.PEM.B.I-1
DAP.PEM.B.I-2

V

Tidak
Tercapai
V
-

DAP.PEM.B.I-3

V

-

DAP.PEM.B.I-4

V

-

DAP.PEM.B.I-5
DAP.PEM.B.I-6

V

V
-

DAP.PEM.B.I-7

V

-

DAP.PEM.B.I-8

V

-

DAP.PEM.B.I-9

V

-

DAP.PEM.B.I-10

V

-

DAP.PEM.B.I-11

V

-

DAP.PEM.B.I-12

V

-

Keterangan
Ananda bermin sendiri
Setiap hari ananda bermain bersama
temannya
dengan
membentuk
sebuah kelompok.
Ananda setiap hari bermain bersama
dengan teman sekelas dan mengajak
teman untuk bermain waktu
istirahat.
Ananda setiap hari bermain bersama
dengan teman sekelas dan mengajak
teman untuk bermain waktu
istirahat.
Tidak mau berbagi mainan.
Ananda setiap hari bermain bersama
dengan teman sekelas dan mengajak
teman untuk bermain waktu
istirahat.
Ananda setiap hari bermain bersama
dengan teman sekelas dan mengajak
teman untuk bermain waktu
istirahat.
Ananda setiap hari bermain bersama
dengan teman sekelas dan mengajak
teman untuk bermain waktu
istirahat.
Ananda setiap hari bermain bersama
dengan teman sekelas dan mengajak
teman untuk bermain waktu
istirahat.
Ananda setiap hari bermain bersama
dengan teman sekelas dan mengajak
teman untuk bermain waktu
istirahat.
Ananda setiap hari bermain bersama
dengan teman sekelas dan mengajak
teman untuk bermain waktu
istirahat.
Ananda setiap hari bermain bersama
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DAP.PEM.B.I-13

V

-

DAP.PEM.B.I-14

V

-

DAP.PEM.B.I-15

V

-

DAP.PEM.B.I-16

V

-

DAP.PEM.B.I-17

V

-

DAP.PEM.B.I-18

V

DAP.PEM.B.I-19

-

V

DAP.PEM.B.I-20

V

-

DAP.PEM.B.I-21

V

-

DAP.PEM.B.I-22
DAP.PEM.B.I-23

V

V
-

DAP.PEM.B.I-24

V

-

dengan teman sekelas dan mengajak
teman untuk bermain waktu
istirahat.
Ananda setiap hari bermain bersama
dengan teman sekelas dan mengajak
teman untuk bermain waktu istirahat
dan mengerjakan kegiatan.
Ananda setiap hari bermain bersama
dengan teman sekelas dan mengajak
teman untuk bermain waktu
istirahat.
Ananda setiap hari bermain bersama
dengan teman sekelas dan mengajak
teman untuk bermain waktu
istirahat.
Ananda setiap hari bermain bersama
dengan teman sekelas dan mengajak
teman untuk bermain waktu
istirahat.
Ananda setiap hari bermain bersama
dengan teman sekelas dan mengajak
teman untuk bermain waktu
istirahat.
Walaupun ananda dikategorikan
anak yang suka jail namun Ananda
setiap hari bermain bersama dengan
teman sekelas dan mengajak teman
untuk bermain waktu istirahat.
Mau menang sendiri saat bermain
akirnya bertengkar.
Ananda setiap hari bermain bersama
dengan teman sekelas dan mengajak
teman untuk bermain waktu
istirahat.
Ananda setiap hari bermain bersama
dengan teman sekelas dan mengajak
teman untuk bermain waktu
istirahat.
Saat bermain mau menang sendiri.
Ananda setiap hari bermain bersama
dengan teman sekelas dan mengajak
teman untuk bermain waktu
istirahat.
Ananda setiap hari bermain bersama
dengan teman sekelas dan mengajak
teman untuk bermain waktu
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DAP.PEM.B.I-25

V

-

DAP.PEM.B.I-26

-

V

DAP.PEM.B.I-27

V

-

DAP.PEM.B.I-28

V

-

DAP.PEM.B.I-29

V

-

DAP.PEM.B.I-30

V

-

istirahat.
Ananda setiap hari bermain bersama
dengan teman sekelas dan mengajak
teman untuk bermain waktu
istirahat.
Anak lain tidak boleh meminjam
mainannya.
Ananda setiap hari bermain bersama
dengan teman sekelas dan mengajak
teman untuk bermain waktu
istirahat.
Ananda setiap hari bermain bersama
dengan teman sekelas dan mengajak
teman untuk bermain waktu
istirahat.
Ananda setiap hari bermain bersama
dengan teman sekelas dan mengajak
teman untuk bermain waktu
istirahat.
Ananda setiap hari bermain bersama
dengan teman sekelas dan mengajak
teman untuk bermain waktu
istirahat.

Dari data observasi tentang sikap kooperatif anak dengan teman dapat dianalisis
bahwa anak kelompok B belum mau bermain bersama.
Indikator II: Menunjukkan sikap toleran.
Kode Subjek

Tercapai

DAP.PEM.B.II-1

V

Tidak
Tercapai
-

DAP.PEM.B.II-2

-

V

DAP.PEM.B.II-3

V

-

DAP.PEM.B.II-4

V

-

DAP.PEM.B.II-5

V

-

Keterangan
Ananda
membantu
temannya
mengerjakan kegiatan pada waktu
kegiatan menempel.
Tidak mau berbagi lem saat
pembelajaran.
Ananda
mau
meminjamkan
barangnya kepada temannya dan mau
berbagi lem.
Ananda
mau
meminjamkan
barangnya kepada temannya dan mau
berbagi lem.
Ananda
mau
meminjamkan
barangnya kepada temannya dan mau
berbagi lem.
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DAP.PEM.B.II-6
DAP.PEM.B.II-7

V

V
-

DAP.PEM.B.II-8

V

-

DAP.PEM.B.II-9

V

-

DAP.PEM.B.II-10

V

-

DAP.PEM.B.II-11

V

-

DAP.PEM.B.II-12

V

-

DAP.PEM.B.II-13

V

-

DAP.PEM.B.II-14

V

-

DAP.PEM.B.II-15

V

-

DAP.PEM.B.II-16
DAP.PEM.B.II-17

V

V
-

DAP.PEM.B.II-18

V

-

DAP.PEM.B.II-19

V

-

DAP.PEM.B.II-20

V

-

DAP.PEM.B.II-21

V

-

DAP.PEM.B.II-22

V

-

Tidak mau meminjamkan mainanya.
Ananda
mau
meminjamkan
barangnya kepada temannya dan mau
berbagi lem.
Ananda
mau
meminjamkan
barangnya kepada temannya dan mau
berbagi lem.
Ananda
mau
meminjamkan
barangnya kepada temannya dan mau
berbagi lem.
Ananda meminjamkan penghapus
kepada temannya yang membutuhkan.
Ananda segera membuang sampah
pada tempatnya pada waktu melihat
ada sampah di westafel.
Ananda meminjamkan pensilnya
kepada temannya, yang kebetulan
milik temannya.
Ananda
mau
meminjamkan
barangnya kepada temannya dan mau
berbagi lem.
Ananda
mau
meminjamkan
barangnya kepada temannya dan mau
berbagi lem.
Ananda
mau
meminjamkan
barangnya kepada temannya dan mau
berbagi lem.
Ananda tidak mau berbagi bekal.
Ananda
mau
meminjamkan
barangnya kepada temannya dan mau
berbagi lem.
Ananda
mau
meminjamkan
barangnya kepada temannya dan mau
berbagi lem.
Ananda
mau
meminjamkan
barangnya kepada temannya dan mau
berbagi lem.
Ananda mengembalikan penghapus
yang ditemukan sesuai pemiliknya.
Ananda
mau
meminjamkan
barangnya kepada temannya dan mau
berbagi lem.
Ananda
mau
meminjamkan
barangnya kepada temannya dan mau
berbagi lem.
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DAP.PEM.B.II-23

V

-

DAP.PEM.B.II-24

V

-

DAP.PEM.B.II-25

V

-

DAP.PEM.B.II-26

V

-

DAP.PEM.B.II-27

V

-

DAP.PEM.B.II-28

V

-

DAP.PEM.B.II-29

V

-

DAP.PEM.B.II-30

V

-

Ananda
mau
meminjamkan
barangnya kepada temannya dan mau
berbagi lem.
Ananda
mau
meminjamkan
barangnya kepada temannya dan mau
berbagi lem.
Ananda
mau
meminjamkan
barangnya kepada temannya dan mau
berbagi lem.
Ananda suka membantu kalau ada
perselisihan, namun kadang tidak
mendengarkan penjelasan terlebih
dahulu tetapi langsung memarahi anak
yang dimenangis.
Ananda
mau
meminjamkan
barangnya kepada temannya dan mau
berbagi lem.
Ananda
mau
meminjamkan
barangnya kepada temannya dan mau
berbagi lem.
Ananda
mau
meminjamkan
barangnya kepada temannya dan mau
berbagi lem dan mau kerja bakti.
Ananda
mau
meminjamkan
barangnya kepada temannya dan mau
berbagi lem.

Dari data observasi data diatas dapat disimpulkan masih ada anak yang
tidak mau meminjamkan barangnya.

Indikator III: Mengenal tata krama dan sopan santun sesuai dengan nilai
sosial budaya setempat.
Kode Subjek

Tercapai

DAP.PEM.B.III-1

V

Tidak
Tercapai
-

DAP.PEM.B.III-2

V

-

Keterangan
Karena dari awal anak bersekolah
anak diajarkan meminta maaf dan
memberi maaf maka Anak terbiasa
untuk
meminta
maaf
dan
memaafkan sehingga berteman lagi
apabila terjadi masalah.
Karena dari awal anak bersekolah
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DAP.PEM.B.III-3

V

-

DAP.PEM.B.III-4

-

V

DAP.PEM.B.III-5

V

-

DAP.PEM.B.III-6

V

-

DAP.PEM.B.III-7
DAP.PEM.B.III-8

V

V
-

DAP.PEM.B.III-9

V

-

DAP.PEM.B.III-10

V

-

DAP.PEM.B.III-11

V

-

anak diajarkan meminta maaf dan
memberi maaf maka Anak terbiasa
untuk
meminta
maaf
dan
memaafkan sehingga berteman lagi
apabila terjadi masalah.
Karena dari awal anak bersekolah
anak diajarkan meminta maaf dan
memberi maaf maka Anak terbiasa
untuk
meminta
maaf
dan
memaafkan sehingga berteman lagi
apabila terjadi masalah.
Tidak mau meminta maaf setelah
membuat nangis temannya.
Karena dari awal anak bersekolah
anak diajarkan meminta maaf dan
memberi maaf maka Anak terbiasa
untuk
meminta
maaf
dan
memaafkan sehingga berteman lagi
apabila terjadi masalah.
Karena dari awal anak bersekolah
anak diajarkan meminta maaf dan
memberi maaf maka Anak terbiasa
untuk
meminta
maaf
dan
memaafkan sehingga berteman
lagi.apabila terjadi masalah.
Suka berkata kasar.
Karena dari awal anak bersekolah
anak diajarkan meminta maaf dan
memberi maaf maka Anak terbiasa
untuk
meminta
maaf
dan
memaafkan sehingga berteman lagi
apabila terjadi masalah.
Karena dari awal anak bersekolah
anak diajarkan meminta maaf dan
memberi maaf maka Anak terbiasa
untuk
meminta
maaf
dan
memaafkan sehingga berteman lagi
apabila terjadi masalah.
Karena dari awal anak bersekolah
anak diajarkan meminta maaf dan
memberi maaf maka Anak terbiasa
untuk
meminta
maaf
dan
memaafkan sehingga berteman lagi
apabila terjadi masalah.
Karena dari awal anak bersekolah
anak diajarkan meminta maaf dan
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DAP.PEM.B.III-12
DAP.PEM.B.III-13

V

V
-

DAP.PEM.B.III-14

V

-

DAP.PEM.B.III-15

V

-

DAP.PEM.B.III-16
DAP.PEM.B.III-17

V

V
-

DAP.PEM.B.III-18

V

DAP.PEM.B.III-19

V

-

DAP.PEM.B.III-20

V

-

memberi maaf maka Anak terbiasa
untuk
meminta
maaf
dan
memaafkan sehingga berteman lagi
apabila terjadi masalah.
Suka berkata kasar.
Karena dari awal anak bersekolah
anak diajarkan meminta maaf dan
memberi maaf maka Anak terbiasa
untuk
meminta
maaf
dan
memaafkan sehingga berteman lagi
apabila terjadi masalah.
Karena dari awal anak bersekolah
anak diajarkan meminta maaf dan
memberi maaf maka Anak terbiasa
untuk
meminta
maaf
dan
memaafkan sehingga berteman lagi
apabila terjadi masalah.
Karena dari awal anak bersekolah
anak diajarkan meminta maaf dan
memberi maaf maka Anak terbiasa
untuk
meminta
maaf
dan
memaafkan sehingga berteman lagi
apabila terjadi masalah.
Ananda sering berkata tidak sopan
Karena dari awal anak bersekolah
anak diajarkan meminta maaf dan
memberi maaf maka Anak terbiasa
untuk
meminta
maaf
dan
memaafkan sehingga berteman lagi
apabila terjadi masalah.
Walaupun harus dijelaskan terlebih
dahulu dan dirayu untuk meminta
maaf namun akhirnya ananda mau
minta maaf.
Karena dari awal anak bersekolah
anak diajarkan meminta maaf dan
memberi maaf maka Anak terbiasa
untuk
meminta
maaf
dan
memaafkan sehingga berteman lagi
apabila terjadi masalah.
Karena dari awal anak bersekolah
anak diajarkan meminta maaf dan
memberi maaf maka Anak terbiasa
untuk
meminta
maaf
dan
memaafkan sehingga berteman lagi
apabila terjadi masalah.
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DAP.PEM.B.III-21

V

-

DAP.PEM.B.III-22

V

-

DAP.PEM.B.III-23

V

-

DAP.PEM.B.III-24
DAP.PEM.B.III-25

V

V
-

DAP.PEM.B.III-26

V

-

DAP.PEM.B.III-27

V

-

DAP.PEM.B.III-28

V

-

DAP.PEM.B.III-29

V

-

Karena dari awal anak bersekolah
anak diajarkan meminta maaf dan
memberi maaf maka Anak terbiasa
untuk
meminta
maaf
dan
memaafkan sehingga berteman lagi
apabila terjadi masalah.
Karena dari awal anak bersekolah
anak diajarkan meminta maaf dan
memberi maaf maka Anak terbiasa
untuk
meminta
maaf
dan
memaafkan sehingga berteman
lagi.apabila terjadi masalah.
Karena dari awal anak bersekolah
anak diajarkan meminta maaf dan
memberi maaf maka Anak terbiasa
untuk
meminta
maaf
dan
memaafkan sehingga berteman lagi
apabila terjadi masalah.
Suka berkata kasar.
Karena dari awal anak bersekolah
anak diajarkan meminta maaf dan
memberi maaf maka Anak terbiasa
untuk
meminta
maaf
dan
memaafkan sehingga berteman lagi
apabila terjadi masalah.
Ananda cukup sulit untuk minya
maaf namun setelah dijelaskan
ananda mau minta maaf.
Karena dari awal anak bersekolah
anak diajarkan meminta maaf dan
memberi maaf maka Anak terbiasa
untuk
meminta
maaf
dan
memaafkan sehingga berteman lagi
apabila terjadi masalah.
Karena dari awal anak bersekolah
anak diajarkan meminta maaf dan
memberi maaf maka Anak terbiasa
untuk
meminta
maaf
dan
memaafkan sehingga berteman
lagi.apabila terjadi masalah.
Karena dari awal anak bersekolah
anak diajarkan meminta maaf dan
memberi maaf maka Anak terbiasa
untuk
meminta
maaf
dan
memaafkan sehingga berteman lagi
apabila terjadi masalah.
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DAP.PEM.B.III-30

V

-

Karena dari awal anak bersekolah
anak diajarkan meminta maaf dan
memberi maaf maka Anak terbiasa
untuk
meminta
maaf
dan
memaafkan sehingga berteman lagi
apabila terjadi masalah.
Dari hasil observasi dapat dianalisis bahwa masih ada beberapa anak

kelompok B yang harus dijelaskan terlebih dahulu untuk meminta maaf dan
berkata kasar.

