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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.   Latar Belakang 

Program pendidikan anak usia dini direncanakan, dikembangkan, dikelola 

dan dievaluasi dengan model dan pendekatan yang sangat khusus disesuaikan 

dengan karakteristik subyek didiknya dalam hal ini anak. 

Program pendidikan anak yang dirancang secara khusus ini tentu 

membutuhkan pemahaman yang luas dan utuh dari para guru sehingga kesalahan-

kesalahan yang sering terjadi misalnya guru menganggap bahwa program 

pendidikan untuk siapa saja intinya sama, tidak tejadi lagi. 

Penerapan program pendidikan yang bersifat khusus pada anak, akan 

berpengaruh pula terhadap tuntutan pemahaman guru untuk melihat proses 

pendidikan pada anak sebagai suatu sistem yang didalamnya terdiri dari berbagai 

unsur yang saling terkait. Memahami proses pendidikan anak sebagai sebuah 

sistem merupakan kerangka berpikir yang menyeluruh sehingga guru akan dapat 

melihat secara lebih luas apa dan bagaimana faktor-faktor yang berperan dalam 

mekanisme pendidikan anak usia dini. 

Peran guru sebagai fasilitator dalam pelaksanaan pendidikan untuk anak 

usia dini harus mampu memberikan kemudahan kepada anak untuk memperlajari 

berbagai hal yang terdapat dalam lingkungannya. 

Seperti kita ketahui bahwa anak usia dini memiliki rasa ingin tahu dan 

sikap antusias yang kuat terhadap segala sesuatu serta memiliki cukup bertualang 
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serta minat yang kuat untuk mengobservasi lingkungan, hal ini juga diungkapkan 

oleh Solehuddin (2CDO;46) bahwa ras ingin tahu dan sikap antusias yang kuat 

terhadap segala sesuatu merupakan ciri anak usia dini. 

Apabila guru memahami dan menguasai berbagai hal yang berkaitan 

dengan sumber belajar lingkungan ini, maka akan lebih mempermudah didalam 

kemampuan anak usia dini tersebut karena lingkungan menyajikan berbagai hal 

yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan belajar anak. Dengan demikian guru 

harus memiliki kemampuan memahami dan menguasai lingkungan sebagai 

sumber belajar untuk anak usia dini. 

 

B.   Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah peran guru dalam mengembangkan model-model 

pembelajaran di taman kanak-kanak. 

2. Kegiatan-kegiatan yang dapat mengembangkan model-model 

pembelajaran di taman kanak-kanak. 

3. Cara guru  dalam mengembangkan model-model pembelajaran di 

taman kanak-kanak. 

 

C.   Tujuan Penulisan 

Untuk mengetahui atau untuk lebih mengetahui peran guru dalam 

mengembangkan model-model pembelajaran di taman kanak-kanak, mengetahui 

atau membantu anak didik mengembangkan berbagai potensi baik psikis dan  fisik 

yang meliputi moral dan nilai-nilai agama, sosial emosional, kognitif, bahasa fisik 

atau motorik, kemandirian dan seni untuk siap memasuki pendidikan dasar. 



3 

Mengetahui kegiatan-kegitan yang dapat mengembangkan model-model 

pembelajaran di taman kanak-kanak. Dan mengetahui cara guru dalam 

mengembangkan model-model pembelajaran di taman kanak-kanak. 

 

D.   Manfaat Penulisan 

1.  Manfaat Teoritis : 

 Dengan mengetahui peranan guru dalam mengembangkan model-model 

pembelajaran di taman kanak-kanak, diharapkan dapat digunakan untuk 

mengembangkan teori model-model pembelajaran di taman kanak-kanak 

terutama pada anak usia dini 

2.  Manfaat Praktis : 

a).  Memberikan masukkan atau informasi kepada guru tentang 

peranan guru dalam mengembangkan model-model pembelajaran 

di taman kanak-kanak. 

b).  Menambah pengetahuan kepada pendidik atau guru tentang 

mengembangkan model-model pembelajaran di tman kanak-

kanak. 

c).  Dengan adanya peranan guru dalam mengembangkan model-

model pembelajaran di tman kanak-kanak ini, diharapkan para 

guru atau pendidik menyiapkan anak didiknya untuk memasuki 

pendidikan dasar. 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 
A.   Konsep Pembelajaran Di Taman Kanak-Kanak 

Pembelajaran pada anak usia dini merupakan proses interaksi antara anak, 

orang tua, atau orang dewasa lainnyadalam suatu lingkungan untuk mencapai 

tugas perkembangan interaksi yang dibangun tersebutmerupakan faktor yang 

mempengaruhi tercapainya tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Hal ini 

disebabkan interkasi tersebut mencerminkan satu hubungan dimana anak akan 

memperoleh pengalaman yang bermakna, sehingga proses belajar dapat 

berlangsung dengan lancar. Menurut Vigotsky dan G. Berk, 1994:)? Berpendapat 

bahwa pengalaman interkasi sosial merupakan hal yang penting bagi 

perkembangan proses berpikir anak. Aktivitas mental yang tinggi pada anak dapat 

terbentuk melalui interaksi dengan orang lain. 

Pembelajaran akan menjadi pengalaman yang bermakna bagi anak jika ia 

dapat melakukan sesuatu atas lingkungannya. Dalam hal ini dapat dikatakan 

bahwa pembelajaran merupakan kesempatan bagi anak untuk mengkreasi dan 

memanipulasi objek atau ide. Green Berg (1994) berpendapat bahwa anak akan 

terlibat dalam belajar secara lebih intensif jika ia membangun sesuatu daripada  

sekedar melakukan atau menirukan sesuatu yang dibangun oleh orang lain. Ia 

melukiskan bahwa pembelajaran dapat efektif jika anak dapat belajar melalui 

bekerja, bermain dan hidup bersama dengan lingkungannya. 

Pada hakekatnya anak belajar sambil bermain. Oleh karena itu 

pembelajaran pada anak usia dini pada dasarnya adalah bermain. Sesuai dengan 
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karakter anak usia dini yang bersifat aktif dalam melakukan berbagai eksplorasi 

terhadap lingkungannya, maka aktivitas bermain merupakan bagian dari proses 

pembelajaran. Pembelajaran diarahkan pada pengembangan dan penyempurnaan 

potensi kemampuan yang dinilai seperti kemampuan berbahasa, sosio-emosional, 

motorik dan intelektual. Untuk itu pembelajaran pada usia ini harus dirancang 

agar anak tidak merasa terbebani dalam mencapai tugas perkembangannya. Agar 

suasana belajar tidak memberikan beban dan membosankan anak, suasana belajar 

perlu dibuat secara alami, hangat dan menyenangkan. 

