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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 Perilaku Baik dan Santun di TK. Unit pembelajaran ini harus dipahami guru sebagai
salah satu bahan pembelajaran dan model pembelajaran yang perlu disesuaikan serta
dikembangkan sesuai kondisi dan konteks yang ada di masing-masing Taman Kanak-kanak. 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, target kompetensi, indikator pencapaian kompetensi, bahan bacaan
tentang Pengembangan Perilaku Baik dan Santun, deskripsi alternatif aktivitas pembelajaran,
lembar kegiatan peserta didik (LKPD) yang dapat digunakan guru untuk memfasilitasi kegiatan
pembelajaran, dan bahan bacaan yang dapat dipelajari oleh guru. Hal tersebut 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 Perilaku Baik dan Santun.
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Segala bentuk saran akan sangat kami nantikan untuk memperbaiki unit pembelajaran ini. Semoga
unit sederhana yang telah disiapkan dengan segala kekurangannya ini dapat bermanfaat bagi
perkembangan pendidikan untuk menyiapkan peserta didik menjadi generasi yang mampu
membawa pada kejayaan bangsa Indonesia.

Bandung, Mei 2019
Penulis,
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KOMPETENSI DASAR

Unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Permendikbud nomor 137 tahun 2014 tentang
Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Permendikbud nomor 146 tahun 2014 tentang
Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini. Kompetensi Dasar tersebut dijabarkan menjadi target
kompetensi. Target kompetensi menjadi patokan pencapaian kompetensi oleh peserta didik.
Target kompetensi pada kompetensi dasar ini dapat dilihat pada Tabel 1.

A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Tabel 1 Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi

NO

KOMPETENSI DASAR

TARGET KD

KELOMPOK

KD PENGETAHUAN
3.2

Mengenal perilaku baik dan 3.2.1Mengenal
santun sebagai cerminan
perilaku baik
akhlak mulia
3.2.2Mengenal

A (4-5 tahun)

perilaku santun
4.2

Menunjukkan perilaku
santun sebagai cerminan
akhlak mulia

4.2.1 Menunjukkan
perilaku santun

A (5-6 tahun)

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Indikator Pencapaian Kompetensi merupakan penjabaran dari Target Kompetensi. Indikator
pencapaian kompetensi pada unit pembelajaran ini adalah:
3.2.1.1 mengenal perilaku baik dan santun

BAHAN PEMBELAJARAN
Bahan pembelajaran yang diuraikan di sini merupakan contoh panduan pembelajaran yang dapat
dimplementasikan oleh Saudara ketika akan membelajarkan topik Pengembangan Perilaku baik
dan santun di TK. Bahan pembelajaran dikembangkan berpusat pada peserta didik. Dalam hal ini
Guru harus menciptakan suasana yang bisa mendorong semangat belajar, motivasi, minat,
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kreativitas, inisiatif, inspirasi, inovasi, dan kemandirian sesuai dengan karakteristik, tingkat
perkembangan dan kebutuhan anak.
Selanjutnya, kegiatan pembelajaran yang dikembangkan berorientasi pada pengembangan nilainilai moral dengan memberikan rangsangan yang diarahkan untuk mengembangkan nilai-nilai yang
membentuk perilaku yang baik dan santun pada anak. Bahan pembelajaran ini berisikan rincian
aktivitas pembelajaran, lembar kegiatan peserta didik yang digunakan, dan bahan bacaannya.

A. Aktivitas Pembelajaran
Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada
suatu lingkungan belajar.

Aktivitas pembelajaran berisi rincian alternatif kegiatan pembelajaran yang
dilakukan guru dan peserta didik untuk pada lingkungan belajar untuk
mencapai kompetensi pada topik Pengembangan Perilaku anak di TK.
Pengembangan aktivitas pembelajaran mengacu pada kriteria yang
ditetapkan pada Standar Proses (Permendikbud nomor 137 tahun 2014).
Berikut ini rincian aktivitas pembelajaran untuk masing-masing bagian.
1. Mengenal perilaku baik dan santun
Aktivitas pembelajaran ini membahas tentang pengenalan terhadap
perilaku baik dan santun. Pendekatan pembelajaran yang dapat digunakan
adalah dengan pendekatan saintifik.
Pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang

sedemikian rupa agar

peserta didik secara aktif membangun kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan
melalui

tahapan

mengamati,

menanya,

mengumpulkan

informasi,

menalar,

dan

mengomunikasikan.
Penggunaan pendekatan saintifik dimaksudkan untuk:

1. Mendorong anak agar memiliki kemampuan berpikir kritis, analitis, dan
memiliki kemampuan memecahkan masalah.
2. Memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna kepada anak dengan
mendorong anak melakukan kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan
informasi, menalar / mengasosiasi, dan mengomunikasikan.
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ncil

3. Mendorong anak mencari tahu dari berbagai sumber melalui pengamatan dan
bukan hanya diberitahu.

Adapun Indikator Pencapaian Kompetensi yang dikembangkan yaitu: Mengenal
perilaku baik dan santun
Untuk mendukung kelancaran penggunaan pendekatan saintifik pada pengenalan perilaku baik
dan santun dapat digunakan beberapa metode, salah satunya adalah metode berceritera. Metode
berceritera digunakan untuk mengakomodir kegemaran anak dalam hal mendengarkan ceritera.
Hal ini dimaksudkan agar anak belajar sesuai dengan kegemarannya, yaitu mendengarkan ceritera.

Aktivitas pembelajaran dilakukan oleh guru bersama dengan anak salahsatunya
dengan menggunakan metode berceritera, yaitu: Cerita Fabel – Dongeng Si Kancil
dan Rubah Yang Baik Hati.
Guru membawakan ceritera fabel seperti contoh di bawah ini:

si Kancil dan Rubah Yang baik Hati.

Gambar 1 Kancil
Sumber: Dunia special.blog.com
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Gambar 2 Rubah
Sumber: https://pixabay.com/id/photos/rubah-merah-margasatwa-salju-2230734/

Gambar 3 Jerapah
http://suhardicamp.blogspot.com/2016/11/pelajaran-kehidupan-dari-jerapah.html
Suatu hari, musim dingin berlangsung sangat lama. Gudang makanan sudah mulai habis. Namun,
tidak untuk sang Rubah. Ia hanya memiliki makanan untuk hari ini dan besok saja. Sang Rubah pun
mempunyai dua orang anak. Mereka hidup bahagia.
‘’ Anakku, semoga besok hari cerah. Sehingga aku dapat mencari makanan yang banyak untuk
kalian.’’ Ujar ibu Rubah.
Mendengar hal itu, Kancil yang berada disana pun ikut mengangguk seperti kedua anaknya.
Kancil bertetangga dengan Rubah, sehingga ia selalu berkunjung kerumahnya.
‘’Benar sekali, persediaan makananku pun sudah hampir habis. Semoga saja besok kita dapat
mencari makanan bersama-sama.’’ Jawab Kancil.
Akhirnya, Rubah pun membuatkan secangkir teh. Namun, sang Rubah malah menatap jendela
sangat lama. Kancil pun heran melihatnya.
‘’ Hei teman, apa yang sedang kau lihat?’’ Tanya Kancil
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.
Gambar 4 Si Kancil dan Rubah
‘’ Aku sedang melihat Jerapah yang sedang kedinginan. Aku sangat kasihan kepadanya, ia terlihat
kelaparan. Kemarin, aku melihatnya mencari makanan.’’ Ujar Rubah.
Sang Rubah pun akhirnya keluar dan memanggil Jerapah untuk datang ke rumahnya. Ia pun
membuatkan secangkir teh untuk Jerapah karena seluruh badannya basah kuyup
‘’ Waaah, teh ini sangat enak.’’ Ujar Jerapah.
‘’ Apa yang sedang kau lakukan di luar sana? Cuaca saat ini sangat santun.’’ Ujar Rubah.
‘’ Aku sudah kehabisan makanan, aku pergi keluar untuk mencari makanan. Namun, karena musim
dingin sangat panjang. Aku kesulitan mencari makanan.’’ Jawab Jerapah mengeluh.
Mendengar yang dikatakan Jerapah, Rubah pun langsung masuk ke dalam dapur dan membawa
piring yang berisi makanan. Namun, Kancil kaget. Karena ia tahu bahwa makanan yang diberikan
kepada Jerapah adalah makanan terakhir, yang dimiliki oleh Rubah. Pada awalnya ia ingin
menanyakan hal tersebut. namun, ia mengurungkan niatnya.
‘’ Makanlah Jerapah!’’ ujar Rubah.
Jerapah sangat senang dan langsung melahap makanan yang diberikan oleh Rubah. Setelah hujan
mulai reda Jerapah pun berpamitan dan mengucapkan terimakasih atas kebaikkan Rubah. Namun,
keesokkan harinya. Hujan masih turun dengan deras. Persediaan makanan Rubah sudah habis. Ia
pun memaksakan diri dan bersiap untuk mencari makanan. Tiba-tiba, seekor Burung Bangau
datang memberikan kiriman yang dikirimkan oleh kakak sang Rubah yang tinggal di seberang hutan
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selatan. Begitu dibuka, ternyata isinya adalah persediaan makanaan selama dua minggu ke depan.
Rubah sangat senang, ia pun langsung memanggil Kancil untuk datang ke rumahnya dan makan
bersama.
‘’ Kancil, setiap kebaikkan yang kita lakukan pasti akan membuahkan hasil.’’
Ujar Rubah.
Mendengar hal itu, Kancil hanya terdiam. Ia mendapatkan pelajaran yang sangat berharga dari
kebaikkan sang Rubah. Ia pun berjanji akan belajar untuk berbuat baik dan berbagi dengan
binatang lainnya.
Pesan moral dari Dongeng Sikancil dan Rubah Yang Baik Hati (Fabel) adalah perbuatan baik akan
mendapatkan balasan kebaikan, sedangkan perbuatan santun akan mendapatkan balasan berupa
hal yang santun juga.
https://dongengceritarakyat.com/dongeng-sikancil-dan-rubah-baik-fabel/,Diunduh

