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PENGANTAR
Program ini merupakan salah satu pendukung program Pengembangan
Keprofesian Berkelanjutan yang lebih berfokus pada upaya mencapai standar
tingkat pencapaian perkembangan anak melalui pembelajaran berorientasi
keterampilan berpikir tingkat tinggi dengan mempertimbangkan pendekatan
kewilayahan, atau dikenal dengan istilah zonasi.
Unit ini disusun sebagai salah satu alternatif sumber bahan ajar bagi guru
untuk memahami unit Pengembangan Keterampilan Sosial Anak TK. Unit
pembelajaran ini harus dipahami guru sebagai salah satu bahan pembelajaran,
dan model pembelajaran yang perlu disesuaikan serta dikembangkan oleh
guru sesuai kondisi dan konteks yang ada di masing-masing sekolah. Dengan
demikian unit ini bukan menjadi satu-satunya referensi pembelajaran baku
yang harus dilaksanakan guru. Masih sangat terbuka peluang untuk
menyesuaikan dan mengembangkan pembelajaran yang lebih tepat dari apa
yang disajikan dalam unit pembelajaran ini.
Dalam

rangka

memudahkan

guru

mempelajari

konten

dan

cara

mengerjakannya, di dalam unit dimuat kompetensi dasar terkait yang memuat
target kompetensi dan indikator pencapaian kompetensi, bahan bacaan
tentang Pengembangan Keterampilan Sosial Anak TK, deskripsi alternatif
aktivitas pembelajaran, lembar kegiatan anak (LKPD) yang dapat digunakan
guru untuk memfasilitasi pembelajaran, dan bahan bacaan yang dapat
dipelajari oleh guru maupun anak. Kesemuanya dapat disesuaikan dengan
kondisi, sumberdaya, serta konteks yang lebih tepat dari masing-masing
satuan pendidikan. Diharapkan guru lebih proaktif dan responsif terhadap
perkembangan yang terjadi untuk menggunakan, menyesuaikan dan
mengembangkan pembelajaran melalui unit Pengembangan Keterampilan
Sosial Anak TK.
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Akhirnya Kritik dan saran akan sangat kami nantikan untuk menyempurnakan
unit pembelajaran ini. Semoga unit sederhana yang telah disiapkan dengan
segala kekurangannya ini dapat bermanfaat bagi perkembangan pendidikan
untuk menyiapkan anak menjadi generasi yang mampu membawa pada
kejayaan bangsa Indonesia.

Bandung, Mei 2019
Penulis,
DR. Ratnawati Muniningrum, M.Pd
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KOMPETENSI DASAR

Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar yang
tertera dalam Kurikulum 2013PAUD. Kompetensi Dasar tersebut dijabarkan
menjadi target kompetensi dasar. Target kompetensi menjadi patokan capaian
perkembangan anak. Target kompetensi dasar ini menjadi patokan capaian
perkembangan anak. Target kompetensi pada kompetensi dasar dapat dilihat
pada Tabel 1.
Tabel 1. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
NO

KOMPETENSI

TARGET KD

KELOMPOK

DASAR
KD PENGETAHUAN
3.14

Mengenali

Menunjukkan

kebutuhan,

kebutuhan, keinginan,

keinginan, dan

dan minat diri

A (4-5 Tahun)
B (5-6 Tahun)

minat diri
KD KETERAMPILAN
4.14

Mengungkapkan

Mengemukakan

kebutuhan,

kebutuhan, keinginan,

keinginan, dan

dan minat diri dengan

minat diri dengan

cara yang tepat

A (4-5 Tahun)
B (5-6 Tahun)

cara yang tepat

Pada tabel tersebut, pengetahuan dan keterampilan dalam mengenali
kebutuhan, keinginan, dan minat diri sendiri dapat dipahami dalam berbagai
konteks peristiwa, misalnya melalui kegiatan (1) mengungkapkan apa yang
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dirasakannya (lapar ingin makan, kedinginan memerlukan baju hangat, perlu
payung agar tidak kehujanan, kepanasan, sakit perut perlu obat), (2) memilih
kegiatan main yang ditawarkan, (3) mengambil makanan sesuai dengan
kebutuhan, menggunakan alat main sesuai dengan gagasan yang dimilikinya,
dan (4) membuat karya sesuai dengan gagasannya.
Upaya yang dilakukan guru adalah memberi pengalaman langsung,
diantaranya (1) memberikan kesempatan pada anak untuk menyampaikan ide
gagasan, (2) menyediakan berbagai kegiatan bermain, (3) melakukan
penilaian autentik secara tepat sehingga kebutuhan, keinginan dan minat diri
anak dapat teridentiﬁkasi dan terpenuhi, (4) memberi kebebasan anak
menggunakan alat sepanjang sesuai dengan fungsi alat tersebut.
Dalam unit pembelajaran ini akan dibahas mengenai kebutuhan, keinginan,
dan minat diri anak. Kompetensi ini diharapkan akan dikembangkan melalui
berbagai kegiatan bermain dan permainan sesuai dengan prinsip
pembelajaran pada anak usia dini.

Indikator Pencapaian Kompetensi
Kompetensi dasar dikembangkan menjadi beberapa indikator pencapaian
kompetensi. Indikator ini menjadi acuan bagi guru TK untuk mengukur
pencapaian kompetensi dasar sesuai Permendikbud RI No. 146 Tahun 2014.
KD

Indikator Pencapaian Perkembangan Anak
Usia 4-5 Tahun

Usia 5-6 Tahun

3.14. Mengenali

Memilih satu macam dari

Memilih satu macam dari 3

kebutuhan, keinginan, dan

2-3 pilihan yang tersedia

atau lebih pilihan yang

minat diri

(misal: mainan, makanan,

tersedia

pakaian)
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4.14. Mengungkapkan

Memilih satu dari berbagai

Memilih kegiatan/ benda

kebutuhan, keinginan, dan

kegiatan/ benda yang

yang paling sesuai dengan

minat diri dengan cara

disediakan(misal: mainan,

yang

yang tepat

makanan, pakaian)

beberapa pilihan yang ada

dibutuhkan

dari

Dalam konteks keterampilan sosial, Kompetensi dasar 3.14 dan 4.14
dikembangkan menjadi 5 indikator sebagai berikut:
3.14.1 Menunjukkan pilihan permainan yang disukai
3.14.2 Memberikan contoh cara bekerjasama dalam permainan kelompok
3.14.3 Memberikan contoh cara peduli kepada teman
3.14.4 Menunjukkan terampil berkomunikasi
3.14.5 Menunjukkan tanggung jawab ketika selesai bermain
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BAHAN PEMBELAJARAN
Bahan pembelajaran yang diuraikan di sini merupakan contoh panduan
pembelajaran yang dapat dimplementasikan oleh Saudara ketika akan
membelajarkan topik Pengembangan Keterampilan Sosial Anak TK. Bahan
pembelajaran dikembangkan dengan prinsip berpusat pada anak dan
berusaha

memfasilitasi

kemampuan

berpikir

tingkat

tinggi.

Bahan

pembelajaran ini berisikan rincian aktivitas pembelajaran, lembar kegiatan
anak yang digunakan, dan bahan bacaannya.

Aktivitas Pembelajaran
Aktivitas pembelajaran berisi rincian alternatif kegiatan pembelajaran yang
dilakukan guru dan anak untuk mencapai kompetensi pada topik
Pengembangan Keterampilan Sosial Anak TK. Pengembangan aktivitas
pembelajaran mengacu pada kriteria yang ditetapkan pada Standar Proses
(Permendikbud nomor 137 tahun 2014) yang di dalam kegiatan itu terdapat
sejumlah

materi

belajar

yang

diharapkan

diperoleh

anak

sebagai

pengetahuan. Misalnya, pengetahuan tentang pentingnya kerjasama, dan lainlain.. Berikut ini rincian aktivitas pembelajaran untuk masing-masing bagian.
1. Aktivitas 1: Permainan “Ular Naga”
Tujuan:
1. Menumbuhkan kemampuan bekerja sama
2. Menumbuhkan kemampuan kepedulian
3. Menumbuhkan kemampuan berkomunikasi
4. Menumbuhkan kemampuan bertanggung jawab
Contoh bekerjasama: berani bergabung dalam permainan, terlibat aktif dalam
permainan, dapat menyelesaikan tugas

bermain, dan mendorong teman

untuk membantu teman lain turut bermain.
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Contoh peduli: berbagi peran, mau berbicara bergiliran, mau membantu
temannya, menerima konsekuensi bila melanggar aturan
Contoh berkomunikasi: menyapa temannya bila bertemu,
tolong ketika minta bantuan, bertanya kepada guru,

mengucapkan
mendengarkan

penjelasan guru, bercerita, mengembangkan kosa kata ular naga, induk,
gerbang, antri, tangkap.
Contoh bertanggung jawab: belajar mengambil keputusan, mandiri dalam
mengerjakan tugas, menjadi teladan, mengetahui akan haknya

Alat dan Bahan:
1. Gambar ular naga dan permainan ular naga
2. Gambar dan/atau obyek asli buah naga dan buah mangga
3. Syair lagu “Ular Naga”

Gambar 1. Media Gambar Menstimulasi Permainan “Ular Naga”
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Gambar 2. Media Gambar dan/atu Obyek Asli untuk Menstimulasi
Permainan “Ular Naga

Gambar 3. Syair lagu Ular Naga
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Penataan Lingkungan Bermain:
1. Sebelum anak datang, guru sudah menyiapkan tempat main yang akan
digunakan.
2. Lingkungan belajar yang akan digunakan di luar ruang ( outdoor ) harus
bersih, aman, nyaman, dan menyenangkan.
3. Jenis permainan dapat memberikan pengalaman bermain yang beragam
serta mendukung perkembangan sosial anak
4. Lokasi main dilakukan di area yang aman, tidak licin sehingga tidak mudah
terpeleset.
5. Tempat main yang disediakan harus bisa digunakan dengan berbagai cara
sehingga menumbuhkan kreativitas anak.

