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PENGANTAR

Unit Pembelajaran 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 Pemecahan Masalah Sederhana di 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.
Unit pembelajaran memuat kompetensi dasar terkait yang memuat target
kompetensi dan indikator pencapaian kompetensi, bahan bacaan tentang
Pemecahan masalah sederhana di 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 Pemecahan Masalah Sederhana di 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,
Dini Wati, S.Pd., M.Si
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KOMPETENSI DASAR
Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Tabel 1. Kompetensi Dasar
NO

KOMPETENSI

TARGET KD

KELOMPOK

DASAR
KD PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN
3.5

Mengetahui cara

Memecahkan masalah

memecahkan

sehari-hari dan

masalah sehari-hari

berperilaku kreatif

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

dan berperilaku
kreatif
4.5

Menyelesaikan

Menyelesaikan masalah

masalah sehari-hari

sehari-hari secara kreatif

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

secara kreatif

Indikator Pencapaian Kompetensi
Usia 4-5 Tahun
3.5.1 Memecahkan masalah sederhana yang dihadapi dibantu oleh orang
dewasa
3.5.2 Menjelaskan gejala sebab akibat yang terkait dengan dirinya
3.5.3 Menyebutkan contoh gejala sebab akibat yang terkait dengan dirinya
(kalau kena hujan akan sakit)
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Usia 5-6 Tahun
3.5.4 Memecahkan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari yang
fleksibel dan diterima sosial
3.5.5 Melakukan percobaan sederhana yang bersifat eksploratif dan
menyelidik
3.5.6 Menunjukkan sikap kreatif dalam menyelesaikan masalah (contoh:
membuat mainan dari kain bekas, mencampur warna
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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 pemecahan Masalah Sederhana di 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.

A. Aktivitas Pembelajaran
Aktivitas pembelajaran berisi rincian alternatif kegiatan pembelajaran
yang dilakukan guru dan anak untuk mencapai kompetensi pada topik
pemecahan Masalah Sederhana 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. Memecahkan Masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari
Aktivitas pembelajaran ini membahas tentang bagaimana anak belajar
memecahkan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari melalui
permainan, diantaranya bagaimana membuat puzzel, membuat suatu
bentuk dari plastisin, dll. Pendekatan yang digunakan adalah
pendekatan saintifik dengan alokasi waktu 2 x 30 menit. IPK yang
dikembangkan yaitu:
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3.5.1.1 Memecahkan masalah sederhana yang dihadapi dibantu oleh
orang dewasa
Anak usia 4-5 tahun
Tema: Diriku
Sub tema: Tubuhku
Kegiatan Pembelajaran:
1.

Menyusun puzzle tubuhku

2.

Menggunting dan Menempel gambar anggota tubuh

3.

Membuat kolase dari biji-bijian dengan pola tubuhku

4.

Membentuk anggota tubuh menggunakan plastisin
Tabel 2. Proses Pembelajaran dengan pendekatan saintifik 1:

Dukungan/Pijakan Guru
Pembukaan
a. Guru menyiapkan gambar tubuh
dan bagian-bagian tubuh
b. Guru menyiapkan alat dan bahan
yang akan digunakan anak pada
saat bermain di tempatnya
masing-masing.
c. Guru mempersilakan anak untuk
memilih alat permainan yang
digunakan untuk permainan yang
disukainya
d. Guru
menjelaskan
aturan
bermain untuk setiap kegiatan
bermain
Inti:
Mengamati:
a. Guru menunjukkan gambar tubuh
dan bagian-bagian anggota tubuh
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Kegiatan Anak
a. Anak menentukan kegiatan
bermain yang akan dipilihnya
b. Anak memilih alat permainan
untuk setiap permainan yang
disediakan oleh guru
c. Anak
menyimak
aturan
permainan setiap kegiatan
bermain yang dijelaskan oleh
guru

a.

Anak mengamati gambar
tubuh dan bagian-bagiannya

b. Guru menunjukkan contoh puzzle,
kolase, dan bentuk tubuh dari
plastisin
c. Guru merangsang anak untuk
bertanya dengan mengajukan
pertanyaan,” Coba anak-anak apa
yang bisa dijelaskan dari gambar
Tubuhku?”, “Terdiri atas apa saja
bagian-bagian dari tubuhku?”

b.

Menanya:
a. Guru membimbing anak untuk
mengajukan pertanyaan setelah
mengamati gambar tubuhku
b. Guru
memperhatikan
dan
menjawab pertanyaan anak

a. Anak mengajukan pertanyaan “
Mengapa rambut warnanya
hitam?” Tangan untuk apa?kaki
untuk apa?

c.

Anak menjawab pertanyaan
guru
Anak menyebutkan nama
bagian-bagian anggota tubuh

Mengumpulkan informasi :
a. Anak bereksplorasi dengan
Guru memberi waktu pada anak dan
menggunakan puzzle untuk
membimbing anak melaksanakan
menyusun
bagian-bagian
kegiatan permainan yang dipilihnya,
anggota tubuh
seperti menyusun puzzle tubuhku dan b. Anak bereksplorasi dengan
bagian-bagian tubuh, menggunting
menggunting gambar-gambar
dan menempel anggota tubuh
anggota tubuh untuk ditempel
sehingga menjadi tubuh yang utuh,
sehingga menjadi tubuh yang
membuat kolase tubuh dari manikutuh
manik/biji-bijian, dan membentuk c. Anak bereksplorasi dengan
anggota tubuh dari plastisin
manik-manik atau biji-bijian
untuk membuat kolase tubuh
dan bagian-bagian anggota
tubuh
d. Anak bereksplorasi dengan
plastisin untuk membentuk
tubuh
dan
bagian-bagian
anggota tubuh
Mengasosiasi:
Guru
mengajak
anak
untuk Anak memahami bahwa tangan ada
membandingkan
antara
puzzle dua, kaki ada dua
tubuhku yang sudah disusun dengan
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gambar yang ditunjukkan oleh guru,
bahwa anggota tubuh yang sudah
disusun dalam puzzel itu sudah sesuai
dengan gambar
Mengkomunikasikan:
Guru berdiskusi dengan anak tentang
apa yang sudah dikerjakan dan
mengajak anak untuk menceritakan
pengetahuan yang sudah diperoleh
anak

Anak memahami tubuh manusia itu
terdiri atas kepala, tangan, badan
dan kaki
Anak memahami fungsi dari
masing-masing anggota tubuh
a. Anak bergiliran menceritakan
pengalaman dan menyimpulkan
pengetahuan yang diperoleh
setelah bermain
b. Anak
menunjukkan
hasil
karyanya dan menceritakan
kepada kelompok

Setelah Bermain:

a. Anak mengembalikan mainan
a. Guru mengajak anak
ke tempat semula secara tertib.
membereskan mainan yang sudah
b. Anak
berkumpul
setelah
digunakan.
membereskan mainan
b. Guru mengumpulkan semua anak
c. Anak
berdiskusi
tentang
dan menanyakan perasaan anak
perilaku yang baik dan yang
selama bermain
kurang baik.
c. Guru membahas bila ada perilaku
yang kurang tepat selama bermain
dan mengingatkan kembali aturan
main.

Gambar 1. Kolase tubuh dan anggota bagian tubuh
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Gambar 2. Menggunting dan
menempel anggota bagianbagian tubuh

Gambar 3. Membentuk tubuh
dengan plastisin

2. Memecahkan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari yang
fleksibel dan diterima sosial
Aktivitas pembelajaran ini membahas tentang bagaimana anak belajar
memecahkan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari yang
fleksibel dan diterima sosial melalui bermain peran diantaranya bermain
peran “Praktik Dokter”. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan
saintifik dengan alokasi waktu 2 x 30 menit. IPK yang dikembangkan yaitu:
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3.5.2.7 Menjelaskan tentang masalah sederhana dalam kehidupan seharihari
3.5.2.8 Memecahkan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari yang
fleksibel dan diterima sosial
Anak usia 5-6 tahun
Tema: Profesi
Sub tema: Macam Profesi (Praktik Dokter)
Kegiatan Pembelajaran:
Bermain Peran: Praktik Dokter
-Setting Ruang Tunggu

-Setting Alat dan Bahan

-Setting Ruang Praktek Dokter

-Setting Pemain

Tabel 3. Proses Pembelajaran dengan pendekatan saintifik 2
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Dukungan/Pijakan Guru

Kegiatan Anak

Pembukaan
a. Guru menyiapkan alat dan bahan
yang akan digunakan bermain
peran
b. Guru menanyakan pada anak, apa
yang harus dilakukan pada saat kita
sakit?
c. Guru mengajak kepada anak untuk
bermain peran dan memilih tema
“praktik dokter” untuk bermain
peran
d. Guru membagi tugas sesuai dengan
peran yang akan dimainkan:
sebagai pasien, dokter, perawat,
ayah, ibu, satpam, dll

a. Anak menjawab pertanyaan
guru, apa yang harus dilakukan
pada saat sakit yaitu berobat ke
dokter
b. Anak mengambil alat dan bahan
yang akan digunakan dalam
bermain peran
c. Anak mengidentifikasi alat,
manfaat dan cara memakainya
d. Anak mengambil peran yang
akan dimainkannya.
e. Anak mengenakan atribut dan
kostum yang akan digunakan
pada saat bermain peran

Inti:
Mengamati

a.

Anak mengamati berbagai
macam gambar kegiatan

a.

b.

c.

Guru menayangkan macammacam gambar aktivitas kegiatan
individu yang berkaitan dengan
profesi
Guru membuat naskah cerita yang
akan dimainkan dan membacakan
naskahnya sesuai dengan tema
yang dipilih
Guru memberi pengarahan dan
aturan main dalam bermain peran

Menanya:
a. Guru mengajukan pertanyaan
kepada anak untuk menyebutkan
profesi apa saja yang terdapat
pada gambar
“coba anak-anak sebutkan profesi
apa saja yang ada pada gambar?”

b. Guru menjawab pertanyaan anak
tentang alat-alat yang digunakan
berkenaan dengan profesi
Mengumpulkan Informasi:
a. Guru memberikan anak waktu
untuk bermain peran
b. Guru mengkondisikan anak-anak
pada saat bermain peran sehingga
berjalan dengan tertib
c. Guru memberikan dukungan dan
bantuan apabila anak
membutuhkan
d. Guru mendampingi dan
mengawasi anak pada saat bemain
peran

b.

c.

individu yang berkaitan dengan
profesi
Anak menyimak dan
mendengarkan naskah cerita
yang dibacakan guru tentang
praktik dokter
Anak menyimak dan
mendengarkan pengarahan
serta aturan main dalam
bermain peran

a. Anak menjawab pertanyaan guru
tentang jenis-jenis profesi yang
ada dalam gambar
b. Anak mengajukan pertanyaan
kepada guru tentang profesi dan
alat-alat yang digunakan oleh
dokter untuk memeriksa pasien
Contoh:
“Bu Guru apa tugas seorang
dokter?”
“Bu guru, apa polisi itu?”
“Bu guru stetoskop itu apa?”
a. Anak bermain peran sesuai
dengan alokasi waktu yang
sudah ditetapkan
b. Anak bermain peran sesuai
dengan perannya masing-masing
secara tertib sampai selesai
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e.