Indikator IV: Memahami peraturan dan disiplin
Kode Subjek

Tercapai

DAP.PEM.B.IV-1

V

Tidak
Tercapai
-

DAP.PEM.B.IV-2

V

-

DAP.PEM.B.IV-3

V

-

DAP.PEM.B.IV-4
DAP.PEM.B.IV-5

V

V
-

DAP.PEM.B.IV-6

V

-

DAP.PEM.B.IV-7

V

-

DAP.PEM.B.IV-8

V

-

DAP.PEM.B.IV-9
DAP.PEM.B.IV-10

-

V
V

Keterangan
Setelah diberi motivasi oleh guru
untuk merapikan akhirnya ananda
mau merapikan mainan yang telah
digunakan.
Setelah selesai belajar dan bermain
ananda terbiasa untuk merapikan
lagi.
Setelah diberi motivasi oleh guru
untuk merapikan akhirnya ananda
mau merapikan mainan yang telah
digunakan.
Ananda sering datang terlambat.
Ananda bermain bersama pada
waktu
istirahat
dan
saat
mengerjakan kegiatan.
Ananda bermain bersama pada
waktu
istirahat
dan
saat
mengerjakan kegiatan.
Setelah diberi motivasi oleh guru
untuk merapikan akhirnya ananda
mau merapikan mainan yang telah
digunakan.
Ananda bermain bersama pada
waktu
istirahat
dan
saat
mengerjakan kegiatan.
Ananda sering datang terlambat.
Setelah diberi motivasi oleh guru
untuk merapikan akhirnya ananda
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DAP.PEM.B.IV-11

V

-

DAP.PEM.B.IV-12
DAP.PEM.B.IV-13

V

V
-

DAP.PEM.B.IV-14

V

-

DAP.PEM.B.IV-15

V

-

DAP.PEM.B.IV-16

V

-

DAP.PEM.B.IV-17

V

-

DAP.PEM.B.IV-18

V

-

DAP.PEM.B.IV-19

V

-

DAP.PEM.B.IV-20

V

-

DAP.PEM.B.IV-21

V

-

DAP.PEM.B.IV-22

V

-

DAP.PEM.B.IV-23

V

-

DAP.PEM.B.IV-24

V

-

DAP.PEM.B.IV-25

V

-

mau merapikan mainan yang telah
digunakan.
Ananda bermain bersama pada
waktu
istirahat
dan
saat
mengerjakan kegiatan.
Kadang ananda datang terlambat.
Ananda bermain bersama pada
waktu
istirahat
dan
saat
mengerjakan kegiatan.
Ananda bermain bersama pada
waktu
istirahat
dan
saat
mengerjakan kegiatan.
Ananda bermain bersama pada
waktu
istirahat
dan
saat
mengerjakan kegiatan.
Ananda bermain bersama pada
waktu
istirahat
dan
saat
mengerjakan kegiatan.
Setelah diberi motivasi oleh guru
untuk merapikan akhirnya ananda
mau merapikan mainan yang telah
digunakan.
Ananda bermain bersama pada
waktu
istirahat
dan
saat
mengerjakan kegiatan.
Setelah diberi motivasi oleh guru
untuk merapikan akhirnya ananda
mau merapikan mainan yang telah
digunakan.
Ananda bermain bersama pada
waktu
istirahat
dan
saat
mengerjakan kegiatan.
Ananda bermain bersama pada
waktu
istirahat
dan
saat
mengerjakan kegiatan.
Setelah diberi motivasi oleh guru
untuk merapikan akhirnya ananda
mau merapikan mainan yang telah
digunakan.
Ananda bermain bersama pada
waktu
istirahat
dan
saat
mengerjakan kegiatan.
Ananda bermain bersama pada
waktu
istirahat
dan
saat
mengerjakan kegiatan.
Ananda bermain bersama pada
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waktu
istirahat
dan
saat
mengerjakan kegiatan.
DAP.PEM.B.IV-26
V
Ananda bermain bersama pada
waktu
istirahat
dan
saat
mengerjakan kegiatan.
DAP.PEM.B.IV-27
V
Ananda bermain bersama pada
waktu
istirahat
dan
saat
mengerjakan kegiatan.
DAP.PEM.B.IV-28
V
Ananda bermain bersama pada
waktu
istirahat
dan
saat
mengerjakan kegiatan.
DAP.PEM.B.IV-29
V
Ananda bermain bersama pada
waktu
istirahat
dan
saat
mengerjakan kegiatan.
DAP.PEM.B.IV-30
V
Setelah diberi motivasi oleh guru
untuk merapikan akhirnya ananda
mau merapikan mainan yang telah
digunakan.
Dari data diatas maka anak kelompok B TK Negeri Pembina mau
merapikan mainan walaupun di beri motivasi terlebih dahulu.

Indikator V: Menunjukkan rasa simpati.
Kode Subjek

Tercapai

DAP.PEM.B.V-1

V

Tidak
Tercapai
-

DAP.PEM.B.V-2

V

-

DAP.PEM.B.V-3

V

-

DAP.PEM.B.V-4

V

-

DAP.PEM.B.V-5

-

V

DAP.PEM.B.V-6

V

-

Keterangan
Anak mau menjenguk temannya
yang sakit.
Ananda tidak mengejek temannya
yang mengalami kelainan pada kaki
sehingga selalu memakai sepatu
dan tetap berkomunikasi seperti
biasa.
Ananda tidak mengejek temannya
yang berseragam lain karena
bajunya basah.
Ananda tidak mengejek temannya
yang mengalami kelainan pada kaki
sehingga selalu memakai sepatu
dan tetap berkomunikasi seperti
biasa.
Mengejek temannya yang apabila
melakukan kesalahan.
Ananda tidak mengejek temannya
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DAP.PEM.B.V-7

V

-

DAP.PEM.B.V-8

V

-

DAP.PEM.B.V-9

-

V

DAP.PEM.B.V-10

V

-

DAP.PEM.B.V-11

V

-

DAP.PEM.B.V-12

V

-

DAP.PEM.B.V-13

V

-

DAP.PEM.B.V-14

V

-

DAP.PEM.B.V-15

-

V

DAP.PEM.B.V-16

V

-

yang mengalami kelainan pada kaki
sehingga selalu memakai sepatu
dan tetap berkomunikasi seperti
biasa.
Ananda tidak mengejek temannya
yang berseragam lain karena
bajunya basah.
Ananda tidak mengejek temannya
yang mengalami kelainan pada kaki
sehingga selalu memakai sepatu
dan tetap berkomunikasi seperti
biasa.
Ananda mengejek temannya yang
mengalami kelainan pada kaki
sehingga selalu memakai sepatu
dan tetap berkomunikasi seperti
biasa.
Ananda tidak mengejek temannya
yang mengalami kelainan pada kaki
sehingga selalu memakai sepatu
dan tetap berkomunikasi seperti
biasa.
Ananda tidak mengejek temannya
yang berseragam lain karena
bajunya basah.
Ananda tidak mengejek temannya
yang mengalami kelainan pada kaki
sehingga selalu memakai sepatu
dan tetap berkomunikasi seperti
biasa.
Ananda tidak mengejek temannya
yang mengalami kelainan pada kaki
sehingga selalu memakai sepatu
dan tetap berkomunikasi seperti
biasa.
Ananda tidak mengejek temannya
yang mengalami kelainan pada kaki
sehingga selalu memakai sepatu
dan tetap berkomunikasi seperti
biasa.
Ananda mengejek temannya yang
berseragam lain karena bajunya
basah.
Ananda berkomunikasi dengan
tamannya yang sedang sedih karena
tiba-tiba sakit perut.
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DAP.PEM.B.V-17

V

DAP.PEM.B.V-18

-

V

DAP.PEM.B.V-19

V

-

DAP.PEM.B.V-20

V

-

DAP.PEM.B.V-21

V

-

DAP.PEM.B.V-22

-

V

DAP.PEM.B.V-23

V

-

DAP.PEM.B.V-24

V

-

DAP.PEM.B.V-25

V

-

DAP.PEM.B.V-26

V

-

DAP.PEM.B.V-27

V

-

DAP.PEM.B.V-28

V

-

DAP.PEM.B.V-29

V

-

Ananda tidak mengejek temannya
yang mengalami kelainan pada kaki
sehingga selalu memakai sepatu
dan tetap berkomunikasi seperti
biasa.
Ananda mengejek temannya yang
berseragam lain karena bajunya
basah.
Ananda tidak mengejek temannya
yang mengalami kelainan pada kaki
sehingga selalu memakai sepatu
dan tetap berkomunikasi seperti
biasa.
Ananda tidak mengejek temannya
yang berseragam lain karena
bajunya basah.
Ananda tidak mengejek temannya
yang berseragam lain karena
bajunya basah.
Ananda mengejek temannya yang
mengalami kelainan pada kaki
sehingga selalu memakai sepatu
dan tetap berkomunikasi seperti
biasa.
Ananda tidak mengejek temannya
yang berseragam lain karena
bajunya basah.
Ananda tidak mengejek temannya
yang berseragam lain karena
bajunya basah.
Ananda tidak mengejek temannya
yang mengalami kelainan pada kaki
sehingga selalu memakai sepatu
dan tetap berkomunikasi seperti
biasa.
Ananda selalu membela apabila ada
temannya yang disakiti.
Ananda tidak mengejek temannya
yang mengalami kelainan pada kaki
sehingga selalu memakai sepatu
dan tetap berkomunikasi seperti
biasa.
Ananda tidak mengejek temannya
yang berseragam lain karena
bajunya basah.
Ananda tidak mengejek temannya
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DAP.PEM.B.V-30

V

-

yang mengalami kelainan pada kaki
sehingga selalu memakai sepatu
dan tetap berkomunikasi seperti
biasa.
Ananda tidak mengejek temannya
yang mengalami kelainan pada kaki
sehingga selalu memakai sepatu
dan tetap berkomunikasi seperti
biasa.

Dari data observasi di atas anak kelompok B TK Pembina masih ada yang
suka mengejek temannya.
Indikator VI: Menghargai keunggulan orang lain.
Kode Subjek

Tercapai

DAP.PEM.B.VI-1

V

Tidak
Tercapai
-

DAP.PEM.B.VI-2

V

-

DAP.PEM.B.VI-3

V

-

DAP.PEM.B.VI-4

V

-

DAP.PEM.B.VI-5

V

-

DAP.PEM.B.VI-6

V

-

DAP.PEM.B.VI-7

V

-

DAP.PEM.B.VI-7

-

V

DAP.PEM.B.VI-9

V

-

DAP.PEM.B.VI-10

V

-

DAP.PEM.B.VI-11

V

-

DAP.PEM.B.VI-12

V

-

DAP.PEM.B.VI-13

V

-

DAP.PEM.B.VI-14

V

-

Keterangan
Ananda mau memuji hasil
temannya yang lebih bagus.
Ananda mau memuji hasil
temannya yang lebih bagus.
Ananda mau memuji hasil
temannya yang lebih bagus.
Ananda mau memuji hasil
temannya yang lebih bagus.
Ananda mau memuji hasil
temannya yang lebih bagus.
Ananda mau memuji hasil
temannya yang lebih bagus.
Ananda mau memuji hasil
temannya yang lebih bagus.
Ananda menertawai hasil
temannya.
Ananda mau memuji hasil
temannya yang lebih bagus.
Ananda mau memuji hasil
temannya yang lebih bagus.
Ananda mau memuji hasil
temannya yang lebih bagus.
Ananda mau memuji hasil
temannya yang lebih bagus.
Ananda mau memuji hasil
temannya yang lebih bagus.
Ananda mau memuji hasil

karya
karya
karya
karya
karya
karya
karya
karya
karya
karya
karya
karya
karya
karya
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temannya yang lebih bagus.
Ananda mau memuji hasil karya
temannya yang lebih bagus.
DAP.PEM.B.VI-16
V
Ananda mau memuji hasil karya
temannya yang lebih bagus.
DAP.PEM.B.VI-17
V
Ananda mau memuji hasil karya
temannya yang lebih bagus.
DAP.PEM.B.VI-18
V
Ananda selalu mengejek temannya
walaupun ananda sendiri tidak
membuatnya.
DAP.PEM.B.VI-19
V
Ananda mau memuji hasil karya
temannya yang lebih bagus.
DAP.PEM.B.VI-20
V
Ananda mau memuji hasil karya
temannya yang lebih bagus.
DAP.PEM.B.VI-21
V
Ananda mau memuji hasil karya
temannya yang lebih bagus.
DAP.PEM.B.VI-22
V
Ananda mau memuji hasil karya
temannya yang lebih bagus.
DAP.PEM.B.VI-23
V
Ananda mau memuji hasil karya
temannya yang lebih bagus.
DAP.PEM.B.VI-24
V
Ananda mau memuji hasil karya
temannya yang lebih bagus.
DAP.PEM.B.VI-25
V
Ananda mau memuji hasil karya
temannya yang lebih bagus.
DAP.PEM.B.VI-26
V
Ananda mau memuji hasil karya
temannya yang lebih bagus.
DAP.PEM.B.VI-27
V
Ananda mau memuji hasil karya
temannya yang lebih bagus.
DAP.PEM.B.VI-28
V
Ananda selalu mengejek temannya
walaupun ananda sendiri tidak
membuatnya.
DAP.PEM.B.VI-29
V
Ananda mau memuji hasil karya
temannya yang lebih bagus.
DAP.PEM.B.VI-30
V
Ananda mau memuji hasil karya
temannya yang lebih bagus.
Dari data observasi dapat disimpulkan anak kelompok B menghargai
DAP.PEM.B.VI-15

V

-

keunggulan orang lain namun ada anak yang suka mengejek.
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LAMPIRAN III HASIL WAWANCARA DI TK KEMALA
BHAYANGKARI BREBES
a. Analisis Hasil Wawancara Kelompok A
1. Focus wawancara

:

pendekatan

selaras

perkembangan

dan

keterampilan sosial anak usia 4-6 tahun
2. Nara sumber

: DAP.KB-G.A

3. Waktu wawancara

: Sabtu, 27 November 2010 jam 11.00

4. Tempat

: TK Kemala Bhayangkari

5. Jalannya wawancara :
No.
Kategori
1.
Pendekatan
selaras
perkembangan
dan
keterampilan
sosial
anak
usia 4-6 tahun

Pertanyaan
1. Apakah Bapak/Ibu
mengetahui
tentang pendekatan
selaras
perkembangan?
Ya
Tidak
Jika ya Bapak/Ibu
mengetahui
dari
mana
dan
bagaimana
penjelasan
Bapak/Ibu tentang
pendekatan selaras
perkembangan?
Jawaban: ya. Dari
wawasan kami dan
teman
sejawat.
Bahwa pendekatan
selaras
perkembangan
adalah
dalam
kegiatan
harus
disesuaikan
dengan
tumbuh
kembang
anak
sehingga
anak

Analisis
1. Guru mengetahui
tentang
pendekatan
selaras
perkembangan
dari teman dan
wawasan
luar.
Pendekatan
selaras
perkembangan
adalah
bahwa
dalam
kegiatan
disesuaikan
dengan tumbuh
kembang anak.
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berkembang
dengan baik.
2. Apakah menurut
bapak/Ibu sudah
dapat menerapkan
pendekatan selaras
perkembangan
dalam
pembelajaran
keterampilan
sosial?
Ya

2. Menggunakan
pendekatan
selaras
perkembangan
dalam
pembelajaran
keterampilan
sosial.

Tidak
Jika
tidak
Bapak/Ibu
menggunakan
pendekatan
apa
dalam pelaksanaan
pembelajaran?
Jawaban: ya.
3. Apakah Bapak/Ibu
mengajari tentang
keterampilan sosial
pada anak didik?
Ya
Tidak
Jika
ya
keterampilan apa
saja yang telah
Bapak/Ibu
terapkan kepada
anak dan dengan
metode apa?
Jawaban:
ya.
Misalnya
kami
kadang
kami
melakukan sikap
perilaku yang baik,
misal
bergaul

3. Dengan
pemodelan
dan
praktek langsung.
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sesama teman dan
berbagi bekal.
4. Apakah Bapak/Ibu
membuat
kurikulum sendiri?
Ya
Tidak

4. Menggunakan
kurikulum KBK
2006 dari dinas.

Jika
tidak
kurikulum
apa
yang digunakan?
Jawaban:
tidak.
Sekolah
kami
menggunakan
Kurikulum KBK
2006 dari dinas.
5. Apakah sebelum
pembelajaran
Bapak/Ibu
guru
mempersiapkan
lingkungan/tempat
belajar anak?
Ya
Tidak
Jika ya apa saja
yang
Bapak/Ibu
lakukan?