Pijakan Sebelum Bermain
1. Anak diajak bermain out door, berdiri dalam bentuk lingkaran atau
merapat tetapi dalam suasana tidak berdesakan, posisi guru di depan
menghadap ke anak, menyapa anak untuk memulai kegiatan
2. Mengajak anak berdoa sebelum melakukan kegiatan
3. Bertanya kepada anak tentang hal-hal yang dilakukan hari kemarin
Menanyakan perasaan anak hari ini untuk mengenal perasaan anak .
4. Memberitahukan bahwa saat ini anak-anak bermain di luar kelas namanya
permainan Ular Naga.
5. Mengenalkan tema/subtema: Kebutuhanku/Bermain dan mempersilakan
anak mengamati, bertanya tentang tema yang dikenalkan.
6. Menyiapkan gambar sesuai tema agar anak bisa mencari informasi dan
bertanya yang terkait dengan tema: Ular naga, permainan Ular Naga, Buah
Naga, Buah Mangga.
7. Membacakan cerita sesuai dengan tema untuk membangun ide permainan.
8. Guru menjelaskan dan memberi gambaran kegiatan bermain “Ular Naga”
yang akan dilakukan. Kemudian guru mempersilakan memilih peran yang
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akan dimainkan anak, 1 anak berperan menjadi “induk”, kepala “Ular
Naga”, 2 orang berperan menjadi gerbang, dan yang lainnya berperan
sebagai pengikut induk yang berbaris ke belakang, serta menjelaskan
aturan yang berlaku selama bermain “Ular Naga” yaitu berbagi peran,
bekerja sama, berbicara bergiliran, berbaris, menerima konsekuensi bila
melanggar aturan.
9. Guru bercerita tentang seorang ibu yang sedang mengajak main anakanaknya. Guru dapat memulai cerita dengan mengatakan, “Sebelum
memulai cerita, ibu mau bertanya. Siapa diantara kalian yang suka
bermain?” “Nah, bermain paling asyik kalau bersama teman-teman ya.
Sekarang Ibu akan bercerita mengenai ibu (disebut induk) dan anakanaknya yang sedang bermain berbaris melingkar seperti “Ular Naga”.
10. Guru memberikan kesempatan anak untuk menjawab pertanyaan sebelum
melanjutkan cerita.
11. Guru menyampaikan tujuan sebagai berikut:
a. Menumbuhkan kemampuan bekerja sama
b. Menumbuhkan kemampuan kepedulian
c. Menumbuhkan kemampuan berkomunikasi
d. Menumbuhkan kemampuan bertanggung jawab
12. Guru mempersilakan anak melakukan permainan “Ular Naga”.
Pijakan Selama Bermain
1. Melakukan pengamatan dan membuat catatan perkembangan anak
2. Memberikan waktu bermain selama 45 menit –1 jam
3. Pijakan yang diberikan harus sesuai dengan perkembangan anak
4. Stimulasi anak untuk bermain dalam kelompok.
5. Anak didukung untuk bekerja sampai tuntas.
6. Anak didukung untuk mau saling membantu dengan temannya.
7. Anak didukung menemukan konsep pengetahuan dan keterampilan sosial
melalui permainannya.
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8. Membangun kerjasama, sikap peduli, komunikasi, dan tanggung jawab
9. Melakukan aktivitas bermain dengan dengan pendekatan saintifik sebagai
berikut.
a. Mengamati
Guru memfasilitasi anak memperlihatkan gambar atau obyek asli:
1) Gambar ular naga, gambar atau obyek asli: buah naga, buah mangga,
syair lagu Ular Naga
2) Video permainan “Ular Naga”
(https://www.youtube.com/watch?v=oaVSQ51ak2Y)
Anak diminta mengamati media dengan mengoptimalkan semua indera,
baik melihat, mendengar, menghidu, meraba, mengecap. Semakin optimal
indera yang digunakan, semakin banyak informasi yang diterima. Kegiatan
ini dapat dilakukan sendiri atau bersama-sama sesuai tema yang sedang
dibahas. Proses mengamati penting untuk membangun pengetahuan awal
anak tentang ular naga, buah naga, buah mangga, dan permainan ular naga.
Proses mengamati juga untuk membangun minat anak mengetahui lebih
banyak tentang media yang diamatinya.
b. Menanya
Menanya merupakan proses berpikir yang didorong oleh minat
keingintahuan anak tentang suatu benda atau kejadian. Pada dasarnya
anak senang bertanya. Anak akan terus bertanya sampai rasa
penasarannya terjawab. Seringkali orang tua dan guru mematahkan rasa
keingintahuan anak dengan menganggap anak terlalu banyak bertanya.
Menanya sebagai proses menggali pengetahuan baru. Guru dapat
membantu anak dengan mengingatkan kembali apa yang tadi dilihat,
didengar, dihidu, diraba atau dikecap anak. Kemudian memberi contoh,
seperti bagaimana dengan ular naganya? Bisa juga tentang permainan ular
naga. Dengan mengamati gambar dan/atau video serta obyek asli, anak
akan tergerak untuk memenuhi keingintahuannya tentang kaitan antara
buah naga dan buah mangga dengan permainan “Ular Naga” yang harus
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dilakukan secara berkelompok bekerjasama, mengedepankan rasa peduli
dengan berbagi peran sesuai aturan permainan, harus saling menjalin
komunikasi yang efektif dan bertanggungjawab sesuai hak dan
kewajibannya sehingga permainan menyenangkan dan memberi makna
bagi keterampilan sosial anak.
c. Mengumpulkan informasi/ Mencoba: melakukan permainan Ular
Naga
Mengumpulkan informasi atau data merupakan proses mencari jawaban
dari berbagai pertanyaan yang disampaikan anak pada tahap menanya.
Anak akan membuktikan mengapa permainan Ular Naga melingkarlingkar kesana kemari seperti ular. Mengapa harus dilakukan dengan cara
bekerjasama, menunjukkan sikap peduli, berinteraksi komunikatif, serta
bertanggungjawab sesuai perannya. Yuk, kita melakukan permainan “Ular
Naga”:
1) Pilih 1 orang yang akan menjadi induk, berada pada posisi paling
depan memimpin barisan “Ular Naga”
2) Pilih 2 orang berperan sebagai gerbang.
a) Gerbang 1 bernama “buah naga”
b) Gerbang 2 bernama “buah mangga”
3) Sisa pemain berbaris ke belakang seperti bentuk ular
Anak-anak berbaris yakni anak yang berada di belakang berbaris sambil
memegang ujung baju atau pinggang anak yang di mukanya. Seorang anak
yang lebih besar, atau paling besar, bermain sebagai “induk” dan berada
paling depan dalam barisan. Kemudian dua anak lagi yang cukup besar
bermain sebagai “gerbang” dengan berdiri berhadapan dan saling
berpegangan tangan di atas kepala. “Induk” dan “gerbang” biasanya
dipilih dari anak-anak yang tangkas berbicara, karena salah satu daya tarik
permainan ini adalah dalam dialog yang mereka lakukan.
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1) Sambil menyanyikan lagu “Ular Naga”, para pemain berbaris berputar
mengitari gerbang.
2) Saat nyanyian selesai, maka pemain yang sedang berada di tengah
gerbang akan tertangkap.
3) Ketika ada pemain yang tertangkap, maka si induk akan
berkomunikasi melakukan negosiasi atau bercakap-cakap kepada
gerbang:
Induk: “Hai gerbang kenapa anak saya ditangkap?”
Gerbang: “Karena dia ingin buah”
Induk: “Buah apa saja yang gerbang punya?”
Gerbang: “Gerbang 1 sebelah kiri mempunyai buah naga”. “Gerbang 2
sebelah kanan mempunyai buah mangga”
Induk: “Kalau begitu aku akan tanya anak yang tertangkap maunya
buah apa?”
Induk: “Hai kamu yang tertangkap mau pilih buah naga atau buah
mangga?
Anak: “Buah naga”
Induk: “Karena milih buah naga, maka kamu harus ikut gerbang 1
berdiri di belakang gerbang 1 (Jika anak memilih buah mangga maka
ikut gerbang 2 berbaris di belakang gerbang 2)

Adanya dialog atau percakapan dalam permainan melatih emosional dan
keterampilan berkomunikasi, selain itu permainan ini juga mendidik anak
tentang

arti

kebersamaan

dan

menghargai

orang

lain,

tanpa

menghiraukan adanya kemenangan atau kekalahan yang diperoleh pada
saat bermain. Ciri khas permainan ini adalah adanya lagu yang dinyayikan
serentak beramai-ramai selama permainan dimulai. Para pemain
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bersama-sama menyanyikan lagu yang berjudul main ular-ularan karya
Ibu Sud, berikut liriknya:
56 54 3 2 10 12343000
Ular Naga panjangnya, bukan kepalang
666
7 i 72i 6 i 765000
Menjalar-jalar selalu kian kemari
44
4
460 543 2 3 45000
Umpan yang lezat, itulah yang di cari
6i7650 2 430201
Ini dianya, yang terbelakang

4) Lakukan berulang-ulang hingga semua pemain yang berbaris
tertangkap.

Gambar 4. Permainan ““Ular Naga” 1”
(Sumber: https://viedyana.wordpress.com)
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5) Permainan dapat dilanjutkan dengan kedua induk (pada permainan
“Ular Naga” 1 berperan sebagai gerbang) saling memperebutkan dan
mempertahankan ekor dari setiap induk.
6) Permainan berakhir saat salah satu induk hanya tersisa induknya.
7) Induk yang memiliki anggota paling banyak adalah pemenangnya.
d. Menalar/Mengasosiasi:
Proses menalar untuk anak usia dini adalah menghubungkan atau
mencocokkan pengetahuan yang sudah dimilikinya dengan pengalaman
baru yang didapatkannya.
Anak diberi kesempatan untuk menghubungkan atau mencocokkan
pengetahuan yang sudah dimilikinya dengan pengalaman baru yang
didapatkannya.
Proses asosiasi dapat terlihat saat anak mampu:
1) Menyebutkan persamaan: tempat untuk bermain “Ular Naga” dan
bermain bola yaitu di lapangan (out door)
2) Menyebutkan perbedaan: bermain “Ular Naga” harus kelompok,
bermain ayunan bisa sendiri.
3) Mengelompokkan: permainan “Ular Naga” termasuk jenis kebutuhan
bermain, buah naga termasuk jenis kebutuhan makanan
4) Membandingkan: bermain “Ular Naga” harus dilakukan secara
kelompok bekerjasama antara satu pemain dengan pemain lainnya.
Jika permainan tidak dilakukan kerjasama, maka permainan tidak
akan sesuai dengan peraturan.
Mengomunikasikan: mengungkapkan perasaan yang sesuai dengan
kebutuhan, keinginan, dan minat yang dilakukan melalui permainan.
Mengomunikasikan adalah proses penguatan pengetahuan/keterampilan
yang didapatkan anak. Mengomunikasikan dapat dilakukan dengan
berbagai cara, misalnya bahasa lisan, gerakan, hasil karya. Dukungan guru
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yang tepat akan menguatkan pemahaman anak terhadap konsep atau
pengetahuannya, proses berpikir kritis dan kreatifnya terus tumbuh.
Ketika anak menunjukkan lembar kerja yang sudah diisi sesuai petunjuk
pengerjaan, itulah salah satu bentuk mengomunikasikan. Untuk itu
dibutuhkan perhatian yang tulus sebagai dukungan guru pada saat anak
mengomunikasikan hasil temuan atau karyanya.
Untuk penguatan, guru dapat menyatakan, ”Kalian berhasil menyelesaikan
tugasmu dengan baik, sudah bermain bersama, makan buah naga dan
mangga yang ibu bawa…itulah gunanya kita harus bersama-sama dengan
teman supaya saling menyayangi…” Ayo ceritakan pengalaman bermain
“Ular Naga” tadi. Anak diminta untuk mengomunikasikan.
Pesan moral dari permainan “Ular Naga” ketika aktivitas berbaris
berputar, saling berpegangan tangan, dan berdialog dapat dikemukakan
manfaatnya sebagai berikut.
1) Semakin mempererat ikatan kerjasama interaksi dengan teman.
2) Belajar peduli dengan berbagi peran secara bergiliran sesuai dengan
tugasnya
3) Berkomunikasi aktif ketika berdialog antara induk dan gerbang serta
gerbang dengan anak yang tertangkap
4) Belajar bertanggung jawab untuk menyelesaikan permainan dan
menaati peraturan.
Pijakan Setelah Bermain
1. Mengajak anak untuk duduk melingkar dan menanyakan perasaan setelah
bermain
2. Menanyakan kegiatan bermain yang sudah dilakukan anak
3. Memberikan penghargaan seperti ucapan terima kasih terhadap perilaku
anak yang sudah sesuai dengan aturan.
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4. Membahas apa yang seharusnya dilakukan bila ada anak yang belum
mematuhi aturan.
5. Menyampaikan kegiatan berikutnya dan perilaku yang diharapkan pada
anak untuk mengikuti kegiatan berikutnya, yaitu bekerjasama, peduli,
komunikasi dan tanggungjawab.

2. Aktivitas 2: Bermain “Pasar-pasaran”
Tujuan:
1. Menumbuhkan kemampuan bekerja sama
2. Menumbuhkan kemampuan kepedulian
3. Menumbuhkan kemampuan berkomunikasi
4. Menumbuhkan kemampuan bertanggung jawab
Contoh bekerjasama: berani bergabung dalam permainan, terlibat aktif dalam
permainan, dapat menyelesaikan tugas

bermain, dan mendorong teman

untuk membantu teman lain turut bermain
Contoh peduli: berbagi peran, mau berbicara bergiliran, mau membantu
temannya, menerima konsekuensi bila melanggar aturan
Contoh berkomunikasi: menyapa temannya bila bertemu,
tolong ketika minta bantuan, bertanya kepada guru,

mengucapkan
mendengarkan

penjelasan guru, bercerita, mengembangkan kosa kata ular naga, induk,
gerbang, antri, tangkap.
Contoh bertanggung jawab: belajar mengambil keputusan, mandiri dalam
mengerjakan tugas, menjadi teladan, mengetahui akan hak dan kewajibannya.