Guru mengamati dan mencatat
perkembangan dan kemajuan
pada saat anak bermain peran.

Mengasosiasi:
Guru membimbing anak untuk
menghubungkan bermain peran
praktik dokter dengan kehidupan
sehari-hari dalam kondisi yang
sebenarnya

Mengkomunikasikan:
a. Guru menanyakan perasaan anak
selama bermain dan berdiskusi
untuk mengulas kembali nilai-nilai
dan pesan yang terkandung dalam
kegiatan bermain peran “Praktik
Dokter”
b. Guru merangsang anak untuk
mengingat kembali pengalaman
main dan saling menceritakan
pengalaman mainnya.
Setelah Bermain:
c. Guru mengajak anak
membereskan mainan yang sudah
digunakan
d. Guru membahas bila ada perilaku
yang kurang tepat selama bermain
dan mengingatkan kembali aturan
main.
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Anak memahami bahwa melalui
bermain peran anak bisa mengerti
pada saat sakit dan berobat ke
dokter harus sabar menunggu
giliran, karena kalau tidak mau antri
maka orang lain tidak akan bisa
menerima dan menjadi marah
a. Anak menjawab pertanyaan guru
tentang perasaan mereka pada
saat bermain dan
mengungkapkan nilai-nilai dan
pesan yang terkandung dalam
kegiatan bermain peran
b. Anak secara bergiliran
menceritakan pengalaman
bermainnya

c. Anak membereskan dan
mengembalikan mainan ke
tempat semula secara tertib.
d. Anak berdiskusi tentang perilaku
yang baik dan yang kurang baik

Gambar 5. Bermain Peran “Praktik
Dokter”

Gambar 4. Alat permainan “praktik
dokter”

3. Melakukan Percobaan Sederhana yang bersifat Eksploratif dan
Menyelidik
Aktivitas pembelajaran ini membahas tentang bagaimana anak belajar
memecahkan masalah melalui percobaan sederhana yang bersifat
eksploratif dan menyelidik, seperti percobaan benda terapung dan
tenggelam. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan saintifik
dengan alokasi waktu 2 x 30 menit. IPK yang dikembangkan yaitu:
3.5.2.5 Menjelaskan aktivitas yang bersifat eksploratif dan menyelidik
3.5.2.6 Melakukan percobaan sederhana yang bersifat eksploratif dan
menyelidik
Usia 5-6 tahun
Tema: Alam Semesta
Sub tema: Benda – Benda Alam
Kegiatan Pembelajaran:
Melakukan Percobaan benda terapung dan tenggelam
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Tabel 4. Proses Pembelajaran dengan pendekatan saintifik 3:
Dukungan/Pijakan Guru

Kegiatan Anak

Pembukaan
a. Guru menyiapkan semua alat dan
bahan yang akan digunakan untuk
melakukan percobaan sederhana
benda terapung dan tenggelam, seperti
ember, toples, air bening, daun, batu,
paku, spon, dll
b. Guru mengajukan pertanyaan kepada
anak untuk menyebutkan bendabenda yang sudah disediakan dan
benda apa saja yang dapat terapung
dan tenggelam bila dimasukkan
kedalam air
c. Guru mengajak kepada anak untuk
melakukan percobaan sederhana
tentang benda terapung dan
tenggelam
d. Guru membagi anak kedalam 4
kelompok dan membagikan alat dan
bahan kepada masing-masing
kelompok
e. Guru memberi pengarahan dan
menjelaskan langkah-langkah
melakukan percobaan

a.
b.

c.

Anak menyebutkan bendabenda yang sudah disediakan
sebagai bahan percobaan
Anak berkumpul ke dalam 4
kelompok dan mengambil alat
dan bahan yang sudah
disediakan
Anak menyimak dan
mendengarkan pengarahan
guru tentang langkah-langkah
percobaan

Inti:
Mengamati:
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a. Anak mengamati alat dan bahan
yang disediakan oleh guru,
diantaranya daun basah dan
kering, batu, paku, spon, ranting,
kertas, tutup gelas plastik dan
tutup gelas logam.

a.

Guru
mengajak
anak
untuk
mengamati alat dan bahan yang akan
digunakan
untuk
melakukan
percobaan benda terapung dan
tenggelam

b.

Guru membimbing anak melakukan
b. Anak mengamati pada saat paku,
pengamatan pada percobaan benda
daun kering, tutup gelas plastik
terapung dan tenggelam

dan tutup gelas logam
dimasukkan ke dalam air
Menanya:
a. Anak menjawab pertanyaan
guru, bila benda dimasukkan
Guru
menstimulus
anak
dengan
kedalam air maka akan terapung
pertanyaan apa yang terjadi jika bendaatau tenggelam
benda tersebut dimasukkan ke dalam air.
b. Anak mengajukan pertanyaan
kepada guru mengapa benda bisa
terapung dan tenggelam bila
dimasukkan ke dalam air, apa
perbedaan benda yang bisa
terapung dan tenggelam
Mengumpulkan informasi:
a. Guru mengajak anak untuk melakukan
percobaan dengan menaruh berbagai
benda kedalam toples berisi air.
b. Guru mengarahkan anak untuk
menemukan benda-benda yang
terapung dan tenggelam
c. Guru memberi pertanyaan kepada
anak untuk mengekspresikan temuan
pada saat percobaan dilakukan, benda
apa saja yang terapung dan benda apa
saja yang tenggelam? Apakah semua
benda yang berukuran besar
tenggelam dan yang berukuran kecil
terapung?”
a. Guru memberikan dukungan,
menjawab pertanyaan dan bantuan
apabila anak membutuhkan
b. Guru mendampingi dan mengawasi
anak pada saat melakukan percobaan
c. Guru mengamati dan mencatat
perkembangan dan kemajuan pada
saat anak melakukan percobaan.

a.

Mengasosiasi:
a. Guru mengajak anak untuk
mengidentifikasi benda apa saja yang
terapung dan tenggelam bila
dimasukkan ke dalam air

a. Anak mengidentifikasi jenis-jenis
benda yang terapung dan
tenggelam. Benda terapung:
daun kering, spons dan tutup
gelas plastik, sedangkan benda

b.

c.

d.

Anak melakukan percobaan
dengan menaruh berbagai
benda kedalam toples berisi air
Anak mengidentifikasi bendabenda yang terapung,
melayang, dan tenggelam pada
saat dimasukkan kedalam air
Anak menjawab pertanyaan
guru tentang benda apa saja
yang terapung dan tenggelam
Anak mengajukan pertanyaan
kepada guru perihal temuan
pada saat melakukan
percobaan, seperti: “Bu Guru
mengapa daun kering bisa
terapung bila dimasukkan
dalam air?, “Bu gurumengapa
paku bisa tenggelam bila
dimasukkan ke dalam air?”
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b.

c.

Guru mengajak anak untuk
membedakan benda terapung dan
tenggelam bila dimasukkan ke dalam
air
Guru mengajak anak untuk
mengelompokkan benda ke dalam
benda terapung dan tenggelam bila
dimasukkan ke dalam air

Mengkomunikasikan:
a. Guru berdiskusi dengan anak untuk
mengingat kembali pengetahuan yang
diperoleh setelah melakukan
percobaan
b. Guru memberi kesempatan kepada
setiap kelompok untuk
mengemukakan hasil yang diperoleh
setelah melakukan percobaan benda
terapung dan tenggelam di depan
kelas
Setelah Bermain:

yang tenggelam: Paku, batu,
tutup gelas logam
b. Anak bisa membedakan benda
terapung memiliki berat yang
lebih ringan dibandingkan
dengan benda yang tenggelam

a. Anak mengungkapkan
pengetahuan yang sudah
diperoleh mengenai benda apa
saja yang dapat terapung dan
tenggelam
b. Anak menceritakan hasil
percobaan tentang benda yang
terapung dan benda yang
tenggelam bila dimasukkan ke
dalam air di depan kelas

a. Anak membereskan dan
a. Guru mengajak anak untuk
mengembalikan alat dan bahan
membereskan kembali alat dan bahan
percobaan ke tempat semula
ke tempat semula
secara tertib.
b. Guru mengajak anak menyimpulkan
b. Anak menyimpulkan hasil
hasil yang diperolehnya
percobaan
c. Guru membahas bila ada perilaku yang
c. Anak berdiskusi tentang perilaku
kurang tepat selama bermain dan
yang baik dan yang kurang baik.
mengingatkan kembali aturan main.
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B. Lembar Kerja Anak
Lembar Kerja Peserta Didik 1
Indikator: Memecahkan masalah sederhana yang dihadapi dibantu oleh orang
dewasa
Kegiatan: Menyusun Puzzel Anggota Bagian-Bagian Tubuh
Metode: Pemberian Tugas
Tujuan:
1.

Melatih koordinasi antara mata dan tangan

2.

Meningkatkan keterampilan anak dalam kemampuan belajar dan
memecahkan masalahnya

Alat dan Bahan:
1.

Kertas karton atau kardus.

2.

Lem

3.

Gunting

4.

Puzzel tubuh dan anggota bagian tubuh

5.

Gambar tubuh dan anggota bagian-bagiannya.

Langkah-Langkah:
1.

Guru menyiapkan bentuk utuh puzzle sesuai jumlah anak

2.

Guru menjelaskan cara menyusun puzzle.

3.

Guru membagikan bentuk utuh puzzle kepada masing-masing anak.

4.

Guru menjelaskan cara menyusun puzzle.

5.

Guru meminta anak untuk melakukan kegiatan puzzle.

6.

Anak mulai menumpahkan bentuk utuh puzzle agar terlepas dari
tempatnya.

7.

Anak dipersilahkan untuk mencari dan memasangkan atau mencocokkan
kembali satu persatu kepingan sehingga menjadi bentuk yang utuh.

8.

Ketika anak sudah selesai menyusun puzzle, guru memberi pujian kepada
anak

9.