5. Guru
sebelum
pembelajaran
melakukan setting
ruangan
dan
mempersiapkan
sumber belajar.

Jawaban: ya. Kita
selalu melakukan
setting
ruangan
sebelum
pembelajaran dan
mempersiapkan
sumber belajar.
6. Apakah
dalam
pembelajaran anak
Bapak?ibu
perbolehkan untuk
memilih aktivitas
sendiri?

6. Guru
memperbolehkan
anak
memilih
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Ya

kegiatan sendiri.

Tidak
Jika ya aktivitas
apa saja yang
disediakan guru?
Jawaban:
ya.
Misalkan kegiatan
lain
seperti
bermain balok atau
disesuaikan
dengan
bakat
minat anak.
7. Apakah Bapak/Ibu
selalu
menggunakan
media?
Ya
Tidak
Jika ya sarana dan
prasarana
atau
media apa saja
yang
digunakan
dalam
pembelajaran
keterampilan
sosial?

7. Guru
menggunakan
media
seperti
buku
cerita,
puzzle dan balok.

Jawaban:
ya.
Kadang
saya
menggunakan
buku
cerita,
puzzle, balok dan
lain-lainnya.
8. Apakah
dalam
pembelajaran
kegiatannya selalu
bersifat individu?
Ya
Tidak
Jika tidak bentuk

8. Kegiatan
yang
dilakukan tidak
selalu
bersifat
individu.
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kegiatan apa yang
sering
dilaksanakan
dalam
pembelajaran?
Jawaban:
tidak.
Kami melakukan
yang
bersamasama
seperti
membuat kolase,
permainan kucingkucingan.
9. Apakah Bapak/Ibu
setelah
pembelajaran
melaksanakan
penilaian?
Ya
Tidak
Jika ya bentuk
penilaian seperti
apa
yang
dilaksanakan?

9. Pada
akhir
pembelajaran
guru
bersama
anak melakukan
evaluasi.

Jawaban: ya. Di
akhir
kegiatan
kami melakukan
evaluasi
dengan
anak didik.

2.

Faktor internal
dan eksternal
dalam
menghambat
dan
mendukung
pelaksanaanya
pendekatan
selaras
perkembangan
dalam

10. Apakah
dalam
penerapam
pendekatan selaras
perkembangan
dalam
pembelajaran
keterampilan sosial
Bapak/Ibu
menemukan
kesulitan?
Ya

10. Guru
tidak
menemukan
kesulitan.
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pembelajaran
keterampilan
sosial anak.

Tidak
Apabila
ya
kesulitan apa yang
Bapak/Ibu
temukan?
Jawaban: tidak.
11. Apakah
ibu
mempunyai anak
didik
Bapak/Ibu
yang berkebutuhan
khusus?
Ya
Tidak
Apabila ya anak
kebutuhan khusus
apa yang ada?
Jawaban: ya ada.
Ada 2 anak dimana
anak
ada
kekurangan
di
pendengaran dan
berbicara.
Dan
yang satunya di
motorik
halus
kurang
dan
mengalami
kesulitan
dalam
berkomunikasi.
12. Apakah ada anak
didik
yang
berkebutuhan
khusus?
Ya
Tidak
Apabila ya apakah
mengganggu
pembelajaran
keterampilan
sosial?
Jawaban: ya ada.
Tetapi selama ini
tidak mengganggu.

11. Ada 2 anak yang
berkebutuhan
khusus.

12. Walalupun
ada
anak
yang
berkebutuhan
khusus
namun
tidak
mengganggu
pembelajaran
keterampilan
sosial.
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13. Apakah
dalam
penerapan
pendekatan selaras
perkembangan
dalam
pembelajaran
keterampilan sosial
Bapak/Ibu
menemukan faktor
pendukung
internal?
Ya
Tidak
Jika ya faktor
pendukung internal
apa
saja
terlaksananya
penerapan
pendekatan selaras
pembelajaran
dalam
pembelajaran
katerampilan
sosial?
Dan
apabila tidak apa
saja
yang
menghambat
terlaksananya
keterampilan
sosial?
Jawaban: ya. Kami
dan orang tua wali
murid kerja sama
demi
tumbuh
kembang anak.
14. Apakah Bapak/Ibu
orang tua wali
murid mendukung
dalam pelaksanaan
pembelajaran
keterampilan
soaial anak?
Ya
Tidak
Apabila
ya

13. Adanya
kerja
sama
dengan
orang tua wali
murid.

14. Orang tua
mendukung
program sekolah,
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program apa saja
yang
dilakukan
orang tua wali
murid
demi
tercapainya
pelaksanaan
pendekatasn
selaras
perkembangan
dalam
pembelajaran
keterampilan
sosial?dan apabila
tidak mendukung
apa
yang
dilakukan
oleh
pihak sekolah?
Jawaban:
ya.
Orang
tua
mendukung
program sekolah,
misal:
manasik
haji,
ekstra
mengaji, dan lainlain.
15. Apakah Bapak/Ibu
orang tua wali
murid mendukung
dalam pelaksanaan
pembelajaran
keterampilan
soaial anak?
Ya
Tidak
Apabila
tidak
berikan
penjelasannya?
Jawaban: ya.

16. Apakah
kondisi
eksternal
lingkungan
sekolah

misal:
manasik
haji,
ekstra
mengaji, dan lainlain.

15. Orang
tua
mendukung
dalam
pelaksanaan
pembelajaran.
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mendukung
pelaksanaan
pendekatan selaras
perkembangan
dalam
pembelajaran
keterampilan
sosial?
Ya
Tidak
Apabila ya berikan
penjelasannya?
Jawaban: ya. Dari
yayasan
kemala
bhayangkari
mengadakan
penyuluhan
tentang
polisi
sahabat
anak
sehingga
anak
berani
berkomunikasi
dengan orang lain.
Namun dari kepala
sekolah
jarang
memberi
pembinaan.
17. Apakah
kondisi
eksternal
lingkungan
sekolah
mendukung
pelaksanaan
pendekatan selaras
perkembangan
dalam
pembelajaran
keterampilan
sosial?
Ya
Tidak
Apabila
tidak
berikan
penjelasannya?
Jawaban: ya.

16. Dari
yayasan
mendukung
dengan
mengadakan
penyuluhan.

17. Kondisi eksternal
sekolah
mendukung
pelaksanaan
penerapan
pendekatan
selaras
perkembangan
dalam
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18. Apa
yang
Bapak/Ibu
menemukan ada
anak yang tidak
menyukai
suatu
kegiatan. Nah apa
yang bapak ibu
lakukan?
Jawaban:
ada.
Dengan memberi
motivasi atau bisa
ditawarkan
kegiatan lain dan
menanyakan
kenapa tidak mau
dengan kegiatan
tersebut.

keterampilan
sosial.

18. Guru
memberi
motivasi
atau
menawarkan
kegiatan lain.

b. Analisi Hasil Wawancara dengan Guru Kelompok B
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1. Focus wawancara

:

Pendekatan

selaras

perkembangan

dan

keterampilan sosial anak usia 4-6 tahun
2. Nara sumber

: DAP.KB-G.B

3. Waktu wawancara

: Sabtu, 27 November 2010 jam 11.00

4. Tempat

: TK Kemala Bhayangkari

5. Jalannya wawancara :
No.
Kategori
1.
Pendekatan
selaras
perkembangan
dan
keterampilan
sosial
anak
usia 4-6 tahun

Pertanyaan
1. Apakah Bapak/Ibu 1.
mengetahui tentang
pendekatan
selaras
perkembangan?
Ya
Tidak
Jika ya Bapak/Ibu
mengetahui dari mana
dan
bagaimana
penjelasan Bapak/Ibu
tentang
pendekatan
selaras
perkembangan?
Jawaban: Ya pastinya ee ya
tau ya bu. Masalahnyakan
kita sudah belajar kita pernah
mengikuti seminar ini tentang
DAP. Selama ini kan
pendekatan
selaras
perkembangan
dalam
pendidikan anak usia dini
adalah acuan pendidikan
anak usia dini. dimana dap itu
kurikulumnya,
pembelajarannya,
penilaiannya
disesuaikan
dengan kebutuhan anak.
Maka disekolah kami biar
sesuai DAP maka kami anak
dikelompokkan
sesuai
usianya. Kelompok a usia 4

Analisis
Guru
Mengetahui
Tentsng
Pendekatan
Selaras
Perkembangan
Dari
Seminar.
Pendekatan
Selaras
Perkembangan
Dalam
Pendidikan
Anak Usia Dini
Adalah Acuan
Untuk Mendidik
Anak Usia Dini
Dimana DAP Itu
Kurikulum,
Pembelajaran,
Dan
Penilaiannya
Disesuaikan
Kebutuhan
Anak.
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tahun 5 tahun. Kelompok b1
usia 5 sampai 5,5 tahun dan
kelompok B2 dari 5.5 tahun
samapi 6 tahun.
2.

Apakah
menurut 2.
bapak/Ibu
sudah
dapat
menerapkan
pendekatan
selaras
perkembangan dalam
pembelajaran
keterampilan sosial?
Ya
Tidak
Jika tidak Bapak/Ibu
menggunakan
pendekatan apa dalam
pelaksanaan
pembelajaran?
Jawaban: kami juga tidak
ingin
setengah-setengah
dalam menerapkan DAP
dalam pembelajaran maka
kami mengelompokkan agar
kami dalam memberikan
kegiatan
mudah
sesuai
kemampuannya.

Dengan
mengelompokka
n anak sesuai
usianya
maka
dalam
pemberian
kegiatan
akan
lebih mudah.

3.Apakah
Bapak/Ibu 3.
mengajari
tentang
keterampilan sosial pada
anak didik?
Ya
Tidak
Jika ya keterampilan
apa saja yang telah
Bapak/Ibu terapkan
kepada anak dan
dengan metode apa?
Jawaban: ya. Keterampilam
sosial itu kan banyak.
Mungkin dalam ketika anak
dalam tanya jawab pada
waktu
istirahat
anak
bersosialisasi dengan temanteman, terus waktu bermain

Keterampilan
dalam
bersosialisasi
bersama dengan
teman-teman
pada
waktu
pembelajaran
dan
bermain.
Dengan
menggunakan
metode
tanya
jawab,
cerita,
dan
praktek
langsung.
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balok, dulu pernah juga ke
panti
asuhan
walaupun
perwakilan.
Metodenya
dengan tanya jawab.
4. Apakah
Bapak/Ibu 4.
membuat kurikulum
sendiri?
Ya
Tidak
Jika tidak kurikulum
apa yang digunakan?
Jawaban: tidak. Selama ini
kami acuannya kurikulum
nasional. Tapi tidak plek-plek
sama kami sesuaikan dengan
sekolah kami.

Dengan
menggunakan
kurikulum
nasional. Tidak
membuat
kurikulum
sendiri.

5. Apakah
sebelum 5.
pembelajaran
Bapak/Ibu
guru
mempersiapkan
lingkungan/tempat
belajar anak?
Ya
Tidak
Jika ya apa saja yang
Bapak/Ibu lakukan?
Jawaban: ya. Yang pasti
membuat
SKM
dulu,
sebelumnya kami buat ada
bulanan, kemudian membuat
SKM dan kemudian SKH
sebelum
memulai
pembelajaran besok harinya
mempersiapkan media.

Membuat
program
bulanan, SKM,
SKH
dan
menyiapkan
media.

6. Apakah
dalam 6.
pembelajaran
anak
Bapak?ibu
perbolehkan
untuk
memilih
kegiatan
sendiri?
Ya
Tidak
Jika ya aktivitas apa

Anak
diperbolehkan
memilih
kegiatan
yang
akan dikerjakan.
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saja yang disediakan
guru?
Jawaban: ya di perbolehkan.
Saya sering menanyakan
besok anak-anak mau apa
kegiatannya. Itu sebagai
masukan dari saya. Tapi pasti
ada anak yang nyeleneh
maunya main saja jadi saya
bolehkan main. Tetapi setelah
bermain saya tawarkan legi.
Semester dua ini kali lebih di
calistung.
7. Apakah
Bapak/Ibu 7.
selalu menggunakan
media?
Ya
Tidak
Jika ya sarana dan
prasarana atau media
apa
saja
yang
digunakan
dalam
pembelajaran
keterampilan sosial?
Jawaban: ya. Alat peraga
Boneka tangan, panggung
boneka, balok.

Alat
peraga
boneka tangan
dan panggung
boneka
dan
balok.

8. Apakah
dalam 8.
pembelajaran
kegiatannya
selalu
bersifat individu?
Ya
Tidak
Jika tidak bentuk
aktivitas apa yang
sering dilaksanakan
dalam pembelajaran?
Jawaban: ada individu ada
kelompok. Kemarin minggu
ini kami sering berkelompok,
karena bila individu anak
sudah bosan palagi anak yang
dua tahun sudah bosen. Kami
liat ketika mereka belajar

Kadang
melaksanakan
kegiatan
individu
dan
kadang
kelompok.
Kegiatan
kelompok
seperti
mengerjakan
kolase dan 4 M
(menggambar,
mewarnai,
menggunting,
dan melipat).
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kelompok
anak
lebih
semangat dan selesai semua.
Seperti
kemarin
kami
kegiatan kelompok ada yang
menggambar, menggunting,
mewarnai
dengan
satu
kelompok 5 orang. Kami juga
membuat kolasi ada yang
menempel, merobek, nah
pada saat melaksanakan
terjadi
percakapan
mau
menggambar
apa
dan
pembagian tugas.
9. Apakah
Bapak/Ibu 9.
setelah pembelajaran
melaksanakan
penilaian?
Ya
Tidak
Jika
ya
bentuk
penilaian seperti apa
yang dilaksanakan?
Jawaban: penilaian paling
anak yang menonjol dengan
lambang
dalam
bentuk
rangkuman bulanan.
2.

Faktor internal
10. Apakah
dalam 10.
dan eksternal
penerapan pendekatan
dalam
selaras perkembangan
menghambat
dalam pembelajaran
dan
keterampilan
sosial
mendukung
Bapak/Ibu
pelaksanaanya
menemukan
pendekatan
kesulitan?
selaras
Ya
perkembangan
Tidak
dalam
Apabila ya kesulitan
pembelajaran
apa yang Bapak/Ibu
keterampilan
temukan?
sosial anak.
Jawaban: tidak, karena tidak
ditunggu orang tuanya maka
setelah
bermain
dengan
teman-temannya
kayaknya
tidak mempunyai masalah.

Penilaiannya
berupa lambang
untuk anak yang
menonjol
dan
kurang
menonjol.

Guru
tidak
menemui
kesulitan
atau
hambatan karena
anak tidak di
tunggu
oleh
orang tuanya.
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11. Apakah
ibu 11.
mempunyai
anak
didik Bapak/Ibu yang
berkebutuhan khusus?
Ya
Tidak
Apabila ya anak
kebutuhan khusus apa
yang ada?
Jawaban: ada. Saya tidak
memprediksi tapi kayaknya
IQ bawah normal.

Ada anak yang
berkebutuhan
khusus yaitu IQ
di bawah ratarata (Idiot)

12. Apakah ada anak 12.
didik
yang
berkebutuhan khusus?
Ya
Tidak
Apabila ada apakah
mengganggu
pembelajaran
keterampilan sosial?
Jawaban: ya ada dan cukup
mengganggu. Kami kesulitan
untuk mengajari jadi saya
biarkan untuk melakukan
sesuai keinginannya. Karena
anak-anak lain tidak mau
duduk dengan dia. Misalnya
pada waktu jalan-jalan anakanak tidak mau bersama dia.
Pada waktu pembelajaran dia
sebenarnya berusaha ingin
berteman namun anak yang
lain tidak mau akhirnya dia
mencoret buku temannya.

