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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 Pembelajaran Mengenal Tenologi Serhana 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.
Dalam

rangka

memudahkan

guru

mempelajari

konten

dan

cara

mengerjakannya, di dalam unit dimuat kompetensi dasar terkait yang memuat
target kompetensi dan indikator pencapaian kompetensi, bahan bacaan
tentang Mengenal Tenologi Sederhana di TK, deskripsi alternatif aktivitas
pembelajaran yang dapat digunakan guru untuk memfasilitasi pembelajaran,
dan bahan bacaan yang dapat dipelajari oleh guru. 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 pembelajaran
Mengenal Tenologi Serhana di TK.
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Akhirnya

Kritik

dan

saran

akan

sangat

kami

nantikan

untuk

menyempurnakan unit pembelajaran ini. Semoga unit Pembelajaran
mengenal teknologi sederhana di TK 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,
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KOMPETENSI DASAR
A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar 3.9
mengenal teknologi Peralatan Sederhana (peralatan rumah Tangga,
peralatan bermain, peralatan pertukangan, dll) dan Kompetensi 4.9
Menggunakan Teknologi Sederhana untuk menyelesaikan tugas dan
kegiatannya (peralatan rumah Tangga, peralatan peralatan bermain,
peralatan pertukangan, dll)
Kompetensi Dasar tersebut dapat dijabarkan menjadi beberapa target
kompetensi. Target kompetensi menjadi patokan penguasaan kompetensi
oleh anak. Target kompetensi pada kompetensi dasar ini dapat dilihat
pada Tabel 1.
Tabel 1. Kompetensi Dasar
NO

KOMPETENSI DASAR

TARGET KD

KELOMPOK

KD PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN
3.9

Mengenal teknologi

Menyebutkan teknologi

Peralatan Sederhana

Peralatan Sederhana

( peralatan rumah Tangga,

( peralatan rumah

peralatan bermain,

Tangga, peralatan

peralatan pertukangan, dll)

bermain, peralatan

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

pertukangan, dll)
4.9

Menggunakan Teknologi

Menggunakan Teknologi

Sederhana untuk

Sederhana untuk

menyelesaikan tugas dan

menyelesaikan tugas dan

kegiatannya (peralatan

kegiatannya (peralatan

rumah Tangga, peralatan

rumah Tangga, peralatan

bermain, peralatan

bermain, peralatan

pertukangan, dll

pertukangan, dll

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

3

Unit Pembelajaran
Mengenal Teknologi Sederhana di TK

B. Indikator Pencapaian Kompetensi Anak Usia 4-5 dan 5-6

Tahun
3.9.1 Menyebutkan teknologi peralatan sederhana
3.9.2 Menyebutkan aktivitas dalam teknologi sederhana
3.9.3 Menunjukkan hasil teknologi sederhana dengan menggunakan
berbagai media
3.9.4 Menggunakan Teknologi Sederhana untuk menyelesaikan tugas dan
kegiatannya

4

BAHAN PEMBELAJARAN
Bahan pembelajaran yang diuraikan di sini merupakan contoh panduan
pembelajaran yang dapat dimplementasikan oleh guru ketika akan
membelajarkan topik Mengenal Teknologi Sederhana di TK. Bahan
pembelajaran dikembangkan dengan prinsip berpusat pada peserta didik dan
berusaha

memfasilitasi

kemampuan

berpikir

tingkat

tinggi.

Bahan

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

A. Aktivitas Pembelajaran
Aktivitas pembelajaran berisi model alternatif kegiatan pembelajaran yang dapat
dilakukan guru membimbing anak dalam mengenal tenologi serhana di TK dengan
baik. Sebelum menguraikan aktivitas pembelajaran, terlebih dahulu disusun
desain aktivitas pembelajaran yang dapat dilihat pada Tabel 3.
Berdasarkan Tabel 3, dapat terlihat aktivitas pembelajaran untuk mencapai
masing-masing indikator yang telah ditetapkan, yang dapat dicapai. Aktivitas
pembelajaran

akan

diuraikan

lebih

rinci.

Pengembangan

skenario

pembelajaran mengacu pada kriteria yang ditetapkan. Berikut ini rincian
aktivitas pembelajaran:
Tabel 2. Desain Aktivitas Pembelajaran
Indikator
Pencapaian
Kompetensi
Menyebutkan
peralatan
teknologi
sederhana
(Peralatan rumah
tangga)

Aktivitas
Pembelajaran
Menyebutkan
peralatan
teknologi
sederhana

Metode
Pemberian
tugas

Tujuan
1. Mengenalkan
peralatan
teknologi
sederhana
2. Mengembangkan
kreativitas anak

Media

Penilaian

1. Gambar
peralatan
rumah
tangga
2. Kertas
gambar

Penugasan
dan hasil
karya
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Indikator
Pencapaian
Kompetensi
Mengenali bahanbahan
pembuatan
tehnologi
sederhana

Aktivitas
Pembelajaran

Metode

Tujuan

Media

Penilaian

Mengenali
Bahan-bahan
pembuatan
teknologi
sederhana

Pemberian
tugas /
praktek
langsung

1. Untuk
mengetahui
cara pembuatan
teknologi
sederhana

Peralatan
sederhana

Hasil karya

Mengenali bahanbahan pembuatan
tehnologi
sederhana

bahan-bahan
pembuatan
tehnologi
sederhana

- Demonstrasi /

Peralatan
sederhana

Unjuk kerja

Membuat alat-alat
teknologi
sederhana (misal:
baling-baling,
pesawatpesawatan,
keretakeretaapian,
mobil-mobilan,
telepon-teleponan
dengan benang)
Melakukan proses
kerja sesuai
dengan
prosedurnya
(misal: membuat
teh dimulai dari
menyediakan air
panas, teh, gula,
dan gelas)

Membuat
1. Demonstrasi
telepon2. Pemberian
tugas/praktek
teleponan
langsung
dengan benang)

1. Untuk
mengetahui
fungsi dari
teknologi
peralatan
sederhana
2. Untuk
mengetahui
manfaat
teknologi
sederhana
1. membuat
peralatan
teknologi
sederhana

1. benang
2. kaleng

Hasil Karya

membuat teh
1.Demonstrasi/
praktik
dimulai dari
langsung
menyediakan air
2.
Pemberian
panas, teh, gula,
tugas
dan gelas)

1. Melatih cara
melakukan
proses kerja
sesuai dengan
prosedur

1.
2.
3.
4.