 

B.   Konsep Pengembang Model-Model Pembelajaran di Taman 

Kanak-Kanak. 

Model diartikan sebagai kerangka konseptual yang digunakan sebagai 

pedoman dalam melakukan suatu kegiatan. Model ini merupakan rancangan yang 

global dan komprehensif dalam mengembangkan ketrampilan motorik atau usia 

dini. 

Model program pengembangan ketrampilan motorik anak usia dini adalah 

suatu upaya untuk memberikan perlakuan tertentu secara sistematis dalam 

kegiatan yang memperlihatkan interaksi antara kematangan makhluk dengan 

lingkungannya pada masa anak usia dini. Pada anak usia dini, perkembangan 

motorik merupakan perubahan kemampuan yang melibatkan berbagai aspek 

perilaku dan ketrampilan motoriknya. Aspek perilaku dan perkembangan motorik 

saling mempengaruhi satu sama lain. 
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Prinsip program pengembangan ketrampilan motorik anak usia dini adalah 

terjadinya suatu perubahan baik fisik maupun psikis sesuai dengan pertumbuhan 

perkembangannya.  
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BAB III 

METODE DAN SISTEMATIKA  

PENULISAN 

 

A.    Metode Penulisan 

1.  Spesifikasi penulisan. 

Tugas akhir ini ditulis dalam bentuk deskripsi. Adapun yang dibahas 

adalah peranan guru dalam mengembangkan model-model 

Pembelajaran di Taman Kanak-Kanak, bagaimanakah peran guru 

dalam mengembangkan model-model Pembelajaran di Taman Kanak-

Kanak, kegiatan-kegiatan yang dapat mengembangkan model-model 

Pembelajaran di Taman Kanak-Kanak, cara guru dalam 

mengembangkan model-model Pembelajaran di Taman Kanak-Kanak. 

2.  Metode Pengumpulan Data. 

Pengumpulan data ini dibuat melalui Study Pustaka. Adapun sumber-

sumber yang digunakan antara lain: Buku Bacaan, contoh Makalah 

Tugas Akhir, Buku Ajar Depdikbud. 

 

B.   Sistematika Penulisan 

BAB I  :  Pendahuluan. 

Didalam bab ini memuat empat hal pokok yang mencakup : 

latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, dan 

manfaat penulisan. 
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BAB II :  Tinjauan Pustaka 

Kajian teoritik, teori-teori yang digunakan sebagai dasar dalam 

membahas masalah konsep Pembelajaran di Taman Kanak-

Kanak dan konsep mengembangkan model-model 

Pembelajaran di Taman Kanak-Kanak. 

BAB III : Metode dan Sistematika Penulisan. 

A. Metode Penulisan. 

B. Sistematika Penulisan. 

BAB IV : Pembahasan. 

A. Bagaimanakah perann guru dalam mengembangkan model-

model Pembelajaran di Taman Kanak-Kanak. 

B. Kegiatan-kegiatan yang dapat mengembangkan model-

model Pembelajaran di Taman Kanak-Kanak. 

C. Cara guru dalam mengembangkan model-model 

Pembelajaran di Taman Kanak-Kanak. 

BAB V : Penutup. 

A. Kesimpulan. 

B. Saran. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

A.   Peran Guru Dalam Mengembangkan Model-Model 

Pembelajaran di Taman Kanak-Kanak. 

Mengembangkan model-model Pembelajaran konsep gerak disini 

adalahmengembangkan berbagai gerak dasar yang nantinya dapat dimodifikasi 

menjadi gerak yang lebih khusus dan kompleks. Salah satu tujuan utama dari 

model ini adalh membantu anak usia dini agar mampu kelak melewati rintangan-

rintangan yang terdapat atara ketrampilan gerak tingkat elementer (dasar) dan 

tingkat yang lebih tinggi lagi atau kmpleks. Dengan kata lain dimaksud 

untukmembantu anak mempelajari agam ketrampilan gerak lokomotor, non-

lokomotor dan manipulatif yang akan berguna ketika kuasai untuk dapat bermain 

olah raga dengan baik, percaya diri dan menyenangkan. 

Karakteristik model pengembangan ketrampilan motorik anak usia dini: 

Menurut Suherman (1997) terdapat 3 karakteer utama dalam model 

pengembangan ketrampilan motorik untuk anak usia dini yaitu : 

1. Kemampuan menampilkan ragam ketrampilan gerak dasar: lokomotor, 

nonlokomotor dan manipulatif merupakan tujuan utama dari model ini. 

2. Model pengembangan ketrampilan motorik yang menyediakan 

pengalaman belajar motorik yang sesuai dengan tingkat perkembangan 

gerak anak usia dini (developmentally appropriate learning). Salah satu 

tantangan guru atau pendidikan anak usia dini adalah : bagaimana 
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memilih aktivitas belajar yang sesuai dengan tingkat perkembangan 

anak didiknya. 

3. Materi dan susunannya mencerminkan macam-macam kebutuhan dan 

minat anak setiap saat. Lingkup dan susunan materi dalam model 

pengembangan ketrampilan motorik ini berusaha untuk dapat meliputi 

semua ketrampilan motorik ini berusaha untukdapat meliputi semua 

ktrampilan motorik yang mungkin diperlukan untukdapat 

menampilakan berbagai aktivitas gerak dan permainan. Sementara itu 

tingkat kesulitannya disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak 

didikya. Aktivitas belajar dapat dipilih sesuai dengan tingkat 

perkembangan anak sehingga anak akan tetap menarik untuk 

diperlajari. 