Dalam
pembelajaran
keterampilan
sosial anak yang
berkebutuhan
khusus
cukup
mengganggu
tetapi guru tetap
berusaha untuk
mengikutsertaka
n.

13. Apakah
dalam 13.
penerapan pendekatan
selaras perkembangan
dalam pembelajaran
keterampilan
sosial
Bapak/Ibu
menemukan
faktor
pendukung internal?

Orang
tua
selama
ini
mendukung
semua program
sekolah.
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Ya
Tidak
Jika
ya
faktor
pendukung
internal
apa saja terlaksananya
penerapan pendekatan
selaras pembelajaran
dalam pembelajaran
katerampilan sosial?
Dan apabila tidak apa
saja
yang
menghambat
terlaksananya
keterampilan sosial?
Jawaban: ya. Orang tua
selama ini mendukung dan
percaya pembelajaran kami.
14. Apakah
Bapak/Ibu 14.
orang tua wali murid
mendukung
dalam
pelaksanaan
pembelajaran
keterampilan soaial
anak?
Ya
Tidak
Apabila ya program
apa
saja
yang
dilakukan orang tua
wali murid demi
tercapainya
pelaksanaan
pendekatan
selaras
perkembangan dalam
pembelajaran
keterampilan
sosial?dan
apabila
tidak mendukung apa
yang dilakukan oleh
pihak sekolah?
Jawaban:
orang
tua
mendukung program sekolah
seperti manasik haji, dan
zakat fitrah.

Program
pemberian zakat
fitrah
yang
disumbangkan
ke panti asuhan
dan
manasik
haji.
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15. Apakah
Bapak/Ibu 15.
orang tua wali murid
mendukung
dalam
pelaksanaan
pembelajaran
keterampilan soaial
anak?
Ya
Tidak
Apabila tidak berikan
penjelasannya?
Jawaban:
orang
tua
mendukung.

Orang tua selalu
mendukung.

16. Apakah
kondisi 16.
eksternal lingkungan
sekolah mendukung
pelaksanaan
pendekatan
selaras
perkembangan dalam
pembelajaran
keterampilan sosial?
Ya
Tidak
Apabila ya berikan
penjelasannya?

Kerja
sama
dengan
kepolisian untuk
mengenal lebih
jauh
tentang
polisi dan kerja
sama
dengan
dinas kesehatan
untuk sosialisasi
tentang
kesehatan gigi.

Jawaban: ya. Kami kerjasama
dengan dinas kesehatan untuk
pengenalan kapada anak
tentang pentingnya menjaga
kesehatan gigi dan kepolisian
untuk pengenalan tentang
polisi sahabat anak.
17. Apakah
kondisi 17.
eksternal lingkungan
sekolah mendukung
pelaksanaan
pendekatan
selaras
perkembangan dalam
pembelajaran
keterampilan sosial?
Ya
Tidak

Dapat
pembinaan dari
kepala sekolah.
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Apabila tidak berikan
penjelasannya?
Jawaban: ya dapat pembinaan
dari kepala sekolah.
18. Apa yang Bapak/Ibu 18.
menemukan ada anak
yang tidak menyukai
suatu kegiatan. Nah
apa yang bapak ibu
lakukan?
Jawaban: saya menawarkan
anak mau kegiatannya apa.
Kadang kami menawarkan
kegiatan anak.

Apabila
ada
anak yang tidak
mau
mengerjakan
guru
menawarkan
kepada
anak
kegiatan
yang
diinginkan.

c. Analisis Hasil Wawancara dengan Kepala TK
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1. Focus wawancara

:

Pendekatan

Selaras

Perkembangan

dan

Keterampilan Sosial Anak Usia 4-6 Tahun
2. Responden

: DAP.KB-Kep

3. Waktu wawancara

: Senin 6 Desember 2010 Jam 11.00

4. Tempat

: TK Kemala Bhayangkari

5. Jalannya wawancara :
No
1.

Kategori
Pertanyaan
Pendekatan
1. Bagaimana
selaras
pendapat
perkembang
Bapak/Ibu
an
dan
tentang
keterampila
pendekatan
n sosial anak
selaras
usia
4-6
perkembanga
tahun
n?

Jawaban
Berkaitan
dengan
pengelompokka
n umur masingmasing
anakanak.
Agar
mereka itu agar
anak-anak bisa
beradaptasi
sesuai
dengan
perkembangan
masing-masing.
Misal umur 4
2. Dan
tahun
di
bagaiman
kelompok
A
dan
penerapannya
umur 5 tahun
di
TK
ditempatkan di
Bapak/Ibu?
kelompok B.

3.

Bagaimana
pendapat
Bapak/Ibu tentang
pembelajaran
keterampilan
sosial pada anakanak?

4.

Keterampilan

Penanaman
sosial pada TK
kami.
Ksmi
mendidik
kita
tidak bisa hidup
sendiri.
Kita
perlu orang lain
saling memberi,
saling
mengasihi.

Misalnya

Analisis
Pendekatan
selaras
pekembangan
berkaitan dengan
pengelompokka
n umur masingmasing
anak.
Agar anak bisa
beradaptasi
sesuai
dengan
perkembangan
masing-masing.
Adanya
pengelompokka
n kelas sesuai
dengan umur.

Penanaman
pembelajaran
sosial
dengan
mendidik kalau
kita tidak bisa
hidup
sendiri.
Kita
perlu
dengan
orang
lain
dengan
saling memberi,
saling
mengasihi.
Keterampilan
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sosial apa saja berbagi
keu
yang Bapak/Ibu kalau ada teman
terapkan?
yang
tidak
membawa kue,
menjenguk
teman
yang
sakit, bermain
bersama
dan
berjabat tangan.

5.

Dengan
menggunakan
media apa ibu
menerapkan
pendekatan
selaras
perkembangan
dalam
pembelajaran
keterampilan
sosial pada anak

2

Faktor
pendukung
dan
penghambat
dalam
penerapan
pendekatan

6. Faktor apa saja
yang
mendukung
terlaksananya
pendekatan selaras
perkembangan dalam
pembelajaran
keterampilan sosial

sosial
yang
diterapkan
antara
lain:
berbagi
kue
kalau ada teman
yang
tidak
membawa kue,
menjenguk
teman
yang
sakit, bersama
bersama
dan
berjabat tangan.
Medianya
Media
yang
disesuaikan
digunakan
dengan
tema. disesuaikan deng
Misalnya tema tema.
diri
sendiri
medianya
langsung anak
dan
berupa
gambar.
Langsung
misalnya
menanyakan
anggota tubuh
dengan
kegunaan
masing-masing
misalnya: tangan
untuk memberi
dan menerima
dengan tangan
kanan,
bersalaman
dengan teman,
mulut
untuk
berbicara dengan
teman
dengan
baik.
Faktor eksternal Faktor
yaitu dari orang pendukung
tua wali murid. eksternal
dari
Yaitu
terbukti orang tua wali
orang
tua murid.
mendukung
Sedangkan
program tahun faktor
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selaras
baik
eksternal
perkembang maupun internal?
an
dalam
keterampila
n sosial.

7. Faktor internal
dan
eksternal
lingkungan sekolah
apa
saja
yang
menghambat
pelaksanaan
pendekatan selaras
perkembangan dalam
pembelajaran
keterampilan sosial
pada anak?
8.
Apa
yang
Bapak/Ibu lakukan
bila menemukan ada
anak yang tidak
menyukai
suatu
kegiatan?
9. Apakah semua
guru
di
TK
Bapak/Ibu
berkualifikasi
pendidikan
S1
PGPAUD?
10. Penialaian apa
yang digunakan di
TK Bapak/Ibu?

ajaran
2010/2011.
Misalnya minta
kerja
sama
dengan
orang
tua
tentang
kebiasaan
membuang
sampah,
pemberian zakat
fitrah dan hala
bihalal
dan
ceramah
pada
bulan puasa.
Faktor internal
dari saya sendiri
mengikuti
pelatihan
dan
pembinaan.
Saya rasa tidak
ada
hambatan
baik
internal
maupun
eksternal.

pendukung
internal
dari
pelatihan
dan
penataran yang
pernah diikuti.

Dengan
memberikan
motivasi
dan
dorongan agar
anak
mau
melaksanakan
kegiatan.
Saya sudah S1
PG PAUD dan 4
guru
sedang
melanjutkan
pendidikan S1.
Dan 1 guru SPG.
Penilaian yang
dilakukan
di
rapot
dan

Pemberian
motivasi
pada
anak yang tidak
mau
mengerjakan
kegiatan
yang
disediakan.
Sebagian besar
guru
sedang
mengikuti
pendidikan S1
PAUD.

Tidak
menemukan
hambatan baik
internal maupun
eksternal.

Penilaian berupa
rapot
dan
rangkuman
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rangkuman
penilaian.
penilaian
bulanan.
11. Kurikulum apa Kurikulum KBK Kurikulum KBK
yang digunakan di 2004
2004.
TK Bapak/Ibu?
12. Pelatihan atau Pada semester
workshop apa saja ini
belum
yang pernah ibu ditunjuk.
ikuti?

Pernah
mengikuti
advokasi
kurikulum.

d. Analisis Hasil Wawancara dengan Anak
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1. Focus wawancara :

Pendekatan

selaras

perkembangan

dan

keterampilan sosial anak usia 4-6 tahun
2. Nara sumber

: DAP.KB-A (Yudis)

3. Waktu wawancara : Sabtu, 27 November 2010 jam 09.00
4. Tempat

: TK Kemala Bhayangkari Kabupaten Brebes

5. Jalannya wawancara
No.
1.

Kategori
Pendekatan
selaras
perkembangan
dan
keterampilan
sosial
anak
usia 4-6 tahun

:
Pertanyaan
1. Apakah
senang
disini?
Ya

Analisis
ananda Senang
sekolah
disekolah karena bisa belajar
dan bermainan.

Tidak
Jika ya kenapa?
Jawaban: ya. Bisa belajar dan
bermain.

2. Apakah ananda suka Suka pada guru
pada bu guru?
mengajari
anak
Ya
nulis dan gambar.
Tidak
Jika ya apa alasannya?
Jawaban: ya suka soalnya bu
umi ngajarin belajar nulis dan
menggambar.

3. Apakah
senang
disini?
Ya

ananda Anak
senang
disekolah bersekolah.

Tidak
Jika tidak kenapa?
Jawaban: ya senang.
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4. Apakah
ananda Anak
dibebaskan
bebas
memilih memilih kegiatan.
kegiatan
yang
disenangi?
Ya
Tidak
Jika ya kegiatan dalam
pembelajaran apa yang
disenangi?
Jawaban: ya. Bis bikin rumah
dari penggaris.

5. Apakah
ananda Anak
senang
senang
bermain bermain bersama.
kelompok ?
Ya
Tidak
Apabila ya permainan
apa yang disenangi?
Jawaban: ya. Main slurukan
sama rafi, putri, kiki, afif.
6. Apakah ada yang
ananda tidak senangi
di sekolah?
Ya
Tidak
Apabila ya apa yang
ananda tidak senangi
disekolah ini?
Jawaban: ada. Sekolahnya
sempit dan mainannya sedikit
Jadi aku bawa mainan sendiri.

Anak merasa tidak
senang karenanya
mainannya sedikit
dan
halamannya
sempit.
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7. Apakah ananda di Anak tidak ditunggu
tunggu
kalau oleh orang tuanya.
sekolah?
Ya
Tidak
Apabila ya di tunggu
siapa?
Jawaban: tidak ditunggu.

LAMPIRAN IV OBSERVASI DI TK KEMALA BHAYANGKARI
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a. HASIL OBSERVASI GURU KELOMPOK A PELAKSANAAN
PENDEKATAN SELARAS DALAM PEMBELAJARAN
KETERAMPILAN SOSIAL DI TK KEMALA BHAYANGKARI
Tanggal

: 22 November 2010 sampai 4 Desember 2010

Nara Sumber : DAP.KB.G-A
NO

Indikator

Hasil Pengamatan
Selaras

1.

2.

3.

4.

Dalam
pembelajaran
semua
aspek
perkembangan
pada anak saling
terkait.

Adanya
perlakuan secara
bervariasi antara
anak yang satu
dengan
anak
lainnya.
Memberikan
pengalaman
awal pada anak
terhadap
perkembangan
anak
secara
individual

Tidak
Selaras

V

Adanya catatan
urutan
pertumbuhan
dan perubahan
yang
terjadi
pada anak.

V

V

V

Keterangan

Dalam pembuatan SKH
tidak
semua
aspek
perkembangan
anak
tercantum
terutama
indikator sosial, lebih
sering adalah lingkup
perkembangan
kognitif,
fidik motorik, seni, bahasa
sehingga tidak integratif.
Guru tidak mempunyai
catatan pertumbuhan yang
lengkap.

Guru
memberikan
perlakuan dan penilaian
yang berbeda bagi anak
yang berkebutuhan khusus.

Guru
setiap
hari
memberikan kegiatan yang
baru kepada anak guna
memberikan pengalaman
terhadap
perkembangan
secara individual.
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5.

6.

Program belajar
yang
berorientasi
pada
perkembangan
anak
memberikan
kesempatan
kepada
anak
untuk
memperluas dan
memperdalam
pengetahuan
perilakunya
dengan memberi
pengalaman
langsung
dan
membantu anak
memperoleh
pengalaman
simbolik dengan
menampilkan
pengalamannya
melalui berbagai
media
Guru
memberikan
kesempatan
anak
untuk
praktek
keterampilan
sosial
yang
diperoleh

V

Guru dalam memberikan
kegiatan kadang terlalu
sulit bagi anak sehingga
anak
tidak
mampu
mengerjakan sendiri dan
akhirnya minta tolong
kepada guru. Contohnya
kegiatan
mengejakan
majalah.
Dimana
kegiatannya tidak sesuai
perkembangan anak.

Pada saat pembelajaran
anak diberi kesempatan
untuk bertanya.

V

7.

Guru
dalam
pelaksanaan
menggunakan
metode bermain
sambil belajar

V

Pembelajaran
yang
diterapkan menggunakan
klasikal atau berkelompok
sambil bermain. Namun
kadang
menggunakan
majalah.

8.

Guru
menyediakan
lingkungan yang

V

Lingkungan TK Kemala
Bhayangkari aman, namun
anak dibiarkan makan
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sehat, aman dan
menyediakan
makanan yang
baik.

9.

Guru memenuhi
semua
kebutuhan fisik
dan sosial anak.

10.

Dalam
pembuatan
kurikulum
sekolah
dirancang untuk
mengembangka
n pengetahuan
dan
keterampilan
seluruh
area
perkembangan
fisik,
sosial,
emosional dan
intelektual dan
membantu anak
belajar
menetapkan
pondasi untuk
pembelajaran
seumur hidup.

11.

Guru
menyiapkan
perencanaan
dahulu sebelum
mengajar.

12.

Anak
dibebaskan
memilih
aktivitas sendiri
dan
mengerjakan

bekal berupa makanan
ringan
uang
banyak
mengandung
penyedap
rasa.

Dilihat dari sarana dan
prasarana yang dimiliki
sekolah guru memnuhi
kebutuhan fisik anak.

V

V

V

V

TK Kemala Bhayangkari
belum membuat kurikulum
sendiri.

Kadang guru membuat
perencanaan dahulu namun
kadang tidak. Pada pagi
hari disaat anak senam
guru baru menyiapkan
media.
Anak dibebaskan memilih
aktivitas sendiri. Namun
kegiatan yang disediakan
hanya satu jadi tidak bisa
memilih.
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kegiatan sendiri.
13.

14.

15.

Materi
pembelajaran
bersifat konkret,
riil dan relevan.

V

Guru melakukan
pencatatan
evaluasi
pembelajaran.

Adanya
pengelompokka
n umur sesuai
dengan
kapasitas kelas
serta
jumlah
guru
yang
mengajar.

V

V

16.

Sekolah
menganggap
orang
tua
sebagai
mitra
dalam
proses
pendidikan.

V

17.