Unjuk kerja

praktik
langsung

- Pemberian
tugas

gelas
air
teh
gula

Aktivitas Pembelajaran 1: Menyebutkan peralatan teknologi sederhana
(Peralatan rumah tangga)
Aktifitas pembelajaran ini membahas tentang materi menyebutkan peralatan
teknologi sederhana (Peralatan rumah tangga) yang dapat dimanfaatkan
sebagai sumber belajar di Taman Kanak-kanak. Sebagai contoh, akan dibahas
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bagaimana menyebutkan peralatan teknologi sederhana (Peralatan rumah
tangga) yang dapat dilakukan dalam pembelajaran di Taman Kanak-kanak.
Metode pembelajaran yang dapat digunakan adalah dengan metode
pembelajaran demonstrasi dan pemberian tugas/ praktek langsung dalam
pembelajaran anak usia dini dengan topik menyebutkan peralatan teknologi
sederhana (Peralatan rumah tangga).
Tujuan Aktivitas Pembelajaran:
Setelah melakukan aktivitas menyebutkan peralatan teknologi sederhana,
diharapkan anak dengan bimbingan guru mampu:
o Memberikan pengetahuan dan keterampilan mengenai berbagai benda
dan alat yang biasa digunakan anak atau keluarganya sehari-hari
termasuk ke dalam pengetahuan tentang teknologi. Pengetahuan
teknologi mencakup nama benda, bagian-bagian benda, fungsi, cara
menggunakan secara tepat, dan cara merawat.
o Memberikan kesempatan anak untuk bereksplorasi dengan berbagai
alat dan bahan main berupa benda-benda bermuatan teknologi
sederhana sehingga anak dapat membangun pengetahuannya sendiri
dengan pendekatan saintifik,
o

Menggunakan alat- alat tersebut sebagai alat permainan edukatif
secara benar

Indikator :
o Menyebutkan peralatan teknologi sederhana.
Media, Alat dan Bahan yang digunakan:
o Alat dan benda yang dimaksud dapat berupa peralatan sekolah,
perabot rumah tangga, perkakas kerja, peralatan elektronik, barangbarang bekas pakai, cara menyusun benda berdasarkan seriasi
ukuran, warna.
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Apa yang akan Anda lakukan:
1. Menyediakan alat dan bahan yang menunjang pengamatan, misalnya
panci, sendok, piring, gelas dll.
2. Menjelaskan peralatan sederhana
3. Membagikan peralatan sederhana kepa anak
4. Meminta Anak untuk menyebutkan alat yang dipilih
5.

Meminta Anak untuk menyebutkan keguanaannya

Gambar 1. : Peralatan Eletronika (sumber)
https://mashable.com/2018/09/05/best-deals-kitchenaid-apple-ipad-imac-sandisk-instant-pot/

Gambar 2: Peralatan Dapur (sumber)
http://stpaulopenstreets.org/uploads/2019/04/kitchen-supplies-kitchenutensils-kitchen-store-soho-new-york.jpg
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Aktivitas Pembelajaran 2: Mengenali Bahan-bahan pembuatan teknologi
sederhana
Aktifitas pembelajaran ini membahas tentang materi mengenali Bahan-bahan
pembuatan teknologi sederhana yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber
belajar di Taman Kanak-kanak. Sebagai contoh, akan dibahas bagaimana
mengenali Bahan-bahan pembuatan teknologi sederhana yang dapat
dilakukan dalam pembelajaran di Taman Kanak-kanak.
Metode pembelajaran yang dapat digunakan adalah dengan metode
pembelajaran pemberian tugas/ praktek langsung dalam pembelajaran anak
usia dini dengan topik mengenali bahan-bahan pembuatan teknologi
sederhana.
Tujuan Aktivitas Pembelajaran:
Setelah melakukan aktivitas mengenali bahan-bahan pembuatan teknologi
sederhana, diharapkan anak dengan bimbingan guru mampu:
o Anak mampu mengenal teknologi sederhana
Indikator :
o Mengenali bahan-bahan pembuatan tehnologi sederhana.
Media, Alat dan Bahan :
o Bola, kertas, gunting, gambar mobil, gambar televisi, gambar kompor,
kotak (box)
Apa yang akan Anda Lakukan:
1. Menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan
2. Memperlihatkan hasil yang sudah jadi
3. Menjelaskan cara membuat alat teknologi sederhana
4. Menginstruksikan Anak untuk melaksanakan mencoba
5. Memberikan dorongan bimbingan dan motivasi pada anak
6. Menginstruksikan Anak memajangkan hasil karya
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Gambar 3: bahan barang bekas (sumber)
http://benikids.com.br/sacolinha-surpresa/

Gambar 4: cara membuat mobil-mobilan dari botol plastik
(sumber) http://gurukreatif.com/membuat-mobil-kreatif-dari-botolbekas/
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Aktivitas Pembelajaran 3: Membuat telepon-teleponan dengan benang
Aktifitas pembelajaran ini membahas tentang membuat telepon-teleponan
dengan benang. Berikut ini merupakan contoh aktivitas pembelajaran dalam
memantulkan membuat telepon-teleponan dengan benang. Pelaksanaan
aktifitas pembelajaran menggunakan metode pembelajaran demonstrasi dan
pemberian tugas/ praktek langsung.
Tujuan Aktivitas Pembelajaran:
Setelah melakukan aktivitas membuat telepon-teleponan dengan benang,
diharapkan anak dengan bimbingan guru mampu:
o Membuat peralatan teknologi sederhana
Indikator :
o Membuat alat-alat teknologi sederhana (misal: baling-baling, pesawatpesawatan, kereta-keretaapian, mobil-mobilan, telepon-teleponan
dengan benang).
Media, Alat dan Bahan :
o 2 buah kaleng bekas (bekas susu cair)
o Benang nilon
o Paku.
Apa yang Anda Lakukan:
1. Siapkan dua kaleng bekas susu cair dan benang nilon (sebaiknya jangan
terlalu panjang agar getaran benang dan gelombang bunyi dapat
merambat dengan baik).
2. Buang 1 bagian dasar kaleng, dan dasar kaleng yang satunya lagi
dilubangi dengan paku kecil di bagian tengahnya.
3. Masukkan benang ke lubang, kemudian ikat-kan benang tersebut dari
dalam kaleng (tujuannya agar ikatan itu tersangkut di lubang sehingga
benang menyatu dengan kalengnya).
4. Ulang lagi langkah ke-3 (sebelumnya) pada kaleng kedua.
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5. Telepon mainan siap digunakan.
Cara memainkannya:
Agar telepon mainan dapat berfungsi dengan baik, ikuti petunjuk cara
memainkannya di bawah ini.
1. Guru meninstruksikan dua anak untuk memainkan telepon yang sudah
Anda buat
2. Masing-masing kedua anak memegang dan menarik benang pada
kalengnya sendiri (menjauh)
3. Usahakan agar benar tidak terlalu kendur agar rambatan gelombang
bunyi bisa maksimal di dengar melalui telepon.
4. Kedua anak segera mempraktikkannya.