Alat dan Bahan:
1. Gambar (atau langsung menyaksikan suasana pasar)
2. Peralatan jual beli, seperti meja, kertas atau daun pembungkus, keranjang,
timbangan, sayuran, uang-uangan dibuat dari kertas
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Gambar 5. Setting suasana jual beli
(Sumber: https://sahabatkeluarga.kemdikbud.go.id)

Gambar 6. Media Bermain Peran Makro “Pasar-pasaran”
(Sumber: https://id.aliexpress.com)

Penataan Lingkungan Bermain:
1. Sebelum anak datang, guru sudah menyiapkan tempat main yang akan
digunakan.
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2. Lingkungan belajar yang akan digunakan di dalam ruang (in door) harus
bersih, aman, nyaman, dan menyenangkan.
3. Peletakan alat main harus tepat sehingga anak bisa memusatkan perhatian
pada kegiatan yang dilakukannya
4. Pastikan alat main ditata di area yang aman: meja penjaja sayuran, sayuran,
kertas dan plastik pembungkus, timbangan, uang-uangan dari kertas
5. Alat main yang disediakan harus bisa digunakan dengan berbagai cara
sehingga menumbuhkan kreativitas anak.
6. Jenis permainan main peran, untuk memberikan pengalaman bermain
yang beragam serta mendukung perkembangan sosial anak
7. Lokasi main dilakukan di area yang aman, tidak licin sehingga tidak mudah
terpeleset.
8. Setting pasar-pasaran.

Pijakan Sebelum Bermain
1. Anak diajak duduk dalam bentuk lingkaran atau merapat tetapi dalam
suasana tidak berdesakan, posisi guru di depan menghadap ke anak.
2. Menyapa anak untuk memulai kegiatan
3. Mengajak anak berdoa sebelum melakukan kegiatan
4. Bertanya kepada anak tentang hal-hal yang dilakukan hari kemarin
5. Menanyakan perasaan anak hari ini untuk mengenal perasaan anak
6. Membacakan cerita untuk membangun ide bermain:
Kebutuhan jasmani anak diantaranya makanan sehat seperti
sayuran. Untuk mendapatkan sayuran kita harus membeli di
pasar. Pedagang menjajakan sayuran dan pembeli yang membeli
sayuran. Transaksi jual beli terlaksana apabila diantara mereka
terjalin komunikasi efektif oleh pemberi pesan yang dapat
diterima oleh penerima komunikasi. Jika harga sudah disepakati
pembeli dan penjual, maka pembeli akan membayar sayuran
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tersebut dengan uang. Mau diapakan sayuran supaya bisa
dimakan? Dimasak dulu atau langsung dimakan?
7. Mengembangkan kosakata dan menanyakan pendapat anak tentang arti
kata yang dimaksud: pasar, sayur, beli, jual, timbangan, bungkus, uang
8. Menyiapkan gambar yang akan diamati anak dengan alat dan bahan yang
tersedia.
9. Memberikan contoh secara tepat untuk kegiatan baru yang belum
dimengerti anak.
10. Membangun aturan main bersama anak
11. Anak memilih main sesuai dengan minatnya
12. Mengelola kegiatan menerapkan permainan yang menarik
13. Mempersilakan anak mulai bermain.
Pijakan Selama Bermain
1. Melakukan (pengamatan) dan membuat catatan perkembangan anak.
2. Memberikan waktu bermain selama (45 menit – 1 jam)
3. Pijakan yang diberikan harus sesuai dengan perkembangan anak
4. Dorong anak untuk bermain dalam kelompok
5. Anak diberi kesempatan untuk membuat karya dengan idenya sendiri
6. Anak diberi kesempatan untuk mencoba alat dan bahan main dengan
caranya sendiri
7. Anak didukung untuk bekerja sampai tuntas
8. Anak didukung untuk saling berbagi alat main
9. Anak didukung untuk mau membantu guru dan temannya.
10. Anak didukung menemukan konsep pengetahuan sosial melalui alat dan
bahan yang dimainkannya.
11. Membangun kepercayaan diri anak dengan memberikan kesempatan
untuk mengemukakan gagasannya melalui alat dan bahan main yang
digunakannya.
12. Membangun kerjasama, sikap peduli, komunikasi, dan tanggung jawab
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13. Melakukan aktivitas sebagai berikut:
a. Mengamati
Guru memfasilitasi anak memperlihatkan gambar atau berkunjung ke
obyek asli: pasar, sayuran, keranjang, timbangan, pembungkus, uanguangan. Jelaskan bahwa sayuran, jenis makanan sehat yang merupakan
salah satu kebutuhan untuk kesehatan tubuh.
Anak diminta mengamati media dengan mengoptimalkan semua indera.
Semakin optimal indera yang digunakan, semakin banyak informasi yang
diterima. Kegiatan ini dapat dilakukan sendiri atau bersama-sama sesuai
tema yang sedang dibahas. Proses mengamati penting untuk membangun
pengetahuan awal anak tentang jual beli di pasar. Proses mengamati juga
untuk membangun minat anak mengetahui lebih banyak tentang media
yang diamatinya.
b. Menanya
Menanya merupakan proses berpikir yang didorong oleh minat
keingintahuan anak tentang suatu benda atau kejadian. Pada dasarnya
anak senang bertanya. Anak akan terus bertanya sampai rasa
penasarannya terjawab. Menanya sebagai proses menggali pengetahuan
baru. Guru dapat membantu anak untuk menyusun pertanyaan yang ingin
mereka ketahui, misalnya: “Apa yang kamu ketahui tentang pasar?”,
“Mengapa di pasar ada kegiatan jual beli? Dengan mengamati gambar
dan/atau serta obyek asli, anak akan tergerak untuk memenuhi
keingintahuannya tentang kaitan antara pasar dengan kegiatan jual beli
yang harus dilakukan bersama, mengedepankan rasa peduli dengan
berbagi peran sesuai aturan permainan, harus saling menjalin komunikasi
yang efektif dan bertanggungjawab sesuai hak dan kewajibannya sehingga
permainan menyenangkan dan memberi makna bagi keterampilan sosial
anak.
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c. Mengumpulkan informasi/ Mencoba
Melakukan bermain peran makro “Pasar-pasaran”:
1) Untuk memotivasi anak mengarah pada apa yang akan diperankan,
anak diminta untuk bernyanyi:
Sayuranku (Syair: Balonku)
Wortel bayam dan kangkung
Kol sawi dan seledri
Kecambah dan brokoli
Adalah nama sayur
reff:
Coba kau pilih saja ..hei
Sayur yang kamu suka
Semua bermanfaat
Membuat tubuh sehat
2) Anak dipersilahkan memilih peran yang diminati. Guru juga harus
memberi bimbingan kepada anak bagaimana ia memerankan peran
yang ia pilih. Guru menjelaskan dan memberi gambaran kegiatan yang
akan dilakukan. Guru memberi contoh tugas penjual sayuran yaitu
menata sayuran yang dijajakan, menimbang sayuran yang dijual,
membungkus sayuran; sedang tugas pembeli yaitu memilih sayuran,
menawar harga dan membayar sayuran dengan uang.
3) Permainan dimulai, penjual menawarkan dagangan pada pembeli,
pembeli menawar harga kemudian memilih sayuran. Ketika penjual
menimbang sayuran, pembeli harus antri menunggu giliran untuk
dilayani penjual, tidak boleh menyerobot antrian sehingga permainan
berjalan lancar dan ketika permainan harus berakhir anak-anak
merasa senang bermain.
Contoh dialog atau percakapan pembeli dan penjual:
Pembeli: Bu saya perlu sayuran. Ada wortel dan sawi?
Penjual: Ada bu silakan dipilih
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Pembeli: Berapa harganya?
Penjual: Wortel 1 kilogram Rp. 15.000; sawi satu ikat Rp.10.000
Pembeli: Membayar dengan uang-uangan yang dibuat dari kertas
sebanyak Rp. 25.000
Penjual: Menimbang dan kemudian membungkus sayuran
Ketika penjual menimbang dan kemudian membungkus sayuran, pembeli
dengan sabar menunggu untuk menerima sayuran. Pembeli lain yang ingin
membeli harus antri. Jika pembeli merasa berat ketika membawa sayuran,
pembantu penjual perlu membantu menyimpan di keranjang pembeli.
4) Selesai bermain peran, mengajak anak untuk membereskan alat sesuai
dengan tempat dan jenisnya
d. Menalar/Mengasosiasi
Anak diberi kesempatan untuk menghubungkan atau mencocokkan
pengetahuan yang sudah dimilikinya dengan pengalaman baru yang
didapatkannya.
Proses asosiasi dapat terlihat saat anak mampu:
1) Menyebutkan persamaan: tempat untuk membeli sayuran dan buah di
pasar
2) Menyebutkan perbedaan: makanan untuk memenuhi kebutuhan
pangan, pakaian untuk memenuhi kebutuhan sandang
3) Mengelompokkan: pisang, jeruk, papaya termasuk buah, kangkung,
bayam, termasuk sayuran
4) Membandingkan: membeli sayur dan buah harus sabar antri
menunggu giliran ketika pembeli banyak, berbeda ketika pembeli satu
orang langsung dilayani. Ketika anak menyatakan mengapa harus antri
kalau ingin mendapatkan makanan yang diinginkan dan disukai ya bu
guru? Guru menguatkan pemahaman asosiasi lagi dengan bertanya:
coba untuk mendapatkan apalagi kita harus antri menunggu giliran?
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Anak-anak mungkin menjawab: Beli karcis kereta api?, Berbaris mau
masuk kelas?, Ke toilet umum?
e. Mengomunikasikan:
Anak diminta mengungkapkan pengalaman bermain peran. Ayo ceritakan
pengalaman

bermain

pasar-pasaran

tadi.

Anak

hendaknya

mengomunikasikan bahwa dia dan teman lainnya semua dapat bergabung
secara aktif dalam permainan pasar-pasaran sampai selesai sesuai
peraturan yang ditetapkan.
Anak menunjukkan lembar kerja yang sudah diisi sesuai petunjuk
pengerjaan.
Untuk penguatan, guru dapat menyatakan, ”Kalian berhasil menyelesaikan
tugasmu dengan baik, sudah bermain pasar-pasaran bersama-sama.
Dengan bermain peran, anak dapat:
1) Mengeksplorasi perasaan-perasaannya.
2) Memperoleh wawasan-wawasan tentang sikap, nilai dan persepsinya.
3) Mengembangkan ketrampilan dalam memecahkan masalah yang
dihadapinya.
4) Melatih daya tangkap, dengan melakukan komunikasi secara spontan.
5) Melatih membuat kesimpulan.
6) Menciptakan situasi yang menyenangkan
7) Membangun pemikiran yang analitis dan kritis
8) Membangun sikap positif
9) Menumbuhkan sikap afektif
10)Membawa situasi sebenarnya ke dalam kegiatan bermain peran
11)Membangkitkan semangat bekerjasama dan saling menghargai
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Pijakan Setelah Bermain
1. Mengajak anak untuk duduk melingkar dan menanyakan perasaan setelah
bermain
2. Menanyakan kegiatan bermain yang sudah dilakukan anak
3. Memberikan penghargaan seperti ucapan terima kasih terhadap perilaku
anak yang sudah sesuai dengan aturan.
4. Membahas apa yang seharusnya dilakukan bila ada anak yang belum
mematuhi aturan.
5. Menyampaikan kegiatan berikutnya dan perilaku yang diharapkan pada
anak untuk mengikuti kegiatan berikutnya.