Guru bergerak
diantara
kelompok dan
individu
guna
memfasilitasi
keterlibatan
anak
pada
materi
dan
aktivitas.

V

Guru mengakui
bahwa
ada
beberapa
jawaban
dari

V

18.

Dalam mengajar guru
menggunakan media.

Guru
melakukan
pencatatan evaluasi baik
secara lisan dan dicatat
dibuku
SKH
tidak
melakukuan pencatatan.
Di sekolah tersebut anak
didiknya
dijadikan
2
kelompok. Umur 4 sampai
5 tahun di kelompok A
sedangkan 5 sampai 6
tahun di kelompok B.
Dengan jumlah rasio anak
sesuai
dengan
luas
ruangan.
Adanya kerja sama antara
orang tua dengan pihak
sekolah terbukti dengan
adanya rapat sebelum
melaksanakan
suatu
kegiatan dan
menjadi
panitia.

Pada saat anak sedang
melaksanakan
kegiatan
guru
mengajukan
pertanyaan, memberikan
anjuran, atau menambah
materi atau ide-ide lebih
kompleks.

Pada saat pembelajaran
kegiatan tanya jawab guru
menerima lebih dari satu

175

anak.
19.

jawaban.

Guru
memfasilitasi
perkembangan
kontrol diri pada
anak-anak
dengan
menggunakan
tehnik pedoman
positif.

20.

Guru
berkualifikasi
pendidikan
sesuai
untuk
anak usia 4
sampai 6 tahun.

b.

V

V

Guru kadang bersikap
tidak sopan seperti berkata
kasar kepada murid.

Guru
tersebut
sedang
mengikuti pendidikan S1
PG PAUD.

HASIL OBSERVASI KELOMPOK B PELAKSANAAN PENDEKATAN SELARAS
DALAM PEMBELAJARAN KETERAMPILAN SOSIAL DI TK KEMALA
BHAYANGKARI
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Hari / Tanggal : 22 November 2010 sampai 4 Desember 2010
Nara Sumber : DAP.KB.G-B
NO

Indikator

Hasil Pengamatan
Selaras

1.

2.

3.

4.

5.

Dalam
pembelajaran
semua
aspek
perkembangan
pada anak saling
terkait.

V

Adanya
perlakuan secara
bervariasi antara
anak yang satu
dengan
anak
lainnya.

Memberikan
pengalaman
awal pada anak
terhadap
perkembangan
anak
secara
individual
Program belajar
yang
berorientasi
pada

Tidak
Selaras

V

Adanya catatan
urutan
pertumbuhan
dan perubahan
yang
terjadi
pada anak.

Keterangan

V

Dalam pembuatan SKH
tidak
semua
aspek
perkembangan
anak
tercantum
terutama
indikator sosial, lebih
sering adalah lingkup
perkembangan
kognitif,
fisik motorik, seni, bahasa
sehingga tidak integratif.
Guru mempunyai buku
catatan pertumbuhan anak.
Adapun penulisan dan
pengukuran
dilakukan
secara berkala di dalam
buku UKS.
Guru
dalam
memperlakukan anak didik
bervariasi.
Walaupun
untuk
anak
yang
berkebutuhan
khusus
kurikulumnya disamakan
karena belum dibuat.
Guru
setiap
hari
memberikan kegiatan yang
baru kepada anak guna
memberikan pengalaman
terhadap
perkembangan
secara individual.

V

V

Guru dalam memberikan
kegiatan kadang terlalu
sulit bagi anak sehingga
anak
tidak
mampu
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perkembangan
anak
memberikan
kesempatan
kepada
anak
untuk
memperluas dan
memperdalam
pengetahuan
perilakunya
dengan memberi
pengalaman
langsung
dan
membantu anak
memperoleh
pengalaman
simbolik dengan
menampilkan
pengalamannya
melalui berbagai
media
6.

Guru
memberikan
kesempatan
anak
untuk
praktek
keterampilan
sosial
yang
diperoleh

7.

Guru
dalam
pelaksanaan
menggunakan
metode bermain
sambil belajar

8.

Guru
menyediakan
lingkungan yang
sehat, aman dan
menyediakan
makanan yang
baik.

mengerjakan sendiri dan
akhirnya minta tolong
kepada guru. Contohnya
kegiatan
mengejakan
majalah.
Dimana
kegiatannya tidak sesuai
perkembangan anak.

V

Pada saat pembelajaran
anak diberi kesempatan
untuk bertanya.

V

V

Pembelajaran
yang
diterampkan menggunakan
area
sambil
bermain.
Namun
kadang
menggunakan majalah.

Lingkungan TK Negeri
Pembina aman, namun
anak dibiarkan makan
bekal berupa makanan
ringan
uang
banyak
mengandung
penyedap
rasa.

178

9.

10.

11.

12.

13.

Guru memenuhi
semua
kebutuhan fisik
dan sosial anak.

V

Dalam
pembuatan
kurikulum
sekolah
dirancang untuk
mengembangka
n pengetahuan
dan
keterampilan
seluruh
area
perkembangan
fisik,
sosial,
emosional dan
intelektual dan
membantu anak
belajar
menetapkan
pondasi untuk
pembelajaran
seumur hidup.

V

Guru
menyiapkan
perencanaan
dahulu sebelum
mengajar.

Anak
dibebaskan
memilih
aktivitas sendiri
dan
mengerjakan
kegiatan sendiri.
Materi
pembelajaran
bersifat konkret,
riil dan relevan.

V

V

Dilihat dari sarana dan
prasarana yang dimiliki
sekolah guru memnuhi
kebutuhan fisik anak.
TK
Negeri
Pembina
membuat
kurikulum
sendiri namun guru belum
menyusun kurikulum yang
baru sesuai Permendiknas
No. 58 Tahun 2009 masih
menggunakan KBK 2004.
Dalam perencanaan guru
tidak memasukkan aspek
secara keseluruhan.

Kadang guru membuat
perencanaan dahulu namun
kadang tidak. Pada pagi
hari disaat anak senam
guru baru menyiapkan
media.
Anak dibebaskan memilih
aktivitas sendiri.

V
Materi
pembelajaran
bersifat konkret.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

Guru melakukan
pencatatan
evaluasi
pembelajaran.

V
Guru
melakukan
pencatatan evaluasi baik
secara lisan dan dicatat
dibuku SKH serta buku
format peilaian.

Adanya
pengelompokka
n umur sesuai
dengan
kapasitas kelas
serta
jumlah
guru
yang
mengajar.

Sekolah
menganggap
orang
tua
sebagai
mitra
dalam
proses
pendidikan.

Guru bergerak
diantara
kelompok dan
individu
guna
memfasilitasi
keterlibatan
anak
pada
materi
dan
aktivitas.
Guru mengakui
bahwa
ada
beberapa
jawaban
dari
anak.

Guru
memfasilitasi
perkembangan
kontrol diri pada

V
Di sekolah tersebut anak
didiknya
dijadikan
2
kelompok. Umur 4 sampai
5 tahun di kelompok A
sedangkan 5 sampai 6
tahun di kelompok B.
Dengan jumlah rasio anak
sesuai
dengan
luas
ruangan.
V

Adanya kerja sama antara
orang tua dengan pihak
sekolah terbukti dengan
adanya rapat sebelum
melaksanakan
suatu
kegiatan.

V

Pada saat anak sedang
melaksanakan
kegiatan
guru
mengajukan
pertanyaan, memberikan
anjuran, atau menambah
materi atau ide-ide lebih
kompleks.

V

Pada saat pembelajaran
kegiatan tanya jawab guru
menerima lebih dari satu
jawaban.

V

Dengan
perilaku
guru

pemodelan
dan dorongan
mencontohkan
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anak-anak
dengan
menggunakan
tehnik pedoman
positif.
20.

Guru
berkualifikasi
pendidikan
sesuai
untuk
anak usia 4
sampai 6 tahun.

c.

perilaku
positif
diharapkan.

V

yang

Guru sedang menempuh
pendidikan S1 PG PAUD.

CATATAN OBSERVASI DI TK KEMALA BHAYANGKARI
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Catatan Harian 23 November 2011 di TK Kemala Bhayangkari.
Seperti biasa setiap hari sebelum masuk ke kelas semua anak dan guru
berbaris dihalaman untuk senam dan bernyanyi bersama. selesai senam anak
membuat kereta api untuk melakukan kegiatan motorik kasar merangkak
menerobos masuk ke dalam ban secara bergantian dan barulah masuk ke dalam
kelas untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan duduk di kursi. Karena
jumlah murid yang cukup banyak sedangkan ruang kelas yang tidak begitu luas
maka anak duduk secara berdekatan dan berkelompok. Kegiatan pembelajaran
awal dimulai guru bernyanyi dan anak praktek maju di depan kelas untuk
bernyanyi secara bergantian. Karena jumlah murid yang cukup banyak dan akan
kegiatan inti hanya sepuluh anak yang maju lainnya pada kesempatan yang akan
datang. Pada saat kegiatan inti guru

berkeliling melihat anak yang sedang

mengerjakan dan memberi penjelasan apabila ada anak yang kurang mengerti.
Jam menunjukkan angka 9 saatnya anak-anak bermain dan makan bekal. Ternyata
ada beberapa anak yang memakan minuman yang mengandung zat pewarna, dan
penyedap yang aromanya cukup tajam. Guru hanya membiarkan tidak melarang.
Pada waktu bermain terjadi rebutan alat permainan namun akhirnya bisa
diselesaikan. Waktu istirahat anak juga digunakan untuk menulis tabungan tidak
mengawasi anak. Banyak juga anak yang bermain di halaman sekolah malah
sampai keluar sekolah. Hal ini membuat saya cukup khawatir karena letak sekolah
berdekatan dengan rel kereta apai dan jalan yang tidak terlalu luas tapi cukup
ramai dilalui oleh kendaraan.
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d. Hasil Observasi Pencapaian Indikator Keterampilan Sosial Anak
Kelompok A (DAP.KB.A) Di TK Kemala Bhayangkari Brebes
Indikator I: Mau berbagi, mau menolong dan membantu teman.
Kode Subjek
DAP.KB.A.I-1

Tercapai
V

DAP.KB.A.I-2

Tidak
Tercapai
-

V

DAP.KB.A.I-3

V

-

DAP.KB.A.I-4

V

-

DAP.KB.A.I-5

V

-

DAP.KB.A.I-6

V

-

DAP.KB.A.I-7

V

-

DAP.KB.A.I-8

-

V

DAP.KB.A.I-9

V

-

Keterangan
Ananda
pada
waktu
istirahat
memberikan makanan buat temannya
yang tidak membawa jajan dan aktif
mengerjakan tugas yang diberikan oleh
guru bersama-sama.
Ananda tidak mengerjakan kegiatan
kelompok yang diberikan oleh guru
bersama teman-temannya.
Ananda
pada
waktu
istirahat
memberikan makanan buat temannya
yang tidak membawa jajan dan aktif
mengerjakan tugas yang diberikan oleh
guru bersama-sama.
Ananda
pada
waktu
istirahat
memberikan makanan buat temannya
yang tidak membawa jajan dan aktif
mengerjakan tugas yang diberikan oleh
guru bersama-sama.
Ananda
mengerjakan
kegiatan
kelompok yang diberikan oleh guru
bersama teman-temannya.
Ananda
pada
waktu
istirahat
memberikan makanan buat temannya
yang tidak membawa jajan dan aktif
mengerjakan tugas yang diberikan oleh
guru bersama-sama.
Ananda
pada
waktu
istirahat
memberikan makanan buat temannya
yang tidak membawa jajan dan aktif
mengerjakan tugas yang diberikan oleh
guru bersama-sama.
Ananda
mengerjakan
kegiatan
kelompok yang diberikan oleh guru
bersama teman-temannya.
Ananda
pada
waktu
istirahat
memberikan makanan buat temannya
yang tidak membawa jajan dan aktif
mengerjakan tugas yang diberikan oleh
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DAP.KB.A.I-10

V

-

DAP.KB.A.I-11

V

-

DAP.KB.A.I-12

V

-

DAP.KB.A.I-13

V

-

DAP.KB.A.I-14

V

-

DAP.KB.A.I-15

V

-

DAP.KB.A.I-16

V

-

DAP.KB.A.I-17

V

-

DAP.KB.A.I-18

V

-

DAP.KB.A.I-19

-

V

DAP.KB.A.I-20

V

-

guru bersama-sama.
Ananda
pada
waktu
istirahat
memberikan makanan buat temannya
yang tidak membawa jajan dan aktif
mengerjakan tugas yang diberikan oleh
guru bersama-sama.
Ananda
mengerjakan
kegiatan
kelompok yang diberikan oleh guru
bersama teman-temannya.
Ananda
pada
waktu
istirahat
memberikan makanan buat temannya
yang tidak membawa jajan dan aktif
mengerjakan tugas yang diberikan oleh
guru bersama-sama.
Ananda
pada
waktu
istirahat
memberikan makanan buat temannya
yang tidak membawa jajan dan aktif
mengerjakan tugas yang diberikan oleh
guru bersama-sama.
Ananda
mengerjakan
kegiatan
kelompok yang diberikan oleh guru
bersama teman-temannya.
Ananda
pada
waktu
istirahat
memberikan makanan buat temannya
yang tidak membawa jajan dan aktif
mengerjakan tugas yang diberikan oleh
guru bersama-sama.
Ananda
pada
waktu
istirahat
memberikan makanan buat temannya
yang tidak membawa jajan dan aktif
mengerjakan tugas yang diberikan oleh
guru bersama-sama.
Ananda
mengerjakan
kegiatan
kelompok yang diberikan oleh guru
bersama teman-temannya.
Ananda
mengerjakan
kegiatan
kelompok yang diberikan oleh guru
bersama teman-temannya.
Karena ananda mengalami gangguan
pada pendengaran dan berbicara maka
pada saat kegiatan kelompok ananda
tidak terlalu aktif mengerjakan dan
akhirnya di Bantu oleh guru.
Ananda
pada
waktu
istirahat
memberikan makanan buat temannya
yang tidak membawa jajan dan aktif
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DAP.KB.A.I-21

DAP.KB.A.I-22

DAP.KB.A.I-23

DAP.KB.A.I-24

DAP.KB.A.I-25

DAP.KB.A.I-26

DAP.KB.A.I-27

DAP.KB.A.I-28

DAP.KB.A.I-29

Dari hasil

mengerjakan tugas yang diberikan oleh
guru bersama-sama.
V
Ananda
pada
waktu
istirahat
memberikan makanan buat temannya
yang tidak membawa jajan dan aktif
mengerjakan tugas yang diberikan oleh
guru bersama-sama.
V
Ananda
pada
waktu
istirahat
memberikan makanan buat temannya
yang tidak membawa jajan dan aktif
mengerjakan tugas yang diberikan oleh
guru bersama-sama.
V
Ananda
mengerjakan
kegiatan
kelompok yang diberikan oleh guru
bersama teman-temannya.
V
Ananda
pada
waktu
istirahat
memberikan makanan buat temannya
yang tidak membawa jajan dan aktif
mengerjakan tugas yang diberikan oleh
guru bersama-sama.
V
Ananda
pada
waktu
istirahat
memberikan makanan buat temannya
yang tidak membawa jajan dan aktif
mengerjakan tugas yang diberikan oleh
guru bersama-sama.
V
Ananda
mengerjakan
kegiatan
kelompok yang diberikan oleh guru
bersama teman-temannya.
V
Ananda
pada
waktu
istirahat
memberikan makanan buat temannya
yang tidak membawa jajan dan aktif
mengerjakan tugas yang diberikan oleh
guru bersama-sama.
V
Ananda
mengerjakan
kegiatan
kelompok yang diberikan oleh guru
bersama teman-temannya.
V
Ananda adalah anak yang mengalami
gangguan berbicara dan motorik halus
jadi ananda tidak ikut mengerjakan
kegiatan kelompok.
observasi dapat di analisis bahwa hamper semua anak mau

berbagi dan dapat bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan kelompok. Ada dua
anak tidak dapat mengerjakan karena berkebutuhan khusus mengalami gangguan.
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Indikator II: Menunjukkan antusiasme dalam melakukan permainan
kompetitif secara positif.
Kode Subjek