Gambar 5: Bermain Telepon-teleponan (sumber)
https://www.ecosystemforkids.com/teach-children-how-to-make-a-tin-telephone.html

Aktivitas Pembelajaran 4: membuat teh dimulai dari menyediakan air
panas, teh, gula, dan gelas)
Aktifitas pembelajaran ini membahas tentang materi membuat teh dimulai
dari menyediakan air panas, teh, gula, dan gelas) yang dapat dimanfaatkan
sebagai sumber belajar di Taman Kanak-kanak. Sebagai contoh, akan dibahas
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bagaimana membuat teh dimulai dari menyediakan air panas, teh, gula, dan
gelas) yang dapat dilakukan dalam pembelajaran di Taman Kanak-kanak.
Metode pembelajaran yang dapat digunakan adalah dengan metode
demonstrasi dan pemberian tugas dalam pembelajaran anak usia dini dengan
topik membuat teh dimulai dari menyediakan air panas, teh, gula, dan gelas).
Adapun langkah-langkah ialah sebagai berikut:
Tujuan Aktivitas Pembelajaran:
Setelah melakukan aktivitas membuat teh dimulai dari menyediakan air
panas, teh, gula, dan gelas), diharapkan anak dengan bimbingan guru mampu:
o Membuat teh dimulai dari menyediakan air panas, teh, gula, dan gelas
Indikator :
o Melakukan proses kerja sesuai dengan prosedurnya (misal: membuat
teh dimulai dari menyediakan air panas, teh, gula, dan gelas).
Media, Alat dan Bahan :
1.
2.
3.
4.

gelas
air
teh
gula

Apa yang Anda Lakukan:
1. Bercerita tentang pentingnya minuman bagi tubuh
2. Bercerita tentang asal minuman teh
3. Mengenalkan kegiatan dan aturan yang digunakan dalam membuat minuman teh
4. Memperagakan gerakan minum (dengan gelas, botol dll)
5. Mengelompokkan jenis – jenis minuman
6. Menghubungkan gambar dengan kartu kata
7. Mencari perbedaan dua benda (jenis minuman)
8. Mempraktekkan dan menunjukkan hasil karyanya
9. Penguatan pengetahuan yang didapat anak
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Gambar 6: Membuat Teh (sumber)
https://rmol.id/images/berita/thumb/2018/10/thumb_105693_01
534318102018_teh-celup-sariwangi.jpg

B. Lembar Kerja Anak
Lembar kerja
Lembar kerja yang baik haruslah sederhana namun menarik. Melalui
sebuah lembar kerja, anak-anak didik akan belajar banyak hal sesuai
dengan tingkat kemampuan mereka. Tingkat kemampuan anak tentu
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berbeda, sesuai dengan perkembangan usia mereka. Misalnya anak-anak
didik yang masih duduk di bangku TK A, akan mewarnai gambar gajah,
karena gambar gajah sangat sederhana. Sedangkan anak-anak yang duduk
di bangku TK B, akan mewarnai gambar ular yang memiliki motif kulit,
sehingga terasa lebih sulit.
Lembar Kerja 1
Tema : Peralatan teknologi sederhana (Peralatan rumah tangga)
Indikator: Menyebutkan peralatan teknologi sederhana
PERALATAN TEKNOLOGI SEDERHANA (PERALATAN RUMAH TANGGA)
Berilah tanda V pada Peralatan rumah tangga dan tanda X yang
bukan peralatan

V

X
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Lembar Kerja 2
Tema : Membuat telepon-teleponan dengan benang
Indikator: Membuat peralatan teknologi sederhana

MEMBUAT TELEPON-TELEPONAN DENGAN BENANG
Lingkarilah alat yang diperlukan dalam membuat telepon-teleponan
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C. Bahan Bacaan
Bahan Bacaan 1: Hasil Teknologi Sederhana Anak TK
Istilah teknologi sudah tidak asing lagi bagi kita. Perkembangan zaman
membuat

manusia

terus

berinovasi

dalam

menciptakan

suatu

teknologi, dimana teknologi tersebut dibuat untuk memudahkan manusia
dalam melakukan suatu pekerjaan. Hal ini penting bagi awal anak karena pada
usia dinilah otak individu berkembang sangat pesat, bahkan hasil penelitian
menyatakan bahwa perkembangannya mencapai hingga lebih dari 50%. Usia
dini adalah fase fundamental bagi perkembangan individu yang disebut juga
sebagai golden age atau usia emas. Pengalaman-pengalaman yang dijalani
anak mungkin akan membentuk pengalaman yang akan dibawa seumur
hidupnya. Implikasinya pada bidang usia dini adalah diperlukan langkah yang
tepat (signifikan dan strategis) untuk membekali anak sejak usia dini. Upaya
yang akan diambil akan dianggap semakin strategis jika dikaitkan dengan
anggapan bahwa anak dalah praktisi masa depan. Dialah yang akan mengisi
baik atau buruknya hari esok. Artinya, keberhasilan membina anak sejak dini
merupakan kesuksesan bagi masa depan anak. sebaliknya, kegagalan dalam
memberikan pembinaan, pendidikan, pengasuhan, dan perlakuan akan
menjadi bencana bagi kehidupan anak di masa yang akan datang (Ali Nugraha,
2005).
Teknologi juga berkembang pada masa globalisasi ini juga sangatlah cepat.
Berbagai hasil-hasil teknologi yang sangat canggih dan memudah muncul di
kehidupan manusia. Banyak

yang diberikan karena kemunculan hasil

teknologi ini. Namun, hasil teknologi ini juga memiliki bahaya dan dampak
negatif yang dapat ditimbulkan apabila digunakan secara berlebihan dan tidak
sesuai

dengan

penggunaan

sewajarnya.