Lembar Kerja Peserta Didik
Lembar Kerja 1: Menentukan pilihan
Indikator: Menunjukkan pilihan yang disukai
Petunjuk:
Guru memperlihatkan gambar dan menyampaikan penjelasan:
Apakah kalian tahu keluarga binatang sejenis ular naga? Dari 5 gambar di
bawah ini ada gambar yang tidak termasuk keluarga ular.
Lingkari satu gambar yang bukan kelompoknya:
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Lembar Kerja 2. Bekerjasama
Indikator

: Memberikan contoh cara bekerjasama

Tujuan

: Melalui gambar yang diamati, anak dapat memilih gambar yang
menunjukkan kemampuan bekerjasama dengan benar

Petunjuk:
Guru memperlihatkan gambar dan menyampaikan penjelasan:
Apakah kalian tahu arti kerjasama? Kerjasama tidak dilakukan sendiri, harus
bersama teman. Senangnya banyak teman.
Berilah tanda centang (V) pada gambar yang menunjukkan permainan yang
harus dilakukan bersama banyak teman, dan tanda silang (X) pada gambar
yang tidak menunjukkan kerjasama.
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Lembar Kerja 3a. Peduli kepada teman
Indikator

: Memberikan contoh rasa peduli kepada teman

Tujuan

: Melalui gambar yang diamati, anak dapat memilih gambar yang
menunjukkan rasa peduli kepada teman

Petunjuk:
Guru memperlihatkan gambar dan menyampaikan penjelasan:
Kita hidup tidak sendirian, tetapi bersama orang lain. Jika kita memiliki
sesuatu, sebaiknya kita berbagi dengan teman yang membutuhkan. Perhatikan
gambar di sebelah kiri, berilah tanda V pada gambar kanan yang sebaiknya
dilakukan.
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Lembar Kerja 3b.
Coba perhatikan gambar di bawah ini, mana teman yang peduli pada
temannya(disampaikan secara lisan oleh guru). Anak membubuhkan ceklis
(V) pada gambar yang sesuai dan tanda silang (X) pada gambar yang tidak
sesuai.

Lembar Kerja 4. Terampil Berkomunikasi
Indikator

: Menunjukkan keterampilan berkomunikasi

Tujuan

: Melalui gambar yang diamati, anak dapat menceritakan gambar
yang menunjukkan keterampilan berkomunikasi

Petunjuk:
Guru memperlihatkan gambar dan menyampaikan penjelasan:
Yuk, biasakan antre menunggu giliran ketika kamu akan membeli sesuatu yang
kamu inginkan atau butuhkan. Untuk kegiatan jual beli tentu terjadi
komunikasi antara pembeli dan penjual. Perhatikan dan ceritakan kembali
gambar di bawah ini.
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Lembar Kerja 5a. Bertanggungjawab
Indikator

: Menunjukkan tanggungjawab ketika selesai bermain

Tujuan

: Melalui gambar yang diamati, anak dapat memilih gambar yang
menunjukkan tanggung jawab

Petunjuk:
Guru memperlihatkan gambar dan menyampaikan penjelasan:
Meletakkan barang pada tempatnya merupakan salah satu contoh tanggung
jawab setelah selesai bermain. Rumah menjadi rapi dan tidak berantakan.
Perhatikan gambar di sebelah kiri, lalu tarik garis ke gambar di sebelah kanan
yang sebaiknya dilakukan.
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Lembar Kerja 5b.
Indikator

: Menunjukkan tanggungjawab

Tujuan

: Melalui gambar yang diamati, anak dapat memilih gambar yang
menunjukkan tanggung jawab dengan benar

Petunjuk:
Guru memperlihatkan gambar dan menyampaikan penjelasan:
Meletakkan barang pada tempatnya merupakan salah satu contoh tanggung
jawab. Ketika kamu membeli sayuran di pasar, kamu harus menyimpan dalam
satu tempat yaitu keranjang. Silakan masukkan sayuran yang ada pada gambar
pada keranjang yang tersedia. Lakukan secara bergiliran ya.
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(Sumber:https://www.egrafis.com)
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Bahan Bacaan
Bahan Bacaan 1: Keterampilan Sosial
Menurut Hurlock (1986: 38) perkembangan sosial anak berarti perolehan
kemampuan berperilaku yang sesuai dengan tuntutan sosial. Kemampuan
anak menyesuaikan diri dalam lingkungan TK memerlukan tiga proses yaitu;
1) belajar berperilaku yang dapat diterima secara sosial, 2) memainkan peran
sosial yang dapat diterima, 3) perkembangan sosial untuk bergaul dengan
baik. Perkembangan sosial merupakan perolehan kemampuan berperilaku
yang sesuai dengan tuntutan sosial. “Sosialisasi” adalah kemampuan
bertingkah laku sesuai dengan norma, nilai atau harapan sosial.
Menurut Kamus Bahasa Indonesia, keterampilan berarti kecakapan untuk
menyelesaikan tugas. Sedangkan sosial artinya berkenaan dengan orang lain
atau masyarakat. Keterampilan sosial (social skills) merupakan bagian penting
dari kemampuan hidup manusia. Keterampilan sosial merupakan kemampuan
seseorang dalam mengadakan hubungan interaksi dengan orang lain dan
kemampuan memecahkan masalah, sehingga memperoleh adaptasi yang
harmonis di lingkungan sekitarnya.
Pengembangan keterampilan sosial sejak usia dini menjadi hal penting yang
sebaiknya menjadi perhatian bagi orang dewasa di sekitar anak. Keterampilan
sosial yang diajarkan sejak usia dini, akan menjadi bekal bagi anak untuk
membangun hubungan dengan orang lain. Keterampilan sosial merupakan
kompetensi yang dimiliki oleh individu dalam hubungan dengan lingkungan
dan orang lain yang merupakan hasil dari perilaku yang berkaitan dengan
inisiatif untuk berpatisipasi, berkontribusi dalam kelompok, masyarakat, dan
individu tersebut dapat merasa menjadi bagian dari kelompok sosial. Setiap
individu pasti akan berinteraksi dengan lingkungannya. Dalam interaksi
tersebut akan muncul prilaku-prilaku yang akan memengaruhi kualitas
interaksi yang akan menggambarkan keterampilan sosial yang dimiliki
individu tersebut.
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Keterampilan sosial anak diantaranya sebagai berikut: (1) membantu anak
mempelajari cara menyesuaikan diri dengan anak dan orang dewasa lain dan
cara menjalin hubungan baik dengan guru; (2) membantu anak mempelajari
cara membantu orang lain dan mengembangkan sikap peduli. Keterampilan
sosial dapat membantu anak menyesuaikan diri dengan teman sebaya dan
orang dewasa dengan baik. Membantu anak untuk dapat bersikap peduli
sesama dan memberikan pelajaran bagaimana cara yang tepat untuk
membantu orang lain.
Keterampilan-keterampilan sosial yang perlu dimiliki anak TK adalah:
a.

Kemampuan dalam menjalin hubungan dengan orang lain
Masuknya anak ke TK memberikan kesempatan bergaul dengan anak lain
yang sebaya semakin besar. Hal ini memberikan peluang pada anak untuk
lebih memancarkan dan meningkatkan kemampuan berkomunikasinya.
Pada usia TK anak diharapkan telah dapat menyatakan perasaanperasaannya melalui kata-kata, kalau takut sesuatu ia akan mengatakan
“saya takut itu” atau kalau ia senang ia juga akan mengatakan “saya
senang”

b. Kemampuan melakukan kegiatan bermain dan menggunakan waktu
luang
Anak usia dini pada umumnya senang melakukan permainan yang
mengandung aktivitas gerak, seperti berlari, meloncat, memanjat dan
bersepeda, tetapi ada pula anak yang tidak begitu menyukai kegiatan
bermain aktif, anak demikian lebih memilih bentuk kegiatan bermain pasif
yang kurang banyak merangsang aspek fisik motoriknya tetapi lebih
merangsang aspek perkembangan lainnya, terutama perkembangan
kognitifnya.
Kedua jenis kegiatan bermain ini, baik bermain aktif maupun bermain
pasif sama-sama bermanfaat bagi perkembangan anak, namun untuk
member
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manfaat

yang

optimal

dan

bersifat

menyeluruh

bagi

perkembangan anak, kedua jenis kegiatan bermain ini perlu dilakukan
oleh anak secara seimbang.
c.

Kemampuan anak mengatasi situasi sosial yang dihadapi
Kemampuan anak dalam mengatasi situasi sosial yang dihadapi erat
kaitannya dengan kemampuan anak dalam menjalin hubungan antar
manusia. Misalnya seorang anak TK sedang mengikuti kegiatan mengisi
pola, yang sebenarnya tidak disukainya. Keadaan ini menimbulkan
perasaan dan pengalaman yang tidak enak pada dirinya. Mengatasi situasi
semacam ini diperlukan kemampuan anak untuk mencari pemecahan
masalah yang sebaik-baiknya sesuai dengan perkembangan yang telah
dicapainya.

Adapun aspek-aspek keterampilan sosial menurut Jarolimek, (1997:208)
yaitu anak hendaknya memiliki cakupan keterampilan sosial sebagai berikut:
(1) keterampilan hidup bersama dan bekerja sama; mampu menempatkan diri
dalam lingkungan sosial; menghargai orang lain, (2) keterampilan untuk
belajar menggunakan kontrol diri dan kontrol sosial, dan (3) keterampilan
untuk saling mau bertukar pikiran dan pengalaman dengan orang lain. Dengan
demikian keterampilan sosial mempunyai fungsi sebagai sarana untuk
memperoleh hubungan yang baik dalam berinteraksi dengan orang lain,
misalnya membantu orang lain, kerja sama, mengambil keputusan
berkomunikasi,

dan

partisipasi.

Seorang

anak

dikatakan

memiliki

keterampilan sosial yang tinggi apabila ia dapat berkomunikasi dengan baik
sesuai aturan (tatacara) dengan sesamanya di dalam sebuah kelompok. Jadi,
sarana kelompok (wadah) untuk berkomunikasi merupakan syarat yang
harus ada di dalam memproses keterampilan sosial anak.
Beberapa aspek penting dalam mengembangkan keterampilan sosial anak
meliputi : (1) belajar untuk melakukan kontak dan bermain bersama anak
yang lain, (2) belajar untuk berinteraksi dengan teman sebaya untuk
saling memberi, (3) belajar untuk bergaul dengan anak lain dan
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berinteraksi secara harmonis, (4) belajar untuk melihat dari sudut pandang
anak lain, (5) belajar untuk menunggu giliran, (6) belajar untuk berbagi
dengan yang lain, (7) belajar untuk menghargai hak-hak oranglain, (8) belajar
untuk menyelesaikan atau mengatasi konflik dengan orang lain.
Terdapat empat dimensi keterampilan sosial yang berkembang pada saat
anak melakukan kegiatan bermain, antara lain :
1) inisiatif untuk beraktivitas bersama teman sebaya, misalnya
dengan memulai

percakapan

dengan

anak,

bisa

berupa

pertanyaan ataupun ajakan atau inisiatif untuk beraktivitas dengan
teman sebaya. Meliputi indikator: (a) menyapa teman, (b) mengajak
teman bermain
2) Bergabung dalam permainan (memasuki kegiatan bermain). Dalam
hal ini keterampilan berkomunikasi memegang peranan yang
penting

untuk mendapat penerimaan kelompok bermain. Dua

indikator yaitu (a) Ikut bergabung dalam permainan, (b) Terlibat aktif
dalam permainan.
3) Memelihara peran selama kegiatan bermain berjalan. Selain
diperlukan kemampuan

dalam

melakukan

percakapan

(keterampilan berbicara) sehingga dapat dipahami anak lain, anak
juga diharapkan memiliki keterampilan untuk mendengarkan,
berbagi dan bekerja sama dengan orang

lain.