Guru mengajak anak untuk menyanyikan lagu “dua mata saya”
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Gambar 6. Menyusun Puzzel Anggota
Tubuh
Lembar Kerja Peserta Didik 2.
Indikator: Memecahkan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari yang
fleksibel dan diterima sosial
Kegiatan: Bermain Peran “Praktik Dokter”
Metode: Bermain peran dan Pemberian Tugas
Tujuan:
1.

Mengembangkan keterampilan dan sikap dalam memecahkan masalah
yang dihadapi

2.

Melatih penghayatan anak terhadap peran tertentu

3.

Menggali kreativitas anak

Alat dan Bahan:
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1.

Kostum

2.

Mainan peralatan dokter

3.

Meja

4.

Kursi

5.

Matras

Langkah-Langkah:
1.

Guru menyiapkan semua alat dan bahan yang akan digunakan untuk
bermain peran, seperti kostum, dekorasi ruangan, peralatan dokter, dll

2.

Guru menentukan tema yang akan dimainkan dalam bermain peran.

3.

Guru membacakan naskah/ scenario cerita tentang praktik dokter secara
sederhana

4.

Guru menerangkan teknik bermain peran secara sederhana dan bila
diperlukan guru dapat memberi contoh satu peran

5.

Guru membagi tugas peran yang akan dimainkan oleh anak, supaya anak
tidak berebut

6.

Anak dipersilahkan untuk bermain peran sesuai dengan peran yang sudah
ditugaskan oleh guru

7.

Guru mendampingi dan mengawasi anak selama bermain peran dan
membantu anak apabila dibutuhkan

8.

Setelah

selesai

bermain

peran,

guru

mengajak

anak

untuk

mengungkapkan nilai-nilai dan pesan yang terkandung dalam cerita pada
saat bermain peran untuk diteladani

Gambar 7. Anak Bermain Peran “Praktik Dokter:
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Lembar Kerja Peserta Didik 3.
Indikator: Melakukan percobaan sederhana yang bersifat eksploratif dan
menyelidik
Kegiatan: Bermain Sains Benda Terapung dan Tenggelam
Metode: Eksperimen dan Pemberian Tugas
Tujuan:
1.

Meningkatkan kemampuan anak dalam mengeksplorasi berbagai benda
yang ada di sekitar anak

2.

Melatih anak untuk menggunakan lima inderanya untuk mengenal
berbagai gejala benda yang ada di sekitarnya

Alat dan Bahan:
1.

Ember

2.

Wadah yang transparan

3.

Air bening

4.

Berbagai benda dengan berbagai ukuran seperti: daun basah dan kering,
batu, paku, spon, ranting, kertas,tutup gelas plastic dan tutup gelas logam.

Langkah-Langkah:
1.

Guru menyiapkan semua alat dan bahan yang akan digunakan untuk
melakukan percobaan benda terapung dan tenggelam, seperti ember,
Wadah transparan, air bening, daun, batu, paku, spon, dll

2.

Guru membagi anak ke dalam 4 kelompok, masing-masing kelompok
terdiri atas 5 orang.

3.

Guru menjelaskan cara kerja dalam melakukan percobaan benda terapung
dan tenggelam

4.

Guru membagikan alat dan bahan kepada setiap kelompok dan mengajak
anak untuk melakukan percobaan

5.

Anak dipersilahkan untuk melakukan uji coba dengan memasukkan setiap
benda ke dalam wadah yang berisi air
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6.

Anak mengelompokkan jenis-jenis benda ke dalam benda terapung dan
benda tenggelam

7.

Anak dipersilahkan untuk mengemukakan hasil yang diperoleh mewakili
kelompoknya masing-masing

8.

Guru mengevaluasi dan menyimpulkan hasil percobaan yang sudah
dilakukan

9.

Guru mengajak anak untuk membersihkan kelas dan menyimpan alat-alat
percobaan ke tempat semula.

Gambar 8. Percobaan benda terapung dan tenggelam

C.

Bahan Bacaan

Bahan Bacaan 1: Masalah dan pemecahan masalah
a. Pengertian Masalah
Dalam kehidupan, manusia sering kali dihadapkan oleh masalah.
Berbagai macam masalah hadir tanpa diundang ke kehidupan kita.
Masalah sering kali dikaitkan dengan kesialan dan juga bencana.
Padahal, jika dikaji lebih mendalam lagi mengenai hakekat dasar dari
masalah, masalah sebenarnya tidak selalu menghasilkan dampak negatif.
Terkadang masalah hadir sebagai bentuk peluang untuk memperbaiki
berbagai kelemahan yang ada dalam diri sendiri.
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Seperti orang dewasa, anak-anak menghadapi masalah dan hambatan
dalam kehidupan sehari-harinya, misalnya masalah berebut mainan
dengan teman sebaya, kesulitan saat mempelajari hal atau permainan
baru, dan lain-lain. Walaupun masalah yang mereka hadapi tidak sama
dengan masalah yang dihadapi orang dewasa, anak tetap harus memiliki
kemampuan memecahkan masalah (problem solving) yang bisa
membantu mereka mengatasi masalah tersebut dengan baik, sehingga
kemampuan

tersebut akan

terus berkembang sejalan

dengan

pertumbuhannya.
Berikut ini merupakan beberapa definisi masalah menurut para ahli:
1) Irmansyah Effendi
Menurut Irmasyah Effendi, masalah adalah pelajaran ketika Anda
sadar sebagai kesadaran jiwa, Anda dapat melihat dengan mudah
berbagai kelemahan dan masalah dalam hidup Anda.
2) Hudojo
Menurut Hudojo, masalah merupakan pertanyaan kepada seseorang
yang mana orang itu tidak memiliki hukum yang dapat digunakan
dengan segera untuk menemukan jawatan dari pertanyaan tersebut.
3) Abdul Cholil
Menurut Abdul Cholil, masalah adalah bagian kecil dari kehidupan.
Setiap manusia pasti pernah memiliki dan menghadapi masalah baik
yang berasal dari diri sendiri maupun yang bersumber dari orang
lain.
4) Jeffey Liker
Menurut Jeffey Liker, masalah merupakan sebuah peluang untuk
menuju kehidupan yang lebih baik. Lawan dari masalah adalah
peluang.
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5) Richard Carlson
Menurut Richard Carson, masalah adalah tempat terbaik untuk
melatih diri sehingga hati menjadi lebih terbuka. Masalah
merupakan bagian penting yang harus ada dalam kehidupan kita.
6) Istijanto
Menurut Istijanto, masalah adalah bagian terpenting dalam suatu
proses riset, karena masalah dapat menghadirkan petunjuk berupa
jenis informasi yang nantinya akan sangat kita butuhkan.
b. Jenis-jenis Masalah
Secara umum, masalah dapat dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu
masalah sederhana dan masalah rumit/kompleks. Perbedaan di antara
kedua jenis masalah ini yaitu :
1) Masalah Sederhana
Masalah sederhana memiliki skala yang kecil, tidak terpaut dengan
masalah lainnya, tidak memiliki konsekuensi yang besar,
pemecahannya tidak terlalu rumit, dan dapat dipecahkan oleh
individu. Jangkauan masalah ini hanya sebatas pada individu saja
dan dapat diselesaikan oleh individu pula.
2) Masalah Rumit/Kompleks
Masalah rumit/kompleks memiliki cakupan skala yang lebih besar,
dapat terkait dengan berbagai masalah lainnya, memiliki
konsekuensi

yang

sangat

besar,

dan

penyelesaiannya

membutuhkan kerja sama kelompok serta analisis yang mendalam.
Jangkauan masalah ini berkaitan dengan banyak individu dan
hanya dapat diselesaikan oleh banyak individu pula.
c. Pemecahan Masalah pada Anak Usia Dini
Pemecahan masalah adalah penemuan langkah-langkah untuk
mengatasi kesenjangan (gap) yang ada. Sedangkan proses pemecahan
masalah itu sendiri merupakan kegiatan manusia dalam menerapkan
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konsep-konsep dan aturan-aturan yang diperoleh sebelumnya (Branca,
1980; Dahar, 1989).

Pemecahan masalah menekankan pada

penggunaan proses ilmiah secara efektif oleh anak untuk melakukan
suatu penyelidikan terhadap suatu objek atau peristiwa tertentu yang
terjadi di lingkungan sekitarnya.
Pemecahan masalah merupakan salah satu aspek fundamental
terutama dalam perkembangan kognitif anak usia dini. Pada dasarnya
pemecahan masalah (Problem Solving) adalah sebuah proses
intelektual ketika anak menemukan suatu masalah lalu muncul
pemecahan masalah tersebut berupa keputusan pemikiran atau
perbuatan. Apabila suatu masalah tidak menjumpai titik temu seperti
yang diharapkan, maka anak akan berpikir kembali dari awal untuk
mendapatkan pemahaman dari masalah yang sedang dihadapi
Anak-anak, seperti halnya orang dewasa, akan menghadapi masalah
dalam hidupnya dan untuk menghadapi masalah tersebut anak perlu
memiliki kemampuan memecahkan masalah (problem solving) untuk
membantu mereka mengatasi persoalan dengan baik. Tidak hanya
berguna

untuk

menyelesaikan

masalah

mereka

sehari-hari,

keterampilan memecahkan masalah juga bermanfaat saat anak harus
mengeksplorasi dunianya, atau pada saat mengerjakan tugas-tugas di
sekolah.
Keterampilan pemecahan masalah (KPM) perlu dimiliki anak usia dini,
karena dalam kehidupan sehari-hari anak akan dihadapkan pada
berbagai permasalahan yang membutuhkan kemampuan pemecahan
masalah. Kemampuan ini sangat penting dimiliki anak usia dini karena
akan membangun kemampuan berpikir logis, kritis, dan sistematis.
Polya (1973) menyatakan bahwa pemecahan masalah merupakan
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salah satu usaha mencari jalan keluar dari suatu kesulitan yang
dihadapi oleh individu.
Menurut Brewer & Scully, et al. (Wortham, 2006), Keterampilan
Pemecahan Masalah pada anak usia dini meliputi keterampilan
melakukan observasi, mengelompokkan, membandingkan, mengukur,
mengkomunikasikan,

melakukan

eskperimen,

menghubungkan,

menyimpulkan dan menggunakan informasi.
Anak usia 4-6 tahun memiliki rasa ingin tahu yang tinggi tentang
lingkungannya. Mereka memperoleh pengalaman belajar yang
bermakna melalui bermain, melakukan percobaan, menemukan, dan
melalui interaksi sosial. Maria (Setiasih, 2017) menyebutkan bahwa
indikator keterampilan pemecahan masalah pada anak TK antara lain
(1)

keterampilan

observasi/mengamati

(observation),

(2)

keterampilan mengumpulkan data dan informasi (collecting), dan (3)
keterampilan mengolah informasi (communicating), (4)keterampilan
mengkomunikasikan informasi.
Pada usia TK A (4-5 tahun), anak umumnya sudah dapat berpartisipasi
dalam

kegiatan-kegiatan

pemecahan

masalah

bermain

dalam

variatif

memainkannya.

yang

membutukan

Misalnya

seperti

menyusun puzzle, lompat tali, menyusun balok, atau bermain petak
umpet. Setiap permainan tentunya memiliki aturannya tersendiri.
Sehingga anak akan memikirkan bagaimana cara agar dia dapat
bermain dan menyelesaikannya.
Dalam hal ini, satu-satunya peran orang tua atau pendidik hanyalah
sebagai

pendamping.