Jika

manusia

tidak

bisa

mengendalikan diri dan orang lain dalam penggunaan hasil teknologi, manusia
bisa menjadi budak teknologi.
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Hasil teknologi tersebut juga perlu diperkenalkan kepada anak usia anak TK.
Banyak manfaat yang akan didapat oleh anak yang dapat memanfaatkan
teknologi secara tepat. Pendidik dan orangtua bisa menstimulasi secara tepat
menggunakan hasil teknologi bisa jadi di masa yang akan datang anak bisa
membuat hasil teknologi itu sendiri. Pendidik dan orangtua harus selalu
mengawasi anak agar tidak menjadi kecanduan atau menjadi budak teknologi.
Hasil teknologi yang ada di sekitar anak sangatlah banyak dan bervariasi.
Pendidik dan orangtua bertugas untuk mengenalkan hasil teknologi ini
beserta cara penggunaan dan bahayanya. Hasil teknologi yang diperkenalkan
apda anak, antara lain listrik, baterai, kalkulator, komputer/laptop, setrika,
radio, telepon/handphone, televisi, mainan elektronik, kulkas, dan lain
sebagainya. Anak mungkin sudah bisa menggunakan beberapa hasil teknologi
tersebut namun pendidik dan orangtua harus selalu mengawasi anak ketika
menggunakan hasil teknologi.
1. Pengertian Teknologi dan Hasil Teknologi
Pengertian teknologi dalam arti ini dapat diketahui melalui barang-barang,
benda-benda, atau alat-alat yang berhasil dibuat oleh manusia untuk
memudahkan dan menggampangkan realisasi hidupnya di dalam dunia. Hal
mana juga memperlihatkan tentang wujud dari karya cipta dan karya seni.
Dari sini muncullah istilah “teknologi”, yang berarti ilmu yang mempelajari
tentang

“techne”

manusia.

Tetapi

pemahaman

seperti

itu

baru

memperlihatkan satu segi saja dari kandungan kata “teknologi”. Teknologi
sebenarnya lebih dari sekedar penciptaan barang, benda atau alat dari
manusia selaku homo technicus atau homo faber. Teknologi bahkan telah
menjadi suatu sistem atau struktur dalam eksistensi manusia di dalam
dunia.
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Teknologi tidak lagi sekedar suatu hasil dari daya cipta yang ada dalam
kemampuan dan keunggulan manusia, tetapi ia bahkan telah menjadi suatu
“daya pencipta” yang berdiri di luar kemampuan manusia, yang pada
gilirannya kemudian membentuk dan menciptakan suatu kelompok
manusia yang lain.
Keilmuan yang mempelajari dan mengembangkan dari kemampuan suatu
rekayasa dengan langkah dan teknik tertentu dalam suatu bidang.
Teknologi merupakan aplikasi ilmu untuk mengembangkan mesin dan
prosedur agar memperluas dan memperbaiki kondisi manusia atau paling
tidak memperbaiki efisiensi manusia pada beberapa aspek.
Tujuan hasil teknologi dimaksudkan untuk mempermudah manusia agar
dapat hidup lebih nyaman. Hasil teknologi banyak ragamnya dari yang
sederhana sampai yang rumit. Hasil – hasil teknologi itu antara lain : motor,
mobil, pesawat, kereta api, kalkulator, radio, telepon/handphone, listrik,
komputer, internet, mainan elektronik, baterai, setrika, kulkas, televisi, dan
masih banyak lagi hasil-hasil teknologi di sekitar kita.
2. Pengenalan Hasil-Hasil Teknologi pada Anak Usia Dini
Hasil teknologi perlu dikenalkan pada anak. secara langsung dan tidak
langsung anak akan berhadapan dengan berbagai hasil teknologi. Oleh
karena itu, pengetahuan hasil teknologi menjadi sangat penting agar kelak
anak dapat beradaptasi dangan berbagai macam hasil teknologi, memiliki
apresiasi terhadap hasil teknologi, dan pada akhirnya kelak mampu
mengembangkan hasil teknologi.
Upaya pengenalan teknologi dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja,
mulai dari teknologi yang dangat sederhana sampai teknologi yang canggih.
misalnya, pengenalan hasil teknologi guru dapat menghadirkan mesin ketik
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manual di kelas. Masukkan secarik kertas dan berikan contoh bagaimana
cara menggunakan mesin ketik tersebut. Dalam waktu satu minggu
mungkin hampir semua anak di kelas akan mencobanya.
Semua hasil teknologi yang dapat diperkenalkan di rumah atau di kelas.
Senter, kalkulator, setrika, radio. Televisi dan komputer merupakan contoh
hasil teknologi yang dapat diperkenalkan pada anak. Hal ini bertujuan agar
anak dapat mengetahui fungsi, bahaya dan cara penggunaannya.
Keingintahuan anak bisa saja membongkar hasil teknologi di luar
pengawasan orangtua. akibatnya hasil teknologi tersebut rusak. Pernah ada
kasus anak memegang bagian belakang televisi dan mendapatkan bahwa
bagian televisi tersebut panas. Persepsi anak, televisi tersebut terlalu panas
dan akan terbakar. Ia kemudian mengambil air dan menyiramnyakannya
dengan harapan televisi tersebut menjadi dingin dan tidak terbakar. Hal itu
bukan