pada

hari

Rabu, 29 Mei 2019, pukul 19.03 WIB
Pelaksanaan aktivitas pembelajaran dijelaskan secara bertahap seperti berikut ini:

Aktivitas guru
1. Guru menyiapkan dan mengkondisikan kegiatan belajar peserta didik melalui
pendekatan pembelajaran saintifik dan metode berceritera dengan tujuan agar
peserta didik melakukan proses belajar saintifik.
2. Guru menyajikan ceritera kepada para peserta didik dengan baik, jelas, dan
menarik.

Aktivitas peserta didik
Proses belajar saintifik dilakukan melalui aktivitas mengamati, menanya,
mengumpulkan informasi, menalar, dan mengkomunikasikan. Di bawah ini
merupakan contoh aktivitas proses saintifik dalam pembelajaran mengenal
perilaku baik dan santun dengan menggunakan metode berceritera.
1. Mengamati Ceritera
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Proses mengamati penting untuk membangun pengetahuan dan pemahaman
tentang alur ceritera berikut peran-peran binatang yang diceriterakan. Kegiatan
mengamati yang dilakukan peserta didik mengutamakan indra pendengaran dan
penglihatan terhadap ceritera yang dibawakan oleh pendidik.
Mengamati dilakukan untuk mengetahui unsur intrinsic cerita meliputi: tema, latar, alur, pelaku,
karakter pelaku, sudut pandang, dan pesan moral yang ingin disampaikan. Mengamati yang
dilakukan oleh anak dalam berceritera adalah kegiatan memperhatikan dan menyimak ceritera
yang disajikan oleh guru dengan cara memfungsikan indera penglihatan dan pendengaran dengan
dukungan fungsi perasaan dan pikiran untuk mengikuti dan memahami jalannya ceritera dan isi
ceritera yang disajikan oleh guru.
Contoh kegiatan dalam mengamati:
Hal-hal yang diamati oleh peserta didik mulai dari tema, latar, alur, pelaku, karakter pelaku, sudut
pandang, dan pesan moral yang disampaikan. Ceritera guru mesti menyajikan dengan lugas dan
jelas. Tidak ada salahnya jika ditengah-tengah ceritera dilakukan penekanan-penekanan atau
pengulangan terhadap isi atau pesan ceritera yang sangat penting untuk diketahui atau dipahami
oleh peserta didik. Dialog atau tanya jawab dengan pesera didik sekali-kali bisa dilakukan terkait
dengan hal-hal yang penting dari jalannya ceritera, terutama isi ceritera yang memuat perilaku baik
dan santun.
Contoh Dukungan Guru Dalam Pendekatan Saintifik di TK
1) Menyediakan alat dan bahan yang menunjang pengamatan, misalnya audio visual,
boneka binatang, gambar, dll.
2) Menyiapkan atau menyediakan tempat duduk yang nyaman bagi anak.
3) Menstimulasi minat peserta didik sebelum melakukan ceritera.
4) Mengalokasikan waktu yang cukup kepada peserta didik untuk mengamati, menanya,
mengumpulkan informasi, menalar, dan mengkomunikasikan kembali ceritera yang telah
disajikan oleh guru.
5) Mendorong anak untuk menjadi pendengar aktif.
6)

Menyajikan ceritera dengan lugas, menarik, jelas, dan dengan gestur, movement, kontak
mata, intonasi, irama, ekspresi, yang disesuaikan dengan isi ceritera,

7) Mampu menirukan peran dan suara binatang yang ada dalam ceritera.
8) memberikan kesempatan untuk bertanya terhadap hal-hal penting yang belum
dimengerti atau dipahami peserta didik.
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2. Menanya
Menanya merupakan proses berfikir yang didorong oleh rasa keingintahuan
anak tentang isi ceritera yang memuat perilaku baik dan santun. Pada
dasarnya anak senang bertanya. Anak akan terus bertanya sampai rasa
keingintahuannya terjawab. Hal-hal yang perlu diperhatikan terkait dengan
kegiatan menanya adalah:
Anak didorong untuk bertanya terhadap hal-hal yang ingin diketahui dalam
ceritera Guru dapat membantu anak untuk menyusun pertanyaan yang ingin
mereka ketahui.
Anak diperbolehkan untuk mengajukan pertanyaan, baik pada saat proses berceritera sedang
berlangsung maupun pada akhir kegiatan berceritera.
Pertanyaan dari anak hendaknya mendapat tanggapan positif dan layanan jawaban yang
dapat dimengerti atau dipahami sehingga anak memperoleh jawaban yang memuaskan.

Aspek-aspek yang diarahkan untuk menjadi fokus pertanyaan anak terutama yang berkaitan
dengan perilaku baik dan santun.
Pertama Guru memperlihatkan boneka atau gambar kancil. Selanjutnya anak-anak diminta
untuk memperhatikan dan menjawab pertanyaan guru.

Guru: (sambil menunjukkan atau memperlihatkan boneka/gambar kancil) Anak-anak,
boneka/gambar binatang apa ini?
Anak: Kanciiiiil…
Guru: Apa saja yang kalian ketahui tentang kancil?
Guru menuliskan jawaban anak-anak tersebut pada kertas manila atau papan tulis dengan spidol
warna hitam.
Guru: Apa saja yang ingin kalian ketahui tentang kancil?
Anak-anak: memberikan pertanyaan yang berbeda-beda.
Guru mencatat semua pertanyaan anak pada kertas manila atau papan tulis dengan spidol.
Semua pertanyaan anak tidak langsung dijawab oleh guru, tetapi dikembalikan kepada anak-anak.
Ajaklah anak untuk mencari jawabannya (semua anak diminta untuk aktif berpikir dan memberikan
jawaban). Tiap-tiap jawaban anak ditulis pada kertas plano atau papan tulis. Selanjutnya guru
meluruskan jawaban anak-anak, memberikan refleksi, simpulan, dan pujian.