Terdapat enam

indikator yang menunjukkan kemampuan memelihara peran dalam
bermain meliputi: (a) menyesuaikan aktivitas sesuai dengan tuntutan
peran dalam bermain, (b) tidak memaksakan kehendak kepada teman
bermain, (c) memberikan respon yang tepat kepada teman bermain,
(d) membantu teman bermain yang membutuhkan pertolongan , (e)
menerima bantuan teman bermain.
4) Mengatasi konflik interpersonal pada saat bermain berlangsung.
Konflik antar anak yang sering terjadi dalam kegiatan bermain
biasanya karena rebutan mainan, peran ataupun giliran. kegiatan
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bermain meliputi empat indikator, antara lain: (a) mengabaikan
sumber konflik dengan melanjutkan permainan (tidak bertengkar),
(b) Sabar menunggu giliran dengan mengalihkan perhatian sehingga
konflik tidak berlanjut, (c) Tidak berebut mainan dengan melakukan
negosiasi atau mengkompromikan tuntutan sendiri dengan tuntutan
teman bermain.
Dengan demikian anak yang memiliki keterampilan sosial akan lebih
efektif karena anak mampu memilih dan melakukan yang tepat sesuai
dengan

tuntutan

lingkungan.

Keterampilan

sosial

merupakan

keterampilan dan kemampuan bekerja sama, peduli, komunikasi, dan
tanggung jawab secara efektif dalam konteks yang dapat diterima oleh
lingkungan sekitar.

Bahan Bacaan 2: Kebutuhan, Minat, dan Keinginan
a. Kebutuhan
Kebutuhan-kebutuhan ini sering disebut Maslow sebagai kebutuhankebutuhan dasar yang digambarkan sebagai sebuah hierarki atau tangga yang
menggambarkan tingkat kebutuhan. Terdapat lima tingkat kebutuhan dasar,
yaitu: kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan rasa
memiliki dan kasih sayang, kebutuhan akan penghargaan dan kebutuhan
akan aktualisasi diri Maslow memberi hipotesis bahwa setelah individu
memuaskan kebutuhan pada tingkat paling bawah, individu akan memuaskan
kebutuhan pada tingkat yang berikutnya. Jika pada tingkat tertinggi tetapi
kebutuhan dasar tidak terpuaskan, maka individu dapat kembali pada tingkat
kebutuhan

yang

sebelumnya. Menurut

Maslow,

pemuasan

berbagai

kebutuhan tersebut didorong oleh dua kekuatan yakni motivasi kekurangan
(deficiency

motivation)

dan

motivasi

perkembangan

(growth

motivation). Motivasi kekurangan bertujuan untuk mengatasi masalah
ketegangan manusia karena berbagai kekurangan yang ada. Sedangkan
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motivasi pertumbuhan didasarkan atas kapasitas setiap manusia untuk
tumbuh dan berkembang. Kapasitas tersebut merupakan pembawaan dari
setiap manusia (Wikipedia).

Kebutuhan Fisiologis (Physiological Needs)
Kebutuhan paling dasar pada setiap orang adalah kebutuhan fisiologis yakni
kebutuhan

untuk

mempertahankan

hidupnya

secara fisik.Kebutuhan-

kebutuhan itu seperti kebutuhan akan makanan, minuman, tempat berteduh,
tidur dan oksigen (sandang, pangan, papan).
Kebutuhan Akan Rasa Aman (Safety/Security Needs)
Setelah kebutuhan-kebutuhan fisiologis terpuaskan secukupnya, muncullah
apa yang disebut Maslow sebagai kebutuhan-kebutuhan akan rasa aman.
Kebutuhan-kebutuhan akan rasa aman ini diantaranya adalah rasa aman
fisik, stabilitas, ketergantungan, perlindungan dan kebebasan dari daya-daya
mengancam seperti kriminalitas, penyakit, takut, cemas, bahaya, dan bencana
alam. Serta kebutuhan secara psikis yang mengancam kondisi kejiwaan seperti
tidak diejek, tidak direndahkan, tidak stres, dan lain sebagainya.
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Kebutuhan Akan Rasa Memiliki Dan Kasih Sayang (Social Needs)
Jika kebutuhan fisiologis dan kebutuhan akan rasa aman telah terpenuhi, maka
muncullah kebutuhan akan cinta, kasih sayang dan rasa memilikidimiliki.Kebutuhan-kebutuhan ini meliputi dorongan untuk dibutuhkan oleh
orang lain agar ia dianggap sebagai warga komunitas sosialnya. Bentuk akan
pemenuhan kebutuhan ini seperti bersahabat, keinginan memiliki pasangan
dan keturunan, kebutuhan untuk dekat pada keluarga dan kebutuhan
antarpribadi seperti kebutuhan untuk memberi dan menerima cinta.
Seseorang yang kebutuhan cintanya sudah relatif terpenuhi sejak kanakkanak akan memiliki keyakinan besar bahwa dirinya akan diterima orangorang yang memang penting bagi dirinya. Bagi Maslow, cinta menyangkut
suatu hubungan sehat dan penuh kasih mesra antara dua orang, termasuk
sikap saling percaya.
Kebutuhan Akan Penghargaan (Esteem Needs)
Setelah kebutuhan dicintai dan dimiliki tercukupi, selanjutnya manusia akan
bebas untuk mengejar kebutuhan egonya atas keinginan untuk berprestasi
dan memiliki prestise. Maslow menemukan bahwa setiap orang yang memiliki
dua kategori mengenai kebutuhan penghargaan, yaitu kebutuhan yang lebih
rendah dan lebih tinggi. Kebutuhan yang rendah adalah kebutuhan untuk
menghormati orang lain, kebutuhan akan status, ketenaran, kemuliaan,
pengakuan,perhatian, reputasi, apresiasi, martabat, bahkan dominasi.
Kebutuhan yang tinggi adalah kebutuhan akan harga diri termasuk perasaan,
keyakinan, kompetensi, prestasi, penguasaan, kemandirian dan kebebasan.
Kebutuhan Akan Aktualisasi Diri (Self-actualization Needs)
Tingkatan terakhir dari kebutuhan dasar Maslow adalah aktualisasi diri, yaitu
kebutuhan untuk membuktikan dan menunjukan dirinya kepada orang lain.
Pada tahap ini, seseorang mengembangkan semaksimal mungkin segala
potensi yang dimilikinya. Kebutuhan aktualisasi diri adalah kebutuhan yang
tidak melibatkan keseimbangan, tetapi melibatkan keinginan yang terus
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menerus untuk memenuhi potensi. Maslow melukiskan kebutuhan ini sebagai
hasrat untuk semakin menjadi diri sepenuh kemampuannya sendiri, menjadi
apa saja menurut kemampuannya.
b. Minat
Minat adalah gejala psikis yang muncul dalam diri seseorang dan
direalisasikan dengan perasaan senang dan menimbulkan perhatian yang
khusus terhadap sasaran, sehingga seseorang cenderung berupaya untuk
mencapai sasaran tersebut. Jadi untuk melihat reaksi dari gejala psikis
tersebut dapat di pastikan dari sikap, prilaku, atau motivasi yang dimiliki oleh
seseorang dalam beraktivitas.
Minat memengaruhi proses dan hasil belajar anak didik, karena itu guru
berkewajiban untuk menumbuhkan minat belajar anaknya. Yang dapat
dilakukan guru adalah sebagai berikut:
1. Memahami kebutuhan anak didik dan berupaya melayani kebutuhan
mereka.
2. Jangan memaksa anak didik untuk tunduk pada kemauan guru.
3. Menghubungkan materi pembelajaran dengan peristiwa yang kontekstual.
Minat yang muncul dalam pikologis siswa merupakan sebuah gejala, sehingga
munculnya minat tersebut dipengaruhi oleh beberapa factor yang menjadi
penyebabnya. Faktor tersebut diantaraya; (a) Faktor Individu dan (b) Faktor
Sosial.

Bahan Bacaan 3. Konsep Bermain
a. Ciri-ciri Bermain
Bermain adalah kegiatan yang dilakukan atas dasar suatu kesenangan tanpa
paksaan atau tekanan dari luar (Hurlock, 1997). Adapun ciri-ciri bermain
sebagai berikut:
1) Menyenangkan dan menggembirakan
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2) Motivasi dari dalam diri anak
3) Aturan sesuai kebutuhan anak
4) Anak-anak terlibat aktif bersama-sama
5) Spontan dan sukarela
6) Berpura-pura, tidak sesungguhnya
7) Anak harus aktif bergerak/berpikir
8) Fleksibel (anak bebas memilih dan beralih bermain) (Musrofoh,
2008:4)
b. Mengapa anak perlu bermain?
1) Anak mempunyai energi lebih yang harus disalurkan
2) Anak perlu berinteraksi untuk mengkreasikan pengetahuan mereka
3) Melalui bermain, anak belajar tahu dan menyelesaikan masalah
4) Melalui bermain anak mendapat pengalaman langsung guna
memperoleh dasar kehidupan sosial
5) Anak merasa mempunyai harga diri karena merasa mampu menguasai
tubuh, gerakan, keterampilan sosial
6) Anak perlu belajar memahami dan memainkan peran-peran di
sekitarnya
7) Anak perlu melepaskan desakan emosi secara tepat
c.

Bermain meningkatkan kompetensi sosial anak
Menurut Catron dan Allen, 1999 (dalam Musfiroh, 2008:11), bermain
mendukung perkembangan sosialisasi dalam hal-hal berikut ini.
1) Interaksi sosial, yaitu interaksi dengan teman sebaya, orang dewasa,
dan memecahkan konflik
2) Kerjasama, yaitu interaksi saling membantu, berbagi, dan pola
bergiliran
3) Menghemat sumber daya, yaitu menggunakan dan menjaga bendabenda dan lingkungan secara tepat
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4) Peduli terhadap orang lain, seperti memahami dan menerima
perbedaan individu, memahami masalah multibudaya
d. Bermain membantu anak mengembangkan kemampuan
mengorganisasi dan menyelesaikan masalah
Anak-anak yang bermain berpikir tentang bagaimana mengorganisasikan
materi sesuai dengan tujuan mereka bermain. Anak-anak yang bermain
“pasar-pasaran”, misalnya, harus berpikir dimana pasar berada, apa yang
akan digunakan sebagai alat jual beli, misalnya timbangan barang, uang.
Anak

juga

akan

memikirkan

tugas

penjual

dan

pembeli

mempertimbangkan materi-materi tertentu, seperti jenis, bentuk, berat,
warna, dan harga agar sesuai dengan tugas penjual dan pembeli yang
diperankan. Selama bermain itu menurut Catron dan Allen (1999), anak
menemukan pengalaman baru, memanipulasi benda dan alat-alat,
berinteraksi dengan anak lain, dan mulai menyusun pengetahuannya
tentang dunia nyata. Bermain menyediakan kerangka bagi anak untuk
mengembangkan pengetahuan mereka tentang diri mereka sendiri, orang
lain, dan lingkungannya.
Menurut Elizabeth B. Hurlock bermain peran atau yang disebut bermain purapura adalah bentuk bermain aktif dimana anak-anak, melalui perilaku dan
bahasa yang jelas, berhubungan dengan materi atau situasi seolah-olah hal itu
terjadi sebenarnya. Kegiatan bermain peran yang dilakukan dengan melibatkan
banyak anak dan menggunakan aturan pada waktu kegiatan berlangsung dapat
menumbuhkan keterampilan sosial anak. Anak-anak akan merasa senang dan
tidak merasa sedang belajar untuk bekerjasama dalam menyelesaikan masalah
tanpa merasa dipaksa dan digurui sehingga dengan bermain peran ini
diharapkan keterampilan sosial dapat berkembang sesuai dengan tahap
perkembangan usia anak. Dengan demikian metode bermain peran dapat
meningkatkan keterampilan sosial anak.
Bermain peran makro adalah kegiatan bermain peran di mana anak
menggunakan diri sendiri sebagai peran dan menggunakan alat sesuai
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benda aslinya seperti misalnya, ada anak yang berperan sebagai penjual,
ada yang berperan sebagai pembeli, mereka bertingkah laku seakan-akan
dirinya seorang penjual dan pembeli.
Jika kegiatan bermain peran dilakukan bersama teman akan menjadi hal
penting dalam perkembangan sosial anak. Melalui kegiatan bermain peran
diharapkan keterampilan anak dapat berkembang sehingga menjadi
makhluk sosial yang dapat diterima oleh lingkungan sosialnya.