salah

anak,

melainkan

kesalahan

orangtua

yang

tidak

memperkenalkan televisi sebagai hasil teknologi kepada anak .
Guru tidak akan semua hasil teknolgi dapat dihadirkan di kelas, tetapi ada
pula yang bisa diperkenalkan di sekitar sekolah. Bengkel sepeda, sepeda
motor, mobil, pabrik, tempat penggilingan padi, ekskalator, lift, kereta api,
dan pesawat terbang merupakan hasil teknolgi yang dapat dijumpai di luar
kelas. Semua hasil teknologi yang ada di sekitar sekolah yang bermanfaat
untuk belajar anak hendaknya dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran.
Oleh karena itu, sekolah hendaknya menjalin kerjasama yang baik dengan
berbagai instusi di masyarakat semi berhasilnya pembelajaran anak.
Semua hasil teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan
pembelajaran anak usia dini. Ada pula alat mainan yang merupakan hasil
teknologi, seperti mobil mainan termasuk tamiya, crush gear, dan mobil
mainan dengan remote control sangat disukai anak. begitu pula komputer,
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laptop, CD/DVD player, televisi, telepon/handphone, dan play station
termasuk hasil teknologi yang menyajikan permainan yang disukai anak
(Slamet Suyanto, 2005). Berikut beberapa hasil teknologi beserta manfaat
dan bahayanya (jika ada).
a. Listrik
Listrik merupakan sumber energi yang disalurkan melalui kabel. Arus
listrik timbul karena muatan listrik mengalir dari saluran positif ke saluran
negatif. Sejak adanya listrik itulah mulai bermunculan alat-alat bantu yang
menggunakan listrik sebagai penggeraknya, yang mampu mempermudah
pekerjaan manusia. Alat-alat bantu itu seiring dengan perkembangannya
juga semakin modern dan canggih. Arus listrik mampu diubah menjadi
energi gerak, seperti pada kipas angin, menjadi energi panas pada setrika,
energi dingin pada AC dan kulkas, dan lain sebagainya.
Kegunaan listrik dalam kehidupan sehari-hari sangat banyak seperti
memudah kan kita melakukan kegiatan kita sehari-hari,dan lagi dapat
memudah kan kita menggunakan alat-alat elektronik seperti TV, kulkas,
kipas angin, komputer, dan masih banyak lagi, karena benda-benda
elektronik yang sebutkan tadi tidak dapat berfungsi kalau tidak ada listrik.
Tapi listrik juga punya kerugian bagi kehidupan sehari-hari seperti saat
pemadaman listrik otomatis pekerjaan yang memanfaatkan listrik manjadi
tidak berfungsi, misalnya di tempat fotocopy saat listrik padam otomatis
usaha mereka tertutup untuk sementara.
b. Baterai
Baterai merupakan alat elektro kimia yang dibuat untuk mensuplai listrik
ke sistem starter mesin, sistem pengapian, lampu-lampu dan komponen
kelistrikan lainnya. Alat ini menyimpan listrik dalam bentuk energi kimia,
yang dikeluarkannya bila diperlukan dan mensuplainya ke masing-masing
sistem kelistrikan atau alat yang memerlukannya.
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Baterai terdiri dari tiga komponen penting, yaitu:
1. batang karbon sebagai anoda (kutub positif baterai)
2. seng (Zn) sebagai katoda (kutub negatif baterai)
3. pasta sebagai elektrolit (penghantar)
Baterai yang beredar di pasaran saat ini sangat beragam dan terus
berkembang, baik bentuk maupun fungsinya. Dalam hubungannya dengan
hasil elektronik, baterai yang banyak digunakan adalah jenis baterai rumah
tangga. Baterai ini terutama digunakan untuk menggerakkan peralatan
kecil seperti lampu senter, radio, komputer laptop, mainan, ponsel, dan
portable lainnya.
Umumnya baterai rumah tangga berukuran kecil dan mudah dibeli secara
eceran. Baterai ini akan menghasilkan listrik 1,5 V dan banyak digunakan
untuk peralatan rumah tangga berukuran kecil, misalnya lampu senter atau
radio mini. Dari segi bentuknya, baterai ada yang berbentuk tabung atau
kotak
Baterai juga dapat dikelompokan menjadi 2 jenis yaitu:
1. baterai primer yaitu baterai yang hanya digunakan satu kali, dan
setelah habis tidak dapat diisi ulang. Contoh baterai ini adalah baterai
jam tangan
2. baterai sekunder yaitu baterai yang bisa digunakan berkali kali dengan
mengisi kembali muatannya, apabila telah habis energinya setelah
dipakai. Contohnya seperti yang biasa terdapat pada telepon genggam.
c. Mainan Elektronik
Mainan elektronik adalah salah satu mainan anak yang sangat diminati saat
ini seperti, Play Station, Game Online, Game Komputer, dan game-game
yang ada di handphone maupun ipad. Selain itu contoh mainan elektronik
lain seperti robot-robotan, mobil-mobilan Remote control, game boy.
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Dampak negatif mainan elektronik diantaranya: kebiasaan berlama-lama di
depan komputer untuk anak

dini dapat merusak gerakan mata,

menghambat kemampuan bersosialisasi dengan teman, membuat anak
enggan bergerak, tidak melatih motorik kasar anak. Padahal, di usia anakanak, mereka butuh berada di dunia nyata bukan dunia maya.
d. Kalkulator
Menurut Wikipedia, mesin hitung atau kalkulator adalah alat untuk
menghitung