10

Hal yang sama seperti di atas dilakukan untuk mengenalkan binatang sebagai pelaku dalam
ceritera, yaitu rubah dan jerapah terhadap anak.
Di bawah ini adalah contoh menstimulasi aktivitas berpikir anak berdasarkan tahapan proses
berpikir yang dimulai dari mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan
mencipta.

1) Mengingat
Tujuan : menyebutkan, menjelaskan, memberi label, menghafal,
menunjukkan.
Contoh:
1. Anak-anak diminta untuk menyebutkan nama-nama binatang yang adapada
ceritera.
2) Memahami
Tujuan : Menjelaskan, menceriterakan, mencirikan, membandingkan.
Contoh :
– Anak-anak diminta untuk menceriterakan perilaku yang dilakukan oleh rubah terhadap
kancil dan jerapah.
– Anak-anak diminta untuk menceriterakan bahasa santun yang diucapkan oleh kancil, rubah,
dan jerapah dalam berkomunikasi.

3) Menerapkan
Tujuan

:

menggambarkan,

mensimulasikan,

menilai,

mengemukakan,

membiasakan,

mengaitkan,
meramalkan.

Contoh

:

- Anak-anak diminta untuk menilai perilaku rubah terhadap kancil dan jerapah.
- Anak-anak diminta untuk mengemukakan bahasa santun yang digunakan oleh
kancil, rubah, dan jerapah
4) Menganalisis
Tujuan

:

Menyimpulkan,

menegaskan,

menganalisis,

mengaitkan.

Contoh :


Anak-anak diminta untuk menyimpulkan kebaikan dan kesantunan yang
dilakukan oleh kancil, rubah, dan jerapah.
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Anak-anak diminta untuk menjelaskan balasan yang diterima dari kebaikan
dan kesantunan yang dilakukan oleh rubah.

5) Mengevaluasi
Tujuan : Membandingkan, menilai, memprediksi, memilih.

Contoh :


Apa yang akan terjadi bila rubah tidak memberikan makanan kepada
jerapah?



Apa yang akan terjadi jika di antara kancil, rubah, dan jerapah tidak
menggunakan bahasa yang santun?

6) Mencipta
Tujuan :, membuat, menampilkan.
Contoh :
- Anak diminta untuk membuat gambar kancil, rubah, dan jerapah.
- Setiap anak diminta untuk menceriterakan gambar yang sudah dibuatnya.

3, Mengumpulkan informasi:

Contoh kegiatan :
a. Anak-anak diminta untuk bertanya kepada guru, kepala TK, orang tua,
dan orang dewasa lainnya tentang macam-macam perilaku yang baik.
b. Anak-anak diminta untuk bertanya kepada guru, kepala TK, orang tua,
dan orang dewasa lainnya tentang sikap santun yang bias dilakukan di
TK, di rumah, dan di masyarakat.
c. Anak-anak diminta untuk melaporkan, mengkomunikasikan, atau
menceriterakan informasi yang diperolehnya terkait dengan perilaku
yang baik dan santun.
Bentuk Dukungan Guru:
a.

Memberi waktu yang cukup kepada anak untuk mengumpulkan informasi tentang
macam-macam perilaku baik dan santun.
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b. Memberi waktu yang cukup kepada anak untuk melaporkan,
mengkomunikasikan, atau menceriterakan informasi yang sudah
diperolehnya terkait dengan perilaku yang baik dan santun.
4. Menalar
Menalar merupakan kemampuan menghubungkan informasi yang sudah
dimiliki dengan informasi yang baru diperoleh sehingga mendapatkan
pemahaman yang lebih baik tentang suatu hal.
Proses menalar untuk anak usia dini menghubungkan atau mencocokkan pengetahuan
yang sudah dimilikinya dengan pengalaman baru yang didapatkannya.
Contoh Penerapan:

a. Anak-anak diminta untuk menyebutkan perilaku baik dan santun yang
sudah terbiasa dilakukan di TK terhadap teman-teman, di rumah
terhadap adik, kakak, ibu dan bapak, dan di luar rumah terhadap
teman sebaya. termasuk perilaku baik dan santun yang terdapat pada
ceritera atau dongeng kancil, rubah, dan jerapah.
b. Anak-anak

diminta untuk menyebutkan keuntungan yang akan

diperoleh disebabkan berperilaku baik dan santun.

5. Mengomunikasikan
Mengomunikasikan merupakan kegiatan untuk menyampaikan hal-hal yang telah
dipelajari dalam berbagai bentuk, misalnya melalui cerita, gerakan, dan dengan
menunjukkan hasil karya berupa gambar, berbagai bentuk dari adonan, boneka dari bubur
kertas, kriya dari bahan daur ulang, dan hasil anyaman.
- Anak diminta untuk membuat atau membawa gambar kancil, rubah, dan jerapah.

- Setiap anak diminta untuk menceriterakan gambar yang sudah dibuatnya
atau gambar/boneka yang dibawanya.
- mengkomunikasikan gambar yang telah dibuat atau dibawa oleh anak
disesuaikan dengan peran dalam ceritera.
Contoh Dukungan Guru Dalam Pendekatan Saintifik Proses Mengomunikasikan
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Tujuan : Anak-anak mengomunikasikan apa yang telah mereka ketahui terkait dengan
perilaku yang baik dan santun.
Dukungan Guru:
Memberi kesempatan kepada anak untuk mengomunikasikan pengetahuan baru
Membantu anak agar mampu mengkomunikasikan perilaku baik dan santun.

B. Lembar Kerja Peserta Didik
1. Lembar kerja berdasarkan pendekatan saintifik
a. Mengamati
Anak-anak diarahkan dan diminta untuk memperhatikan dan mengamati
jalannya ceritera dan peran-peran perilaku kancil, rubah, dan jerapah.
b. Menanya
Anak-anak diminta untuk menanyakan hal-hal yang ingin diketahuinya
tentang kancil, rubah, dan jerapah. Dalam hal ini guru menstimulasi anak
dengan pernyataan sebagai berikut:
Anak-anak, apa yang ingin kalian ketahui tentang kancil, rubah, dan
jerapah?
c. Mengumpulkan informasi
1) Anak-anak diminta untuk bertanya kepada guru, kepala TK, orang tua,
dan orang dewasa lainnya tentang macam-macam perilaku yang baik.
2) Anak-anak diminta untuk bertanya kepada guru, kepala TK, orang tua,
dan orang dewasa lainnya tentang sikap santun yang bias dilakukan di TK,
di rumah, dan di masyarakat.
3) Anak-anak

diminta

untuk

melaporkan,

mengkomunikasikan,

atau

menceriterakan informasi yang diperolehnya terkait dengan perilaku yang
baik dan santun.
d. Menalar
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1) Anak-anak diminta untuk menyebutkan perilaku baik dan santun yang sudah
terbiasa dilakukan di TK terhadap teman-teman, di rumah terhadap adik,
kakak, ibu dan bapak, dan di luar rumah terhadap teman sebaya. termasuk
perilaku baik dan santun yang terdapat pada ceritera atau dongeng kancil,
rubah, dan jerapah.
2) Anak-anak diminta untuk menyebutkan keuntungan yang akan diperoleh
disebabkan berperilaku baik dan santun

e. Mengomunikasikan
Dengan menampilkan menunjukkan gambar/boneka kancil, rubah, dan
jerapah, setiap anak diminta untuk menceriterakan kembali perilaku baik dan
santun yang diperankan oleh kancil, rubah, dan jerapah
1. Lembar kerja berdasarkan proses berpikir (lots dan hots)