 

Demikian juga dikemukakan oleh Mochtar (1995), pengembangan gerak 

melalui gerak optimal bagi anak yang memiliki karakteristik : 

a).  Pengembangan ketrampilan motorik yang berpusat pada anak (Child-

Centred) tidak pada kegiatan (Activitty-Centered). Hal ini menuntut 

pembimbing untuk senantiasa memodifikasi dan menyesuaikan 

kegiatan dengan kebutuhan dan tingkat perkembangan anak, bukan 

mengharapkan anak untuk menyesuaikan diri dengan kegiatan. 

b). Kawasan Afeksi dibentuk secara langsung dan bukan sebagai hasil 

sampingan. 

c). Anak secara kognitif terlibat dengan cara yang lebih langsung. 
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d). Rancangan pengembangan adalah “Pola Keberhasilan” (sucsess 

Structured). 

e). Anak diperlakukan sebagai “Pembuat Keputusan”. 

f). “Penemuan Terbimbing” dan “ Pemecahan Masalah” adalah : 

Pendekatan atau strategi yang dominan digunakan dalam 

pengembangan ketrampilan motorik anak usia dini.  

 

 Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pendidik dalam proses 

pengembangan khususnya motorik kasar pada anak usia dini (3-6 tahun) adalah : 

1. Kesiapan Belajar. 

 Apabila kegiatan pengembangan ketrampilan motorik itu dikaitkan 

dengan kesiapan belajar, maka yang dipelajari dengan waktu dan usaha 

yang sama oleh orang yang sudah siap akan lebih unggul ketimbang 

oleh orang yang belum siap untuk belajar. 

2. Kesempatan Belajar. 

 Banyak anak yang tidak berkesempatan untuk mempelajari motorik 

karena hidup dalam lingkungan yang tidak menyediakan kesempatan 

belajar atau karena orangtua takut hal yang demikian akan melukai 

anaknya. 

3. Kesempatan Berpraktik / Latihan. 

 Anak harus diberikan waktu untuk berpraktik / latihan sebanyak yang 

diperlukan untuk menguasai. Meskipun demikian kualitas praktik / 

latihan jauh lebih penting ketimbang kuantitasnya. 

4.  Model Yang Baik. 
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 Dalam mempelajari aktivitas motorik, terutama gerakan yang cukup 

sulit meniru suatu model memainkan peran yang penting, maka untuk 

mempelajari suatu dengan baik, anak harus dapat mencontoh yang 

baik. 

 

 Dalam kaitan dengan pencapaian tugas perkembangan dalam 

mengembangkan model-model pembelajaran tersebut diatas, maka beberapa hal 

yang perlu diperhatikan antara lain: 

• ) Anak merasa aman secara psikologis serta kebutuhan-kebutuhan 

fisiknya terpenuhi. 

• ) Anak dapat mengkonstruksi pengetahuan. 

• ) Anak belajar melalui interaksi sosial dengan orang dewasa dan anak-

anak lainnya. 

• ) Kegiatan belajar anak merefleksikan suatu lingkungan yangtak pernah 

putus yang mulai dengan kesadaran kemudian beralih ke eksplorasi 

pencarian dan akhirnya ke penggunaan. 

• ) Anak belajar melalui bermain. 

• ) Minat dan kebutuhan anak untuk mengetahui terpenuhi. 

• ) Dan unsur variasi individual anak diperhatikan.. 

(Bredekamp dan Rosegrant, 1992 ; dikutip dari Solehudin, 2002 ;)?. 
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B.   Kegiatan Yang Dapat Mengembangkan Model-Model 

Pembelajaran Di Taman Kanak-Kanak. 

Perencanaan pembelajaran merupakan hal yang penting bagi guru dalam 

melaksanakan proses pembelajaran. Perencanaan merupakan suatu program yang 

dibuat oleh guru secara tertulis untuk melaksanakan pembelajaran. 

Perencanaan tahunan merupakan program yang sifat jangka panjang yang 

akan dilakukan selama satu tahun ajaran. Meliputi program kegiatan yang 

dirancang dari kurikulum nasional maupun program-program yang akan 

dijalankan oleh sekolah. Perencanaan mingguan adalah program-program 

kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu minggu, merupakan penjabaran dari 

program tahuna. Perencanaan harian adalah program yang akan dilakukan anak 

mulai anak datang sampai anak pulang. 

Dalam perencanaan, guru membuat tujuan-tujuan yang akan dicapai dalam 

proses pembelajaran, metode yang akan dilaksanakan, materi kegiatan yang akan 

diberikan kepada anak serta pencatatan perkembangan yang akan dilakukan guru 

dalam proses pembelajaran. Perencanaan pembelajaran bagi anak usia dini 

didasarkan pada pendekatan tematik dengan mengunakan konsep jaring laba-laba 

(Spider Web) bersifat fleksibel, sesuai dengan kebutuha dan minat anak. 

 

1.  Merencanakan Kegiatan Tahunan. 

Perencanaan kegiatan tahunan merupakan kegiatan yang bersifat jangka 

panjang, merupakan program kegiatan sepanjang satu tahun. Program 

menyangkut kegiatan-kegiatan apa yang harus dilakukan ketika anakanak mulai 

sekolah dan bagaimana agar anak merasa betah disekolah. Kegiatan-kegiatan 
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seperti: merayakan ulang tahun berwisata, acara khusus perayaan hari besar 

nasional dan acara akhir tahun. Dengan demikian perencanaan jangka panjang 

mencakup gambaran umum tentang kegiatan-kegiatan penting selama satu tahun 

ajaran termasuk meninjau kemajuan murid delam belajar dan merencanakan 

kegiatan membimbing murid sesuai kemapuan masing-masing anak. 

 

2.  Merencanakan Kegiatan Mingguan. 

 Perencanaan kegiatan Mingguan disebut dengan perencanaan jangka 

pendek. Pada kegiatan mingguan ini bisa direncanakan kegiatan-kegiatan yang 

berdasarkan minat dan kebutuhan anak misalnya : menentukan kunjungan ke luar 

sekolah (Out Doo Learning) atau kegiatan memasak bersama di sekolah. Bisa juga 

kegiatan mingguan berupa kegiatan pokok yang akan diberikan oleh guru selama 

satu minggu tersebut. 

 

3.  Merencanakan Kegiatan Harian. 

 Kegiatan harian merupakan rencana (Jadwal) yang akan dilakukan oleh 

anak berada disekolah. Kegiatan-kegiatan tersebut disusun dari mulai anak datang 

sampai anak pulang. Jadwal harus disesuakan dengan kebutuhan perkembangan 

anak pulang. Jadwal harus disesuaikan dengan kebutuhan perkembangan anak, 

menyediakan lebih banyak waktu untuk bermain, memperhatikan keseimbangan 

waktu yang aktif dan pasif serta memberi waktu yang cukup untukkegiatan yang 

dipilih anak (Caughlin, Pamela At – al CRI, 2002). Jadwal juga harus 

memberikan waktu untuk transisi antar kegiatan. Berikut ini contoh jadwal harian 
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yang bisa diberikan pada kegiatan pembelajaran anak usia dini, disesuaikan 

dengan kebutuhan sekolah masing-masing. 