Biarkan

anak

bereksplorasi

dengan

pemikirannya, sehingga kemampuan problem solvingnya terasah.
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Kecuali jika anak benar-benar merasa kesulitan dan memerlukan
bantuan, maka boleh membantu namun dengan syarat tidak
mendominasi. Dalam artian, berikan petunjuk supaya anak dapat
berusaha melakukan sendiri tanpa bantuan orang lain
Seiring dengan bertambahnya usia anak, kemampuan dalam
memahami masalah juga akan bertambah. Begitu juga ketika sudah
memasuki usia 5-6 tahun, rasa ingin tahu anak akan semakin menjadijadi. Hal itu yang menyebabkan anak mulai bermain dengan tujuan rasa
ingin tahu terhadap akibat dari tindakannya. Seperti ketika memukul
alat musik yang menghasilkan bunyi. Anak akan terus memperhatikan
sebab-akibat dan mengulanginya kembali jika hal tersebut dirasa
menyenangkan.
Maka dalam proses memahami sebab-akibat, memori anak secara tidak
langsung akan terbentuk. Memori inilah yang nantinya akan membantu
pemecahan masalah anak. Manusia mampu menyimpan ataupun
mengingat informasi dari berbagai peristiwa yang dialami. Dan dalam
kehidupan sehari-hari, anak dapat mengingat banyak hal.
Kegiatan

bermain

lainnya

yang

dapat

dilakukan

untuk

mengembangkan kemampuan kognitif anak dalam memecahkan
masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari diantaranya, bermain
maze, bermain peran, bermain labirin, bermain balok dan menyusun
menara dengan kubus. Sebagai contoh, saat anak bermain maze atau
labirin, anak dilatih untuk dapat memecahkan masalah dalam mencari
jalan keluar serta melatih anak tentang cara berpikir dan kreatifitas
anak.
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d. Peran orang tua dalam Pembelajaran Pemecahan masalah pada anak
Pemecahan masalah pada anak usia dini merupakan keterampilan pada
anak-anak dengan cara belajar sendiri namun perlu bimbingan
bapak/ibu dan anggota keluarga pada umumnya. Seperti keterampilan
lain, Pemecahan masalah adalah suatu yang bisa diajarkan dari
pertama dan dikreasikan dalam berbagai hal dari kegiatan
kesehariannya.
Mungkin kita dan generasi sebelumnya belajar pemecahan masalah
secara alami dari kita sendiri, namun pada perkembanganya sekarang
ini orang tua di harapkan memberikan kontribusi terhadap
perkembangan anak kita termasuk pembelajaran pemecahan masalah
pada anak usia dini.
Berikut ini tahap-tahap pemecahan masalah yang bisa dilakukan oleh
orang tua terhadap anak:
1) Mencari Akar Permasalahan.
Mencari akar permasalahan merupakan langkah awal dalam
pemecahan masalah. Ketika sudah diketahui permasalahanya
maka menjadi mudah untuk mencari pemecahannya, pada anakanak yang masih balita kadang mereka tidak tahu bagaimana
mendeskripsikan

permasalahannya

atau

mengungkapkan

permasalahannya, disinilah peran kita sebagai orang tua untuk
selalu bisa menjadi pendengar yang baik dan mengarahkan
bagaimana cara menyampaikan permasalahanya.
Anak yang murung dan menangis kadang memiliki hasrat yang
tidak terpenuhi ada beberapa kendala bagi balita untuk
mengungkapkan masalahnya bisa juga karena rasa takut untuk
membicarakan keinginanan atau permasalahanya membuat anak
cenderung hanya menangis. Anak yang murung dan menangis atau
perangai buruk yang ditanggapi dengan memarahinya bisa jadi
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malah membuat anak menjadi penakut atau malah sebaliknya dia
akan meniru kelakuan orang tuanya dan menjadi anak yang
cenderung suka marah-marah ketika dia merasa ada masalah.
2) Mencari Kemungkinan Pemecahan Masalah.
Setelah akar permasalahan terdeteksi maka kita orang tua bisa
membiarkan anak mencari solusinya sendiri apa kemungkinan
yang bisa dia buat agar permasalahanya terselesaikan, ketika anak
mencapai tahap ini kita hanya perlu memberi masukan yang positif
kepadanya sekiranya ada yang salah dalam pengambilan tindakan.
Contoh, ketika seorang balita merasa sangat tidak nyaman dan
sudah diketahui permasalahanya karena dia mengenakan kemeja
pada siang hari yang panas, maka solusi mengganti kemeja dengan
kaos yang nyaman adalah pilihan yang tepat dalam tahap ini
cobalah

membiarkan

anak

mengatasi masalahnya

sendiri

membiarkan anak mencari baju yang tepat sendiri dan kita hanya
perlu mengawasinya ketika ada kesalahan yang perlu diperbaiki,
namun jangan lupa kasih penjelasan agar dia ingat ketika
menghadapi permasalahan yang sama di kemudian hari.
3)

Biarkan Anak Mengambil Keputusannya.
Ketika anak sudah mulai aktif dan mampu mengambil keputusanya
cobalah membiarkan anak mencari solusi dan keputusanya sendiri,
contoh ketika anak makan yang pedas maka anak akan merasa
tidak nyaman anak yang sudah paham pasti tahu minum air putih
adalah solusi yang tepat, cobalah membiarkan anak kreatif
mengambil gelas dan menuang air putih sendiri, namun dalam
prakteknya selalu perhatikan jika hal-hal tertentu jika ia
membahayakan, ketika ini berulang kali terjadi anak semakin
terampil dan membuat orang tua bangga dari pada melihat anak

28

yang lebih banyak merengek dan meminta diambilkan air putih
untuknya.
4) Bantu dan Terus Ajari Cara Pemecahan Masalah.
Tidak semua permasalahan anak harus diajarkan untuk ditangani
sendiri, bahkan kenyataanya orang dewasapun memerlukan
bantuan orang lain jika memiliki permasalahan yang komplek.
Karena itu tanamkan anak kita bahwa meminta bantuan itu sah dan
boleh saja jika dirinya merasa tidak mampu atau ragu terhadap
penyelesaian masalahnya,mengajarkan pada anak untuk meminta
bantuan ketika mengambil barang diatas lemari yang tinggi kepada
orang dewasa itu lebih tepat dibandingkan membiarkan anak
memanjat atau menyusun kursi untuk memanjat lemari yang akan
memberi resiko tinggi terhadap anak kita.
5) Ulangi terus langkah-langkah diatas pada setiap kasus yang
berbeda, rutinitas dan disiplin akan membuat semua berjalan baik
dan bisa menjadi perilaku dan kebiasaan, dengan semakin baiknya
kemapuan pemecahan anak sejak dini maka anak mampu
mengatasi permasalahnya sendiri sesuai usianya dan bisa
membuat anak lebih mandiri serta tidak cengeng juga memiliki
perilaku yang lebih baik selama lingkungan mendukungnya.
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Bahan Bacaan 2: Kemampuan Kognitif Anak dalam Mengenal Gejala
Sebab Akibat
Pengembangan kognitif memiliki peranan yang sangat penting dalam
membantu meletakkan dasar kemampuan dan pembentukan karakter anak
dikehidupan kelak, oleh sebab itu sebaiknya kognitif anak harus sering dan
selalu diasah oleh bermacam-macam kegiatan yang dapat mengembangkan
kognitif anak secara optimal. Kegiatan yang diberikan juga harus sesuai
dengan karakteristik dan umur anak agar materi yang disampaikan mudah
dipahami dan diterima secara mudah oleh anak. Kegiatan yang dapat
mengasah kognitif anak diantaranya adalah kegiatan sains dimana dalam
kegiatan sains ini anak akan belajar penalaran, belajar tentang konsep sebab
akibat sehingga anak dapat berpikir secara logis.
Menurut Jean Piaget, perkembangan kognitif adalah hasil gabungan dari
kedewasaan otak dan sistem saraf, serta adaptasi pada lingkungan sekitar.
Piaget menggunakan lima istilah untuk menggambarkan dinamika kognitif
yaitu:
a.

Skema yaitu menunjukkan struktur mental serta pola pikir yang
digunakan individu dalam mengatasi lingkungan tertentu di sekitarnya,
misalnya ketika bayi melihat suatu benda yang dilihatnya, maka bayi
tersebut akan berusaha menangkap atau mengambil benda tersebut.

b.

Adaptasi yaitu proses penyesuaian pemikiran dengan memasukkan
informasi ke dalam pemikiran individu. Piaget juga mengatakan bahwa
cara anak-anak menyesuaikan diri dengan dua cara yaitu asimilasi dan
akomodasi.

c.

Asimilasi yaitu proses penyatuan informasi baru ke dalam struktur
kognitif yang telah ada dalam benak anak.
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d.

Akomodasi adalah penyesuaian pada informasi baru dengan menciptakan
skema baru ketika skema lama tidak berhasil.

e.

Equilibrium adalah suatu kompensasi untuk gangguan eksternal, dimana
perkembangan anak akan berkembang dari tidak bisa menjadi bisa.