a. Anak-anak diminta untuk menyebutkan nama-nama binatang yang ada
pada ceritera! (C1- lots)
b. Anak-anak diminta untuk menceriterakan perilaku yang dilakukan oleh
rubah terhadap kancil dan jerapah. (C2- lots)
c. Anak-anak diminta untuk menceriterakan bahasa santun yang diucaplan
oleh kancil, rubah, dan jerapah dalam berkomunikasi. (C2- lots)
d. Anak-anak diminta untuk menilai perilaku rubah terhadap kancil dan
jerapah. (C3- lots)
e. Anak-anak diminta untuk mengemukakan bahasa santun yang digunakan
oleh kancil, rubah, dan jerapah(C3- lots)
f. Anak-anak diminta untuk menyimpulkan kebaikan dan kesantunan yang
dilakukan oleh kancil, rubah, dan jerapah. (C4- hots)
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g. Anak-anak diminta untuk menjelaskan balasan yang diterima dari
kebaikan dan kesantunan yang dilakukan oleh rubah.(C4- hots)
h. Apa yang akan terjadi bila rubah tidak memberikan makanan kepada
jerapah? hots
i. Apa yang akan terjadi jika diantara kancil, rubah, dan jerapah tidak
menggunakan bahasa yang santun? (C5-hots)
j. Anak diminta untuk membuat gambar kancil, rubah, dan jerapah.(C6
hots)
k. Setiap anak diminta untuk menceriterakan gambar yang sudah
dibuatnya. (C6- hots)
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BAHAN BACAAN
A. HOTS
a. Implentasi kurikulum 2013 dengan pembelajaran HOTS
Keterampilan berpikir tingkat tinggi yang dalam bahasa umum dikenal
sebagai Higher Order Thinking Skill (HOTS) dipicu oleh empat kondisi.
1. Sebuah situasi belajar tertentu yang memerlukan strategi pembelajaran
yang spesifik dan tidak dapat digunakan di situasi belajar lainnya.
2. Kecerdasan yang tidak lagi dipandang sebagai kemampuan yang tidak
dapat diubah, melainkan kesatuan pengetahuan yang dipengaruhi oleh
berbagai faktor yang terdiri dari lingkungan belajar, strategi dan
kesadaran dalam belajar.
3. Pemahaman pandangan yang telah bergeser dari unidimensi, linier,
hirarki atau spiral menuju pemahaman pandangan ke multidimensi dan
interaktif.
4. Keterampilan berpikir tingkat tinggi yang lebih spesifik seperti penalaran,
kemampuan analisis, pemecahan masalah, dan keterampilan berpikir
kritis dan kreatif.
Menurut Resnick (dalam Kemdikbud, 2018:5) Higher Order Thinking Skill
(HOTS) adalah proses berpikir kompleks dalam menguraikan materi,
membuat kesimpulan, membangun representasi, menganalisis, dan
membangun hubungan dengan melibatkan aktivitas mental yang paling
dasar. Keterampilan ini juga digunakan untuk menggarisbawahi berbagai
proses tingkat tinggi menurut jenjang taksonomi Bloom. Menurut Bloom,
keterampilan dibagi menjadi dua bagian. Pertama adalah keterampilan
tingkat rendah yang penting dalam proses pembelajaran, yaitu mengingat
(remembering), memahami (understanding), dan menerapkan (applying),
dan kedua adalah yang diklasifikasikan ke dalam keterampilan berpikir
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tingkat tinggi berupa keterampilan menganalisis (analysing), mengevaluasi
(evaluating), dan mencipta (creating).

Gambar 5 Grand Desain Pembelajaran Berorientasi pada HOTS

b. Ranah Kognitif
Ranah kognitif meliputi kemampuan dari peserta didik dalam mengulang atau menyatakan
kembali konsep/prinsip yang telah dipelajari dalam proses pembelajaran yang telah
didapatnya. Proses ini berkenaan dengan kemampuan dalam berpikir, kompetensi dalam
mengembangkan pengetahuan, pengenalan, pemahaman, konseptualisasi, penentuan dan
penalaran. Tujuan pembelajaran pada ranah kognitif menurut Bloom merupakan segala
aktivitas pembelajaran menjadi 6 tingkatan sesuai dengan jenjang terendah sampai tertinggi.
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Tabel 2 Proses Kognitif sesuai dengan level kognitif Bloom

PROSES KOGNITIF

Mengingat

C1
O

Membangun arti dari proses pembelajaran,
Memahami

T
S
C3

Mengambil pengetahuan yang relevan dari
ingatan

L
C2

DEFINISI

termasuk komunikasi lisan, tertulis, dan
gambar

Menerapkan/

Melakukan atau menggunakan prosedur di

mengaplikasikan

dalam situasi yang tidak biasa
Memecah materi ke dalam bagian-bagiannya
dan menentukan bagaimana bagian-bagian

Menganalisis

C4

itu
terhubungkan antarbagian dan ke struktur

H
C5

O
T

atau tujuan keseluruhan
Menilai/

Membuat pertimbangan berdasarkan kriteria

Mengevaluasi

atau standar

S
C6

Menempatkan unsur-unsur secara bersamaMengkreasi/

sama untuk membentuk keseluruhan secara

Mencipta

koheren
atau fungsional; menyusun kembali unsurunsur ke dalam pola atau struktur baru
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c. Taksonomi kognitif
Kata kerja yang digunakan dalam proses pembelajaran sesuai dengan ranah
kognitif Bloom digambarkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3 Taksonomi kognitif
Mencipta/
Mengingat (C1)

Memahami (C2)

Menerapkan (C3)

Membuat

(C5)

(C6)

Mengutip

Memperkirakan

enugaskan

Mmengaudit

Membandingkan

Mengumpulkan

Menyebutkan

Menjelaskan

Mengurutkan

Mengatur

Menyimpulkan

Mengabstraksi

Menjelaskan

Menceritakan

Menentukan

Menganimasi

Menilai

Mengatur

Menggambar

Mengkatagorikan

Menerapkan

Mengumpulkan

Mengarahkan

Menganimasi

Membilang

Mencirikan

Mengkalkulasi

Memecahkan

Memprediksi

Mengkatagorikan

Mengidentifikasi

Merinci

Memodifikasi

Menegaskan

Memperjelas

Membangun

Mendaftar

Mengasosiasikan

Menghitung

Menganalisis

Menugaskan

Mengkreasikan

Menunjukkan

Membandingkan

Membangun

Menyeleksi

Menafsirkan

Mengoreksi

Memberi label

Menghitung

Mencegah

Merinci

Mempertahankan

Merencanakan

Memberi indeks

Mengkontraskan

Menentukan

Menominasikan

Memerinci

Memadukan

Memasagkan

Menjalin

Menggambarkan

Mendiagramkan

Mengukur

Mendikte

Membaca

Mendiskusikan

Menggunakan

Mengkorelasikan

Merangkum

Membentuk

Menamai

Mencontohkan

Menilai

Menguji

Membuktikan

Meningkatkan

Menandai

Mengemukakan

Melatih

Mencerahkan

Memvalidasi

Menanggulangi

Menghafal

Mempolakan

Menggali

Membagankan

Mengetes

Menggeneralisasi

Meniru

Memperluas

Mengemukakan

Menyimpulkan

Mendukung

Menggabungkan

Mencatat

Menyimpulkan

Mengadaptasi

Menjelajah

Memilih

Merancang

Mengulang

Meramalkan

Menyelidiki

Memaksimalkan

Memproyeksikan

Membatas

Mereproduksi

Merangkum

Mempersoalkan

Memerintahkan

Mengkritik

Mereparasi

Meninjau

Menjabarkan

Mengkonsepkan

Mengaitkan

Mengarahkan

Membuat

Memilih

Menggali

Melaksanakan

Mentransfer

Memutuskan

Menyiapkan

Mentabulasi

Mengubah

Memproduksi

Melatih

Memisahkan

Memproduksi

Memberi kode

Mempertahankan

Memproses

Mengedit

menimbang

Memperjelas

Menulis

Mengartikan

Mengaitkan

Menemukan

Merangkum

Menyatakan

Menerangkan

Menyusun

Menyeleksi

Merekonstruksi

Menelusuri

Menafsirkan

Memecahkan

Mengoreksi

Mengarang

Memprediksi

Melakukan

Mendeteksi

Menyusun

Melaporkan

Mensimulasikan

Menelaah

Mengkode

Membedakan

Mentabulasi

Mengukur

Mengkombinasikan

Memproses

Membangunkan

Memfasilitasi

Membiasakan

Merasionalkan

Mengkonstruksi

Mengklasifikasi

Mendiagnosis

Merumuskan

Menyesuaikan

Memfokuskan

Menghubungkan

Mengoperasikan

Memadukan

Menciptakan

Meramalkan
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Menganalisis (C4)

Mengevaluasi

Menampilkan

d. Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi sebagai Critical and Creative
Thinking
John Dewey mengemukakan bahwa berpikir kritis secara esensial sebagai
sebuah proses aktif, dimana seseorang berpikir segala hal secara mendalam,
mengajukan berbagai pertanyaan, menemukan informasi yang relevan
daripada menunggu informasi secara pasif (Fisher, 2009).
Berpikir kritis merupakan proses dimana segala pengetahuan dan keterampilan
dikerahkan dalam memecahkan permasalahan yang muncul, mengambil
keputusan, menganalisis semua asumsi yang muncul dan melakukan investigasi
atau penelitian berdasarkan data dan informasi yang telah didapat sehingga
menghasilkan informasi atau simpulan yang diinginkan.