dari

perhitungan

sederhana

seperti

penjumlahan,

pengurangan, perkalian dan pembagian sampai kepada kalkulator sains
yang dapat menghitung rumus matematika tertentu. Namun, jika anak terus
dibiasakan memakai kalkulator, anak akan bergantung pada kalkulator dan
tidak mau berpikir.
e. Radio
Radio adalah teknologi yang digunakan untuk pengiriman sinyal dengan
cara modulasi dan radiasi elektromagnetik (gelombang elektromagnetik).
Gelombang ini melintas dan merambat lewat udara dan bisa juga merambat
lewat ruang angkasa yang hampa udara, karena gelombang ini tidak
memerlukan medium pengangkut (seperti molekul udara).
Cara kerja radio sebagai berikut. Sinyal radio dipancarkan menggunakan
gelombang pembawa. Gelombang radio merupakan bagian dari spektrum
elektromagnetik. Gelombang radio dengan panjang gelombang paling
panjang dipantulkan oleh lapisan udara yang berada tinggi dalam atmosfer
Bumi, disebut ionosfer. Dengan cara ini, pesan lewat radio dapat
dipantulkan sehingga mencapai jarak yang amat jauh. Pemancar radio
mengubah, atau melakukan modulasi gelombangradio agar dapat
menyampaikan informasi. Dalam radio AM, ketinggian dari gelombang
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pembawa diubah-ubah menurut suara yang ditangkap oleh mikrofon.
Dalam radio FM, frekuensi atau jarak antara puncak radio yang diubah.
Pesawat penerima radio menangkap sinyal ini, memperkuat dan kemudian
mengartikannya. Bila sinyal itu lemah, radio AM dapat mengeluarkan bunyi
gemerisik, itulah sebabnya radio ini digantikan oleh radio FM yang
penerimaannya jauh lebih jernih .
f. Handphone (HP)
Telepon genggam (disingkat telgam) seringnya disebut handphone
(disingkat HP) atau disebut pula sebagai telepon selular (disingkat ponsel)
adalah perangkat telekomunikasi telepon konvensional saluran tetap,
namun dapat dibawa ke mana-mana (portabel, mobile) dan tidak perlu
disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel (nirkabel;
wireless). Saat ini Indonesia mempunyai dua jaringan telepon nirkabel
yaitu sistem GSM (Global System for Mobile Telecommunications) dan
sistem CDMA (Code Division Multiple Access) (Yolanda, 2011).
g. Laptop
Laptop atau komputer jinjing adalah komputer bergerak yang berukuran
relatif kecil dan ringan, beratnya berkisar dari 1-6 kg, tergantung ukuran,
bahan, dan spesifikasi laptop tersebut. Sumber daya laptop berasal dari
baterai atau adaptor A/C yang dapat digunakan untuk mengisi ulang baterai
dan menyalakan laptop itu sendiri. Baterai laptop pada umumnya dapat
bertahan sekitar 1 hingga 6 jam sebelum akhirnya habis, tergantung dari
cara pemakaian, spesifikasi, dan ukuran baterai. Laptop terkadang disebut
juga dengan komputer notebook atau notebook saja (Wikipedia).
Sebagai komputer pribadi, laptop memiliki fungsi yang sama dengan
komputer destop (desktop computers) pada umumnya. Komponen yang
terdapat di dalamnya sama persis dengan komponen pada dekstop, hanya
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saja ukurannya diperkecil, dijadikan lebih ringan, lebih tidak panas, dan
lebih hemat daya .
Komputer jinjing kebanyakan menggunakan layar LCD (Liquid Crystal
Display) berukuran 10 inci hingga 17 inci tergantung dari ukuran laptop itu
sendiri. Selain itu, papan ketik yang terdapat pada laptop juga kadangkadang dilengkapi dengan papan sentuh yang berfungsi sebagai
“pengganti” mouse .
Bahaya laptop sebagai berikut. (1) Radiasi gelombang elektromagnetik, dan
dalam jangka waktu yang panjang dapat menyebabkan pusing, mual, sakit
kepala, dan lain-lain. (2) Dermatitis (kulit yang berubah warna kecoklatan,
berbintik dan menyakitkan) terjadi ketika pengguna menggunakan laptop
terlalu lama memangku laptop. (3) Nyeri pada punggung, pundak, dan
leher.
h. Internet
Menurut tata bahasa internet berasal dari bahasa Yunani “inter” yang
berarti “antara”. Sementara itu menurut situs Wikipedia, internet
merupakan singkatan dari interconnection-networking yang merupakan
sistem jaringan yang menghubungkan tiap-tiap komputer secara global di
seluruh penjuru dunia. Komputer yang terhubung ke internet akan
memiliki kemampuan melakukan pertukaran data dengan sangat cepat.
Menurut Ety Setya (2010), dunia internet semakin berarti bagi anak-anak.
Internet memungkinkan anak mengambil dan mengolah ilmu pengetahuan
ataupun informasi dari situs-situs yang dikunjunginya tanpa adanya
batasan jarak dan waktu. Selain itu, internet juga dapat dimanfaatkan untuk
memupuk semangat belajar secara mandiri pada anak, misalnya dengan
memanfaatkan software yang menarik untuk menggugah minat anak
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belajar. Isi atau materi pelajaran yang menarik diharapkan dapat
menciptakan suasana belajar yang penuh dengan kegembiraan.
i. Aplikasi
Aplikasi berasal dari kata application yaitu bentuk benda dari kata kerja to
apply yang dalam bahasa Indonesia berarti pengolah. Secara istilah, aplikasi
komputer adalah suatu subkelas perangkat lunak komputer yang
menggunakan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas
yang diinginkan pemakai. Contoh utama perangkat lunak aplikasi adalah
program pengolah kata, lembar kerja, dan pemutar media .
Manfaat aplikasi komputer pada anak usia dini (Karina Muliawati, 2010) yaitu
pembelajaran melalui CD interaktif yang diterapkan pada anak usia dini
tentunya dapat menstimulasi beberapa kecerdasan. Misalnya kecerdasan
kognitif yaitu dengan bertambahnya pengetahuan anak dan kemampuan anak
dalam memahami sesuatu. Kecerdasan bahasa, yaitu dapat dilihat dari
bertambahnya kosa kata anak. Hal lain yang dapat dikembangkan dari
pembelajaran

melalui

komputer

bagi

anak

adalah

stimulasi

bagi

perkembangan antara kordinasi mata dengan ketepatan gerak tangan. Secara
tidak langsung pembelajaran melalui komputer juga menstimulasi bagi
perkembangan motorik halus anak khususnya daya rangsang pada anak agar
anak dapat melatih kemampuan berfikir untuk lebih kreatif, mengenal
manfaat teknologi terutama dalam penggunaan komputer. Manfaat yang dapat
diperoleh adalah penggunaan perangkat lunak pendidikan seperti programprogram pengetahuan dasar membaca, berhitung, sejarah, geografi, dan
sebagainya. Tambahan pula, kini perangkat pendidikan ini kini juga diramu
dengan unsur hiburan (entertainment) yang sesuai dengan materi, sehingga
anak semakin suka.
Sedangkan, bahaya dari internet adalah kecenderungan munculnya
‘kecanduan’ anak pada komputer. Kecanduan bermain komputer ditengarai
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memicu anak menjadi malas menulis, menggambar atau pun melakukan
aktivitas sosial. (sumber: http://engineeringtown.com/)
Bahan Bacaan 2: Pendekatan Saintifik
Pendekatan saintifi k adalah salah satu pendekatan dalam membangun cara
berpikir agar anak memiliki kemampuan berpikir yang diperoleh melalui
proses mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar dan
mengomunikasikan hasil pemikirannya. Pendekatan saintifi k akan
memperkaya pengalaman belajar anak.
Hal ini didasarkan pada pemikiran Piaget yang mengatakan bahwa “Anak
belajar dengan cara membangun pengetahuannya sendiri melalui pengalaman
yang diperolehnya”. Vygotsky berpendapat bahwa “Lingkungan, termasuk
anak lain atau orang dewasa dan media sangat membantu anak dalam belajar
untuk memperkaya pengalaman anak”. Untuk itu, kurikulum 2013 PAUD
mengusung cara belajar anak agar memiliki kompetensi sikap, pengetahuan
dan keterampilan yang merupakan proses hasil penyelidikan (investigasi)
anak terhadap lingkungannya.
Penanaman sikap dibangun melalui pembiasaan (habituasi) dan keteladanan
(modeling). Pengembangan pengetahuan dan keterampilan dapat dilakukan
melalui pendekatan saintifik (penanaman sikap pada anak usia dini secara
lebih detail dijelaskan dalam “Pedoman Penanaman Sikap”).
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Pelaksanaan aktifitas pembelajarannya menggunakan pendekatan
saintifik dijelaskan tahap demi tahap seperti berikut ini :
1. Mengamati
Mengamati berarti kegiatan menggunakan semua indera (penglihatan,
pendengaran, penghiduan, peraba, dan pengecap) untuk mengenali suatu
benda yang diamatinya. Semakin banyak indera yang digunakan dalam
proses mengamati maka semakin banyak informasi yang diterima dan
diproses dalam otak anak. Guru berperan sebagai pengamat dan
pendukung/fasilitator bukan sebagai instruktur.
Proses mengamati penting untuk membangun pengetahuan awal anak
tentang suatu benda atau kejadian. Guru dapat menuliskan disertai
gambar sederhana tentang pengetahuan yang sudah disebutkan anak tadi.
Proses mengamati juga untuk membangun minat anak mengetahui lebih
banyak tentang sesuatu yang diamatinya.
2. Mengumpulkan informasi:
a. Mengumpulkan informasi/ data merupakan proses mencari jawaban
dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan anak ditahap menanya.
b. Mengumpulkan data dapat dilakukan berulang-ulang di pijakan awal
sebelum bermain (pembukaan) setiap hari dengan cara yang berbeda.
c. Mengumpulkan data dapat berasal dari berbagai sumber, baik manusia,
buku, film, mengunjungi tempat atau internet.
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3. Menalar
Proses menalar untuk anak usia dini menghubungkan atau mencocokkan
pengetahuan yang sudah dimilikinya dengan pengalaman baru yang
didapatkannya.
4. Mengomunikasikan
Mengomunikasikan adalah proses penguatan pengetahuan/keterampilan
baru yang didapatkan anak. Mengomunikasikan dapat dilakukan dengan
berbagai cara, misalnya bahasa lisan, gerakan, hasil karya. Kalimat yang
sering dilontarkan anak, misalnya: “Bu guru aku tahu, kalau …….” Biasanya
anak menyampaikannya dengan cara menunjukkan karyanya. “Bu
guru…aku sudah membuat….”Itu kalimat yang sering disampaikan
anak.Dukungan guru yang tepat akan menguatkan pemahaman anak
terhadap konsep atau pengetahuannya, proses berpikir kritis dan
kreatifnya terus tumbuh. Sebaliknya bila guru mengabaikan pendapat
anak atau menyalahkannya maka keinginan untuk mencari tahu dan
mencoba hal baru menjadi hilang.
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Dukungan guru saat anak mengomunikasikan karyanya adalah perhatian
yang tulus.“Bu guru lihat…aku sudah membuat….” contoh celoteh anak.
tanggapan guru: “oya.. Bisa kamu ceritakan kepada ibu guru..?”
Untuk penguatan, guru dapat menyatakan: Kamu berhasil menyelesaikan
tugasmu dengan baik, apakah kamu mau melanjutkan dengan menambah
beberapa ide lain pada karyamu, membuat karya lain lagi atau mencoba
kegiatan main yang lain..?
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PENGEMBANGAN PENILAIAN
A. Penilaian mengenai pembelajaran mengenal teknologi sederhana di
Taman Kanak-kanak.
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 yg
sesungguhnya.