Menurut Piaget (Slamet Suyanto, 2005:95), anak akan secara aktif memahami
pengetahuannya dengan cara berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya dari
hasil interaksi itulah anak mengembangkan skemanya. Skema tersebut
merupakan memori atau gambaran anak tentang sesuatu. Ada dua tipe skema
yaitu figurative dan operatif, skema figuratif adalah skema tentang ciri benda
seperti bentuk, warna dan tekstur yang secara langsung dapat dilihat dengan
indera anak. Sementara skema operatif anak adalah skema tentang hal-hat
yang tidak dapat dilihat langsung oleh anak (abstrak), tetapi harus melalui
proses berpikir.
Pengembangan aspek kognitif ini diarahkan pada pengembangan macammacam kemampuan, diantaranya kemampuan auditory, visual, taktil,
kinestetik, aritmatika, geometri dan sains permulaan. Ketujuh bidang
pengembangan ini dapat dikembangkan dengan berbagai kegiatan untuk
menstimulus kemampuan kognitif anak agar berkembang sesuai dengan
kemampuannya. Kemampuan sains permulaan berhubungan dengan berbagai
percobaan

atau

demonstrasi

secara

logis,

tetapi

tetap

dengan

mempertimbangkan tahapan berpikir anak. Adapun kemampuan yang akan
dikembangkan menurut Yuliani (2009:2.17) adalah: a) Mengeksplorasi
berbagai benda yang ada di sekitar anak. b) Mengadakan berbagai eksperimen
atau percobaan sederhana. c) Mengkomunikasikan atau mengadakan tanya
jawab tentang apa yang telah diamati dan diteliti oleh anak. Perkembangan
kognitif merujuk pada proses pertumbuhan dan perubahan pada kemampuan
intelektual/mental seperti berpikir, penalaran dan pemahaman. Ini termasuk
akuisisi dan konsolidasi pengetahuan. Anak usia dini terpaku pada
pengalaman sosial emosional, bahasa" motorik, dan persepsi dan kemampuan
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untuk perkembangan kognitif. Semua ini selaras dengan hubungan antara
objek, tindakan, dan lingkungan fisik. Penelitian telah mengidentifikasi
berbagai kompetensi kognitif dan menggambarkan perkembangan yang luar
biasa dari perkembangan kognitif selama tahun-tahun pada anak usia dini.
Menurut para ahli aspek-aspek kognitif pada anak usia dini menurut
penelitian California Infant/Toddler Learning & Development Foundation
(www.cde.ca.gov) adalah :
a.

Hubungan sebab akibat
Pengetahuan ini membantu anak untuk lebih memahami sifat-sifat benda,
pola-pola perilaku manusia" dan hubungan antara peristiwa dan
konsekuensinya. Melalui pengembangan pemahaman sebab dan akibat,
anak membangun kemampuan mereka untuk memecahkan masalah,
untuk membuat prediksi, dan untuk memahami dampak dari perilaku
mereka pada orang lain atau pada suatu benda. Contohnya dalam
kehidupan sehari-hari ketika anak melihat mendung maka akan terjadi
hujan.

b.

Hubungan Spasial
Anak belajar tentang hubungan spasial dalam berbagai cara misalnya
mengeksplorasi objek dengan tangan mereka dengan cara meremasremas, melakukan pengamatan terhadap objek yang dilihat. Mereka
menghabiskan banyak wakfu mereka menjelajahi aspek fisik dan spasial
lingkungan yang ada disekitarnya, termasuk karakteristik, dan hubungan
antara orang, benda dan ruang fisik di sekitar mereka. Pengembangan
pemahaman tentang hubungan spasial meningkatkan pengetahuan anak
tentang bagaimana segala sesuatu bergerak dan masuk dalam ruang dan
sifat-sifat objek ke dalam tubuh mereka dan lingkungan fisik di sekitarnya.
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c.

Pemecahan Masalah
Anak menunjukkan tingkat kemampuan kognitif yang maksimal ketika
anak berhasil dalam memecahkan masalah. Anak akan berusaha untuk
memecahkan masalah yang dihadapi misalnya ketika anak sedang
bermain bola basket anak akan berusaha untuk memasukkan bola
tersebut ke dalam ring sampai berhasil, anak akan merasa puas jika sudah
berhasil memasukkan bola ke dalam ring basket. Anak memecahkan
masalah dengan cara yang bervariasi, termasuk secara fisik yang bekerja
pada

benda

menggunakan

skema

pembelajaran

yang

mereka

kembangkan, meniru solusi ditemukan oleh orang lain, dengan
menggunakan benda atau orang lain sebagai alat, dan menggunakan trial
and error.
d.

Imitasi
Imitasi secara luas dipahami sebagai cara yang ampuh untuk belajar,
dimana anak dapat belajar dengan cara melihat tentang objek tiruan yang
dibuat oleh guru. Kapasitas sangat awal untuk meniru membuat
permainan imitasi mungkin di mana orang dewasa menggambarkan
terjadinya gunung meletus dengan tanah liat yang di dalamnya diisi botol
dan air kemudian diberi pewarna dan soda sebagai magma dan cuka untuk
membuat magma tersebut keluar dari gunung yang diimitasi dari tanah
liat tersebut. Jenis interaksi dibangun dari waktu ke waktu sebagai
penambahan pengetahuan tentang gambaran ketika gunung meletus.
Sebuah penelitian modern telah menunjukkan imitasi menjadi mekanisme
alami belajar dan komunikasi yang layak berada di tengah panggung
dalam psikologi perkembangan.
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e.

Ingatan
Usia bukan satu-satunya penentu fungsi memori, semakin usia bertambah
bukan berarti anak mampu menyimpan informasi untuk waktu yang
cukup lama. Anak menunjukkan jangka panjang mengingat dengan baik
sebelum mereka mampu mengartikulasikan pengalaman masa lalu
mereka secara verbal.
Jumlah Rasa Jumlah akal mengacu pada konsep anak-anak angka dan
hubungan di antara konsep-konsep angka. Anak mampu menunjukkan
kemampuan untuk cepat dan akurat mengenali kuantitas dalam satu set
kecil dari obyek tanpa menghitung. Kemampuan ini disebut subitizing.
Sebagai pemahaman anakanak dan penggunaan bahasa meningkat,
mereka mulai berasimilasi bahasa berdasarkan pengetahuan angka untuk
pengetahuan nonverbal mereka jumlah dan kuantitas.

f.

Klasifikasi
Klasifikasi mengacu pada kemampuan anak untuk mengurutkan,
mengelompokkan, menghubungkan, dan memiliki harapan benda dan
orang sesuai dengan atribut mereka. Klasifikasi yang diberikan sebaiknya
untuk anak TK menggunakan satu ciri terlebih dahulu, jangan
menggunakan dua atau tiga ciri sekaligus. Ciri-ciri tersebut biasanya
berupa warna ukurn (besar-keci1, tinggi-rendah) bentuk, dan fungsi.

g.

Bermain Simbolik
Bermain simbolik adalah perilaku anak usia dini yang biasa disebut
"berpura-pura bermain, berpura-pura bermain, bermain fantasi atalu
imajinatif bermain. Berpikir representasional adalah komponen inti dari
bermain simbolik. Yaitu ketika anak bermain pura-pura sebagai dokter
yang sedang memeriksa pasiennya atau ketika anak berperan sebagai
guru yang sedang mengajar muridnya.
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h.

Pemeliharaan Perhatian
Pemeliharaan Perhatian telah digambarkan sebagai bentuk kognitif
pengaturan diri. Pemeliharaan perhatian memungkinkan anak untuk
mengumpulkan informasi, untuk mempertahankan pengalaman belajar,
mengamati, dan untuk memecahkan masalah. Anak menunjukkan
pemeliharaan perhatian ketika mereka bertemu dengan orang-orang, dan
hal yang mereka anggap menarik. Kemampuan untuk mempertahankan
perhatianlkonsentasi adalah keterampilan self-regulatory penting yang
terkait dengan pembelajaran.

i.

Pemahaman Rutinitas Perawatan Pribadi
Aktivitas perawatan pribadi adalah bagran rutin dari kehidupan seharihari seorang anak. Kemampuan anak berkembang untuk pemeliharaan
diri untuk memahami, dan berpartisipasi dalam rutinitas ini merupakan
aspek penting fungsi kognitif mereka, satu terkait dengan kemampuan
mereka untuk memahami hubungan mereka dengan orang lain,
kemampuan mereka untuk mengurus diri sendiri, dan keterampilan
mereka dalam partisipasi kelompok. Pada awalnya, anak merespon
tindakan orang dewasa selama rutinitas. Kemudian mereka mulai untuk
berpartisipasi lebih aktif. Memahami langkah-langkah dalam rutinitas
perawatan pribadi dan mengantisipasi langkah selanjutnya adalah
keterampilan yang berkaitan dengan dasar-dasar kognitif pemeliharaan
perhatian, imitasi, memori, sebab akibat, dan pemecahan masalah.
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Bahan Bacaan 3. Melakukan percobaan sederhana yang bersifat
eksploratif dan menyelidik melalui pembelajaran Sains di TK
a.