Tercapai

DAP.KB.A.II-1

V

Tidak
Tercapai
-

DAP.KB.A.II-2

V

-

DAP.KB.A.II-3

V

-

DAP.KB.A.II-4

-

V

DAP.KB.A.II-5

V

-

DAP.KB.A.II-6

V

-

DAP.KB.A.II-7

V

-

DAP.KB.A.II-8

V

-

DAP.KB.A.II-9

V

-

DAP.KB.A.II-10

-

V

DAP.KB.A.II-11

V

-

DAP.KB.A.II-12

V

-

DAP.KB.A.II-13

V

-

DAP.KB.A.II-14

V

-

DAP.KB.A.II-15

V

-

Keterangan
Ananda mengatur permainan apa
yang dimainkan dan memutuska siapa
yang akan memulai terlebih dahulu
sehingga ananda kelihatan merasa
senang.
Ananda mengatur permainan apa
yang dimainkan dan memutuska siapa
yang akan memulai terlebih dahulu
sehingga ananda kelihatan merasa
senang.
Ananda senang dan antusias bermain
bersama teman-teman.
Ananda tidak mau bermain bersama
teman-teman.
Ananda senang dan antusias bermain
bersama teman-teman.
Ananda senang dan antusias bermain
bersama teman-teman.
Ananda menerima pembagian pemain
yang ada dan bermain dengan
antusias.
Ananda senang dan antusias bermain
bersama teman-teman.
Ananda menerima pembagian pemain
yang ada dan bermain dengan
antusias
Ananda tidak bermain bersama
teman-teman
Ananda menerima pembagian pemain
yang ada dan bermain dengan
antusias
Ananda menerima pembagian pemain
yang ada dan bermain dengan
antusias
Ananda senang dan antusias bermain
bersama teman-teman.
Ananda menerima pembagian pemain
yang ada dan bermain dengan
antusias
Ananda senang dan antusias bermain
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DAP.KB.A.II-16
DAP.KB.A.II-17
DAP.KB.A.II-18
DAP.KB.A.II-19

DAP.KB.A.II-20

DAP.KB.A.II-21
DAP.KB.A.II-22

DAP.KB.A.II-23
DAP.KB.A.II-24

DAP.KB.A.II-25
DAP.KB.A.II-26

DAP.KB.A.II-27
DAP.KB.A.II-28

DAP.KB.A.II-29
Dari hasil

bersama teman-teman.
Ananda mau menangnya sendiri.
Ananda senang dan antusias bermain
bersama teman-teman.
V
Ananda senang dan antusias bermain
bersama teman-teman.
V
Walaupun
ananda
mengalami
gangguan dalam berbicara dan
pendengaran namun ananda ikut
bermain
bersama
teman-teman
dengan antusias.
V
Ananda menerima pembagian pemain
yang ada dan bermain dengan
antusias
V
Ananda senang dan antusias bermain
bersama teman-teman.
V
Ananda tidak mau
menerima
pembagian pemain yang ada dan
bermain dengan antusias
V
Ananda senang dan antusias bermain
bersama teman-teman.
V
Ananda menerima pembagian pemain
yang ada dan bermain dengan
antusias
V
Ananda senang dan antusias bermain
bersama teman-teman.
V
Ananda menerima pembagian pemain
yang ada dan bermain dengan
antusias
V
Ananda hanya mau bermain sendiri.
V
Ananda menerima pembagian pemain
yang ada dan bermain dengan
antusias
V
Ananda ikut bermain bersama temanteman sekelasnya.
observasi maka anak kelompok A TK Kemala Bhayangkari
V

V
-

masih ada yang tidak mau bermain bersama.

Indikator III: Mentaati aturan yang berlaku dalam suatu permainan.
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Kode Subjek

Tercapai

DAP.KB.A.III-1
DAP.KB.A.III-2

V

Tidak
Tercapai
V
-

DAP.KB.A.III-3

V

-

DAP.KB.A.III-4

V

-

DAP.KB.A.III-5

V

-

DAP.KB.A.III-6

V

-

DAP.KB.A.III-7

-

V

DAP.KB.A.III-8

V

-

DAP.KB.A.III-9

V

-

DAP.KB.A.III-10

V

-

DAP.KB.A.III-11

V

-

DAP.KB.A.III-12

V

-

DAP.KB.A.III-13

V

-

DAP.KB.A.III-14

V

-

DAP.KB.A.III-15

V

-

DAP.KB.A.III-16

V

-

Keterangan
Ananda suka naik ke atas kursi.
Ananda berbicara dengan temannya
tentang aturan bermain.
Ananda berbicara dengan temantemannya tentang permainan yang
akan dimainkan dan aturan mainnya.
Ananda mau menunggu giliran
bermain dan mau berhenti bermain
pada waktunya.
Ananda mengikuti aturan permainan
yang disepakati bersama.
Ananda berbicara dengan temantemannya tentang permainan yang
akan dimainkan dan aturan mainnya.
Ananda tidak mau menunggu giliran
bermain dan mau berhenti bermain
pada waktunya.
Ananda berbicara dengan temantemannya tentang permainan yang
akan dimainkan dan aturan mainnya.
Ananda mengikuti aturan permainan
yang disepakati bersama.
Ananda mau menunggu giliran
bermain dan mau berhenti bermain
pada waktunya.
Ananda berbicara dengan temantemannya tentang permainan yang
akan dimainkan dan aturan mainnya.
Ananda mau menunggu giliran
bermain dan mau berhenti bermain
pada waktunya.
Ananda berbicara dengan temantemannya tentang permainan yang
akan dimainkan dan aturan mainnya.
Ananda mau menunggu giliran
bermain dan mau berhenti bermain
pada waktunya.
Ananda berbicara dengan temantemannya tentang permainan yang
akan dimainkan dan aturan mainnya.
Ananda berbicara dengan temantemannya tentang permainan yang
akan dimainkan dan aturan mainnya.
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DAP.KB.A.III-17

-

V

Ananda tidak mau mengikuti aturan
permainan yang disepakati bersama.
DAP.KB.A.III-18
V
Ananda mau menunggu giliran
bermain dan mau berhenti bermain
pada waktunya.
DAP.KB.A.III-19
V
Guru dengan menggunakan gerak
tubuh memberikan penjelasan pada
ananda tentang aturan bermain dan
ananda mengerti sehingga Ananda
dengan sabar menunggu giliran dan
mau berhenti bermain.
DAP.KB.A.III-20
V
Ananda mengikuti aturan permainan
yang disepakati bersama.
DAP.KB.A.III-21
V
Ananda mau menunggu giliran
bermain dan mau berhenti bermain
pada waktunya.
DAP.KB.A.III-22
V
Ananda berbicara dengan temantemannya tentang permainan yang
akan dimainkan dan aturan mainnya.
DAP.KB.A.III-23
V
Ananda mengikuti aturan permainan
yang disepakati bersama.
DAP.KB.A.III-24
V
Ananda mau menunggu giliran
bermain dan mau berhenti bermain
pada waktunya.
DAP.KB.A.III-25
V
Ananda mengikuti aturan permainan
yang disepakati bersama.
DAP.KB.A.III-26
V
Ananda mau menunggu giliran
bermain dan mau berhenti bermain
pada waktunya.
DAP.KB.A.III-27
V
Ananda berbicara dengan temantemannya tentang permainan yang
akan dimainkan dan aturan mainnya.
DAP.KB.A.III-28
V
Ananda mau menunggu giliran
bermain dan mau berhenti bermain
pada waktunya.
DAP.KB.A.III-29
V
Guru mendampingi ananda setiap
bermain sehingga ananda mau
berhenti bermain dan mematuhi
aturan permainan.
Dari hasil observasi dapat di analisis anak kelompok A TK Kemala
Bhayangkari masih ada yang tidak mau melaksanakan aturan permainan yang
telah disepakati bersama.
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Indikator IV: Menjaga diri sendiri dan lingkungannya.
Kode Subjek

Tercapai

DAP.KB.A.IV-1

V

Tidak
Tercapai
-

DAP.KB.A.IV-2
DAP.KB.A.IV-3

V

V
-

DAP.KB.A.IV-4

V

-

DAP.KB.A.IV-5

V

-

DAP.KB.A.IV-6

V

-

DAP.KB.A.IV-7
DAP.KB.A.IV-8

V

V
-

DAP.KB.A.IV-9

V

-

DAP.KB.A.IV-10

V

-

DAP.KB.A.IV-11

V

-

DAP.KB.A.IV-12
DAP.KB.A.IV-13

V

V
-

DAP.KB.A.IV-14

-

V

Keterangan
Ananda menceritakan kepada guru
ketika pada waktu bermain ada yang
mengganggu.
Ananda buang sampah sembarangan.
Setiap hari ananda menyapa dengan
memberi salam dan membuang
sampah pada tempatnya.
Ananda menceritakan kepada guru
ketika pada waktu bermain ada yang
mengganggu
Setiap hari ananda menyapa dengan
memberi salam kepada guru dan
mampu bercerita kepada guru jika ada
yang mengganggu pada waktu
bermain.
Setiap hari ananda menyapa dengan
memberi salam dan membuang
sampah pada tempatnya.
Ananda suka mencoret-coret meja.
Setiap hari ananda menyapa dengan
memberi salam kepada guru dan
mampu bercerita kepada guru jika ada
yang mengganggu pada waktu
bermain.
Setiap hari ananda menyapa dengan
memberi salam dan membuang
sampah pada tempatnya.
Ananda menceritakan kepada guru
ketika pada waktu bermain ada yang
mengganggu
Setiap hari ananda menyapa dengan
memberi salam kepada guru dan
mampu bercerita kepada guru jika ada
yang mengganggu pada waktu
bermain.
Ananda tidak mau menyapa.
Setiap hari ananda menyapa dengan
memberi salam kepada guru dan
mampu bercerita kepada guru jika ada
yang mengganggu pada waktu
bermain.
Mau bersalaman setelah di suruh oleh
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DAP.KB.A.IV-15

V

-

DAP.KB.A.IV-16

V

-

DAP.KB.A.IV-17

-

V

DAP.KB.A.IV-18

V

-

DAP.KB.A.IV-19

V

-

DAP.KB.A.IV-20

V

-

DAP.KB.A.IV-21

V

-

DAP.KB.A.IV-22

V

-

DAP.KB.A.IV-23

V

-

DAP.KB.A.IV-24

V

-

DAP.KB.A.IV-25

V

-

DAP.KB.A.IV-26

-

V

DAP.KB.A.IV-27

V

-

guru.
Ananda menceritakan kepada guru
ketika pada waktu bermain ada yang
mengganggu
Setiap hari ananda menyapa dengan
memberi salam kepada guru dan
mampu bercerita kepada guru jika ada
yang mengganggu pada waktu
bermain.
Ananda suka membuang sampah
sembarangan.
Ananda menceritakan kepada guru
ketika pada waktu bermain ada yang
mengganggu
Dikarenakan ananda tidak jelas dalam
berbicara sehingga apabila ananda
diganggu maka ananda langsung
memegang tangan guru dan dengan
suara berteriak-teriak serta gerak
tangan ananda berusaha menjelaskan.
Setiap hari ananda menyapa dengan
memberi salam kepada guru dan
mampu bercerita kepada guru jika ada
yang mengganggu pada waktu
bermain.
Setiap hari ananda menyapa dengan
memberi salam dan membuang
sampah pada tempatnya.
Ananda menceritakan kepada guru
ketika pada waktu bermain ada yang
mengganggu
Setiap hari ananda menyapa dengan
memberi salam kepada guru dan
mampu bercerita kepada guru jika ada
yang mengganggu pada waktu
bermain.
Setiap hari ananda menyapa dengan
memberi salam dan membuang
sampah pada tempatnya.
Ananda menceritakan kepada guru
ketika pada waktu bermain ada yang
mengganggu
Ananda suka mencoret meja atau
buku temannya.
Setiap hari ananda menyapa dengan
memberi salam kepada guru dan
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mampu bercerita kepada guru jika ada
yang mengganggu pada waktu
bermain.
DAP.KB.A.IV-28
V
Ananda menceritakan kepada guru
ketika pada waktu bermain ada yang
mengganggu
DAP.KB.A.IV-29
V
Ananda langsung menangis apabila
ada yang mengganggunya.
Dari hasil observasi dapat di analisis anak kelompok A TK Kemala
Bhayangkari masih ada yang membuang sampah sembarangan dan mau
bersalaman atau menyapa kalu disuruh.
Indikator V: Menghargai orang lain
Kode Subjek

Tercapai

DAP.KB.A.V-1

V

Tidak
Tercapai
-

DAP.KB.A.V-2

-

V

DAP.KB.A.V-3

V

-

DAP.KB.A.V-4

V

-

DAP.KB.A.V-5

-

V

DAP.KB.A.V-6

V

-

DAP.KB.A.V-7

V

-

DAP.KB.A.V-8

V

-

DAP.KB.A.V-9

V

-

DAP.KB.A.V-10

V

-

Keterangan
Ananda mau berbicara dengan saya,
yang merupakan orang yang baru
ditemui.
Ananda suka mengejek hasil karya
temannya.
Ananda mau berbicara dengan saya,
yang merupakan orang yang baru
ditemui.
Ananda mau berbicara dengan saya,
yang merupakan orang yang baru
ditemui.
Ananda tidak pernah menjawab kalu
di sapa.
Ananda mau berbicara dengan saya,
yang merupakan orang yang baru
ditemui.
Ananda mau berbicara dengan saya,
yang merupakan orang yang baru
ditemui.
Ananda mau berbicara dengan saya,
yang merupakan orang yang baru
ditemui.
Ananda mau berbicara dengan saya,
yang merupakan orang yang baru
ditemui.
Ananda mau berbicara dengan saya,
yang merupakan orang yang baru
ditemui.
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DAP.KB.A.V-11

V

-

DAP.KB.A.V-12

V

-

DAP.KB.A.V-13

V

--

DAP.KB.A.V-14

V

-

DAP.KB.A.V-15

V

-

DAP.KB.A.V-16

V

-

DAP.KB.A.V-17

V

-

DAP.KB.A.V-18

V

-

DAP.KB.A.V-19

-

V

DAP.KB.A.V-20

V

-

DAP.KB.A.V-21

V

-

DAP.KB.A.V-22

V

-

DAP.KB.A.V-23

V

-

DAP.KB.A.V-24

V

-

DAP.KB.A.V-25

V

-

DAP.KB.A.V-26

-

V

Ananda mau berbicara dengan saya,
yang merupakan orang yang baru
ditemui.
Ananda mau berbicara dengan saya,
yang merupakan orang yang baru
ditemui.
Ananda mau berbicara dengan saya,
yang merupakan orang yang baru
ditemui.
Ananda mau berbicara dengan saya,
yang merupakan orang yang baru
ditemui.
Ananda mau berbicara dengan saya,
yang merupakan orang yang baru
ditemui.
Ananda mau berbicara dengan saya,
yang merupakan orang yang baru
ditemui.
Ananda mau berbicara dengan saya,
yang merupakan orang yang baru
ditemui.
Ananda mau berbicara dengan saya,
yang merupakan orang yang baru
ditemui.
Ananda mengalami kesulitan dalam
berkomunikasi dan mendengarkan
orang lain berbicara.
Ananda mau berbicara dengan saya,
yang merupakan orang yang baru
ditemui.
Ananda mau berbicara dengan saya,
yang merupakan orang yang baru
ditemui.
Ananda mau berbicara dengan saya,
yang merupakan orang yang baru
ditemui.
Ananda mau berbicara dengan saya,
yang merupakan orang yang baru
ditemui.
Ananda mau berbicara dengan saya,
yang merupakan orang yang baru
ditemui.
Ananda mau berbicara dengan saya,
yang merupakan orang yang baru
ditemui.
Ananda suka mencoret hasil kerjaan
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temannya.
Ananda mau berbicara dengan saya,
yang merupakan orang yang baru
ditemui.
DAP.KB.A.V-28
V
Ananda mau berbicara dengan saya,
yang merupakan orang yang baru
ditemui.
DAP.KB.A.V-29
V
Ananda mau berbicara dengan saya,
yang merupakan orang yang baru
ditemui.
Dari hasil observasi anak kelompok A mau mendengar dan berbicara
DAP.KB.A.V-27

V

-

dengan orang dewasa. Namun ada anak yang suka mengejek hasil kegiatan
temannya.
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e.