 

Contoh Jadwal Harian Full Day untuk Anak Usia 3-5 Tahun 

Jam Kegiatan 

07.00 – 10.00 Tiba di sekolah, sarapan, kegiatan pagi; anak-anak tiba 

disambut guru dan ditawari sarapan. Setelah selesai mereka 

boleh kepusat kegiatan. 

10.00 – 10.15 Kegiatan kelompok. Untuk anak yang masih dibawah 3 tahun, 

boleh tidak bergabung. 

10.15 – 10.30 Waktu kudapan dan membersihkan diri. 

10.30 – 11.30 Main diluar. 

11.30 – 12 .30 Beres –beres, menyiapkan makan siang. 

12.30 – 12.45 Membaca buku sendiri-sendiri atau bercerita dengan guru. 

12.45 – 14.15 Istiraha / tidur. 

14.15 – 15.15 Anak-anak boleh memilih kembali kegiatan / bimbingan dari 

guru untuk 

15.15 – 15.30 Waktu kudapan dan membersihkan diri. 

15.30 – 16.30 Main diluar. 

16.30 – 16.45 Persiapan Pulang. 

 

Contoh Jadwal Harian bukan Full Day 

Jam Kegiatan 

07.00 – 08.00 Kedatangan. Tiba disekolah, guru menyambut anak, sambil 

menunggu yang lain datang, anak bisa diajak ke pusat kegiatan. 

Untuk yang belum sarapan dipersilahkan sarapan. 

08.00 – 08.30 Pertemuan pagi: guru membahas kegiatan khusus untuk hari itu 

dengan membacakan kegiatan yang akan dilakukan selanjutnya.

08.30 – 19.15 Anak-anak melakukan pilihan kegiatan. 

19.15 – 09.30 Beres-beres (Clean-Up) 
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09.30 – 10.00 Bermain diluar. 

10.00 – 10.30 Menyiapkan diri untuk makan / kudapan. 

10.30 – 11.00 Baca-baca dan persiapan pulang. 

11.00 – 11.30 Berdoa dan pulang. 

 

 

Jadwal kegiatan anak secara terinci dapat dijelaskan sebagai berikut : 

a).  Kedatangan. 

  Saat kedatangan guru menyambut hangat orang tua dan anak sambil 

mengucapkan salam lalu mendorong oang tua untuk menolong anak 

meletakkan barang-barangnya di rak. 

  Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk meyakinkan anak bahwa ibunya mash 

terlibat saat dia berada disekolah. 

  Ini penting untuk memberikan rasa aman secara psikologis pada anak sambil 

menunggu anak yang lain datang, biarkan anak-anak yang sudah tiba 

disekolah untuk masuk ke pusat permainan atas inisiatifnya sendiri. Bila 

memungkinkan tempatkan seorang guru bantu untuk mengawasi anak yang 

berada dipusat kegiatan. Bagi anak yang belum sarapan tawarkan pada anak 

untuk sarapan terlebih dahulu. 

 

b).  Kegiatan Kelompok. 

  Setidaknya ada satu kegiatan kelompok yang terpimpin (kelompok besar) 

dalam sehari. Kegiatan ini disebut juga dengan pertemuan pagi. Dapat 

dilakukan setelah waktu kedatangan, dan anak telah berkumpul. Ajak anak 

duduk bersama dikarpet dengan duduk melingkar untuk mendiskusikan 
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kegiatan yang dilakukan pada hari itu. Atau hal-hal lain yang tak terduga 

misalnya: ada naka yang berulang tahun,keadaan cuaca hari itu / hal lain 

yang dianggap penting dalam hidup anak. 

 

c).  Makan atau Snack Time. 

  Makan dibutuhkan anak untuk menjaga energi mereka. Anak datang 

kesekolah dengan kebiasaan berbeda. Tujuan kegiatan ini adalah: agar anak 

menikmati makanannya, agar mereka tertarik makanan yang bergizi dan 

untuk sekaligus memberikan praktek kebiasaan cara makan yang baik. 

  Hal ini membutuhkan waktu banyak, pemahaman dan kesabaran dari guru. 

Berikan waktu secukupnya buat anak untuk melaksanakan kegiatan ini. Saat 

pelaksanaan kegiatan makan sebaiknya guru mendorong anak untuk 

melakukannya sendiri, namun untuk anak yang masih kecil dan memerlukan 

bantuan, guru perlu membantu. Sebaiknya bimbinglah abak cara meletakkan 

piring, sendok dan garpu, sikap sebelum saat makan dan sesudah makan. 

Ajak anak berdoa sebelum dan sesudah amakan, pastikan bahwa hal itu 

menyenangkan buat si anak. 

 

d).  Melakukan Pilihan Kegiatan. 

  Melakukan pilihan kegiatan merupakan kegiatan inti yang dilakukan anak. 

Anak bisa melakukan pilihan kegiatan sesuai dengan minatnya, anak boleh 

melakukan  pilihan ke masing-masing pusat kegiatan. Dengan menyediakan 

aturan-aturan yang dirundingkan bersama sebelumnya dengan anak, guru 

mempersilahkan anak untuk beraktivitas di pusat kegiata. 
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e).  Bermain Bebas. 

  Setelah kedatangan dan meletakkan tas anak boleh bermain bebas. Bila ada 

guru bantu sebaiknya membantu untuk mangawasi anak yang sedang terlibat 

dalam permainan. Beri anak kesempatan bermain sampai waktu yang tepat 

untuk memulai kegiatan. Misalnya: setelah sebagian besar anak-anak datang 

kesekolah. Pesan guru selama bermain bebas adalah sebagai pengawas. 

Pastikan anak memilih cukup benda-benda untuk melengkapi kegiatan 

permainan mereka. Guru memastikan keamanan anak dengan membuat 

peraturan-peraturan dan prosedur yang harus diikuti. Guru juga mendorong 

anak untuk membersihkan dan merapikan pusat sebelum mereka pindah ke 

kegiatan lain. 