Bahan Bacaan 4: Kerjasama
Kerjasama dalam konteks bermain bagi anak apabila mencakup: berani
bergabung dalam permainan, terlibat aktif dalam permainan, dapat
menyelesaikan tugas

bermain, dan mendorong teman untuk membantu

teman lain turut bermain. Menurut KBBI, kerjasama adalah kegiatan atau
usaha yg dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama
a. Berani bergabung dalam permainan
Berani artinya mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang
besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dsb. Sebagai makhluk sosial
manusia

tidak

dapat

dipisahkan

dari komunitasnya dan setiap

orang di dunia ini tidak ada yang dapat berdiri sendiri melakukan
segala aktivitas untuk memenuhi kebutuhannya tanpa bantuan orang
lain. Begitupun anak, dalam aktivitas usahanya setiap anak selalu
membutuhkan kehadiran dan peran orang lain. Salah satu ciri khas
keterampilan sosial yang berkembang adalah kerjasama. Anak harus
berani menghadapi kenyataan bahwa dia butuh teman, butuh
persahabatan.
Kerjasama adalah aktivitas dua orang atau lebih untuk mencapai
tujuan yang telah disepakati bersama dalam jangka waktu tertentu. Dalam
pendidikan anak usia

dini,

kerjasama

dapat

diartikan

sebagai
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usaha

bersama

dalam menyelesaikan tugas yang telah ditetapkan

antara anak dengan anak ataupun antara anak dengan orang dewasa.
b. Terlibat aktif dalam permainan
Aktif berarti mampu beraksi dan bereaksi. Tujuan terlibat aktif untuk anak
usia dini yaitu untuk lebih menyiapkan anak didik dengan berbagai
ketrampilan baru agar dapat ikut, berpartisipasi dalam dunia yang
selalu berubah dan terus berkembang, membentuk kepribadian anak
didik agar dapat mengembangkan kemampuan berinteraksi dengan
orang

lain

dalam berbagai situasi sosial, mengajak anak untuk

membangun pengetahuan secara aktif karena dalam pembelajaran
kerjasama

(kooperatif),

serta

anak TK

tidak hanya

menerima

pengetahuan dari guru begitu saja tetapi anak menyusun pengetahuan
yang terus menerus sehingga menempatkan anak sebagai pihak aktif.
Selain itu juga dapat memantapkan interaksi pribadi diantara anak
dan diantara guru dengan anak didik. Hal ini bertujuan untuk
membangun suatu proses sosial yang akan membangun pengertian
bersama.
c.

Dapat menyelesaikan tugas bermain
Seorang anak diciptakan memiliki kelebihan dan kekurangan masingmasing, sehingga seorang anak selalu membutuhkan kehadiran orang
lain. Seorang

anak

dalam

melakukan

kegiatan

permainan

berkelompok memerlukan kerjasama dengan anak yang lain, anak pasti
akan memilih teman sebaya yang memiliki pemikiran yang sama
dengannya agar dapat menyelesaikan sebuah permainan dengan baik.
d. Mendorong teman untuk membantu teman lain turut bermain
Kerjasama dalam permainan kelompok akan berjalan lancar jika masingmasing kelompok mengedepankan kepentingan bersama. Anak perlu
dibiasakan untuk saling mengingatkan diantara teman. Jika ada teman
yang masih belum mau bermain, maka anak yang lain mengingatkan dan

43

mengajak untuk melakukan secara bersama-sama. Tujuan kerjasama
adalah untuk mendapatkan hasil yang diharapkan dan menguntungkan.
Begitu juga dengan anak, bahwa kerjasama yang diharapkan dengan
teman sebaya dalam satu kelompok akan menghasilkan sesuatu. Pada
dasarnya, maksud dan tujuan dari sebuah kerjasama adalah bahwa
dalam

kerjasama

harus menimbulkan

kesadaran

dan

saling

menguntungkan kedua pihak. Tentu saja, saling menguntungkan bukan
berarti bahwa kedua pihak yang bekerja sama tersebut harus memiliki
kekuatan dan kemampuan yang sama serta memperoleh keuntungan
yang sama besar, akan tetapi, kedua pihak memberi kontribusi atau peran
yang sesuai dengan kekuatan dan potensi masing-masing pihak, sehingga
keuntungan atau kerugian yang dicapai atau diderita kedua pihak
bersifat proporsional, artinya sesuai dengan peran dan kekuatan masingmasing. Begitu juga dengan anak, jika kedua anak saling bekerjasama
untuk menghasilkan atau menyelesaikan sesuatu, maka kedua anak
harus memilki peran dan menggunakan kekuatan dan pemikiran
masing-masing untuk bekerjasama atau saling berhubungan.
Kemampuan kerjasama bertujuan mengembangkan kreativitas anak
dalam berkelompok atau bermain bersama teman-temannya karena
jika anak tidak memiliki kemampuan kerjasama anak belum dapat
membedakan antara kondisi dirinya dengan kondisi orang lain atau anak
lain di luar dirinya. Tujuan kemampuan kerjasama yaitu untuk mengajak
anak agar dapat saling tolong menolong, untuk menciptakan mental
anak didik yang penuh rasa percaya diri agar dapat dengan mudah
beradaptasi dengan lingkungan baru, serta dapat meningkatkan sosialisasi
anak terhadap lingkungan.
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Bahan Bacaan 5: Peduli kepada teman
Peduli terhadap teman lain dalam konteks bermain bagi anak apabila
mencakup: anak berbagi peran, anak mau berbicara bergiliran, anak mau
membantu temannya, anak menerima konsekuensi bila melanggar aturan.
Pengertian peduli menurut KBBI adalah mengindahkan; memperhatikan;
menghiraukan.
a. Berbagi peran
Saling berbagi dengan sesama tanpa memandang perbedaan agama dan
suku bangsa merupakan sikap yang terpuji. Berbagi yaitu membantu
teman yang membutuhkan bantuan dengan ikhlas tanpa mengharapkan
imbalan berbuat dengan hati yang tulus, contoh sikap saling berbagi dalam
kehidupan sehari-hari yaitu memberi bantuan pada teman yang tertimpa
musibah/mendapat kecelakaan, memberikan sedekah pada pemintaminta dan di sekolah misalnya : memberikan pinjaman alat tulis pada
teman yang tidak membawa alat tulis.
b. Bergiliran
Salah satu cara mengajari anak berbagi adalah dengan cara melakukan
kegiatan dengan bergiliran. Ketika bermain peran, berikan peran secara
bergiliran sehingga semua anak dapat merasakan peran yang dimainkan.
Ketika ada keinginan, anak belajar menunggu giliran sesuai aturan yang
ditentukan.
c.

Mau membantu teman
Dalam lingkungan rumah dan sekolah kita harus hidup saling membantu
meskipun kita berbeda agama dan suku bangsa karena manusia itu tidak
dapat hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Contoh membantu
dengan harta benda yaitu memberikan alat tulis yang dibutuhkan, bantuan
tenaga yaitu membantu mengumpulkan sumbangan dan menyalurkan
kepada yang berhak. Saling membantu merupakan pencerminan sikap
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gotong-royong

dan

sebagai

msesama

makhluk

Tuhan

memang

sepantasnya saling mengasihi tanpa membeda-bedakan agama dan suku
bangsa. Mau membantu teman sangat penting untuk mewujudkan hidup
rukun.
d. Menerima konsekuensi bila melanggar aturan
Jika anak menerima konsekuensi bila melanggar aturan tanpa disertai
penjelasan, maka anak hanya tahu apa yang tidak boleh dilakukannya, tapi
tidak tahu perilaku yang seharusnya dilakukan. Setiap anak tentu akan
menerima dampak dari apa yang diperbuatnya. Bila yang diperbuatnya
baik, ia pantas mendapatkan pujian dan penghargaan baik lainnya. Namun
bila yang dilakukan merugikan atau bahkan menyakiti teman lain, maka ia
harus bertanggung jawab antara lain dengan cara meminta maaf.
Permintaan maaf bisa dilakukan secara lisan kepada teman serta harus
disertai dengan sikap yang sopan dan tutur kata yang baik.
Tidak ada manusia yang sempurna. Sebagai guru, kita pun pasti memiliki
kelemahan. Apalagi anak-anak didik kita. Melihat atau menghadapi anak
yang melakukan kesalahan atau melakukan tindakan yang melanggar
aturan pasti sudah menjadi hal yang biasa kita hadapi. Sebagai guru, tentu
kita harus memberikan nasihat kepada anak yang berbuat salah. Namun
terkadang nasihat saja tidak cukup, kita perlu melakukan suatu tindakan
“tegas” agar mereka memiliki niat yang baik untuk tidak melakukan
kesalahan yang sama. Para pakar pendidikan menyarankan agar pendidik
memberikan konsekuensi yang bersifat edukatif pada anak, sekaligus
memberikan suatu pelajaran yang berharga bagi anak-anak didik.

Bahan Bacaan 6: Keterampilan Komunikasi
Komunikasi dalam konteks bermain bagi anak apabila mencakup: Anak
menyapa teman bila bertemu, anak mengucapkan tolong ketika minta
bantuan, anak bertanya kepada guru, anak mendengarkan penjelasan guru,
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anak bercerita. Menurut KBBI arti komunikasi adalah pengiriman dan
penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yg
dimaksud dapat dipahami.
a. Menyapa teman bila bertemu
"Oh, ibu dan ayah selamat pagi, kupergi sekolah sampailah nanti. Selamat
belajar, nak penuh semangat, rajinlah selalu tentu kau dapat. Hormati
gurumu sayangi teman, itulah tandanya kau murid budiman."
Menyapa orang lain itu memiliki makna, bahwa kita menghargai mereka.
Menyapa itu memerlukan keikhlasan, tak mengharapkan imbalan apa-apa.
Sekadar mengucapkan salam atau basa-basi menanyakan khabar. Bisa
dilakukan selintas, sambil berjalan, bahkan sambil berlari. Terkadang
malah tak harus dengan bertegur-sapa, lambaian tangan dengan
senyuman atau sedikit anggukan kepala pun sudah merupakan tanda.
b. Mengucapkan tolong ketika minta bantuan,
Mengucapkan kata “tolong”, “maaf”, dan “terima kasih” perlu dibiasakan
kepada anak sejak dini baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan
masyarakat. Dalam ketiga lingkungan tersebut pasti terjadi interaksi
sosial. Di lingkungan keluarga terjadi interaksi antara suami dengan istri,
antara orang tua dengan orang tuanya, antara majikan dengan
pembantunya, atau antar anggota keluarga yang lainnya. Di lingkungan
sekolah terjadi interaksi antara Kepala Sekolah dengan guru dan staf,
antara guru dengan rekan sejawat, dan antara guru dengan peserta didik.
Dan di lingkungan masyarakat terjadi interaksi antarmasyarakat, minimal
antartetangga dekat hingga tetangga jauh.
Setelah menjadi pembiasaan, maka akan menjadi budaya. Budaya saling
tolong, budaya saling memaafkan, dan budaya saling berterima kasih.
Alangkah indahnya ketika ketiga hal tersebut banyak muncul di tengahtengah masyarakat. Budaya tersebut akan membuat kehidupan tentram,
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aman, dan damai, mampu membangun harmoni dalam membangun
keurukunan umat manusia.
Sekecil apapun bantuan yang kita minta, awali dengan kata “tolong”,
sekecil apapun kesalahan kita, sampaikan permohonaan “maaf”, dan
sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan “terima
kasih”. Ketiga kata tersebut cerminan perilaku orang mulia dan suka
memuliakan orang lain. Ketiga kata tersebut dapat menyehatkan baik
secara fisik maupun psikis.
c.