Tabel 4 Elemen dasar tahapan keterampilan berpikir kritis, yaitu FRISCO. [4]
ELEMEN

F

Focus

R

Reason

DEFINISI
Mengidentifikasi masalah dengan baik
Alasan-alasan yang diberikan bersifat logis atau tidak untuk
disimpulkan

seperti

yang

telah

ditentukan

dalam

permasalahan
Jika alasan yang dikembangkan adalah tepat, maka alasan

I

Infrence

tersebut harus cukup sampai pada kesimpulan yang
sebenarnya

S

Situation

C

Clarity

Membandingkan dengan situasi yang sebenarnya
Harus ada kejelasan istilah maupun penjelasan yang
digunakan pada argumen sehingga tidak terjadi kesalahan
dalam mengambil kesimpulan

O

Overview

Pengecekan terhadap sesuatu yang telah ditemukan,
diputuskan, diperhatikan, dipelajari, dan disimpulkan

Tabel 5 4Cs dari IPK KD Pengetahuan
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Pengetahuan

PENGEMBANGAN AGAMA DAN MORAL: 3.2 Mengenal

Tema dan Sub Tema

perilaku baik dan santun sebagai cerminan akhlak mulia.

Pembelajaran 1

MORAL : 3.2.1 Mengenal perilaku baik dan santun

4Cs

Indikator Pencapaian Kompetensi
peserta didik diarahkan dan dikondisikan untuk berpikir

Creativity

kreatif terkait dengan tugas yang diminta oleh guru dan
di dorong untuk menunjukkan perilaku baik dan santun.
peserta didik melakukan pengamatan dan memberikan

Critical Thinking

pertanyaan terkait dengan cerita fabel di atas dengan
cara mengasosiasikannya dalam kehidupan nyata.
Setiap kelompok dipersilahkan untuk melakukan

Communication

komunikasi dengan sesama teman, guru, kepala TK,
terkait dengan tugas yang diminta oleh guru dan
mengkomunikasikan hasinya.
peserta didik menggali pesan moral dari para pelaku

Collaboration

pada cerita fabel dengan cara bertanya atau berdiskusi
dengan sesama teman, dengan guru, Kepala, TK, orang
tua, dan sebagainya.

B. SAINTIFIK
Pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar
peserta didik secara aktif membangun kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan
melalui tahapan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan
mengomunikasikan. Proses pembelajaran dapat dipadankan dengan suatu proses ilmiah,
karena itu Kurikulum 2013 mengamanatkan esensi pendekatan saintifik dalam pembelajaran.
Pendekatan saintifik diyakini sebagai titian emas perkembangan dan pengembangan sikap,
pengetahuan, dan keterampilan peserta didik. Dalam pendekatan atau proses kerja yang
memenuhi kriteria ilmiah, para ilmuwan lebih mengedepankan penalaran induktif (inductive
reasoning) yang memandang fenomena atau situasi spesifik untuk kemudian menarik
simpulan secara keseluruhan. Metode ilmiah merujuk pada teknik-teknik investigasi atas
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suatu fenomena/gejala, memperoleh pengetahuan baru, atau mengoreksi dan memadukan
pengetahuan sebelumnya.
Proses pembelajaran saintifik memuat aktivitas:

a. mengamati;
b. menanya;
c. mengumpulkan informasi/mencoba;
d. mengasosiasikan/mengolah informasi; dan
e. mengomunikasikan.
Kelima aktivitas pembelajaran tersebut dapat dirinci dalam berbagai kegiatan belajar
sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:
Tujuan dari pendekatan pembelajaran saintifik adalah:
- Mendorong anak agar memiliki kemampuan berpikir kritis, analitis, dan memiliki
kemampuan memecahkan masalah.
- Memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna kepada anak dengan mendorong anak
melakukan kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar / mengasosiasi,
dan mengomunikasikan.
- Mendorong anak mencari tahu dari berbagai sumber melalui observasi dan bukan hanya
diberitahu.
Pelaksanaan pendekatan pembelajaran saintifik

2. Mengamati
Mengamati dilakukan untuk mengetahui objek di antaranya dengan menggunakan indera
seperti melihat, 'membaca' buku, mendengar, menghidu, merasa, dan meraba.

3. Menanya
Anak didorong untuk bertanya, baik tentang objek yang telah diamati maupun hal-hal lain yang
ingin diketahui.

4. Mengumpulkan Informasi
Mengumpulkan informasi dilakukan melalui beragam cara, misalnya: dengan melakukan,
mencoba, mendiskusikan, 'membaca' buku, menanya, dan menyimpulkan hasil dari berbagai
sumber.

5. Menalar
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Menalar merupakan kemampuan menghubungkan informasi yang sudah dimiliki dengan
informasi yang baru diperoleh sehingga mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang
suatu hal.

6. Mengomunikasikan
Mengomunikasikan merupakan kegiatan untuk menyampaikan hal-hal yang telah dipelajari
dalam berbagai bentuk, misalnya melalui cerita, gerakan, dan dengan menunjukkan hasil karya
berupa gambar, berbagai bentuk dari adonan, boneka dari bubur kertas, kriya dari bahan daur
ulang, dan hasil anyaman.

Di bawah ini tabel Keterkaitan antara Langkah Pembelajaran dengan Kegiatan Belajar
dan Maknanya.

Tabel 6 Keterkaitan antara Langkah Pembelajaran dengan Kegiatan Belajar dan Maknanya.
AKTIVITAS

KEGIATAN BELAJAR

Mengamati

Melihat, mendengar

KOMPETENSI

YANG

DIKEMBANGKAN
Melatih

kesungguhan,

konsentrasi, ketelitian, mencari
informasi
Menanya

Mengajukan pertanyaan tentang

Mengembangkan

informasi yang tidak dipahami dari

rasa ingin tahu, kemampuan

apa yang diamati atau pertanyaan

merumuskan pertanyaan untuk

untuk

membentuk pikiran

mendapatkan

informasi

tambahan tentang apa yang diamati

kreativitas,

kritis yang perlu untuk hidup
cerdas.

Mengumpulkan

- menanya kepada teman, guru,

Mengembangkan

informasi

Kepala, orang tua, dsb.

tahu, berperilaku baik, dan

- Mencari informasi dari sumber

sopan, menghargai pendapat

lain.

orang

lain,

rasa

ingin

kemampuan

berkomunikasi,
menerapkan kemampuan
mengumpulkan informasi
melalui berbagai cara yang
dipelajari, mengembangkan
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kebiasaan belajar.
Menalar/
Mengasosiasikan/

- Mengolah informasi yang
sudah dikumpulkan baik terbatas

Mengembangkan sikap jujur,
teliti, disiplin, taat aturan, kerja

mengolah

dari hasil kegiatan mengamati

keras,

informasi

dan

menerapkan

kegiatan

mengumpulkan

informasi.

kemampuan
prosedur

dan

kemampuan berpikir induktif
serta deduktif.