 

f).  Toilet Training. 

  Anak-anak berangkat kesekolah dengan tingkat kemampuan toilet training 

yanag berbeda. Ada anak usia 2 tahun sudah dapat mengontrol buang air 

besar dan buang air kecil, tetapi ada juga anak usia 4 tahun belum bisa 

melakukannya. Beberapa guru harus mengingat perbedaan individu tersebut 

dan memahami pentingnya kegiatan toilet training rutin. Guru harus 

mengawasi anak-anaknya dengan hati-hati dan belajar untuk membuat 

jadwal yang sesuai dengan kebiasaan anak saat kebutuhan toilet training 

sudah tiba. 

  Misalnya: sebelum memulai kegiatan ditanya siapa yang mau kebelakan?,  

setelah kegiatan usai anak ditanya kembali siapa yang mau kebelakang? 
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Lakukan kegiatan secara individual pada anak untuk melihat popok/pakaian 

dalam anak dan mengantar mereka ke toilet, ini dilakukan untuk anak yang 

masih kecil. Pastikan sikap guru dan kondisi kamar mandi dapat 

memberikan keamanan bagi anak. 

  Sekali anak aman, ia akan merasa bebas untuk mendekati guru ketika ia 

ingin buang air besar atau air kecil. 

 

g).  Istirahat Atau Tidur. 

  Setiap program harus ada waktu istirahat untuk menghindari mereka 

kelelahan. Program dengan waktu setengah hari menyediakan waktu 

istirahat setelah kegiatan fisik, yaitu: ajak anak duduk dikarpet dengan 

tenang sambil melihat buku, bermain puzzle/mendengarkan musik. Berikan 

waktu istirahat selama 30 menit. Anak dalam program sehari membutuhkan 

waktu tidur. Tapi itu bukan berarti semua anak harus tidur, ada juga anak 

yang tidak dapat tidur. Waktu tidur kira-kira 2 (dua) jam / sesuai kebutuhan 

anak. Bagi anak yang tidak tidur diupayakan mereka dapat tenang dan tidak 

menganggu temannya. Ajaklah anak keruang yang lain, tapi pastikan anak 

dalam kondisi istirahat. 

 

h).  Bermain diluar Ruangan. 

  Bermain diluar ruangan tidak hanya berkembangnya kemampuan motorik, 

tetapi berkembang juga kemampuan sosial, emosional dan intelektual. Anak 

menggunakan waktu diluar ruang untuk mereunikan sesuatu bersama 

(sosial); untuk menarik, mendorong, keseimbangan dan mengangkat (fisik) 
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melempar bola, lari dengan penuh semangat dan berteriak kencang (teknik 

untuk mengeluarkan perasaan yang kuat); dan untuk mengekslorasi dan 

meneliti (intelektual). Bermain diluar dilakukan setelah anak melakukan 

kegiatan inti. Berikan waktu selama 30 menit untuk anak bermain diluar ini 

untuk kegiatan belajar yang hanya 3 jam. 

  Kegiatan yang dilaksanakan fullday berikan selama 60 menit, atau sesuai 

kebutuhan anak. 

i).  Pulang. 

  Sebelum anak meningggalkan sekolah, guru sebaiknya menyediakan waktu 

agara naka dapat mengembalikan mainannya dan bekerja sama dengan 

orang dewasa untuk membereskan tempat bermain. Ketika orang tua datang, 

melakukan kesempatan tersebut untuk berbagi informasi / memberikan 

komentar-komentar menarik tentang anak mereka pada hari itu. Tunjukkan 

kegembiraan, ucapakan salam pada anak agar anak juga bisa membalasnya. 

Misalnya: “sampai jumpa besok, ya”. Hal ini penting untuk memberikan 

kesan bahwa anda menghargai anak dan membuat kesan positif untuk esok. 

 

C.   Cara/Tipe-Tipe Guru dalam Mengembangkan Model-Model 

Pembelajaran di Taman Kanak-Kanak. 

Keberhasilan suatu proses/tipe dalam mengembangkan model 

pembelajaran di TK akan mencapai optimal apabila didasarkan pada cara/tipt-tipe 

belajar sebagai berikut: 
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1.  Berangkat Dari Yang Dibawa Anak. 

 Setiap anak membawa segala pengetahuan yang telah dimilikinya 

terhadap pengalaman-pengalaman barunya. Jika suatu pengalaman 

belajar tidak memberikan kesempatan kepada anak untuk menciptakan 

pengetahuan baru, maka pembelajaran itu akan membosankan. 

Sebaliknya, bila pengalaman belajar itu terlalu asing bagi anak, maka 

pengalaman itu akan membuat cemas anak. 

 Dalam situasi seperti ini anak bisa tertarik untuk berinteraksi dengan 

pengalaman barunya dalam memiliki kesempatan untuk memanipulasi 

atau mengekspresikan sesuatu (Schikednz, ef al, 1990 ; hal : 76). 

 

2.  Belajar Harus Menantang Pemahaman Anak. 

 Cara belajar anak usia dini dapat terjadi dalam dua arah: dari yang umum 

ke yang khusus dari yang sederhana ke yang kompleks. Oleh karena itu 

untuk memastikan terjadinya pengembangan pada anak, aktivitas 

pembelajaran yang dirancang harus menantang anak untuk 

mengembangkan pemahaman sesuai dengan apa yang dialaminya. 

Ketika anak telah mampu menyelesaikan tantangan yang pertama, maka 

sebaiknya anak diberikan tantangan berikutnya yang lebih sulit dari yang 

pertama. Hal ini akan membangkitkan rasa tertantang dalam diri anak 

untuk dapat menyelasaikan permainan selanjutnya. Jika anak tidak 

ditantang oleh permainan berikutnya, maka selain anak akan bosan juga 

pemahaman anak tidak akan berkembang dengan optimal. 
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3.  Belajar Dilakukan Sambil Bermain. 

  Belajar pada anak usia dini adalah bermain. Bermain dapat 

memberikan kesempatan kepada anak untuk mengesplorasi, 

menemukan, mengekspresikan perasaan, berkreasi dan belajar secara 

menyenangkan. Selain itu bermain juga dapat membantu anak mengenal 

tentang diri sendiri, dengan siapa ia hidup dan dilingkungan mana ia 

hidup. 