Sains untuk Anak TK
Sains merupakan disiplin ilmu yang mempelajari obyek alam dengan
metode ilmiah (Sund, 1989). Konsep dan batasan sains ditinjau dari sudut
anak menurut Carson (Ali Nugraha 2005: 14), berdasarkan hasil
pengamatannya terhadap perilaku anak-anak ketika berinteraksi dengan
berbagai obyek sains. Sains bagi anak-anak adalah sesuatu yang
ditemukan dan dianggap menarik serta memberi pengetahuan atau
merangsangnya untuk mengetahui dan menyelidikinya. Dengan batasan
tersebut objek sains oleh anak dapat ditemukan di lingkungan sekitar
anak, baik di rumah, di halaman, dan di sekolah.
Untuk anak TK, obyek tersebut meliputi benda-benda di sekitar anak dan
benda-benda yang sering menjadi perhatian anak. Air, udara, bunyi, api,
tanah, tumbuhan, hewan, dan dirinya sendiri merupakan obyek-obyek
sains yang sering menjadi perhatian anak. Berbagai gejala alam seperti
hujan, angin, petir, kebakaran, hewan yang beranak, tumbuhan yang
berbuah juga menarik bagi anak. Pengenalan sains Untuk Anak Usia Dini
lebih ditekankan pada proses daripada produk. Objek-objek sains ini
dipelajari dengan menggunakan metode ilmiah, anak dapat melakukan
observasi, eksplorasi, dan eksperimen secara sederhana. Menurut Slamet
Suyanto (2005:83) metode ilmiah dapat dilakukan oleh anak melalui
langkah-langkah sebagai berikut:
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1) Observasi
Melalui observasi anak berlatih menggunakan semua inderanya
untuk melakukan penginderaan terhadap herbagai benda" Didalam
observasi ini anak juga berlatih mengenal nama benda, mengamati
bagian-bagian, memberi nama bagian, serta fungsinya.
2) Menemukan masalah
Pada saat anak melakukan observasi anak akan menemukan masalah,
misalnya ketika anak melempar batu ke dalam sebuah kolam maka
batu itu akan menghilang dan ketika anak melihat sebuah daun jatuh
ke dalam kolam maka daun itu akan selalu berada diatas air terapung.
Dari kejadian tersebut anak akan bertanya mengapa batu yang jatuh
ke dalam kolam akan menghilang, berbeda dengan daun yang jatuh ke
dalam kolam akan selalu berada diatas air
3) Melakukan Percobaan
Dengan melihat kejadian pada saat anak melakukan observasi,
kemudian anak akan melakukan percobaan sederhana dan
melakukan praktik langsung sesuai dengan pengalaman yang pernah
ia lihat. Anak melakukan percobaan sederhana dengan menggunakan
ember yang kemudian diisi oleh air dan setelah itu anak akan
memasukkan batu dan daun secara bersamaan. Kemudian anak akan
mengamati hasil dari percobaan sederhana yang ia lakukan sendiri.
4) Menganalisis Data
Setelah anak melakukan percobaan sederhana yang dilakukan secara
langsung oleh anak, maka anak akan mendapatkan data atau hasil
pengamatan dari percobaan tersebut, Kemudian anak akan
menganalisis dan membuat hipotesis tentang eksperimen yang telah
dilihatnya.
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5) Mengambil Kesimpulan
Tahap yang terakhir setelah anak menganalisis data dan membuat
suatu hipotesis maka anak tersebut akan mengambil kesimpulan dari
percobaan sederhana dari pengamatan yang ia lakukan pada saat
percobaan. Misalnya pada percobaan diatas, anak akan mengambil
kesimpulan bahwa berat batu lebih besar dari pada berat daun. Oleh
karena itu batu akan menghilang jika dilempar ke dalam kolam
(tenggelam) dan daun akan selalu berada diatas permukaan air
(terapung).
b. Topik-Topik Sains di TK
Banyak topik yang dapat dipakai guru untuk mengenalkan sains kepada
anak TK. Namun demikian, topik-topik yang mudah diamati dan
menampilkan hubungan sebab-akibat secara langsung lebih disukai
anak daripada topik yang abstrak. Wolfinger (1994) mengidentifikasi
beberapa topik yang disukai anak sebagai berikut.
1) Mengenal gerak
Anak sangat senang bermain dengan benda-benda yang dapat
bergerak, seperti memutar, menggelinding, melenting, atau
melorot. Mobil-mobilan, berbagai macam bola, dan benda-benda
yang dapat menggelinding, dengan papan datar dan miring
merupakan permainan yang menyenangkan bagi anak.
2) Mengenal benda cair
Bermain dengan air merupakan salah satu kesenangan anak. Guru
dapat mengarahkan permainan tersebut agar anak dapat memiliki
berbagai pengalaman tentang air. Berbagai kegiatan bermain
dengan air seperti benda-benda yang tembus dan tidak tembus air,
tenggelam dan terapung, dan aliran air sangat disukai anak. Air
memiliki karakteristik yang unik. Dengan kegiatan sederhana anak
mengenal karakteristik air, seperti meneteskan air di koin,
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mencampur air dengan sabun, dan benda-benda lain yang larut dan
tidak larut dalam air. Minyak, alcohol, dan benda cair lainnya
memiliki sifat yang berbeda dengan air.
3) Tenggelam dan terapung
Kegiatan ini dapat dilakukan di kelas atau di luar kelas. Jika di kelas,
beri alas plastik dan koran agar air tidak membasahi tempat. Suruh
anak memakai rompi plastik agar tidak basah. Tujuan kegiatan ini
ialah agar memberi pengalaman kepada anak bahwa ada benda
yang tenggelam dan ada yang terapung di air. Anak sering mengira
benda yang berukuran kecil terapung dan yang besar tenggelam.
Anak akan melihat bahwa tenggelam atau terapung tidak
ditentukan oleh ukuran benda. Ajak anak mengubah bentuk benda
agar benda yang tenggelam dapat terapung.
4) Larut dan tidak larut
Sebagian benda larut dalam air dan sebagian lainnya tidak. Gula,
garam, dan warna pada teh larut dalam air sehingga akan
membentuk larutan. Jika larutan dibiarkan, maka tidak akan
membentuk endapan, kecuali jika airnya diuapkan semuanya.
Benda lain tidak larut dalam air, seperti tepung, pasir, dan minyak
goreng. Jika benda tersebut dicampur dalam air maka tidak
membentuk larutan, tetapi membentuk campuran. Campuran
kelihatan tidak homogen dan jika diendapkan akan terlihat adanya
endapan.
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5) Mengenal timbangan (neraca)
Neraca sangat baik untuk melatih anak menghubungkan sebabakibat karena hasilnya tampak secara langsung. Jika beban di satu
lengan timbangan ditambah, maka beban akan turun. Demikian
pula jika beban di geser menjauhi sumbu. Berbagai benda memiliki
massa jenis berbeda. Kapas dan spon memiliki massa jenis yang
lebih kecil di banding besi dan batu. Batu dan besi yang berukuran
lebih kecil lebih berat dibanding kapas atau spon saat ditimbang.
6) Bermain dengan gelembung sabun
Anak amat menyukai bermain dengan gelembung sabun. Dengan
menambahkan satu sendok gliserin pada 2 liter larutan sabun akan
diperoleh larutan sabun yang menakjubkan yang tidak mudah
pecah sehingga dapat digunakan untuk membentuk gelembung
raksasa, jendela kaca, atau bentuk lainnya dari busa.
7) Mencampur warna dan zat
Secara teoretis, warna terdiri atas warna primer dan warna
sekunder. Warna primer meliputi warna merah, kuing, dan biru.
Warna sekunder dibentuk dengan mencampur dua atau lebih
warna primer. Misalnya warna kuning dan biru dicampur dapat
menghasilkan warna hijau. Anak-anak senang bermain dengan
warna-warna tersebut.
8) Mengenal benda-benda lenting
Benda-benda dari karet pada umumnya memiliki kelenturan,
sehingga mampu melenting jika dijatuhkan atau dilempar.
Demikian pula benda dari karet yang diisi udara, seperti bola
basket, bola voli, dan bola plastik. Anak sangat senang bermain
dengan benda-benda tersebut.
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9) Bermain dengan udara
Udara tidak kelihatan, sehingga sulit bagi anak untuk mengenalnya.
Melalui berbagai kegiatan sederhana, guru dapat mengenalkan
udara untuk membantu anak menyadari bahwa udara itu ada,
meskipun tidak kelihatan. Berbagai kegiatan seperti balon roket,
roket dari soda kue, dan laying-layang merupakan kegiatan
menarik bagi anak yang terkait dengan udara.
10) Bermain dengan bayang-bayang
Bayang-bayang merupakan salah satu fenomena yang menarik dan
kadang menakutkan bagi anak. Mengenalkan bayang-bayang akan
membuat anak tidak merasa takut dengan bayang-bayang. Bayangbayang timbul jika ada cahaya yang mengenai benda. Ukuran
bayang-bayang dapat lebih besar, sama, atau lebih kecil dari
bendanya, tergantung posisi benda, sudut sinar, dan sumber
cahayanya.
11) Melakukan percobaan sederhana
Anak sangat antusias untuk melakukan percobaan dan ingin tahu
hasilnya.
Menanam biji, sebagian disiram air dan yang lain tidak, misalnya,
dapat dijadikan percobaan yang menarik bagi anak. Anak senang
mengamati bagaimana biji berkecambah dan tumbuh menjadi
tanaman baru. Anak mulai sadar bahwa tumbuhan memerlukan air
untuk tumbuh.
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12) Mengenal api dan pembakaran
Kegiatan yang menggunakan api harus dibawah pengamatan guru
secara langsung agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
Anak suka mengamati sesuatu yang terbakar dan perubahan benda
akibat terbakar. Anak akan menyadari ada benda yang mudah
terbakar dan ada pula yang sulit terbakar.
13) Mengenal es
Es bisa menjadi air dan air dapat menjadi es. Selanjutnya anak
mengenal bahwa es adalah air yang membeku. Proses tersebut
membantu anak mengenal asal mula suatu benda, suatu proses
menuju objek permanen (object permanency) dan hubungan sebabakibat. Es yang dimasukkan dalam gelas yang diisi air dingin dan
air panas akan mencair dalam waktu yang berbeda. Percobaan
sederhana tersebut melatih anak membuat hubungan logis antar
variabel.
14) Bermain dengan pasir
Bermain pasir dengan menggunakan berbagai kaleng atau takaran
akan membantu siswa memahami konservasi volume. Oleh karena
itu di TK sangat disarankan untuk memiliki bak pasir di mana anak
dapat bermain pasir. Anak TK suka sekali main dengan pasir
dengan cara membuat berbagai bentuk seperti rumah, jalan,
terowongan, dan istana, suatu kegiatan yang melatih kecerdasan
spatial.
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15) Bermain dengan bunyi
Bunyi terbentuk oleh udara yang bergetar oleh karena itu bunyi
dapat dibuat dengan cara menggetarkan udara, seperti memukul,
meniup, atau menggoyang benda. Anak-anak suka sekali bermain
dengan benda-benda yang mengeluarkan bunyi. Membuat peluit
sederhana dari sedotan minuman atau bermain dengan alat-alat
musik yang menimbulkan bunyi disukai anak-anak.
16) Bermain dengan magnet
Anak TK mungkin masih memandang magnet sebagai barang ajaib
(magis), tetapi mengenalkan fenomena kemagnetan tidak menjadi
persoalan. Anak senang sekali bermain dengan magnet dan
menguji benda-benda yang dapat menempel pada magnet.
Berikut ini merupakan contoh pengenalan sains pada anak usia dini
melalui permainan sains dengan melakukan percobaan secara sederhana,
diantaranya:
a. Pencampuran Warna
Alat dan Bahan:
1) Gelas Aqua (9 buah),
2) Air
3) Pewarna makanan merah, kuning dan biru
Langkah-langkah:
1) Isi 3 gelas aqua dengan air bening (tidak berwarna)
2) Teteskan pewarna merah ke dalam gelas pertama, kuning kedalam
gelas kedua dan biru kedalam gelas ketiga. Apa yang terjadi ?
3) Bagilah cairan berwarna merah, kuning, dan biru tadi masingmasing menjadi tiga.
4) Campurkan cairan merah dengan kuning, apa yang terjadi ?
5) Campurkan cairan merah dengan biru, apa yang terjadi ?
6) Campurkan cairan kuning dengan biru, apa yang terjadi ?
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7) Ajak

anak

mencoba

mempraktekkan

sendiri

permainan

pencampuran warna.
8) Ajak anak mengekpresikan temuannya secara lisan, beri pertanyaan
berikut ini: Warna apa yang kamu peroleh? Warna apa saja yang
kamu campur untuk memperoleh warna tersebut?