Mengomunikasikan

Menyampaikan hasil

Mengembangkan sikap empati,

pengamatan,

menanya,

berperilaku

baik,

mengumpulkan

informasi,

berteman, tidak memandang

menalar secara lisan, tertulis,

perbedaan,

atau media lainnya

berbagi, dan lain-lain.

seperti:

belaskasihan,

Mengembangkan kemampuan
berpikir sistematis,
mengungkapkan pendapat
dengan singkat dan jelas, dan
mengembangkan
kemampuan berbahasa yang
baik dan benar.

C. METODE BERCERITERA
Salah satu kegemaran anak-anak adalah mendengarkan cerita. Ceritera disajikan dalam bentuk
komunikasi, yakni mengkomunikasikan pesan-pesan yang sudah disiapkan oleh guru. Melalui
cerita, seorang guru selain dapat menanamkan nilai-nilai kehidupan kepada anak, juga dapat
mengembangkan kemampuan berbahasa. Cerita yang dibawakan hendaknya yang
berhubungan dengan dunia anak-anak sehinga akan lebih menarik minat mereka untuk
mendengarkan dan memperhatikan. Tujuan dari ceritera adalah untuk melatih daya tangkap,
daya pikir, konsentrasi, dan membantu mengembangkan daya fantasi anak.

Dengan berceritera, guru menyajikan ceritera yang menarik. Ceritera yang
menarik tidak hanya dilihat dari alur dan substansi suatu ceritera, melainkan
juga kemampuan guru dalam mengkomunikasikan dan menyajikan ceritera
kepada anak-anak. Berceritera tidak hanya mengkomunikasikan pesan-pesan
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mendidik yang sepenuhnya didominasi oleh guru secara sepihak, melainkan
juga harus memberikan kesempatan kepada anak untuk bertanya atau
memberikan tanggapan, dan bahkan meminta anak untuk mengulangi
menceriterakan kembali ceritera yang sudah dikomunikasikan oleh guru,
selanjutnya guru memberikan konsekuensi positif berupa pujian kepada
mereka.

Bercerita dapat dijadikan metode untuk mengenalkan perilaku baik dan santun
sebagai karakter mulia. Dalam bercerita seorang guru Dalam bercerita seorang
guru juga dapat menggunakan alat peraga untuk mengatasi keterbatasan anak
yang belum mampu berpikir secara abstrak. Berceritera bisa dilakukan tanpa
menggunakan alat peraga dan bisa juga dengan bantuan alat peraga langsung
atau alat peraga tidak langsung, seperti: benda – benda tiruan , gambar –
gambar, papan planel, story reading, sandiwara boneka, dan sebagainya. Di
bawah ini contoh teknik guru ketika menggunakan metode berceritera.
1. Guru berceritera dengan menggunakan alat peraga langsung
a. Guru menyiapkan alat peraga yang diperlukan
b. Guru memberikan pendahuluan dengan membicarakan tentang alat
peraga seekor kelinci dan daun kol, misalnya tentang warna bulu kelinci,
nama, jumlah kaki, bentuk telinga, makanannya, berjalannya bagaimana,
dsb. Sambil memberi kesempatan anak untuk memegang dan membelai
kelinci tersebut
c. Setelah cukup memberi penjelasan tentang alat peraga kelinci, guru lalu
memasukkan kelinci ke dalam kandang, lalu guru mulai bercerita.
d. Guru merangsang anak untuk mendengarkan cerita.
e. Setelah selesai bercerita guru memberikan pertanyaan kepada anak.
f. Guru memberikan kesempatan kepada anak untuk menjawab pertanyaan
guru tersebut.
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g. Guru memberikan pujian kepada anak yang sudah bisa dan memberikan
motivasi kepada anak yang belum bisa
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2. Guru bercerita dengan menggunakan gambar – gambar

a. Guru menyiapkan alat peraga yang diperlukan (gambar – gambar)
b. Guru mengatur posisi tempat duduk anak sesuai yang direncanakan
c. Guru merangsang anak agar mau mendengarkan dan memperhatikan isi
cerita.
d. Guru bercerita dengan memperlihatkan alat peraga satu persatu sesuai
dengan bagian yang diceritakan.
e. Guru memberikan pertanyaan tentang isi cerita pendek tersebut kepada
anak satu persatu (bertahap) kepada anak secara bergantian.
f. Guru memberikan kesempatan kepada anak untuk menjawab pertanyaan
guru tersebut.
g. Guru memberikan pujian kepada anak yang sudah bisa dan memberikan
motivasi kepada anak yang belum bisa.
3. Guru bercerita dengan menggunakan papan planel

a. Guru menyiapkan alat peraga yang diperlukan
b. Guru mengatur posisi tempat duduk anak sesuai yang direncanakan
c. Guru menunjukkan alat peraga yang telah disiapkan dan kemudian
menyebutkan nama – nama tokoh yang ada dalam isi cerita yang akan
disampaikan.
d. Guru merangsang anak untuk mendengarkan cerita.
e. Guru menyebutkan judul cerita
f. Sambil bercerita, guru meletakkan potongan – potongan gambar pada
papan planel yang sesuai dengan adegan yang akan diceritakan.
g. Agar tidak membingungkan anak diusahakan supaya tidak terlalu banyak
adegan yang sekaligus ditempelkan di papan planel pada saat yang sama.
h. Setelah selesai bercerita guru memberikan pertanyaan kepada anak.
i. Guru memberikan kesempatan kepada anak untuk menjawab pertanyaan
guru tersebut.
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j. Guru memberikan pujian kepada anak yang sudah bisa dan memberikan
motivasi kepada anak yang belum bisa.

4. Guru berceritera dengan membacakan Cerita (Story Reading )
a. Guru menyiapkan alat peraga yang diperlukan
b. Guru mengatur posisi tempat duduk anak sesuai yang direncanakan
c. Buku dipegang oleh guru di tangan kiri dan posisi buku diatur sedemikian
rupa, sehingga gambar dan tulisan dapat dilihat dengan jelas oleh anak.
d. Guru merangsang anak untuk mendengarkan cerita.
e. Sebagai pendahuluan, guru memperlihatkan gambar yang ada pada sampul
sambil menyebutkan judul cerita dan membicarakan isi gambar.
f. Guru membacakan cerita setiap halaman dengan intonasi suara, irama yang
menarik dan ucapan yang jelas.
g. Setelah membacakan cerita, guru memberi kesempatan kepada anak untuk
menceritakan kembali isi cerita secara bergantian.
h. Guru memberikan pujian kepada anak yang sudah bisa dan memberikan
motivasi kepada anak yang belum bisa.
5. Perilaku yang baik dan santun

a.

Perilaku baik
Perilaku adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan dalam kehidupan
sehari-hari. Perilaku sangat erat kaitannya dengan reaksi dalam merespon
lingkungannya. Dalam Ensiklopedi Amerika, perilaku diartikan sebagai
suatu aksi dan reaksi organisme terhadap lingkungannya, hal ini berarti
bahwa perilaku baru akan terwujud bila ada sesuatu yang diperlukan untuk
menimbulkan tanggapan yang disebut rangsangan, dengan demikian maka
suatu rangsangan tertentu akan menghasilkan perilaku tertentu pula.
Robert Y. Kwick (1972) menyatakan bahwa perilaku adalah tindakan atau
perbuatan suatu organisme yang dapat diamati dan bahkan dipelajari.
Yuyun, http://yuyuniim.blogspot.com/2012/12/tingkah-laku-prilaku-anak-usia-dini.html
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Tinjauan terhadap baik atau buruknya perilaku akan sangat ditentukan oleh norma agama, adat
istiadat, kebiasaan, dan budaya pada suatu komunitas manusia. Nilai-nilai perilaku yang baik
akan terbentuk dan berkembang dalam lingkungan yang baik di lingkungan keluarga, sekolah,
maupun masyarakat yang dalam istilah Ki Hadjar Dewantoro merupakan tri pusat mendidikan.
Lingkungan yang baik akan mentransmisi dan mentransformasi prilaku yang baik pula kepada
anak. Pada sisi lain, anak akan mengimitasi (meniru) perilaku dari lingkungan sosialnya.
Agar anak memiliki perilaku yang baik perlu dilakukan proses pengajaran dan pembelajaran
dengan mengenalkan dan membiasakan anak untuk selalu berperilaku baik.
Contoh perilaku baik di antaranya adalah:

1) hormat, taat, dan patuh terhadap orang tua dan guru
2) beribadah
3) berdo’a
4) belajar
5) membantu teman yang kesulitan
6) berbagi
7) tolong menolong
8) hidup rukun meghargai teman
9) jujur
10) rendah hati
11) sabar
12) pemaaf, dan sebagainya
b. Perilaku santun
Secara etimologis sopan santun berasal dari dua buah kata, yaitu kata sopan dan santun.
Keduanya telah bergabung menjadi sebuah kata majemuk. Dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia,

sopan

pantun

dapat

diartikan

sebagai

berikut:

Sopan: hormat dengan tak lazim (akan, kepada) tertib menurut adab yang baik. Atau bisa
dikatakan sebagai cerminan kognitif (pengetahuan).
Santun: halus dan baik (budi bahasanya, tingkah lakunya); sopan, sabar; tenang. Atau bisa
dikatakan cerminan psikomotorik (penerapan pengetahuan sopan ke dalam suatu tindakan).
https://ardycupu.wordpress.com/2009/11/22/apa-itu-sopan-santun/
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Sopan santun adalah suatu sikap atau tingkah laku yang ramah terhadap
orang lain, terhadap apa yang ia lihat, ia rasakan, dan dalam situasi, kondisi
apapun.
http://anisyadella.blogspot.com/2016/11/sopan-santun-dalam-kehidupan-seharihari.html
Contoh perilaku santun dalam kehidupan sehari-hari:
1) Menghormati dan menghargai orang yang lebih tua.
2) Selalu meminta izin jika ada hal yang dianggap perlu yang berhubungan dengan orang lain
3) Meminta maaf
4) Mengucapkan salam jika bertemu dan berpisah
5) Mengucapkan terima kasih
6) Tidak memotong atau menyela pembicaraan orang lain
7) Menerima atau memberikan sesuatu selalu menggunakan tangan kanan.
8) Berbicara halus dan lembut
9) Tidak berkata-kata kotor dan kasar, dan sebagainya.

Untuk mennamkan perilaku sopan santun, guru menerapkan kata ”tolong, maaf, terima kasih,
permisi.” sebagai contoh perilaku sopan dengan nada rendah dan riang.
Manfaat perilaku baik dan santun
Manfaat sopan santun bagi diri sendiri:
 Dapat dihargai, dihormati dan di senangi banyak orang
 Mendapat kepercayaan dari orang lain
 Di mata orang lain akan dipandang sebagai orang yang mempunyai perilaku baik
 Dapat memupuk rasa persaudaraan, pertemanan dan persahabatan
 Menjaga hubungan baik dan harmonis dengan orang yang ada di sekitar kita
 Dapat menghindari perselisihan dan pertentangan dengan orang lain
Manfaat sopan santun bagi orang lain:
 Akan merasa dihargai dan dihormati oleh orang lain
 Dapat membina dan menjaga hubungan baik
 Memupuk rasa persaudaraan dan persahabatan
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 Dapat menjadi contoh pembelajaran yang baik
 Orang lain akan merasa nyaman dekat dengan kita
http://anisyadella.blogspot.com/2016/11/sopan-santun-dalam-kehidupan-sehari-hari.html
Berperilaku baik dan santun sesuai dengan nilai-nilai kehidupan yang diterima dan dihargai oleh
masyarakat atau lingkungan sosial menunjukkan rasa hormat dan penghargaan terhadap individu
dan masyarakat itu sendiri. Oleh karenanya, perilaku baik, dan santun dapat membantu
seseorang untuk memiliki hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Berperilaku baik dan
santun akan memberikan rasa hormat kepada orang lain dan menciptakan ketenangan,
kesejukan, keharmonisan, dan kedamaian dalam pergaulan kehidupan sosial sehari-hari kapan
pun, dimana pun dan dengan siapa pun.

PENGEMBANGAN PENILAIAN
Penilaian pembelajaran dilakukan secara autentik pada saat anak melakukan kegiatan
pembelajaran berdasarkan kondisi nyata yang muncul dari perilaku anak selama proses
berkegiatan pembelajaran berlangsung. Sementara penilaian juga dapat dilakukan berdasarkan
hasil dari kegiatan pembelajaran.
Proses penilaian dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:
1. Mendidik
Proses dan hasil penilaian dapat dijadikan dasar untuk memotivasi, mengembangkan, dan
membina anak agar tumbuh dan berkembang secara optimal.
2. Berkesinambungan
Penilaian dilakukan secara terencana, bertahap, dan terus-menerus untuk
mendapatkan gambaran tentang pertumbuhan dan perkembangan anak.
3. Objektif
Penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai
sehingga menggambarkan data atau informasi yang sesungguhnya.
4. Akuntabel
Penilaian dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas serta dapat
dipertanggungjawabkan.
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5. Transparan
Penilaian dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan hasil penilaian dapat diakses oleh orang tua
dan semua pemangku kepentingan yang relevan.
Melakukan 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 yang diamatinya.
Teknik yang digunakan dalam melakukan pencatatan, berupa : Ceklis
Menentukan status perkembangan anak pada akhir periode penilaian.

Untuk mengamati anak, dapat dilakukan 3 teknik berikut :
1. Ceklis
2. Catatan anekdot
3. Hasil karya
Ada empat skala penilaian, yaitu:

BB
BB

MB

BSH

BSB

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.
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1. Ceklis
a. Ceklis per kelas
Tabel 7 Format Skala Capaian Perkembangan Harian
Kelompok :…………………Tanggal: ……………..………
No

Indikator penilaian

Nida

1

Memperhatikan ceritera

2

Menyebutkan

judul

ceritera
3

Menyebutkan Namanama binatang dalam
ceritera

4

Menyebutkan

perilaku-

prilaku baik

5

Menyebutkan
santun
Menjawab

6

perilaku

pertanyaan

terkait ceritera yang telah
disajikan
Mengerjakan

7

tugas/perintah

yang

diminta oleh guru
Mengkomunikasikan
8

menceriterakan
pekerjaan

b. Ceklis per anak
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/
kasil

Ridha

Irvan

Alvie

Vasya

Dst.

Tabel 8 Format Skala Capaian Perkembangan Harian
Nama :……………

Kelompok: TK A

Minggu: ……………

Bulan

: ……

TANGGAL
No

INDIKATOR PENILAIAN
…..

1

Memperhatikan ceritera

2

Menyebutkan judul ceritera

3

Menyebutkan nama-nama binatang

…..

…..

…..

…..

…..

dalam ceritera
4

5

6

7

8

Menyebutkan perilaku-prilaku baik yang
ada dalam ceritera
Menyebutkan perilaku santun yang ada
dalam ceritera
Menjawab pertanyaan terkait ceritera
yang telah disajikan
Mengerjakan

tugas/perintah

yang

diminta oleh guru
Mengkomunikasikan / menceriterakan
kasil pekerjaan

2. Catatan anekdot
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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 dilakukan 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.
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Tabel 9 Data dari catatan anekdot

Nama : Ridha

Kelas : TK A

Periode : Bulan Juni

Tahun : 2019

Tanggal

Peristiwa/Perilaku

KD/Indikator

Menyebutkan perilaku baik dan

3.2.Mengenal

Capaian
Perkembangan

perilaku

santun

baik dan

Mendengarkan dan

BSH

santun

memperhatikan ceritera kancil
dan rubah yang baik
Dst

Tabel 10 Data dari catatan anekdot
Nama : Ridha

Kelas : TK A

Periode : Bulan September

Tahun : 2019

Tanggal

2 Sept
2015

Peristiwa/Perilaku

KD/Indikator

Setelah selesai berceritera, Ibu guru

3.2 Mengembangkan perilaku baik

meminta

dan santun

anak-anak

menggambar
terdapat

untuk

binatang

yang

ceritera

(kancil,

pada

Capaian
Perkembangan
BSH

rubah, atau jerapah)
semua

anak

permintaan

ibu

bekerja

sesuai

guru.