 

 Beberapa cara bermain yang dapat dikategorikan dalam belajar 

antara lain sebagai berikut : 

a. Bermain merupakan sarana belajar. 

b. Bermain muncul dari dalam diri anak. 

c. Bermain bebas dan terbebas dari aturan yang mengikat. 

d. Bermain adalah aktivitas nyata / sesungguhnya. 

e. Bermain lebih berfokus pada proses dari pada hasil. 

f. Bermain harus didominasi oleh pemain, dan 

g. Bermain harus melibatkan peran aktif dari pemain. 

 

 Agar dalam bermain dapat diperoleh hasil belajar yang optimal, 

maka memberikan makna dapat dilakukan oleh orangtua, guru dan orang 

dewasa lainnya. Sebaiknya anak tidak dibiarkan bermain sendiri, karena 

hal itu dapat mengurangi makna pembelajaran yang terkandung dalam 

bermainnya. 
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 Menurut Bredekamp dan Coplle (197 ; hal 77) cara / tipe belajar 

melalui bermain sebagai berikut: 

a. Anak  belajar melalui keterlibatannya secara langsung dan aktif 

dalam pengalaman bermain yang telah mereka definisikan sendiri. 

b. Dalam perencanaan permainan bagi anak, guru harus 

mempertimbangkan umur dan tingkat perkembangan anak. 

c. Materi-materi permainan adalah materi konkrit, nyata dan relevan 

dengan kehidupan anak. 

d. Lingkungan belajar yang diciptakan guru memungkinkan anak 

belajar melalui eksplorasi aktif, 

e. Guru bertanggung jawab terhadap perencanaan, pengaturan dan 

penciptaan pengalaman-pengalaman yang berubah dan bertambah 

komplek untuk membantu dan mendukung permainan anak, dan 

f. Guru mengikutsertakan anak dalam perminan dengan mengajukan 

pertanyaan dan denganmembantu anak untuk mengembangkan atu 

memperluas permainan mereka. 

 

4.  Menggunakan Alam Sebagai Sarana Pembelajaran. 

Alam merupakan sarana yang tak terbatas bagi anak untuk 

bereksplorasi dan berinteraksi dalam membangun pengetahuannya. 

Berkaitan dengan ini, Robin Dranath Tagor dalam “Bobby The Potter” 

(2000) mengembangkan satu model pembelajaran yang hampir 90% 

kegiatannya dilakukan melalui interaksi dengan alam. Dalam 
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pembelajaran ini anak diajarkan untuk dapat membangun ikatan 

emosional diantara teman-temannya. 

Hal yang dapat dilakukan dalam pembelajaran ini adalah : 

menciptakan kesenangan belajar, menjalin hubungan serta 

mempengaruhi memori dan ingatan yang cukup lama akan bahan-bahan 

yang telah dipelajari. 

Philipe Vaquette (2001) mengemukakan bahwa terdapat tiga aspek 

penting dalam alam yaitu: 

a. Alam merupakan ruang lingkup untuk menemukan kembali jati diri 

secara kolektif dan menyusun kembali kehidupan sosial. 

b. Alam merupakan ruang lingkup yang dapat dieksplorasi. Jika anak 

tidak mengenal lokasi kegiatannya, maka anak akan menggunakan 

sebagian besar waktu yang tersedia untuk mengetahui apa kira-kira 

yang akan mereka kerjakan di tempat itu. 

c. Seorang pendidik harus sekaligus berperan menjadi pengajar, 

pendidik dan pembimbing kegiatan. Sebagai pengajar yang baik, 

guru harus dapat memberikan pengetahuan yang dapat diterapkan 

oleh para siswanya. 

 

  Jan Lighart (1916) juga mengutamakan pembelajaran melalui 

lingkungan disekitar anak. Alam merupakan barang sesungguhnya yang 

dapat dijadikan bahan belajar bagi anak. 

Ada tiga kategori yang menjadi pusat perhatian anak yaitu: 

• Lingkungan alam (sebagai bahan mentah). 
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• Lingkungan produsen atau lingkungan pengajin (pengolah dan 

penghasil bahan mentah menjadi bahan jadi). 

• Serta lingkungan masyarakat pengguna bahan jadi (konsumen). 

 

  Anak belajar melalui apa yang ada di alam atau lingkungan 

sekitarnya seperti: tanah, tumbuhan, hewan, air, yang dapat diolah, dijual 

dipasar dan hasilnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan 

manusia sehari-hari. Jadi anak juga dibekali ketrampilan hidup. 

 

5.  Belajar Dilakukan Melalui Sensori. 

Anak memperoleh pengetahuan melalui sensori atau indera yaitu: 

peraba, pencium, pendengar, penglihat dan perasa. Setiap sensori anak 

akan meresponstimulan atau rangsangan yang diterima. Oleh karenanya 

pembelajaran hendaknya memberikan stimulasi yang dapat merangsang 

setiap sensori yang dimiliki anak. Berbagai bentuk stimulan yang dapat 

diberikan seperti untuk anak usia 3 tahun dapat diberikan mainan puzzel 

yang akan menstimuli sensori peraba dan penglihatan anak, sehingga 

dapat mengembangkan kemampuan kognitif. Kegiatan stimulasi tersebut 

dapat memberikan pengalaman langsung pada anak untuk memanipulasi 

obyek. Untuk itu pendidik, orangtua dan orang dewasa lainya dapat 

membuat berbagai rancangan program stimulasi terarah yang dapat 

dilakukan oleh anak melalui pengalaman indranya. 
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6.  Belajar Membekali Ketrampilan Hidup. 

 Pembelajaran pada hakekatnya membekali anak untuk memiliki 

ketrampilan hidup. Demikian juga dengan anak usia dini bahwa 

pembelajaran hendaknya dapat membekali anak untuk memiliki 

ketrampilan hidup dalam arti yang sangat sederhana sesuai kemampuan 

anak. Misalnya: anak mampu memakai sepatu sendiri, menyisir rambut, 

makan dan minum sendiri. Dengan demikian anak diajarkan untuk 

memiliki kemandirian dan rasa bertanggung jawab terhadap dirinya 

sendiri. 

 

7.  Belajar Sambil Melakukan. 

 Pendidikan hendaknya mengarahkan anak untuk menjadi pelajar 

yang aktif. Pendidikan yang dirancang secara kreatif akan menghasilkan 

pembelajaran yang aktif. Anak-anak akan terbiasa belajar dan 

mempelajari berbagai aspek pengetahuan, sikap dan ketrampilan melalui 

berbagai aktivitas mengamati, mencari, menentukan, mendiskusikan, 

menyimpulkan dan mengemukakan sendiri hal berbagai hal yang 

ditemukan pada lingkungannya. 