Gambar 9. Bermain Mencampur Warna
b. Benda Terapung dan Tenggelam.
Alat dan Bahan:
1) Ember
2) Toples transparan
3) Air
4) Berbagai benda dengan berbagai ukuran, seperti: daun basah dan
kering, batu, spon, ranting, kertas, tutup gelas plastic dan tutup
gelas logam
Langkah-langkah:
1) Ajak anak bermain dengan air dengan menaruh berbagai benda tadi
kedalam air.
2) Arahkan anak untuk menemukan benda-benda yang terapung,
melayang, dan tenggelam.
3) Arahkan agar anak mencoba bentuk benda dengan berbagai ukuran
dan jenis agar menyadari bahwa ukuran tidak menentukan
tenggelam atau terapung benda.
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4) Ajak anak mengekpresikan temuan secara lisan, beri pertanyaan
seperti berikut: Bagai mana posisi benda terapung, melayang, dan
tenggelam? Benda apa saja yang terapung? Benda apa saja
tenggelam? Apakah benda yang besar saja yang tenggelam? Apakah
ada benda yang berukuran kecil yang tenggelam?
c. Benda larut dan tidak larut
Alat dan Bahan:
1) Air, gelas aqua, pipet untuk pengaduk.
2) Tepung, gula pasir, kerikil, minyak goreng, dan garam.
Langkah-Langkah:
1) Guru memperlihatkan alat-alat dan bahan yang akan digunakan
untuk mengadakan percobaan.
2) Anak-anak mengamati apa yang terjadi bila guru memasukkan
bahan tertentu ke dalam gelas berisi air.
3) Anak mengamati perbedaan dan persamaan hasil campuran:
masukkan garam ke dalam gelas 1, kemudian pasir kedalam gelas
2. Adakah perbedaannya? apa perbedaanya? gelas berikutnya
masukkan gula pasir, lalu aduk. Bagai mana pengamatanmu?
Samakah hasilnya?
4)

Guru bersama siswa mendiskusikan hasil percobaan yang telah
dilakukan dengan menggunakan kata larut dan tidak larut.

5) Guru meminta anak mencoba dengan bahan lain yaitu tepung,
kerikil dan minyak goreng.
6) Beri kesempatan anak untuk melakukan sendiri mencampur
benda-benda tersebut dengan air dan mengetahui apa yang
terjadi.
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7) Ajak anak mengekpresikan temuannya secara lisan, beri
pertanyaan sebagai berikut: Benda apa saja yang larut dalam air ?
Benda apa saja yang tidak larut dalm air ?
8) Memberi contoh penerapan benda larut dan tidak larut dalam
kehidupan sehari-hari.
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PENGEMBANGAN PENILAIAN

A. Penilaian Perkembangan Kognitif Anak
Penilaian merupakan proses pengukuran terhadap hasil dari kegiatan belajar
anak. Penilaian kegiatan belajar di TK menggunakan pendekatan penilaian
autentik. Penilaian autentik 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 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 dan halus, serta
kesehatan fisik), sosial emosional, komunikasi (berbicara dan 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.
Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Kelompok Usia 4-6 tahun pada
lampiran 1 Permendikbud nomor 146 tahun 2014, dengan KD pengetahuan
dan keterampilan yang berkaitan langsung dengan lingkup perkembangan
kognitif adalah sebagai berikut:
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Tabel 5. Daftar Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar
Kompetensi Inti

Kompetensi Dasar

KI-3. Mengenali diri, keluarga,
teman, pendidik, lingkungan
sekitar,agama,teknologi, seni, dan
budaya di rumah, tempat bermain
dan satuan PAUD dengan cara:
mengamati dengan indera (melihat,
mendengar, menghidu, merasa,
meraba); menanya; mengumpulkan
informasi; menalar; dan
mengomunikasikan melalui kegiatan
bermain

KD 3.5 Mengetahui cara memecahkan
masalah sehari-hari dan berperilaku
kreatif

KI-4. Menunjukkan yang diketahui,
KD 4.5 Menyelesaikan masalah
dirasakan, dibutuhkan, dan dipikirkan sehari-hari secara kreatif
melalui bahasa, musik, gerakan, dan
karya secara produktif dan kreatif,
serta mencerminkan perilaku anak
berakhlak mulia

B. Tahapan Penilaian Perkembangan Kognitif Anak
1. 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 dengan menggunakan format
observasi
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Untuk menentukan status perkembangan anak pada akhir periode
penilaian berdasarkan empat skala penilaian, yaitu:
 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. Menentukan indikator penilaian sesuai dokumen RPPH
Sebelum melaksanakan pembelajaran, guru terlebih dahulu membuat
RPPH sesuai dengan tema yang telah ditetapkan. 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 satu periode tertentu, atau dapat pula dibuat per periode dengan
mencatat nama semua anak.
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a. Contoh ceklis per kelas
Tabel 5. Contoh ceklis per kelas
Kegiatan

: Percobaan Benda terapung dan tenggelam

Kelompok:……………………………………….Tanggal:……………………………
No. Indikator Penilaian
1.

2.

50

Mengambil alat dan bahan
berupa benda-benda untuk
melakukan uji coba, yaitu: daun
kering, daun basah, batu, spons,
paku, spon, ranting, kertas,tutup
gelas plastik,tutup gelas logam.
Memprediksi benda apa saja
yang terapung

3.

Memprediksi benda apa saja
yang tenggelam

4.

Mencoba memasukkan bendabenda ke dalam wadah berisi air

5.

Mengamati reaksi benda

6.

Menceritakan apa yang terjadi
setelah benda dimasukkan

7.

Mengelompokkan benda yang
dapat terapung

8.

Mengelompokkan benda yang
dapat tenggelam

9.

Mengetahui penyebab benda
bisa terapung

10.

Mengetahui penyebab benda
bisa tenggelam

11.

Memiliki inisiatif untuk mencari
benda lain yang digunakan
dalam uji coba

Adi Bona Citra Dani Dst.

b. Contoh ceklis per anak
Tabel 6. Contoh Ceklis per anak
Format Skala Capaian Perkembangan Harian
Kegiatan
: Percobaan Benda terapung dan tenggelam
Nama
: Adi
Kelompok : TK A
Minggu
:1
Bulan
: Mei 2019
No.
Indikator Penilaian
Tanggal

1.

2.

Mengambil alat dan bahan berupa bendabenda untuk melakukan uji coba, yaitu: daun
kering, daun basah, batu, spons, paku, spon,
ranting, kertas,tutup gelas plastik,tutup gelas
logam.
Memprediksi benda apa saja yang terapung

3.

Memprediksi benda apa saja yang tenggelam

4.

Mencoba memasukkan benda-benda ke
dalam wadah berisi air

5.

Mengamati reaksi benda

6.

Menceritakan apa yang terjadi setelah benda
dimasukkan

7.

Mengelompokkan
terapung

benda

yang

dapat

8.

Mengelompokkan
tenggelam

benda

yang

dapat

9.

Mengetahui penyebab benda bisa terapung

10.

Mengetahui penyebab benda bisa tenggelam

11.

Memiliki inisiatif untuk mencari benda lain
yang digunakan dalam uji coba
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c. Catatan Anekdot
Catatan anekdot digunakan untuk mencatat seluruh fakta, menceritakan
situasi yang terjadi, apa yang dilakukan dan dikatakan anak. Catatan
Anekdot digunakan untuk anak-anak yang menunjukkan perilaku yang
ekstrem baik yang sifatnya positif ataupun negatif.
Tabel 7. Contoh Catatan Anekdot
Nama Anak

Tempat

Waktu

Zaidan

Halaman

7.30

sekolah

Peristiwa/Perilaku
Zaidan

turun

dari

mobil

pengantar sekolah, kakinya
menghentak-hentak ke lantai
sambil

menangis

dan

berteriak.
Irsyad

Halaman

7.40

Sekolah

Irsyad mengambil bola
besar, melempar ke ring
bola, mengambilnya, dan
melemparkannya kembali
berulang-ulang.

Cintya

Area

8.00

keaksaraan

Cintya menggunting kertas
bergambar rumah-rumahan.
Ia

menempelkan

gambar

pada kolom yang bertuliskan
sesuai
Giovanni

Ruang Makan

9.00

Giovanni membuka bekalnya.
Ada nasi dengan sayur wortel
dan telur. Giovanni makan nasi
dan telur. Giovanni menutup
kotak bekalnya yang masih
berisi sayur wortel
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d. Hasil Karya Anak
Merupakan buah pikir anak yang dituangkan dalam bentuk karya nyata
melalui kemandirian atau kerjasama dengan kreatif, dapat berupa
pekerjaan tangan, karya seni atau tampilan anak. Contoh: gambar, lukisan,
lipatan, hasil kolase, hasil guntingan, tulisan/coretan-coretan, hasil
roncean, bangunan balok, tari, dan hasil prakarya.