Bertanya kepada guru
Cara guru menstimulus anak untuk menumbuhkan keberanian bertanya
pada anak dengan cara menunjukkan alat peraga dari bahan yang
seterefom lunak berbentuk buah-buahan yang ditujukan kepada semua
anak dengan memberi kesempatan kepada anak untuk berpikir sebelum
mengajukan pertanyaan. Dan guru tidak mendesak anak harus bisa
bertanya tetapi tugas guru adalah mengajak anak untuk belajar tidak
dalam suana belajar yang tidak tegang tetapi menyenangkan. Sehingga
anak nyaman dan tidak takut mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada
guru.

d. Bercerita
Bercerita menumbuhkan kemampuan merangkai hubungan sebab akibat
dari suatu peristiwa dan memberikan peluang bagi anak untuk belajar
menelaah kejadian- kejadian disekelilingnya. Berbagai macam cerita,
ungkapan berbagai perasaan 9 sesuai dengan apa yang dialami, dirasakan,
dilihat berdasarkan pengalaman yang diperoleh.
Tarigan (1981:35) menyatakan bahwa cerita merupakan salah satu
keterampilan berbicara yang bertujuan untuk memberikan informasi
kepada orang lain. Dikatakan demikian karena bercerita termasuk dalam
situasi informatif yang ingin membuat pengertian atau makna dengan
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jelas. Dengan bercerita seseorang dapat menyampaikan suatu informasi
kepada orang lain.
Menurut Moeslichatoen (2004:170) tujuan kegiatan bercerita bagi anak
adalah sebagai berikut :
a. Memberikan informasi atau menanamkan nilai-nilai sosial, moral dan
keagamaan, pemberian informasi tentang lingkungan fisik dan
lingkungan sosial.
b. Anak menyerap pesan-pesan yang dituturkan melalui kegiatan
bercerita.
c. Anak mampu mendengarkan dengan seksama terhadap apa yang
disampaikan oleh orang lain.
d. Anak dapat bertanya apabila tidak memahaminya.
e. Anak dapat menjawab pertanyaan.
f. Anak dapat menceritakan dan mengekspresikan terhadap apa yang
didengarkan dan diceritakannya,sehingga hikmah dari isi cerita dapat
dipahami dan lambat laun didengarkan, diperhatikan, dilaksanakan
dan diceritakannya pada orang lain.
Bercerita bertujuan untuk melatih anak berkomunikasi dengan baik,
mendengarkan apa yang disampaikan dengan seksama, mengerti pesan
dari cerita dan mampu menambah wawasan dan pengetahuan secara luas.

Bahan Bacaan 7: Tanggung Jawab
Tanggung jawab dalam konteks bermain bagi anak apabila mencakup: Anak
belajar mengambil keputusan, anak mandiri dalam mengerjakan tugas, anak
menjadi teladan, anak membantu teman lain
Tanggung jawab menurut KBBI adalah keadaan wajib menanggung segala
sesuatunya. Anak usia dini sudah layak diajarkan mengenai sikap bertanggung
jawab. Sikap ini sangat penting mengingat bahwa sikap ini akan dibawa hingga
kelak anak menjadi orang dewasa. Sikap bertanggung jawab memungkinkan
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seseorang untuk bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik dan berusaha tidak
menjadi batu sandungan bagi orang lain, terutama karena alasan tidak
nyaman, tidak suka karena seseorang, dan kondisi yang tidak mengenakkan
lainnya. Di bawah ini adalah beberapa contoh latihan kecil, agar anak bisa
berlatih menjadi pribadi yang bertanggung jawab.
a. Memberikan pengertian tanggung jawab
Agar anak-anak semakin paham arti tanggung jawab, maka berikan
pengertian tanggung jawab kepada anak. Kita dapat menyampaikan
pengertian-pengertian tersebut dengan bahasa yang sekiranya dimengerti
oleh anak kita. Selain itu, pengertian-pengertian tersebut akan lebih
mudah dipahami oleh anak kita jika disertai dengan contoh atau praktik
langsung.
b. Mengajarkan anak di saat yang tepat
Ada kalanya anak mengalami situasi yang tidak mudah, misalnya
mendapatkan tugas yang sulit. Biarkan mereka merasakan berada di
situasi yang sulit tetapi tentu saja guru berkewajiban membimbing,
mengarahkan, serta menyemangati.
c.

Belajar mengambil keputusan
Agar anak bisa belajar mengambil keputusan, guru perlu melibatkan anak
dalam

mengambil

keputusan.

Yang

pertama

dilakukan

adalah

memberikan pilihan, sedangkan yang kedua adalah menceritakan sebab
dan akibat dari setiap pilihan. Biarkan anak menimbang-nimbang mana
yang terbaik bagi mereka, dan risiko apa saja yang harus dihadapi pada
setiap pilihan.
d. Menjadi teladan
Selalu menepati janji, tidak sering bangun kesiangan, rajin merapikan
ruangan, dan berbagai aktivitas harian yang baik lainnya, bisa mendorong
anak untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Sehingga anak-anak
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tidak hanya belajar dari cara bicara orang tua saja, namun juga bisa belajar
dari contoh-contoh aktivitas yang baik dari orang tuanya.
e.

Mandiri dalam mengerjakan tugas
“Learning by doing” adalah suatu metode pembelajaran yang mengajak
anak-anak belajar dengan cara melakukan. Kelebihan metode ini adalah
anak-anak diajarkan banyak hal dengan lebih melibatkan anak-anak untuk
melakukan sesuatu sesuai dengan materi apa yang dipelajari. Sehingga
tugas pendidik hanyalah mengamati dan membimbing. Biarkan mereka
menenteng tas sendiri, membuka pintu sendiri, dan mengerjakan tugastugas mereka sendiri.

f.

Membantu orang lain
Bertanggung jawab bagi diri sendiri tidaklah terlalu sulit. Namun
bertanggung jawab dengan melibatkan orang lain adalah hal yang tidak
mudah. Hal ini bisa dilakukan dengan cara memberikan tugas kepada anak
untuk membantu teman lainnya, misalnya membantu teman mengambil
pinsil yang jatuh. Dengan melibatkan diri dalam tanggung jawab orang
lain, anak akan belajar untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab
dalam ruang lingkup yang lebih luas.
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PENGEMBANGAN PENILAIAN

Penilaian Pengembangan Keterampilan Sosial Anak
Penilaian merupakan proses pengukuran terhadap hasil dari kegiatan belajar
anak. Penilaian kegiatan belajar di TK menggunakan pendekatan penilaian
otentik. Penilaian otentik merupakan penilaian proses dan hasil belajar untuk
mengukur tingkat pencapaian kompetensi sikap (spiritual dan sosial),
pengetahuan, dan keterampilan berdasarkan fakta yang sesungguhnya.
Penilaian

dilakukan

secara

sistematis,

terukur,

berkelanjutan,

dan

menyeluruh yang mencakup pertumbuhan dan perkembangan yang telah
dicapai oleh anak selama kurun waktu tertentu.
Lingkup penilaian mencakup pertumbuhan dan perkembangan anak.
Penilaian perkembangan mencakup berbagai informasi yang berhubungan
dengan bertambahnya fungsi psikis anak, yaitu nilai moral dan agama,
perkembangan fisik motorik (gerakan motorik kasar, halus, serta kesehatan
fisik), sosial emosional, bahasa, kognitif (pengetahuan), dan seni (kreativitas).
Enam program pengembangan yang menjadi area penilaian mengarah pada
tercapainya Kompetensi Inti yang menjadi Standar Tingkat Pencapaian
Perkembangan Anak.

Tahapan Penilaian Pengembangan Keterampilan Sosial
Anak
1. Lakukan proses pengamatan terhadap anak
Saat anak melakukan berbagai kegiatan, guru dapat mengamati segala hal
yang dilakukan anak ataupun diucapkan anak, termasuk ekspresi wajah,
gerakan, dan karya anak. Dalam melakukan pengamatan, guru perlu
melakukan pencatatan sebagai bukti sekaligus pengingat terhadap segala hal
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yang diamatinya. Pengamatan atau observasi merupakan teknik penilaian
yang dilakukan selama kegiatan pembelajaran baik secara langsung maupun
tidak langsung dengan menggunakan lembar observasi. Teknik yang
digunakan dalam melakukan pencatatan, berupa ceklis. Ceklis adalah cara
menandai ketercapaian indikator tertentu dengan tanda-tanda khusus. Tandatanda khusus dapat berupa tanda centang, huruf, simbol tertentu, dll. Tetapi
dalam

implementasi

penilaian,

tanda

ceklis

menggunakan

huruf

menggunakan empat skala seperti tertuang berikut ini:
BB, artinya Belum Berkembang: bila anak melakukannya harus
dengan bimbingan atau dicontohkan oleh guru
MB, artinya Mulai Berkembang: bila anak melakukannya masih
harus diingatkan atau dibantu oleh guru
BSH, artinya Berkembang Sesuai Harapan: bila anak sudah dapat
melakukannya secara mandiri dan konsisten tanpa harus
diingatkan atau dicontohkan oleh guru
BSB, artinya Berkembang Sangat Baik: bila anak sudah dapat
melakukannya secara mandiri dan sudah dapat membantu
temannya yang belum mencapai kemampuan sesuai dengan
indikator yang diharapkan.

2. Menetapkan indikator penilaian
Sebelum melaksanakan pembelajaran, guru terlebih dulu membuat
perencanaan pembelajaran sesuai dengan tema yang telah ditetapkan. Pada
RPPH tersebut telah ditentukan rancangan penilaian yang akan dilakukan.
RPPH memuat indikator pencapaian perkembangan yang disesuaikan dengan
IPK yang telah kita susun sebelumnya yang selanjutnya akan dijadikan
instrumen penilaian dalam bentuk ceklis. Ceklis dapat dibuat per anak dalam
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satu periode tertentu atau dapat pula dibuat per periode dengan mencatat
nama semua anak.
Contoh Ceklis penilaian aktivitas terbiasa kerjasama
No.

Deskripsi
BB

1.

Berani bergabung dalam
permainan kelompok

2.

Terlibat aktif dalam permainan

3.

Dapat menyelesaikan tugas
bermain

4.

Mendorong teman untuk
membantu teman lain turut
bermain

Keterangan
MB
BSH

BSB

BB, artinya Belum Berkembang: bila anak melakukan permainan berkelompok
harus dengan bimbingan atau dicontohkan oleh guru
MB, artinya Mulai Berkembang: bila anak melakukan permainan berkelompok
masih harus diingatkan atau dibantu oleh guru
BSH, artinya Berkembang Sesuai Harapan: bila anak sudah dapat melakukan
permainan berkelompok secara mandiri dan konsisten tanpa harus diingatkan
atau dicontohkan oleh guru
BSB, artinya Berkembang Sangat Baik: bila anak sudah dapat melakukan
permainan berkelompok secara mandiri dan sudah dapat mengajak
membantu temannya untuk ikut bermain kelompok.
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Contoh Ceklis penilaian aktivitas terbiasa peduli terhadap teman lain
No.

Deskripsi
BB

1.

Berbagi peran

2.

Mau berbicara bergiliran

3.

Mau membantu temannya

4.

Menerima konsekuensi bila
melanggar aturan

Keterangan
MB
BSH

BSB

Contoh Ceklis penilaian aktivitas terbiasa berkomunikasi
No.

Deskripsi
BB

1.

Menyapa temannya bila bertemu

2.

Mengucapkan tolong ketika minta
bantuan

3.

Bertanya kepada guru

4.

Mendengarkan penjelasan guru

5.

Bercerita

Keterangan
MB
BSH

BSB

Contoh Ceklis penilaian aktivitas terbiasa bertanggungjawab
No.

Deskripsi
BB
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1.

Belajar mengambil keputusan

2.

Mandiri dalam mengerjakan tugas

Keterangan
MB
BSH

BSB

3.

Menjadi teladan

4.

Tahu akan haknya

Contoh Ceklis Per Kelas
Kelompok: TK A/B
No.

Indikator Penilaian

1.

Terbiasa bekerjasama

2.

Terbiasa peduli sosial

3.

Terbiasa berkomunikasi

4.

Terbiasa bertanggung
jawab

Tanggal:………………
Orin

Aro

Rina

Nadia

Dst

BB

Kelompok: TK A/B
Bulan: Juli 2019
MB
BSH
BSB

Contoh Ceklis Per Anak
Nama: Orin
Minggu: 1
No. Indikator Penilaian
1.