Hasil Observasi Pencapaian Indikator Keterampilan Sosial Anak
Kelompok B (DAP.KB.B) Di TK Kemala Bhayangkari Brebes
Indikator I: Bersikap kooperatif dengan teman.

Kode Subjek

Tercapai

DAP.KB.B.I-1

V

Tidak
Tercapai
-

DAP.KB.B.I-2
DAP.KB.B.I-3

V

V
-

DAP.KB.B.I-4

V

-

DAP.KB.B.I-5

V

-

DAP.KB.B.I-6

V

-

DAP.KB.B.I-7

V

-

DAP.KB.B.I-8

V

-

DAP.KB.B.I-9

V

-

DAP.KB.B.I-10

V

-

DAP.KB.B.I-11

V

-

DAP.KB.B.I-12

V

-

DAP.KB.B.I-13

V

-

DAP.KB.B.I-14

V

-

DAP.KB.B.I-15

V

-

DAP.KB.B.I-16

V

-

Keterangan
Ananda setiap hari bermain bersama
dengan teman dan kadang mengajak
bermain atau belajar.
Ananda maunya main sendiri.
Ananda setiap hari bermain bersama
dengan teman dan kadang mengajak
bermain atau belajar.
Ananda setiap hari bermain bersama
dengan teman dan kadang mengajak
bermain atau belajar.
Ananda setiap hari bermain bersama
dengan teman dan kadang mengajak
bermain atau belajar.
Ananda setiap hari bermain bersama
dengan teman.
Ananda setiap hari bermain bersama
dengan teman.
Walaupun teman-temannya tidak mau
bermain bersama namun ananda mau
bermain dengan guru.
Ananda setiap hari bermain bersama
dengan teman, walau kadang ananda
bertengkar dengan temannya.
Ananda setiap hari bermain bersama
dengan teman. Namun saat bermain
kadang ananda berselisih dengan
temannya.
Ananda setiap hari bermain bersama
dengan teman.
Ananda setiap hari bermain bersama
dengan teman.
Ananda setiap hari bermain bersama
dengan teman.
Ananda setiap hari bermain bersama
dengan teman.
Ananda setiap hari bermain bersama
dengan teman.
Ananda setiap hari bermain bersama
dengan teman.
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DAP.KB.B.I-17
DAP.KB.B.I-18

DAP.KB.B.I-19
DAP.KB.B.I-20
DAP.KB.B.I-21
DAP.KB.B.I-22
DAP.KB.B.I-23
DAP.KB.B.I-24
DAP.KB.B.I-25
DAP.KB.B.I-26
DAP.KB.B.I-27
DAP.KB.B.I-28
DAP.KB.B.I-29
DAP.KB.B.I-30
DAP.KB.B.I-31
DAP.KB.B.I-32
DAP.KB.B.I-33
DAP.KB.B.I-34
Dari hasil

V

-

Ananda setiap hari bermain bersama
dengan teman.
V
Setiap bermain bersama terjadi
perselisihan karena maunya menang
sendiri.
V
Ananda setiap hari bermain bersama
dengan teman.
V
Ananda setiap hari bermain bersama
dengan teman.
V
Ananda setiap hari bermain bersama
dengan teman.
V
Ananda setiap hari bermain bersama
dengan teman.
V
Ananda setiap hari bermain bersama
dengan teman.
V
Mau bermain setelah di ajak guru.
V
Ananda setiap hari bermain bersama
dengan teman.
V
Ananda setiap hari bermain bersama
dengan teman.
V
Ananda setiap hari bermain bersama
dengan teman.
V
Ananda setiap hari bermain bersama
dengan teman.
V
Ananda setiap hari bermain bersama
dengan teman.
V
Ananda setiap hari bermain bersama
dengan teman.
V
Ananda maunya semua mainan untuk
dia sendiri.
V
Ananda setiap hari bermain bersama
dengan teman.
V
Ananda setiap hari bermain bersama
dengan teman.
V
Ananda setiap hari bermain bersama
dengan teman.
observasi dapat di analisi anak kelompok B TK Kemala

Bhayangkari masih ada yang maunya bermain sendiri.
Indikator II: Menunjukkan sikap toleran.
Kode Subjek

Tercapai

DAP.KB.B.II-1

-

Tidak
Tercapai
V

DAP.KB.B.II-2

V

-

Keterangan
Ananda tidak mau mengembalikan
peralatannya setelah kegiatan.
Ananda dibiasakan mengembalikan
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DAP.KB.B.II-3

V

-

DAP.KB.B.II-4

V

-

DAP.KB.B.II-5

V

-

DAP.KB.B.II-6

V

-

DAP.KB.B.II-7

V

-

DAP.KB.B.II-8

-

V

DAP.KB.B.II-9

V

-

DAP.KB.B.II-10

V

-

DAP.KB.B.II-11

V

-

DAP.KB.B.II-12

V

-

DAP.KB.B.II-13

V

-

DAP.KB.B.II-14

V

-

DAP.KB.B.II-15

V

-

DAP.KB.B.II-16

V

-

DAP.KB.B.II-17

V

-

DAP.KB.B.II-18

V

-

benda bukan miliknya dan izin
dahulu pada waktu mau minjam.
Apabila ada perselisihan antar teman
ananda membantu dengan cara
melaporkan kepada guru.
Ananda
dibiasakan
membuang
sampah pada tempatnya.
Ananda dibiasakan mengembalikan
benda bukan miliknya dan izin
dahulu pada waktu mau minjam.
Apabila ada perselisihan antar teman
ananda membantu dengan cara
melaporkan kepada guru.
Ananda
dibiasakan
membuang
sampah pada tempatnya.
Menurut gurunya ananda mengalami
low leaner sehingga apa yang
dilakukan oleh ananda sering disalah
artikan sehingga menimbulkan salah
paham atau perselisihan.
Ananda
dibiasakan
membuang
sampah pada tempatnya.
Apabila ada perselisihan antar teman
ananda membantu dengan cara
melaporkan kepada guru.
Apabila ada perselisihan antar teman
ananda membantu dengan cara
melaporkan kepada guru.
Ananda
dibiasakan
membuang
sampah pada tempatnya.
Ananda dibiasakan mengembalikan
benda bukan miliknya dan izin
dahulu pada waktu mau minjam.
Apabila ada perselisihan antar teman
ananda membantu dengan cara
melaporkan kepada guru.
Ananda
dibiasakan
membuang
sampah pada tempatnya.
Ananda dibiasakan mengembalikan
benda bukan miliknya dan izin
dahulu pada waktu mau minjam.
Apabila ada perselisihan antar teman
ananda membantu dengan cara
melaporkan kepada guru.
Apabila ada perselisihan antar teman
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DAP.KB.B.II-19

V

DAP.KB.B.II-20

-

DAP.KB.B.II-21

V

DAP.KB.B.II-22

V

DAP.KB.B.II-23

-

DAP.KB.B.II-24

V

DAP.KB.B.II-25

V

DAP.KB.B.II-26

V

DAP.KB.B.II-27

V

DAP.KB.B.II-28

-

DAP.KB.B.II-29

V

DAP.KB.B.II-30

-

DAP.KB.B.II-31

V

DAP.KB.B.II-32

V

DAP.KB.B.II-33

-

DAP.KB.B.II-34

V

Dari hasil observasi

ananda membantu dengan cara
melaporkan kepada guru.
Ananda
dibiasakan
membuang
sampah pada tempatnya.
V
Ananda suka bertengkar dengan
teman sekelasnya.
Ananda dibiasakan mengembalikan
benda bukan miliknya dan izin
dahulu pada waktu mau minjam.
Apabila ada perselisihan antar teman
ananda membantu dengan cara
melaporkan kepada guru.
V
Ananda suka membuat nangis
temannya.
Ananda dibiasakan mengembalikan
benda bukan miliknya dan izin
dahulu pada waktu mau minjam.
Ananda
dibiasakan
membuang
sampah pada tempatnya.
Ananda dibiasakan mengembalikan
benda bukan miliknya dan izin
dahulu pada waktu mau minjam.
Apabila ada perselisihan antar teman
ananda membantu dengan cara
melaporkan kepada guru.
V
Ananda tidak mau mengembalikan
mainan pada tempatnya.
Ananda dibiasakan mengembalikan
benda bukan miliknya dan izin
dahulu pada waktu mau minjam.
V
Ananda tidak mau membantu
temannya yang mengalami kesulitan
Ananda
dibiasakan
membuang
sampah pada tempatnya.
Apabila ada perselisihan antar teman
ananda membantu dengan cara
melaporkan kepada guru.
V
Ananda tidak mau meminjamkan
pengahapus.
Apabila ada perselisihan antar teman
ananda membantu dengan cara
melaporkan kepada guru.
anak kelompok B TK Kemala Bhayangkari suka ada

yang bertengkar dengan teman sekelasnya dan tidak mau membantu.
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Indikator III: Mengenal tata krama dan sopan santun sesuai dengan nilai
sosial budaya setempat.
Kode Subjek

Tercapai

DAP.KB.B.III-1

V

Tidak
Tercapai
-

DAP.KB.B.III-2

-

V

DAP.KB.B.III-3

V

-

DAP.KB.B.III-4

V

-

DAP.KB.B.III-5

-

V

DAP.KB.B.III-6

V

-

DAP.KB.B.III-7

V

-

DAP.KB.B.III-8

V

-

DAP.KB.B.III-9

-

V

DAP.KB.B.III-10

V

-

DAP.KB.B.III-11

V

-

DAP.KB.B.III-12

-

V

DAP.KB.B.III-13

V

-

DAP.KB.B.III-14
DAP.KB.B.III-15

V

V
-

DAP.KB.B.III-16

V

-

DAP.KB.B.III-17

V

-

DAP.KB.B.III-18

V

-

Keterangan
Ananda mau meminta maaf dan
memberi maaf kepada temannya.
Ananda sering berkata jorok atau
tidak sopan walau guru sering
memperingati.
Ananda mau meminta maaf dan
memberi maaf kepada temannya.
Ananda mau bermain peran bersama
teman-teman.
Ananda kadang suka naik ke atas
meja.
Ananda mau meminta maaf dan
memberi maaf kepada temannya.
Ananda mau bermain peran bersama
teman-teman.
Ananda mau bermain peran bersama
teman-teman
namun
temantemannya tidak mau bermain peran
bersama dia.
Ananda cukup sulit minta maaf dan
memberi maaf pada temannya.
Ananda cukup sulit minta maaf dan
memberi maaf pada temannya,
namun setelah diberi penjelasan dari
guru akhirnya mau.
Ananda mau meminta maaf dan
memberi maaf kepada temannya.
Ananda tidak mau meminta maaf
kepada temannya setelah
mengganggu.
Ananda mau meminta maaf dan
memberi maaf kepada temannya.
Ananda sering berkata kasar.
Ananda mau meminta maaf dan
memberi maaf kepada temannya.
Ananda mau bermain peran bersama
teman-teman.
Ananda mau meminta maaf dan
memberi maaf kepada temannya.
Ananda mau bermain peran bersama
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teman-teman.
Ananda suka mengganggu temannya
saat kegiatan.
DAP.KB.B.III-20
V
Ananda mau bermain peran bersama
teman-teman.
DAP.KB.B.III-21
V
Ananda suka mengambil benda
tanpa ijin sehingga temannya
mencari.
DAP.KB.B.III-22
V
Ananda mau bermain peran bersama
teman-teman.
DAP.KB.B.III-23
V
Ananda mau meminta maaf dan
memberi maaf kepada temannya.
DAP.KB.B.III-24
V
Ananda mau bermain peran bersama
teman-teman.
DAP.KB.B.III-25
V
Ananda mau meminta maaf dan
memberi maaf kepada temannya.
DAP.KB.B.III-26
V
Ananda mau bermain peran bersama
teman-teman.
DAP.KB.B.III-27
V
Ananda mau meminta maaf dan
memberi maaf kepada temannya.
DAP.KB.B.III-28
V
Ananda cukup sulit minta maaf dan
memberi maaf pada temannya,
namun setelah diberi penjelasan dari
guru akhirnya mau.
DAP.KB.B.III-29
V
Ananda suka berkata kasar.
DAP.KB.B.III-30
V
Ananda mau meminta maaf dan
memberi maaf kepada temannya.
DAP.KB.B.III-31
V
Ananda mau bermain peran bersama
teman-teman.
DAP.KB.B.III-32
V
Ananda tidak mau meminta maaf
setelah membuat nangis temannya.
DAP.KB.B.III-33
V
Ananda mau bermain peran bersama
teman-teman.
DAP.KB.B.III-34
V
Ananda mau meminta maaf dan
memberi maaf kepada temannya.
Dari hasil observasi anak kelompok B TK Kemala Bhayangkari masih ada
DAP.KB.B.III-19

-

V

yang sering berkata sopan dan tidak mau meminta maaf.

Indikator IV: Memahami peraturan dan disiplin.
Kode Subjek
DAP.KB.B.IV-1

Tercapai
V

Tidak
Tercapai
-

Keterangan
Ananda bermain sesuai dengan jenis
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DAP.KB.B.IV-2

-

V

DAP.KB.B.IV-3

V

-

DAP.KB.B.IV-4

V

-

DAP.KB.B.IV-5

V

-

DAP.KB.B.IV-6

V

-

DAP.KB.B.IV-7

-

V

DAP.KB.B.IV-8

-

V

DAP.KB.B.IV-9

V

-

DAP.KB.B.IV-10

V

-

DAP.KB.B.IV-11

V

-

DAP.KB.B.IV-12

V

DAP.KB.B.IV-13

V

-

DAP.KB.B.IV-14

V

-

DAP.KB.B.IV-15

-

V

DAP.KB.B.IV-16

V

-

DAP.KB.B.IV-17

V

-

DAP.KB.B.IV-18
DAP.KB.B.IV-19

V

V
-

DAP.KB.B.IV-20

V

-

permainan yang dipilihnya.
Setelah bermain ananda tidak
merapikan lagi mainannya.
Ananda bermain sesuai dengan jenis
permainan yang dipilihnya.
Setelah bermain ananda merapikan
lagi mainannya tanpa disuruh oleh
guru.
Ananda bermain sesuai dengan jenis
permainan yang dipilihnya.
Setelah bermain ananda merapikan
lagi mainannya tanpa disuruh oleh
guru.
Ananda maunya menang terus saat
bermain tidak mau bergantian.
Ananda ingin bermain bersam
teman-temannya namun anak-anak
yang lain tidak mau bermain
dengannya.
Ananda mau merapikan mainan
setelah disuruh oleh gurunya.
Setelah bermain ananda merapikan
lagi mainannya tanpa disuruh oleh
guru.
Ananda bermain sesuai dengan jenis
permainan yang dipilihnya.
Setelah bermain ananda tidak mau
merapikan lagi mainannya.
Ananda bermain sesuai dengan jenis
permainan yang dipilihnya.
Setelah bermain ananda merapikan
lagi mainannya tanpa disuruh oleh
guru.
Ananda maunya bermain sesuai
keinginannya.
Setelah bermain ananda merapikan
lagi mainannya tanpa disuruh oleh
guru.
Ananda bermain sesuai dengan jenis
permainan yang dipilihnya.
Ananda sering datang terlambat.
Ananda bermain sesuai dengan jenis
permainan yang dipilihnya.
Ananda mau bermain bersama.
Seperti bermain balok bangunan.
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DAP.KB.B.IV-21