 Cara pendidikan seperti ini merupakan wujud pembelajaran yang 

bertumpu pada aktivitas belajar anak secara aktif (Active Learning). 

 Student Aktive Learning adalah: salah satu bentuk pembelajaran 

yang diilhami oleh John Dewey (Learning by Doing) dan diteruskan 

oleh killpatrik dengan pengajaran proyek. Pengajaran proyek pada 

dasarnya anak dituntut untuk memecahkan berbagai masalah yang 
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dihadapi oleh anak. Pembelajaran proyek sangat memberikan 

kesempatan pada anak untuk aktif, mau bekerja dan secara produktif 

menemukan sebagai pengetahuan baru. 

Cara-Cara Belajar Anak Usia Dini. 

 Cara belajar berkaitan dengan pemikiran, konsep, informasi dan 

pilihan seseorang yang diekspresikan melalui cara belajar. Mengenali 

berbagai cara/tipe belajar anak akan sangat membantu keberhasilan anak 

dalam belajar. Tipe-tipe belajar anak pada umumnya terdiri dari pelajar 

visual, auditari, global, taktil atau kinestatik (Rita dan Kenneth Dunn, 

1992). 

 

1. Pembelajaran Vieval (Visual Learner) 

 Anak yang termasuk ke dalam pebelajar visual biasanya cepat 

menyerap informasi dari fenomena yang dapat dilihat dan diobservasi. 

Pebelajar pada tipe ini biasanya memiliki jiwa ingin tahu yang besar. Ia 

senang dengan hal-hal yang baru dan berbeda serta hal-hal nyata yang 

dapat menimbulkan pemikiran baru. Dalam hal ini pembelajaran dapat 

dilakukan dengan menggunakan media gambar terutama yang tercetak, 

sehingga anak tersebut dapat mengamati dengan cermat atas fenomena 

tersebut. Gambar tersebut dapat berupa foto, diagram, grafik, lukisan dan 

peta. 
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2. Pebelajar Auditori (Auditory Learner) 

 pebelajar auditory pada umumnya dapat dengan mudah menyerap 

informasi dengan cara mendengarkan. Tipe pebelajar ini lebih cepat 

memahami informasi yang di komunikasikan secara verbal. Diskusi 

dalam bentuk tanya jawab merupakan metode yang efektif dalam 

membantu tipe pebelajar ini. Untuk menguatkan ketrampilan auditory 

penggunaan media audio seperti tape recorder dan radio dapat membantu 

anak dalam memahami komunikasi verbal. 

 

3. Pelajar Taktil / Karakteristik (Taktil/Kineshtetic Learner). 

 Pelajar taktil biasanya dapat menyerap informasi dengan cara 

merasakan fenomena memlalui sentuhan. Secara alamiah pada umumnya 

anak usia dini senag menyentuh benda untuk mengeksplorasi apa yang 

terkandung didalamnya. Anak cara belajar ini dapat memanipulasi benda 

dengan cara menyebtuh langsung obyek yang dipelajari. Oleh karena itu 

pebelajar taktil dapat diarahkan untuk membiasakan diri dalam 

memahami konsep matematika misalnya : yakni dengan cara 

menggunakan benda yang sesungguhnya berhitung. 

 

4. Pebelajar Global (Global Learner). 

 Anak cara pebelajar global lebih tertarik untuk melihat hasil akhir. 

Ia akan tetarik pada bentuk sesungghunya sebelum menyelidiki bagian-

bagian yang lebih rinci. Seperti contohnya: membuat kue Sus, anak 

telebih dahulu mengetahui apa itu kue Sus dan seperti apa bentuknya. 
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Setelah mengetahui bentuk kue Sus, baru kemudian bagaimana cara 

mengolah, mencampur, mengaduk dan mengocok adonan, oleh karena 

itu cara pebelajar ini lebih tertarik pada produk akhir, maka dalam 

pembelajaran ia lebih menyukai proses yang sederhana dan tidak 

membingungkan. 

 

Kecenderungan tipe-tipe / cara belajar tersebut diatas dipengaruhi oleh 

beberapa faktor antara lain:  

 

a. Faktor Lingkungan ( Environmental Factor) 

  Faktor lingkungan yang mempengaruhi terhadap cara belajar anak 

antara lain : suara, cahaya, suhu dan desain kelas.  

Suara merupakan stimuli yang mempengaruhi indera pendengar. Anak 

akan terbiasa dengan berbagai tingkat volume suara. Ia akan konsentrasi 

menyimak pembelajaran pada bunyi verbal yang nyaman didengar. 

Pencahayaan yang lembut dan hangat dalam ruangan akan membantu 

anak dalam menyimak objek. Pada kondisi tersebutselain nyaman untuk 

memperhatikan objek visual juga akan nyaman pula mendengarkan 

bahkan mendengarkan komunikasi verbal seperti cerita.  

Suhu berhubung dengan indera peraba. Suhu ruangan yang hangat akan 

memberikan kenyamanan pada anak untuk menyerap berbagai informasi 

dalam pembelajaran. 

Desain Kelas berpengaruh terhadap ketertarikan anak pada benda-benda 

disekitarnya. Desain kelas yang penuh dengan benda-benda akan 
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membantu anak untuk memenuhi ras ingin tahu anak terhadap sesuatu 

yang ada disekitarnya. 

 

b. Faktor Sosial (Sosiological Factor) 

 Faktor sosial merupakan kondisi yang memungkinkan anak dapat 

melakukan kerjasama dengan anak lainnya. Kerjasama tersebut dapat 

dilakukan melalui kegiatan kerja kelompok yang terdiri dari dua anak 

atau lebih. Kondisi seperti ini dapat mendorong anak untuk dapat 

menghargai orang lain. Dengan melakukan kerjasama anak selalu 

diarahkan untuk bisa merencanakan, melakukan dan mengambil 

keputusan bersama. Namun, kegiatan mandiri juga sebaiknya diberikan 

selain kegiatan kelompok. 

 

c. Faktor Emosi ( Emosional Factor). 