Terbiasa bekerjasama

2.

Terbiasa peduli kepada teman
lain

3.

Terbiasa berkomunikasi

4.

Terbiasa bertanggungjawab
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Untuk memudahkan guru mencatat capaian perkembangan anak, maka ceklis
dapat dikembangkan sesuai kesepakatan antar guru di lembaga dengan
mempertimbangkan kebutuhan, kesiapan, dan eﬁ siensi.
3. Catatan Anekdot
Catatan anekdot merupakan catatan naratif singkat yang menjelaskan
perilaku anak yang penting bagi guru terkait tumbuh kembang anak. Anekdot
menjabarkan apa yang terjadi secara faktual dan objektif, yang menjelaskan
bagaimana terjadi, kapan dan di mana dan apa yang dikatakan dan dilakukan
anak (Beaty, 2015: 27). Catatan anekdot digunakan untuk mencatat seluruh
fakta, menceritakan situasi yang terjadi, apa yang dilakukan dan dikatakan
anak. Catatan anekdot sebagai jurnal kegiatan harian mencatat kegiatan anak
selama melakukan kegiatan setiap harinya. Catatan anekdot memungkinkan
untuk mengetahui perkembangan anak yang indikatornya baik tercantum
maupun tidak tercantum pada RPPH. Hal-hal pokok yang dicatat dalam catatan
anekdot meliputi nama anak yang dicatat perkembangannya, kegiatan main
atau pengalaman belajar yang diikuti anak dan perilaku, termasuk ucapan
yang disampaikan anak selama berkegiatan. Catatan anekdot dibuat dengan
menuliskan apa yang dilakukan atau dibicarakan anak secara objektif, akurat,
lengkap dan bermakna tanpa penafsiran subjektif dari guru. Akurat (tepat),
objektif (apa adanya, tanpa memberi label misalnya: cengeng, malas, nakal),
spesiﬁk (khusus/tertentu), sederhana (tidak bertele-tele), dan catatan guru
terkait dengan indikator yang muncul dari perilaku anak. Catatan berupa
jurnal kegiatan akan lebih baik bila disertai foto kegiatan anak. Jika guru
sedang sibuk memfasilitasi anak, dan pada saat yang bersamaan guru sempat
menangkap suatu aktivitas bermakna yang di lakukan anak, guru dapat
mencoret-coret dengan kode atau kata-kata singkatan sebagai pengingat. Jika
memiliki kamera akan lebih mudah untuk merekam berupa foto atau video.
Setelah anak pulang, barulah peristiwa tersebut ditulis lebih lengkap.
Contoh:
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Catatan Anekdot
Nama:…………………….
Usia/Kelas:…………….
Tanggal
Tempat

Waktu

15 Agustus

Halaman
sekolah

8.00

25 Agustus

Taman
bermain
Ruang makan

9.00

2 September

9.15

10 September Sentra
9.15
BermainPeran

Nama guru:………………
Peristiwa/Perilaku
Orin langsung ke depan
barisan
teman-temannya
tidak antri menunggu giliran
untuk bersalaman dengan bu
guru
Orin menolong teman yang
terjatuh ketika main ayunan
Ketika temannya ada yang
membawa kue kesukaan
Orin, Orin menawarkan
untuk bertukar sebagian kue
dengan kue miliknya
Orin tersenyum berperan
sebagai
penjual.
Ia
menjajakan
sayur,
menimbang
dan
membungkus.
Ketika
kegiatan
selesai
Orin
mengajak
teman
membereskan peralatan.

4. Di Mana Menyimpan Semua Data/Informasi Tentang Anak?
Semua data yang telah di kumpulkan guru selama meng amati anak, baik
berupa ceklis, catatan anek dot dan hasil karya perlu dikumpulkan dalam satu
berkas dalam wadah yang ditata rapi. Satu anak memiliki satu wadah yang
telah diberi identitas tentang anak tersebut. Kum pulan data tersebut di urut
kan berdasarkan tanggal pe ristiwa. Kumpulan semua in formasi tersebut
dinamakan por tofolio. Format portofolio da pat dikembangkan oleh setiap
lem baga. Sampul depan berisi foto dan identitas anak. Lembar isi berisi: foto
kegiatan anak, catatan guru tentang kegiatan anak (ditulis saat mengamati
anak), dan Capaian Kompetensi.
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KESIMPULAN
Unit ini dikembangkan berdasarkan pasangan KD 3.14 Mengenal Kebutuhan,
Keinginan, dan Minat dan 4.14 Mengungkapkan Kebutuhan, Keinginan, dan
Minat dengan tepat.
Pengetahuan dan keterampilan dalam mengenali kebutuhan, keinginan, dan
minat diri sendiri, misalnya dengan cara: mengungkapkan apa yang
dirasakannya (lapar ingin makan, kedinginan memerlukan baju hangat,
perlupayung agar tidak kehujanan, kepanasan, sakit perut perlu obat),
memilih kegiatan main yang ditawarkan, mengambil makanan sesuai dengan
kebutuhan, menggunakan alat main sesuai dengan gagasan yang dimilikinya,
membuat karya sesuai dengan gagasannya, dsb.
Upaya yang dilakukan guru diantaranya (1) memberikan kesempatan pada
anak untuk menyampaikan ide gagasan, (2) menyediakan berbagai kegiatan
bermain, (3) melakukan penilaian otentik secara tepat sehingga kebutuhan,
keinginan dan minat diri anak dapat teridentiﬁkasi dan terpenuhi, (4)
memberi kebebasan anak menggunakan alat sepanjang sesuai dengan fungsi
alat tersebut.
Dalam unit pembelajaran ini dibahas mengenai kebutuhan, keinginan, dan
minat diri anak yang paling urgen yaitu bermain sesuai dengan prinsip “belajar
melalui bermain”. Melalui bermain dimungkinkan anak akan berpikir lebih
banyak, menghubungkan satu peristiwa dengan peristiwa lain yang pernah
dialami anak, dan membuat anak lebih mampu mengekspresikan pemikiran
dan perasaan anak. Dalam bermain anak mengembangkan kemampuan
kerjasama, peduli terhadap orang lain, berkomunikasi, dan bertanggung
jawab. Dengan demikian, nilai nilai kehidupan seperti: cinta, menghargai
orang lain, kejujuran, sportvitas, disiplin diri, dan kemampuan menghargai
orang lain akan diperoleh dari interaksi dengan orang lain saat bermain
bersama sehingga keterampilan sosial anak diharapkan dapat terpenuhi.
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Keterampilan sosial terwujud ketika ada motivasi untuk melakukan
kerjasama, peduli, komunikasi, dan tanggung jawab.
Kerjasama dalam konteks bermain bagi anak apabila mencakup: berani
bergabung dalam permainan, terlibat aktif dalam permainan, dapat
menyelesaikan tugas

bermain, dan mendorong teman untuk membantu

teman lain turut bermain
Peduli terhadap teman lain dalam konteks bermain bagi anak apabila
mencakup: Anak berbagi peran, anak mau berbicara bergiliran, anak mau
berbicara bergiliran, anak mau membantu temannya, anak menerima
konsekuensi bila melanggar aturan.
Komunikasi dalam konteks bermain bagi anak apabila mencakup: Anak
menyapa temannya bila bertemu, anak mengucapkan tolong ketika minta
bantuan, anak bertanya kepada guru, anak mendengarkan penjelasan guru,
anak bercerita.
Tanggung jawab dalam konteks bermain bagi anak apabila mencakup: Anak
belajar mengambil keputusan, anak mandiri dalam mengerjakan tugas, anak
menjadi teladan, tahu akan haknya.
Pada permainan Ular Naga, adanya dialog dalam permainan melatih emosi dan
kecakapan anak-anak dalam berkomunikasi, selain itu permainan ini juga
mendidik anak tentang arti kebersamaan dan menghargai orang lain, tanpa
menghiraukan adanya kemenangan atau kekalahan yang diperoleh pada saat
bermain. Ciri khas permainan ini dibandingkan dengan permainan lainnya
adalah adanya lagu yang dinyayikan serentak beramai-ramai sebelum
permainan dimulai. Para pemain bersama-sama menyanyikan lagu yang
berjudul “Ular Naga” karya Ibu Sud.
1. Kerjasama nampak ketika dilakukan secara kelompok;
2. Peduli ditunjukkan ketika masing-masing anak saling berbagi peran, ada
yang berperan sebagai induk, anak, gerbang;
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3. Keterampilan komunikasi ditunjukkan misalnya pada saat anak
tertangkap, induk negosiasi dengan gerbang kemudian induk berdialog
dengan anak yang tertangkap untuk memilih gerbang mana yang
disukainya;
4. Tanggung jawab ditunjukkan dengan berakhirnya permainan sesuai
peraturan.
Pada aktivitas 2 bermain peran makro “Pasar-pasaran”, penjual menawarkan
dagangan pada pembeli, pembeli menawar harga kemudian memilih sayuran.
Ketika menimbang sayuran anak-anak harus antri, tidak boleh menyerobot
antrian sehingga jangan menjadikan anak-anak yang lain berteriak marah,
mau berbagi dengan teman yang lain sehingga permainan berjalan lancar dan
ketika permainan harus berakhir anak-anak asyik bermain.
1. Kerjasama nampak ketika dilakukan secara kelompok;
2. Peduli ditunjukkan ketika penjual membantu pembeli menyimpan sayuran
ke keranjang
3. Keterampilan komunikasi ditunjukkan misalnya pada saat anak
melakukan transaksi jual beli sampai harga yang disepakati
4. Tanggung jawab ditunjukkan dengan berakhirnya permainan sesuai
peraturan.
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UMPAN BALIK
Dalam rangka mengetahui pemahaman terhadap unit pembelajaran, Saudara
perlu mengisi lembar persepsi pemahaman. Berdasarkan∑ hasil pengisian
instrument ini, Saudara dapat mengetahui posisi pemahaman beserta umpan
baliknya. Oleh karena itu, isilah lembar persepsi diri ini dengan obyektif dan
jujur dengan memberikan tanda silang (X) pada kriteria yang menurut
Saudara tepat.
Lembar Persepsi Pemahaman Unit Pembelajaran
No.

Aspek

Kriteria
1

1.
2.
3.
4.
5.
6.

2

3

4

Memahami indikator yang telah
dikembangkan berdasarkan
Kompetensi Dasar
Memahami tahapan aktivitas
pembelajaran yang disajikan
dengan baik
Mampu dengan baik
mengaplikasikan aktivitas
pembelajaran di dalam kelas
Memahami dengan baik lembar
kerja anak yang dikembangkan
Mampu melaksanakan dengan
baik lembar kerja anak yang
dikembangkan
Memahami konten secara
menyeluruh dengan baik
Jumlah
Jumlah Total

Keterangan
1= tidak menguasai
2 = cukup menguasai
3 = menguasai
4 = Sangat Menguasai

Pedoman Penskoran
Skor = Jumlah Total X 100
24

Keterangan Umpan Balik:
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Skor Umpan Balik < 70 : Masih banyak yang belum dipahami, di antara konten,
cara membelajarkannya, mengembangkan penilaian dan melaksanakan
penilaian. Saudara perlu membaca ulang unit ini dan mendiskusikannya
dengan dengan fasilitator di PKG (Pusat Kegiatan Gugus) sampai Saudara
memahaminya.
70-79 : Masih ada yang belum dipahami dengan baik, di antara konten, cara
membelajarkan, mengembangkan penilian dan melaksanakan penilaian.
Saudara perlu mendiskusikan bagian yang belum dipahami dengan fasilitator
atau teman lain di PKG.
80-89 : Memahami konten, cara membelajarkan, mengembangkan penilaian
dan melaksanakan penilaian dengan baik.
> 90 : Memahami konten, cara membelajarkan, mengembangkan penilaian
dan melaksanakan penilaian dengan sangat baik. Saudara dapat menjadi
fasilitator bagi teman-teman lain di PKG untuk membelajarkan unit ini.
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