Penilaian

berkelanjutandan

dikalukan

menyeluruh

yang

secara
mencakup

sistematis,

terukur,

pertumbuhan

dan

perkembangan yang telah dicapai oleh anak selama kurun waktu tertentu.
Lingkup penilaian mencakup pertumbuhan dan perkembangan anak.
Penilaian perkembangan mencakup berbagai informasi yg berhubungan
bertambahnya fungsi psikis anak, yaiutu 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 yg menjadi area penilaian mengarah pada tercapainya
Kompetensi Inti yg menjadi Standar Tingkat Pencapainan perkembangan
Anak.
Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar kelompok usia 4 – 6 taghun pada
lampiran Permendikbud nomor 146 tahun 2014, dengan KD pengetahuan
dan Keterampilan yg berkaitan langsung dengan lingkup perkembangan
Kognitif adala sbb:
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Tabel 3. Lingkup Perkembangan Kognitif

KOMPETENSI INTI

KOMPETENSI DASAR

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

3.9 Mengenal teknologi sederhana
(peralatan rumah tangga,
peralatan bermain, peralatan
pertukangan, dll)

Menunjukkan yang diketahui,
dirasakan, dibutuhkan, dan
dipikirkan melalui bahasa, musik,
gerakan, dan karya secara hasiltif
dan kreatif, serta mencerminkan
perilaku anak berakhlak mulia

4.9. Menggunakan teknologi
sederhana untuk
menyelesaikan tugas dan
kegiatannya (peralatan
rumah tangga, peralatan
bermain, peralatan
pertukangan, dll)

B. Tahapan Penilaian mengenal teknologi sederhana di TK
1. Lakukan Proses Pengamatan Terhadap Anak
Saat anak meelakukan berbagai kegiatan, guru dapat mengamati
segala hal yang dilakuakn anak atau pun diucaapkan anak,termasuk
ekpresi wajah, gerakan, dan karya anak.

Dalam melakukan

pengamatan, guru perlu pencatan sebagai bukti sekaligus pengingat
terhap segala hal yang diamatinya. Teknik yg digunakan dalam
melakukan pencatatan, berupa :
a.

Ceklis
Untuk melakukan status perkembangan anak pada akhir
periode penilaian berdasarkan 4 skala penilaian:
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BB = artinya belum 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 dengan harapan: bila anak sudah
dapat melakukannya secara mandiri dan konsisten tanpa
harus diingatkan atau dicontohkan oleh guru;
BSB = artinya berkembang sangat bai: bila anak sudah dapat
melakukannya secara mandiri dan sudah dapat membantu
temannya yg belaum mencapai kemampuan sesuai dengan
indikator yang diharapkan.
2. Menetapkan indikator penilaian sesuai dokumen RPPH
Sebelum melaksanakan pembelajaran, guru terlebih dahulu
membuat perencanaan pembelajaran sesuai dengan tema yang
telah ditetapka. Pada RPPH tersebut telah ditentukan rancangan
penilaian yang akan dilakukan.

RPPH membuat indikator

pencapaian perkembangan yang disesuaikan dengan IPK yang telah
kita susun sebelumnya yang selanjutnya akan dijadikan instrumen
penilaian dalam bentuk ceklis. Ceklis dapat dibuat peranak dalam
satu periode terntentu, atau dapat pula dibuat perperode dengan
mencatat snam semua anak.
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Contoh ceklis perkelas
Tabel 4.: contoh ceklis perkelas
Kelompok…………………………tanggal:…………………………….
No. Indikator Penilaian
1.
Terbiasa mengucapkan rasa sukur
terhadap ciptaan Tuhan
2
Berdoa sebelum dan sesudah
belajar
3
Menyebutkan peralatan teknologi
sederhana
(Peralatan
rumah
tangga)
4.
Mengenali bahan-bahan pembuatan
tehnologi sederhana
5.
Mengenali bahan-bahan pembuatan
tehnologi sederhana
6.
Membuat alat-alat teknologi
sederhana
8.
Melakukan proses kerja sesuai
dengan prosedurnya
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Hardi
BSH
MB
MB

BSH
BSH
BSH
MB

Boma NUNU DODO dst

Contoh Ceklis peranak
Tabel 5. Contoh ceklis peranak
Format Skala Capaian Perkembangan Harian
Nama`

: Hardi

Kelompok: TK A

Minggu

:1

Bulan

No.
1.
2
3
4.
5.
6.