Vasya

meminta izin kepada ibu guru untuk

37

mengambil peralatan menggambar

BSH

yang disimpan pada rak tas di depan
kelas.
Setelah itu Vasya mengucapkan
terima kasih kepada ibu guru karena
telah

diizinkan

mengambil

peralatan untuk menggambar.
10 Sept

Ridha

duduk

disebelah
2015

Nisa.

berdampingan

3.2 Mengembangkan perilaku baik

Nisa

dan santun

tampak

MB

termenung karena tidak membawa
penghapus

untuk

menghapus

garisan pada gambar yang dianggap
salah. Melihat Nisa kebingungan,
kemudian Ridha membantu Nisa
dengan

meminjamkan

penghapusnya.

BSH
Dst.

3. Hasil karya
Hasil karya adalah buah pikir anak yang dituangkan dalam bentuk karya nyata dapat berupa
pekerjaan tangan, karya seni atau tampilan anak, misalnya: gambar, lukisan, lipatan, hasil kolase,
hasil guntingan, tulisan / coretan-coretan, hasil roncean, bangunan balok, tari, dan hasil prakarya.
Tuliskan nama dan tanggal hasil karya tersebut dibuat.
Data ini diperlukan untuk melihat perkembangan hasil karya yang dibuat anak di waktu
sebelumnya. Saat anak telah menyelesaikan karyanya, guru dapat menanyakan tentang hasil karya
tersebut. Tuliskan semua yang dikatakan oleh anak untuk mengonfirmasi hasil karya yang
dibuatnya agar tidak salah saat guru membuat interpretasi karya tersebut.
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Contoh:
Contoh Data dari Hasil Karya
Perhatikan apa yang sudah dibuat oleh anak dengan teliti. Semakin guru mampu melihat dengan
rinci maka akan lebih banyak informasi yang didapatkan guru dari hasil karya anak tersebut.
Hubungkan dengan indikator pada KD, dan tuliskan capaian perkembangan kemampuan anak
terhadap karya tersebut.
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Tabel 11 Contoh Data dari Hasil Karya
Nama : Vasya

Kelas : TK A

Periode : Bulan Juni

Tahun: 2019

No

Hasil Karya & Pengamatan

KD & Indikator

Capaian
Perkembangan
BSH

3.2.Mengenal perilaku baik

1

dan santun

KANCIL
3.2.Mengenal perilaku baik
dan santun

.2

RUBAH

3.2.Mengenal perilaku baik
dan santun

3

JERAPAH
Kompilasi hasil penilaian data.
Semua data yang telah diolah dapat dikumpulkan ke dalam satu format sehingga mudah untuk
dibaca hasil dari capaian kemampuan anak pada tiap kompetensi dasar. Berikut adalah contoh
kompilasi data satu orang anak:
Tabel 12 Kompilasi Data
Contoh

KOMPILASI DATA
Nama : VASYA
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Kelas : TK A

Periode : Bulan Juni

Program
Pengembangan

Tahun: 2019

Kompetensi
Ceklis
& Indikator

2.1 mengenal BSB

Catatan

Hasil

Capaian

Anekdot

Karya

Akhir

BSB

BSB

BSB

BSH

BSH

BSH

BSH

MB

MB

MB

MB

BSH

BSH

BSH

BSH

perilaku baik
3.3-4.3
Mengenal
perilaku santun
Nilai agama &
Terbiasa
moral

mengucapkan
salam

Selalu
berbicara jujur

Mengisi Data ke dalam Penilaian Perkembangan Anak
Setelah semua data dianalisis langkah selanjutnya semua data dimasukkan ke dalam format
penilaian perkembangan anak. Format perkembangan digunakan untuk mencatat perkembangan
bulanan, juga digunakan untuk mencatat perkembangan anak selama satu semester.
Untuk mengisi kolom penilaian bulanan dan hasil akhir semester, guru perlu memperhatikan halhal sebagai berikut.
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1. Semua data yang diolah dijadikan bahan analisis.
2. Apabila menggunakan guru sentra yang berarti guru sebagai tim, penilaian ditetapkan secara
bersama oleh semua guru yang menangani anak, sedangkan pengisian laporan dilakukan oleh guru
wali.
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3. Data capaian perkembangan anak pasti cukup banyak sehingga dalam satu indikator bisa muncul
data berulang-ulang dengan tingkat pencapaian yang berbeda. Untuk menentukan pengisian pada
kolom capaian perkembangan, digunakan capaian terbaik dengan pengertian kemampuan anak
berkembang tersebut. Contoh untuk kemampuan kemandirian anak : BB-MB-MB-BSH-BSH-BSB
diambil BSB (Berkembang Sangat Baik) artinya kemampuan anak berkembang ke arah sangat baik.
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KESIMPULAN
Pengembangan perilaku baik dan santun merupakan bagian dari aspek pengembangan agama dan
moral yang dimuat pada lampiran 1 Permendikbud nomor 137 tahun 2914 tentang Standar
Nasional Pendidikan Anak Usia Dini yang dijabarkan ke dalam Kompetensi Inti dan Kompetensi
Dasar dan selanjutnya dikembangkan menjadi Indikator Pencapaian Kompetensi.
Kali ini, dalam mengembangkan nilai perilaku baik dan santun terhadap peserta didik dilakukan
melalui pembelajaran Higer Order Thinking Skill (HOTS) atau keterampilan berpikir tingkat tinggi
dengan pendekatan saintifik dan metode berceritera. Dengan demikian, peserta didik tidak hanya
menikmati sajian atau dongeng yang sangat menarik tetapi juga mendapatkan pengalaman baru
untuk berpikir ilmiah dan berpikir tingkat tinggi.
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UMPAN BALIK
Untuk mengetahui pemahaman terhadap unit ini, Saudara perlu mengisi lembar persepsi
pemahaman. Berdasarkan hasil pengisian instrumen ini, Saudara dapat mengetahui posisi
pemahaman beserta umpan baliknya. Oleh karena itu, isilah lembar persepsi diri ini dengan
objektif dan jujur dengan memberikan tanda silang (X) pada kriteria yang menurut saudara tepat.

Tabel 13 Umpan balik
No.

Aspek

Kriteria
1

1

2

3

4

Memahami indikator yang telah dikembangkan berdasarkan
kompetensi dasar
Memahami tahap anak tivitas pembelajaran yang disajikan
dengan baik
Mampu mengaplikasikan ativitas pembelajaran di dalam
kelas dengan baik
Memahami lembar kerja peserta didik yang dikembangkan
dengan baik
Mampu melaksanakan lembar kerja peserta didik di dalam
kelas dengan baik
Memahami konten secara menyeluruh dengan baik

2
3
4
5
6

Keterangan:
1 = tidak menguasai

Pedoman Penskoran:

2 = cukup menguasai
Skor =

3 = menguasai

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
24

𝑥 100

4 = sangat menguasai

Keterangan Umpan Balik Skor
Skor
< 70

Umpan Balik
:

Masih banyak yang belum dipahami, di antara konten, cara membelajarkannya,
mengembangkan dan melaksanakan penilaian. Saudara perlu membaca ulang
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unit ini dan mendiskusikannya dengan fasilitator di PKG (Pusat Kegiatan Gugus)
sampai Saudara memahaminya.
70–79

:

Masih ada yang belum dipahami, di antara konten, cara membelajarkannya,
mengembangkan dan melaksanakan penilaian. Saudara perlu membaca ulang
unit ini dan mendiskusikan bagian yang belum dipahami dengan dengan
fasilitator atau teman lainnya di PKG
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80 - 89

:

Memahami

konten,

cara

membelajarkannya,

mengembangkan

dan

mengembangkan

dan

melaksanakan penilaian dengan baik.
≥ 90

:

Memahami

konten,

cara

membelajarkannya,

melaksanakan penilaian dengan sangat baik. Saudara dapat menjadi fasilitator
bagi teman-teman lain di PKG untuk membelajarkan unit ini.
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