Tabel 8. Contoh Hasil Karya Anak:
Hasil Karya Anak

Hasil Pengamatan

Tema “Istana Putri”

 Menggunakan balok unit,
setengah unit, segitiga,dan
setengah lingkaran.
 Balok unit dibuat berbentuk
lingkaran sesuai dengan
alas.
 Balok
setengah
unit
ditumpuk dalam 4 kolom.
 Ada segitiga pada bagian
atas bangunan vertical.
 Ada celah terbuka di antara
ujung lingkaran.
 Dua setengah lingkaran
digabung menjadi bulatan
dengan benda-benda kecil
di dalamnya.
 * Menggunakan asesoris
lain seperti gelas dan
cawan, meja, dan kursi.
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3. Mengisi Data kedalam Penilaian Perkembangan Anak
Format perkembangan digunakan untuk mencatat perkembangan
bulanan, juga digunakan untuk mencatat perkembangan anak selama
satu semester. Untuk mengisi kolom penilaian bulanan maupun hasil
akhir semester, guru perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a. Semua data yang diolah dijadikan bahan analisa
b. Apabila menggunakan guru sentra yang berarti guru sebagai tim,
maka penilaian ditetapkan secara bersama oleh semua guru yang
menangani anak, sedangkan pengisian laporan dilakukan oleh wali
c. Data capaian perkembangan anak pasti cukup banyak sehingga
dalan satu indikator bisa muncul data berulang-ulang dengan
tingkat pencapaian yang berbeda. Untuk menentukan pengisian
pada kolom capaian perkembangan, maka digunakan capaian
terbaik dengan pengertian kemampuan anak berkembang tersebut.
Contoh untuk kemampuan kemandirian anak: BB-MB-MB-BSHBSH-BSB, maka yang diambil BSB (Berkembang Sangat Baik)
artinya kemampuan anak berkembang kearah sangat baik.
4. Pelaporan
Pelaporan merupakan kegiatan mengkomunikasikan dan menjelaskan
hasil

penilaian

pendidik/

perkembangan anak.
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guru

tentang

pertumbuhan

dan

Tabel 9. Contoh laporan Pencapaian Perkembangan Anak
LAPORAN PENCAPAIAN PERKEMBANGAN ANAK
TRIWULAN PERTAMA TAHUN AJARAN 2019/2020
Nama Anak Didik : Adi
Nomor Induk:…………………
Usia
: 5-6 Tahun
Semester
: 1 (satu)
Pertumbuhan
1. Berat Badan : Selalu naik berada diatas garis kuning KMS
2. Tinggi Badan: Bertambah secara normal
3. Lingkar Kepala: Normal
4. Panca indera: Normal
Perkembangan
Perkembangan Kognitif
Pencapaian perkembangan kognitif ananda hingga akhir
triwulan ketiga ini berkembang sesuai harapan. Beberapa
perkembangan kognitif yang tercapai antara lain ananda mampu
menyelesaikan masalah sehari-hari secara kreatif. pada saat, menyusun
puzzle bagian-bagian anggota tubuh Ananda mampu menyusun puzzle
secara mandiri dan menyusun anggota bagian-bagian tubuh pada
tempatnya dengan benar. Ananda mampu menyajikan berbagai hasil karya
yang berhubungan dengan tema diriku dalam bentuk kolase dari manikmanik. Ananda juga mengenal lingkungan sosialnya, seperti pekerjaan
(profesi) yang menjadi pembahasan dalam tema triwulan pertama ini
tentang bagaimana bermain peran menjadi seorang dokter. Ananda
menyebutkan jenis pekerjaan lainnya seperti guru, nelayan, pedagang,
polisi, dll. Ananda mampu menghayati perannya sebagi dokter dan mampu
mengungkapkan nilai-nilai atau pesan yang terkandung dalam cerita
tersebut untuk diteladani. Selain itu Ananda juga mampu melakukan
kegiatan yang bersifat eksploratif dan menyelidik dengan melakukan
percobaan sederhana tentang benda terapung dan tenggelam. Ananda
mampu mengelompokkan benda-benda apa saja yang termasuk kedalam
benda terapung dan benda tenggelam.
Bandung, Juni 2019
Kepala Sekolah

Guru Wali
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Yuli Nuriani, M.Pd

Neti Susanti, S.Pd.

Komentar Orang Tua:
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
Bandung, Juni 2019

(Orang Tua/Wali)
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KESIMPULAN

Unit Pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan pasangan KD 3.5
Mengetahui cara memecahkan masalah sehari-hari dan berperilaku kreatif
dan 4.5 Menyelesaikan masalah sehari-hari secara kreatif. Berdasarkan KD
pengetahuan tersebut dikembangkan indicator pencapaian kompetensi
khususnya aspek perkembangan kognitif dengan mengacu kepadaTingkat
pencapaian

Perkembangan

Anak

kelompok

usia

4-6

tahun

pada

Permendikbud Nomor 137 tahun 2014. Kompetensi Dasar ini menuntut
Saudara sebagai pendidik untuk dapat membelajarkan kepada anak
bagaimana cara memecahkan masalah sehari-hari dan berperilaku kreatif
menggunakan pendekatan saintifik melalui berbagai permainan yang
merangsang anak untuk bersikap kreatif dalam menyelesaikan masalah.
Adapun KD keterampilan menuntut Saudara memfasilitasi anak berkreasi. Hal
ini berarti Saudara perlu memberikan ruang dan waktu kepada anak untuk
mengembangkan kreativitasnya.
Aktivitas pembelajaran berisi rincian alternatif kegiatan pembelajaran yang
dilakukan oleh guru dan anak untuk mencapai kompetensi yang diharapkan.
Topik yang dipelajari pada unit pembelajaran ini diantaranya, memecahkan
masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari, Melakukan percobaan
sederhana yang bersifat eksploratif dan menyelidik, serta memecahkan
masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari yang fleksibel dan diterima
sosial melalui pendekatan saintifik. Melalui pendekatan saintifik diharapkan
anak secara aktif dapat membangun kompetensi sikap, pengetahuan, dan
keterampilan melalui tahapan mengamati, menanya, mengumpulkan
informasi, menalar, dan mengomunikasikan. Pada saat pelaksanaan
pembelajaran anak dipandu oleh Lembar kerja Anak (LKPD) untuk
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mempermudah menguasai konsep yang diajarkan pada saat pembelajaran
dengan menggunakan metode eksperimen dan pemberian tugas.
Konten yang dikembangkan pada unit pembelajaran ini adalah merupakan
bagian dari aspek perkembangan kognitif memecahkan masalah sehari-hari
dan berperilaku kreatif, yang terdiri atas: 1). Masalah dan pemecahan masalah
dalam kehidupan sehari-hari; 2) Gejala sebab-akibat yang terkait dengan
dirinya; 3) Percobaan sederhana yang bersifat eksploratif dan menyelidik; 4)
pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang fleksibel dan diterima
social; dan 5) Menunjukkan sikap kreatif dalam menyelesaikan masalah.
Penilaian autentik dilakukan terhadap anak usia 4-6 tahun untuk mengetahui
sejauhmana ketercapaian aspek perkembangan kognitif anak dalam hal
memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Penilaian autentik
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 anak selama kurun waktu tertentu.
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UMPAN BALIK

Dalam rangka mengetahui pemahaman terhadap unit pembelajaran 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 10. Lembar Persepsi Pemahaman Unit Pembelajaran
No.

Aspek

Kriteria
1

1.

Memahami indikator yang telah dikembangkan
berdasarkan kompetensi dasar

2.

Memahami tahapan aktivitas pembelajaran
yang disajikan dengan baik

3.

Mampu dengan baik mengaplikasikan aktivitas
pembelajaran di dalam kelas

4.

Memahami dengan baik lembar kerja anak yang
dikembangkan

5.

Mampu melaksanakan dengan baik lembar
kerja anak yang dikembangkan

6.

Memahami konten secara menyeluruh dengan
baik

2

3

4

Jumlah
Jumlah Total
Keterangan:
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Skor Umpan Balik < 70 : Masih banyak yang belum dipahami, diantara konten,
cara membelajarkannya, mengembangkan penilaian dan melaksanakan
penilaian. Saudara perlu membaca ulang unit ini dan mendiskusikannya
dengan fasilitator di PKG (Pusat Kegiatan Gugus) sampai saudara
memahaminya.
Skor Umpan Balik 70-79: Masih ada yang belum dipahami dengan baik,
diantara konten, cara membelajarkan, mengembangkan penilaian dan
melaksanakan penilaian. Saudara perlu mendiskusikan bagian yang belum
dipahami dengan fasilitator atau teman lain di PKG.
Skor Umpan balik 80-89: Memahami konten, cara membelajarkan,
mengembangkan penilaian dan melaksanakan penilaian dengan baik.
Skor Umpan Balik > 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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PENUTUP

Unit-unit pembelajaran yang telah dikembangkan ini diharapkan dapat
menjadi acuan Saudara dalam meningkatkan ketercapaian 6 aspek
perkembangan anak usia 4-6 tahun, khususnya aspek perkembangan kognitif
dalam

memecahkan

masalah

dalam

kehidupan

sehari-hari

melalui

pendekatan saintifik. Saudara dapat membuat desain pembelajaran yang
disusun dalam bentuk RPPH dan menerapkannya di sekolah masing-masing.
Dalam rangka mencapai tujuan tersebut Saudara perlu memahami unit
pembelajaran ini dengan baik. Oleh karena itu unit pembelajaran ini perlu
dipelajari dan dikaji lebih lanjut oleh Saudara bersama guru-guru lainnya
dalam Program Peningkatan Kompetensi Pembelajaran (PKP) di KKG wilayah
masing-masing. Saudara bersama guru-guru lainnya perlu mengkaji dengan
baik semua komponen unit pembelajaran yang disajikan sehingga dapat
memudahkan Saudara mengimplementasikannya di kelas. Selain itu, saudara
dapat mengantisipasi kesulitan-kesulitan yang mungkin dihadapi.
Unit-unit pembelajaran dikembangkan agar memudahkan Saudara dalam
menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPPH). Hal ini karena
aktivitas pembelajaran yang disajikan merupakan acuan umum langkah
pembelajaran untuk mencapai masing-masing KD. Saudara perlu memerinci
aktivitas pembelajaran menjadi skenario di dalam RPP agar lebih mudah
diimplementasikan. Dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas,
anak dipandu dengan LKPD untuk memudahkan dalam memahami konsep
yang diajarkan, Saudara dapat memenuhi kebutuhan alat dan bahan yang
digunakan dengan bahan-bahan yang terdapat dilingkungan masing-masing
(kontekstual) dengan memanfaatkan bahan-bahan bekas menjadi alat
permainan edukatif. Begitu pula dalam mengalokasikan waktu pembelajaran,
saudara dapat menyesuaikannya. Selain itu, Saudara dapat mengadaptasi
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langkah pembelajaran yang disajikan di unit pembelajaran untuk
mengembangkan RPPH topik-topik lainnya.
Selama

mengimplementasikan

merefleksikan

dan

unit-unit

mengevaluasi

ini,

keefektifan,

Saudara

perlu

terus

keberhasilan

serta

permasalahannya. Permasalahan-permasalahan yang ditemukan dapat
langsung didiskusikan dengan guru lainnya, instruktur, kepala sekolah, serta
pengawas agar dapat dengan segera menemukan solusinya. Setiap
keberhasilan, permasalahan , dan solusi yang ditemukan selama pembelajaran
perlu Saudara tuliskan dalam bentuk karya tulis best practice atau lainnya.
Pada akhirnya, Saudara dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik, anak
mencapai hasil belajar yang optimal, sekaligus Saudara menghasilkan karya
tulis yang berguna bagi pengembangan keprofesian. Dalam rangka perbaikan
dan pengembangan unit-unit lainnya, Kami mengharapkan saran, masukan,
dan usulan penyempurnaan yang dapat disampaikan kepada tim penulis
melalui surat elektronik (e-mail).
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