 Faktor emosional berkaitan dengan motivasi anak untuk 

melakukan sesuatu. Motivasi merupakan hal yang penting dalam 

mempengaruhi anak belajar. Dengan adanya motivasi dalam diri anak 

mudah untuk memunculkan minat belajarnya. 

Motivasi adalah : Suatu dorongan dalam diri seseorang, artinya adanya 

sesuatu kesadaran yang membangkitkan seseorang untuk melakukan 

sesuatu, demikian juga untuk belajar.  

Pembelajaran, dalam kaitan ini, harus mampu memberikan motivasi 

terhadap anak untuk mencapai tugas perkembangannya dengan baik. 

Sebagai contoh, dalam memberikan tugas guru harus memperhatikan 
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kemampuan anak untuk menyelesaikannya. Tugas yang diberikan harus 

bervariasi dari satu anak ke anak lainnya. Untuk itu, tanggung jawab 

diberikan kepada anak dengan memperhitungkan faktr motivasi yang 

dimilikinya. Motivasi pada anak bisa dibangun oleh guru dengan 

menciptakan berbagai bentuk kegiatan dan menyiapkan saran belajar 

yang kondusif. 

 

d. Faktor Fisik (Physical Factor). 

 Faktor fisik adalah: kesiapan fisik anak untuk melakukan sesuatu 

termasuk belajar. Kesiapan fisik ini berkaitan dengan kecukupan tidur 

malam, makan dan minum, istirahat siang hari danaktivitas yang 

dilakukannya. Sebagai contoh: beberapa anak yang cukup tidurnya pada 

malam hari biasanya masih dapat bertahan untuk belajar pada siang 

harinya. Sebaliknya, anak yang abngun terlalu pagi biasanya akan 

merasa jenuh pada saat belajar siang hari. Dalam hal ini pembelajaran 

perlu memperhitungkan waktu istirahat termasuk didalamnya 

menyediakan makan dan minum untuk anak-anak. Selain itu, guru harus 

memberikan kesempatan pada anak utnuk bergerak dan berlatih dengan 

tidak mengabaikan waktu bermain. 

 

Untuk itu peranan guru dalam mengarahkan kecenderungan cara belajar tersebut 

sangat penting. Hal ini disebabkan faktor-faktor tersebut dapat dimanipulasi oleh 

guru dalam cara / tipe pembelajaran, sehingga gaya belajar anak akan mengarah 

pada salah satu atau lebih dari cara-cara/tipe belajar tesebut. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A.   Kesimpulan. 

 Dalam mengembangkan model-model pembelajaran di taman kanak-

kanak, sebagai guru atau peranan guru hendaklah mengembangkan berbagai gerak 

dasar yang nantinya dapat dimodifikasikan menjadi gerak yang lebih khusus dan 

kompleks serta inovatif. 

 Salah satu tujuan utama dan model pembelajaran di tamn kanak-kanak, 

untuk membantu anak mempelajari beragam ketrampilan gerak lokomotor dan 

manipulatif yang akan berguna ketika dewasa, juga untuk dapat bermain olah raga 

dengan baik, percaya diri dan menyenangkan. 

 Dalam perencanaan, guru membuat tujuan-tujuan yang akan dicapai dlam 

proses pembelajaran, metode yang akan dilaksanakan materi kegiatan yang akan 

diberikan kepada anak serta pencatatan perkembangan yang akan dilakukan guru 

dalam proses mengembangkan model-model pembelajaran bagi anak usia dini 

didasarkan pada pendekatan tematik dengan menggunakan konsep jaring laba-

laba (Spider Web) bersifat fleksible, sesuai dengan kebutuhan dan minat anak. 

 Pembelajaran pada anak usia dini akan berhasil dilakukan jika anak 

diberikan kesempatan yang seluas-luasnynya untuk mengeksplorasi lingkungan 

disekitarnya dengan cara bermain. Bermain ini merupakan cara terbaik bagi anak 

utuk mengembangkan seluruh kemampuannya. Dengan demikian dari 

keseluruhan kegiatan yang dilakukan anak, bermain merupakan tipe/cara dan 
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modifikasi pembelajaran yang tidak diabaikan sebagai sarana dan acuan belajar 

bagi anak.  

 

B.   Sarana. 

 

1. Kurikulum untuk TK merupakan pedoman bagi para pendidik, 

orangtua, guru, orang dewasa lain untuk digunakan dalam rangka 

menstimulasi perkembangan anak, kurikulum harus dipahami secara 

keseluruhan, bukan bagian demi bagian. 

 

2. Kurikulum ini merupakan seperangkat rencana dan pengaturan tentang 

kompetisi yang dilakukan dan cara pencapaiannya disesuaikan dengan 

keadaan dan kemampuan daerah. 

 

3. Kompensasi dasar merupakan pengembangan potensi-potensi 

perkembangan pada anak yang diujudkan dalam kebiasaan berpikir 

dan bertindak sesuai dengan usianya berupa pengetahuan, ketrampilan, 

sikap dan nilai-nilai yang dapat dikenali melalui sejumlah hasil belajar 

dan indikator yang dapat diukur dan diamati. 

 

4. Pelaksanaan dari kurikulum ini harus diusahakan untuk mencapai 

kompetisi sesuai dengan tingkat kemampuan anak. 
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5. Kompetensi yang disiapkan merupakan kompetensi minimal. Pendidik 

atau peran guru dapat memberikan pengayaan sejauh tidak membebani 

anak dan jika anak telah menunjukkan keberhasilan. 

 

6. Peran guru menciptakan suasana yang penuh perhatian dan kasih 

sayang sehingga anak mulai mengembangkan rasa percaya pada 

dirinya sendiri, teman dan orang lain serta dapat bersosialisasi baik 

dalam keluarga, kelompok maupun lingkungan. 

 

7. Dalam pelaksanaan kurukulum tidak bersifat kaku tetapi perlu 

disesuaikan dengan kondisi daerah. 

 

8. Bagi TK yang mempunyai kekhasan misalnya dalam agama 

dimungkinkan untuk menambah materi kegiatan sejauh tidak 

bertentangan dengan tujuan pendidikan, prinsip-prinsip pelaksanaan 

pendidikan di TK dan tidak menyimpang dari akidah salah satu agama. 

 

9. Dalam pelaksanaan pembelajaran di TK perlu memperhatiakn prinsip-

prinsip pembelajaran dan penilaian. 
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