V

DAP.KB.B.IV-22

-

DAP.KB.B.IV-23

V

DAP.KB.B.IV-24

V

DAP.KB.B.IV-25

V

DAP.KB.B.IV-26

V

DAP.KB.B.IV-27

V

DAP.KB.B.IV-28

V

DAP.KB.B.IV-29

V

DAP.KB.B.IV-30

V

DAP.KB.B.IV-31

V

DAP.KB.B.IV-32

-

DAP.KB.B.IV-33

V

DAP.KB.B.IV-34

V

Dari data observasi

Namun kadang mau merapikan
setelah disuruh oleh guru.
Ananda bermain sesuai dengan jenis
permainan yang dipilihnya.
V
Ananda tidak mau bermain bersama
teman-temannya.
Setelah bermain ananda merapikan
lagi mainannya tanpa disuruh oleh
guru.
Ananda bermain sesuai dengan jenis
permainan yang dipilihnya.
Setelah bermain ananda merapikan
lagi mainannya tanpa disuruh oleh
guru.
Ananda bermain sesuai dengan jenis
permainan yang dipilihnya.
Setelah bermain ananda merapikan
lagi mainannya tanpa disuruh oleh
guru.
Ananda bermain sesuai dengan jenis
permainan yang dipilihnya.
Ananda kadang setelah bermain
tidak
mau
merapikan.
Mau
merapikan setelah disuruh oleh guru.
Setelah bermain ananda merapikan
lagi mainannya tanpa disuruh oleh
guru.
Ananda bersama temannya kadang
suka berbuat seenaknya sendiri
seperti tidak mau baris, main di luar
lingkungan sekolah.
V
Setelah bermain ananda tidak mau
merapikan lagi mainannya.
Ananda bermain sesuai dengan jenis
permainan yang dipilihnya.
Setelah bermain ananda merapikan
lagi mainannya tanpa disuruh oleh
guru.
dapat dianalisis ada beberapa anak yang tidak mau

merapikan mainan namun setelah disuruh oleh guru mau merapikan dan maunya
menang sendiri dalam bermain.
Indikator V: Menunjukkan rasa empati.
Kode Subjek

Tercapai

Tidak

Keterangan
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DAP.KB.B.V-1

-

Tercapai
V

DAP.KB.B.V-2

V

-

DAP.KB.B.V-3

V

-

DAP.KB.B.V-4

V

-

DAP.KB.B.V-5

-

V

DAP.KB.B.V-6

V

-

DAP.KB.B.V-7

V

-

DAP.KB.B.V-8

V

-

DAP.KB.B.V-9

V

-

DAP.KB.B.V-10

V

-

DAP.KB.B.V-11

V

-

DAP.KB.B.V-12

-

V

DAP.KB.B.V-13

V

-

DAP.KB.B.V-14

V

-

DAP.KB.B.V-15

V

-

DAP.KB.B.V-16

-

V

DAP.KB.B.V-17

V

-

DAP.KB.B.V-18

V

-

DAP.KB.B.V-19

V

-

DAP.KB.B.V-20

-

V

DAP.KB.B.V-21

V

-

DAP.KB.B.V-22

V

-

anak mau tidak mau diajak
menjenguk temannya yang sakit
bersama-sama.
anak mau diajak menjenguk
temannya yang sakit bersama-sama.
anak mau diajak menjenguk
temannya yang sakit bersama-sama.
anak mau diajak menjenguk
temannya yang sakit bersama-sama.
anak tidak mau diajak menjenguk
temannya yang sakit bersama-sama.
anak mau diajak menjenguk
temannya yang sakit bersama-sama.
anak mau diajak menjenguk
temannya yang sakit bersama-sama.
anak mau diajak menjenguk
temannya yang sakit bersama-sama.
anak mau diajak menjenguk
temannya yang sakit bersama-sama.
anak mau diajak menjenguk
temannya yang sakit bersama-sama.
anak mau diajak menjenguk
temannya yang sakit bersama-sama.
Ananda senang menertawai teman
lain yang sedang kesusahan.
anak mau diajak menjenguk
temannya yang sakit bersama-sama.
anak mau diajak menjenguk
temannya yang sakit bersama-sama.
anak mau diajak menjenguk
temannya yang sakit bersama-sama.
anak tidak mau mengerjakan
kegiatan bersama-sama.
anak mau diajak menjenguk
temannya yang sakit bersama-sama.
anak mau diajak menjenguk
temannya yang sakit bersama-sama.
anak mau diajak menjenguk
temannya yang sakit bersama-sama.
Ananda tidak mau diajak menjenguk
temannya yang sakit bersama-sama.
anak mau diajak menjenguk
temannya yang sakit bersama-sama.
anak mau diajak menjenguk
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temannya yang sakit bersama-sama.
anak mau diajak menjenguk
temannya yang sakit bersama-sama.
DAP.KB.B.V-24
V
anak mau diajak menjenguk
temannya yang sakit bersama-sama.
DAP.KB.B.V-25
V
anak mau diajak menjenguk
temannya yang sakit bersama-sama.
DAP.KB.B.V-26
V
anak mau diajak menjenguk
temannya yang sakit bersama-sama.
DAP.KB.B.V-27
V
anak mau diajak menjenguk
temannya yang sakit bersama-sama.
DAP.KB.B.V-28
V
anak mau diajak menjenguk
temannya yang sakit bersama-sama.
DAP.KB.B.V-29
V
Ananda suka membuat nangis
temannya.
DAP.KB.B.V-30
V
anak mau diajak menjenguk
temannya yang sakit bersama-sama.
DAP.KB.B.V-31
V
anak mau diajak menjenguk
temannya yang sakit bersama-sama.
DAP.KB.B.V-32
V
anak mau diajak menjenguk
temannya yang sakit bersama-sama.
DAP.KB.B.V-33
V
anak mau diajak menjenguk
temannya yang sakit bersama-sama.
DAP.KB.B.V-34
V
anak mau diajak menjenguk
temannya yang sakit bersama-sama.
Dari hasil observasi ada anak yang tidak mau menjenguk temannya.
DAP.KB.B.V-23

V

-

Indikator VI: Menghargai keunggulan orang lain.
Kode Subjek

Tercapai

DAP.KB.B.VI-1

V

Tidak
Tercapai
-

DAP.KB.B.VI-2

-

V

DAP.KB.B.VI-3

V

-

DAP.KB.B.VI-4

V

-

DAP.KB.B.VI-5

V

-

DAP.KB.B.VI-6

-

V

Keterangan
Anak mau memberi pujian kepada
temannya yang hasilnya karyanya
lebih baik.
Ananda suka mengejek hasil karya
temannya.
Anak mau memberi pujian kepada
temannya yang hasilnya karyanya
lebih baik.
Anak mau memberi pujian kepada
temannya yang hasilnya karyanya
lebih baik.
Anak mau memberi pujian kepada
temannya yang hasilnya karyanya
lebih baik.
Anak tidak mau memberi pujian
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DAP.KB.B.VI-7

V

-

DAP.KB.B.VI-8

-

V

DAP.KB.B.VI-9

V

-

DAP.KB.B.VI-10

V

-

DAP.KB.B.VI-11

V

-

DAP.KB.B.VI-12

V

-

DAP.KB.B.VI-13

V

-

DAP.KB.B.VI-14

V

-

DAP.KB.B.VI-15

V

-

DAP.KB.B.VI-16

V

-

DAP.KB.B.VI-17

-

V

DAP.KB.B.VI-18

V

-

DAP.KB.B.VI-19

V

-

DAP.KB.B.VI-20

-

V

DAP.KB.B.VI-21

V

-

kepada temannya yang hasilnya
karyanya lebih baik.
Anak mau memberi pujian kepada
temannya yang hasilnya karyanya
lebih baik.
Karena ananda kadang mengalami
kesulitan
dalam
mengerjakan
kegiatan maka apa dibuatnya kadang
tidak sesuai penjelasan.
Anak mau memberi pujian kepada
temannya yang hasilnya karyanya
lebih baik.
Anak mau memberi pujian kepada
temannya yang hasilnya karyanya
lebih baik.
Anak mau memberi pujian kepada
temannya yang hasilnya karyanya
lebih baik.
Anak mau memberi pujian kepada
temannya yang hasilnya karyanya
lebih baik.
Anak mau memberi pujian kepada
temannya yang hasilnya karyanya
lebih baik.
Anak mau memberi pujian kepada
temannya yang hasilnya karyanya
lebih baik.
Anak mau memberi pujian kepada
temannya yang hasilnya karyanya
lebih baik.
Anak mau memberi pujian kepada
temannya yang hasilnya karyanya
lebih baik.
Anak tidak mau memberi pujian
kepada temannya yang hasilnya
karyanya lebih baik.
Anak mau memberi pujian kepada
temannya yang hasilnya karyanya
lebih baik.
Anak mau memberi pujian kepada
temannya yang hasilnya karyanya
lebih baik.
Anak kadang merobek hasil kegiatan
temannya yang lebih baik dari yang
dimiliki.
Anak mau memberi pujian kepada
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temannya yang hasilnya karyanya
lebih baik.
DAP.KB.B.VI-22
V
Anak mau memberi pujian kepada
temannya yang hasilnya karyanya
lebih baik.
DAP.KB.B.VI-23
V
Anak mau memberi pujian kepada
temannya yang hasilnya karyanya
lebih baik.
DAP.KB.B.VI-24
V
Anak mau memberi pujian kepada
temannya yang hasilnya karyanya
lebih baik.
DAP.KB.B.VI-25
V
Anak mau memberi pujian kepada
temannya yang hasilnya karyanya
lebih baik.
DAP.KB.B.VI-26
V
Anak mau memberi pujian kepada
temannya yang hasilnya karyanya
lebih baik.
DAP.KB.B.VI-27
V
Anak mau memberi pujian kepada
temannya yang hasilnya karyanya
lebih baik.
DAP.KB.B.VI-28
V
Anak mau memberi pujian kepada
temannya yang hasilnya karyanya
lebih baik.
DAP.KB.B.VI-29
V
Anak mau memberi pujian kepada
temannya yang hasilnya karyanya
lebih baik.
DAP.KB.B.VI-30
V
Anak mau memberi pujian kepada
temannya yang hasilnya karyanya
lebih baik.
DAP.KB.B.VI-31
V
Anak mau memberi pujian kepada
temannya yang hasilnya karyanya
lebih baik.
DAP.KB.B.VI-32
V
Anak tidak mau memberi pujian
kepada temannya yang hasilnya
karyanya lebih baik.
DAP.KB.B.VI-33
V
Anak mau memberi pujian kepada
temannya yang hasilnya karyanya
lebih baik.
DAP.KB.B.VI-34
V
Anak mau memberi pujian kepada
temannya yang hasilnya karyanya
lebih baik.
Dari data observasi dapat dianalisis anak masih ada yang suka mengejek
hasil karya orang lain.
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LAMPIRAN V
DATA RUANGAN FISIK, DATA BANGUNAN FISIK, ALAT BERMAIN
LUAR DAN DATA GURU TK NEGERI PEMBINA BREBES
a. Data Ruangan Fisik
No

Bangunan Fisik

Jumlah

Luas

1.

Tanah Bangunan

1 unit

2500 m2

2.

Kantor Kepala Sekolah

1 unit

9 m2

3.

Ruang Kelas

4 Ruang

64 m2

4.

Ruang Tata Usaha

1 unit

8 m2

5.

Ruang Guru

1 unit

24 m2

6.

Ruang Tamu

1 unit

9 m2

7.

Ruang Depan/Lobi

1 unit

10 m2

8.

Aula/Spilood

1 unit

108 m2

9.

Satpam

1 unit

2 m2

10.

Tempat Parkir Motor

1 unit

24 m2

11.

Ruang Usaha Kesehatan Sekolah

1 unit

20 m2

12.

Mushola

1 unit

30 m2

13.

Kantin

1 unit

8 m2

14.

Ruang Perpustakaan

1 unit

12 m2

15.

MCK/Lavatori Guru

2 unit

@ 4 m2

16.

MCK/Lavatori Anak

2 unit

@ 4 m2

17.

Rumah Dinas

1 unit

42 m2

18.

Ruang Bermainl

1 unit

81 m2

19.

Kolam Renang standar anak-anak

1 unit

64 m2

207

20.

Garasi Mobil

1 unit

8 m2

21.

Gudang

1 unit

8 m2

b. Data Bangunan Fisik
No.

Bangunan Fisik

Jumlah

Luas

1.

Pagar Keliling

1 unit

200 m2

2.

Taman

3 ruang

24 m2

3.

Bak Pasir

1 unit

6 m2

4.

Kebun Gizi

1 unit

25 m2

5.

Kebun Boga/Apotik Hidup

1 unit

8 m2

6.

Kolam Ikan

1 unit

18 m2

7.

Lapangan Olah raga

1 unit

24 m2

8.

Taman Lalu Lintas

1 unit

60 m2

9.

Papan Nama Sekolah

1 unit

4 m2

10.

Papan Nama UKS

1 unit

1,5 m2

11.

Taman Binatang

1 unit

8 m2

12.

Tower Air

1 unit

1 m2

c. Alat Bermain Di Luar
No.

Jenis Alat

Jumlah

Keadaan

1.

Ayunan

3 buah

Baik

2.

Papan Luncur

2 buah

Baik

3.

Tangga Majemuk

3 buah

Baik

4.

Tangga Majemuk Persegi

1 buah

Baik
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5.

Bola Dunia

1 buah

Baik

6.

Jungkitan

1 buah

Baik

7.

Papan Titian dan Titian

2 buah

Baik

8.

Tangga Tali

1 buah

Baik

9.

Apolo/Pesawat Angkasa

1 unit

Baik

10.

Terowongan

1 unit

Baik

11.

Ayunan Berhadapan

3 unit

Baik

12.

Rambu-Rambu Lalu Lintas

1 set

Baik

13.

Roda Pijak, terobosan, lompat

3 set

Baik

14.

Galang Lintas

1 unit

Baik

15.

Keranjang Basket

1set

Baik

16.

Bak Pasir

1 unit

Baik

17.

Sepeda Kecil Untuk Anak

4 Unit

Baik

18.

Mobil-mobilan Anak

2 Unit

Baik

d. Data Guru dan Pegawai TK Negeri Pembina Brebes
No

Nama

NIP

Status
Kepega
waian

Gol/
Ijazah Jur Jenis
Ruang & Tahun
Guru

1.

Ciptonoto
, S.Pd.

19651010
198702 1004

PNS

III D

S1 PPKN Kepala
Thn 1999
TK

2.

Siti
Zuanah,
S.Pd.

19600703
198303 1002

PNS

IV A

S1
PG Guru
PAUD
Kelas
2010

3.

Laili
Shofina
S.Pd.

19740112
200502 2007

PNS

II B

S1
PG Guru
PAUD
Kelas
2011
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4.

Nur
„Aeni,
S.PD

19670703
200602 2006

PNS

II A

S1
PG Guru
PAUD
Kelas
2011

5.

Fatlikhatu
n, S.Pd.

196601012
200604 2008

PNS

II A

S1
PG Guru
PAUD
Kelas
2011

6.

Tri
Wahyuni

19760605
201001 2001

CPNS

-

D II 2006 Guru
sedang S1 Kelas

7.

Nike W., A.Ma

GTT

-

D II PGTK Guru
Thn 2005
Kelas

8.

Sony Irdi K., A.Ma.

GTT

-

D II PGTK Guru
Thn 2006
Kelas

9.

Tarmudi

19761129
CPNS
200811 100
1

-

STM Thn Satpam
1996

10.

Imron
Arifin

-

-

-

SMP Thn Pak
1995
Bon

11.

Eka
Prasetya

-

-

-

SMA Thn Karya
2008
wan
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LAMPIRAN VI
Data Keadaan Guru dan Pegawai TK Kemala Bhayangkari
No.

Nama

NIP

Status
Kepega
waian
PNS

Gol/
Ruang

Ijazah & Jenis
Tahun
Guru

1.

Muji Astuti, 19631004
S.Pd.
198601 2002

IV A

19611011
198203 2005

PNS

IV A

Hartiningsih

-

GTT

-

S1
PG
PAUD
2011
DII
PGTK
2010
(sedang
menempu
h S1)
KPGTK

2.

Susilowati,
A.Ma.

3.
4.

Umiatun,
A.Ma.

-

GTT

-

5.

H.
A. Susilowati,
A.Ma.

GTT

-

6.

Nur anisah, A.Ma.

GTT

-

DII
PGTK
2007(sed
ang
menempu
h S1).
DII
PGTK
2008(sed
ang
menempu
h S1).
DII
PGTK
2008(sed
ang
menempu
h S1).

Kepala
TK
Guru
Kelas

Guru
Kelas
Guru
Kelas

Guru
Kelas

Guru
Kelas
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