8.

: Mei 2019

Indikator Penilaian

Tanggal

6 mei
Terbiasa mengucapkan rasa sukur BSH
terhadap ciptaan Tuhan
Berdoa sebelum dan sesudah belajar MB
Menyebutkan peralatan teknologi
sederhana (Peralatan rumah tangga)
Mengenali bahan-bahan pembuatan
tehnologi sederhana
Mengenali bahan-bahan pembuatan
tehnologi sederhana
Membuat
alat-alat
teknologi
sederhana
Melakukan proses kerja sesuai
dengan prosedurnya
Menyebutkan peralatan teknologi
sederhana (Peralatan rumah tangga)

MB
BSH
BSH
BSH
BSH
MB

3. Mengisi Data kedalam Penilaian Perkembangan Anak
Setelah semua data di analisis langkah selanjutnya semua data
dimasukan kedalam format penilaian perkembangan anak. Format
perkembangan digunakan untuk mencatat perkembangan bulanan,
juga digunakan untuk mencatat perkembangan anak selama satu
semester. Untuk mengisi kolom peneilaian bulanan dan hasil ahir
semester, guru perlu memperhatikan hal-hal sbb;
a. Semua data yang diolah dijadikan bahan analisis
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b. Apabila menggunakan guru sentra yang berarti guru sebagai tim,
penilaian ditetapkan secara bersama oleh semua guru yang
menangani anak, sedangkan pengisisan laporan oleh guru wali.
c. 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 kepamampuan anak berkembang tersebut.
Contoh untuk kemampuan kemandirian anak: BB-MB-MB-BSHBSH-BSH diambil BSB (berkembang Sangat Baik) artinya
kemampuan anak berkembang kearah sangat baik
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KESIMPULAN
Program

pengembangan

keprofesian

berkelanjutan

(PKB)

melalui

peningkatan kompetensi pembelajaran (PKP) Berbasis zonasi taman kanakkanak. Hal ini didasarkan pada ketentuan yang terdapat pada pasal 9 ayat 3
permendikbud Nomor 157 tahun 2014. Secara teoritis dan empiris
keberadaan Program pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB)
melalui peningkatan kompetensi pembelajaran (PKP) Berbasis zonasi taman
kanak-kanak merujuk pada pandangan dan pendapat para ahli pendidikan
bahwa: “Penyelenggaraan layanan pendidikan untuk peserta didik tidak hanya
menitikberatkan pada ketidakmampuannya tetapi harus memperhitungkan
kompetensi yang masih mungkin dikembangkan.”
Program

pengembangan

keprofesian

berkelanjutan

(PKB)

melalui

peningkatan kompetensi pembelajaran (PKP) Berbasis zonasi taman kanakkanak merupakan upaya pendidikan yang diberikan secara khusus, karena
pada umumnya anak harus dibimbing dalam mengembangkan interaksi,
komunikasi, dan perilaku sosial.
Program pengembangan ini bukan sebagai mata pelajaran, tetapi merupakan
serangkaian kegiatan dan latihan yang di lakukan secara terus menerus.
Kurikulum Pendidikan anak TK memberikan penekanan bahwa program
tersebut dilakukan sebagai bentuk konpensasi atau penguatan yang
diperlukan oleh anak di TK dengan tujuan untuk meningkatkan akses dalam
mengikuti pendidikan dan pembelajaran yang lebih optimal. Program ini
bukan mata pelajaran, tetapi wajib diberikan kepada anak.

37

Unit Pembelajaran
Mengenal Teknologi Sederhana di TK

Unit Pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar 3.9 dan
4.9 tentang Mengenal Teknologi Sederhana di TK yaitu : “Mampu mengenal
teknologi sederhana (peralatan rumah tangga, peralatan bermain, peralatan
pertukangan, dll) dengan baik”, dan “Mampu menggunakan teknologi
sederhana untuk menyelesaikan tugas dan kegiatannya (peralatan rumah
tangga, peralatan bermain, peralatan pertukang-an, dll. KD 3.9 dan KD 4.9 yang
menjadi acuan materi dan aktivitas pembelajaran pada unit pembelajaran ini.
Dengan demikian, secara praktis dan
pembelajaran ini

diharapkan akan memudahkan layanan pembelajaran

program untuk anak TK.
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UMPAN BALIK
Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran mengenal teknologi sederhana di
TK, silahkan Anda isi beberapa pertanyaan berikut ini sebagai bentuk umpan
balik.
Lembar Persepsi Pemahaman Unit

No

Kriteria

Aspek

1

2

3

4

1.

Memahami dengan baik semua indikator
yang telah dikembangkan di unit ini.
2
Mampu menghubungkan konten dengan
fenomena kehidupan sehari-hari.
3
Memhammi dengan baik bahwa aktivitas
pembelajaran
yang
disusun
dapat
menggambarkann kompetensi anak.
4
Memahami dengan baik tahapan urutan
aktivitas pembelajaran yang disajikan.
5
Mampu dengan baik mengaplikasikan
aktivitas pembelajaran di dalam kelas.
6
Memahami dengan baik lembar penilaiann
yang akan digunakan
8
Memahami konten secara menyuluh
dengan baik.
9
Memahami prosedur penyusunan lembar
penilaian sesuai indikator
10. Memahami cara pengolahan dan penskoran
nilai pengembangan perilaku anak TK.
Jumlah
Jumlah Total

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

Pedoman Penskoran
Skor = Jumlah Total X 100
40
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Keterangan Umpan Balik
Skor
< 70

70-79

80-89
> 90

40

Umpan Balik
: Masih banyak yang belum dipahami, di antara konten, cara
membelajarkannya,
mengembangkan
penilaian
dan
melaksanakan penilaian. Anda perlu membaca ulang unit ini
dan mendiskusikannya dengan dengan fasilitator sampai Anda
memahaminya.
: Masih ada yang belum dipahami dengan baik, di antara konten,
cara
membelajarkan,
mengembangkan
penilain
dan
melaksanakan penilaian. Anda perlu mendiskusikan bagian
yang belum dipahami dengan fasilitator atau teman lain.
:
Memahami konten, cara membelajarkan, mengembangkan
penilaian dan melaksanakan penilaian dengan baik.
:
Memahami konten, cara membelajarkan, mengembangkan
penilaian dan melaksanakan penilaian dengan sangat baik.
Saudara dapat menjadi fasilitator bagi teman-teman lain untuk
membelajarkan unit ini.
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