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RINGKASAN

Manajemen Kelas dalam Mengembangkan Kemampuan Anak Usia
Dini di Kelompok B2 di TK Plus Al-Hujjah Kecamatan Sumbersari
Kabupaten

Jember

Tahun

Ajaran

2018/2019;

Siti

Amina

Hari;

150210205021; 58 Halaman; Program Studi S1 Pendidikan Guru Pendidikan
Anak Usia Dini, Jurusan Ilmu Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan, Universitas Jember.
Manajemen kelas merupakan satu keterampilan bagi seorang guru
PAUD di dalam mengelola kelas. Keterampilan itu merupakan suatu pekerjaan
yang membutuhkan kerja keras, membutuhkan kesungguhan, karena disaat
anak usia dini mereka tidak bisa berdiam diri dalam waktu yang relatif lama.
Manajemen kelas merupakan suatu hal yang sangat penting untuk bisa
dikembangkan oleh seorang guru.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, “Bagaimanakah
manajemen kelas dalam mengembangkan kemampuan anak usia dini di
Kelompok B2 di TK Plus Al-Hujjah Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember
Tahun Pelajaran 2018/2019?” Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam
penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan manajemen kelas dalam
mengembangkan kemampuan anak usia dini di Kelompok di TK Plus Al –
Hujjah Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember Tahun Pelajaran 2018/2019.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif.Lokasi
yang digunakan sebagai tempat penelitian yaitu di TK Plus Al-Hujjah
Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember Tahun Ajaran 2018/2019. Teknik
pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.
Sumber data diperoleh dari informan kunci yaitu guru kelas dan informan
pendukung adalah kepala sekolah. Teknik analisis data yang digunakan adalah
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pengumpulan

data,

penyajian

data,

reduksi

data,

dan

penarikan

kesimpulan/verifikasi.
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa manajemen
kelas yang terdapat di TK Plus Al-Hujjah merupakan bagian dari rencana dalam
pembelajaran. Manajemen kelas yang dilakukan meliputi penataan ruang,
proses belajar mengajar, dan alat/media pembelajaran. Untuk penataan ruang
kelas meliputi penyediaan sarana atau alat dan bahan untuk kegiatan
pembelajaran hari itu, kemudian proses belajar mengajar dengan cara interaksi
antara guru dan peserta didik, serta pengelompokan dalam mengerjakan tugas
sehingga ketika ada teman yang belum paham maka guru meminta anak yang
lain untuk membantunya, kemudian menyiapkan peralatan pembelajaran, dan
melaksanakan sesuai dengan RPPH terkait dengan indikator-indikator untuk
semua aspek pembelajaran. Jadi fungsi dari manajemen kelas itu merupakan
upaya

untuk

mendukung

pembelajaran

dalam

rangka

menstimulasi

perkembangan anak.
Saran yang diberikan dalam manajemen kelas dalam mengembangkan
kemampuan anak usia dini dengan cara mengelola kelas sekreatif mungkin
sehingga anak tidak mudah bosan di dalam kelas, karena penataan tata ruang
nya yang terdapat di TK tersebut sudah baik, sehingga anak dapat dengan
mudah untuk menggunakan apa yang diinginkan dan tahu tempat-tempat yang
dibutuhkan tersebut.
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BAB I. PENDAHULUAN

Bab pendahuluan memuat uraian tentang: (1) latar belakang;(2)
rumusan masalah; (3) tujuan penelitian; dan (4) manfaat penelitian. Berikut
adalah masing-masing uraiannya.

1.1

Latar Belakang
Manajemen kelas merupakan satu keterampilan bagi seorang guru

PAUD di dalam mengelola kelas. Keterampilan itu merupakan suatu pekerjaan
yang membutuhkan kerja keras, membutuhkan kesungguhan, karena disaat
anak usia dini mereka tidak bisa berdiam diri dalam waktu yang relatif lama,
manajemen kelas merupakan suatu hal yang sangat penting untuk bisa
dikembangkan oleh seorang guru.
Menurut Yamin dan Maisah (2012:34), manajemen kelas adalah usaha
guru dalam menciptakan suasana kelas yang menyenangkan serta bisa
memotivasi siswa untuk belajar dengan baik sesuai dengan kemampuan.
Manajemen kelas meliputi: mengetahui secara cepat faktor-faktor yang dapat
menunjang

terciptanya

kondisi

yang

menguntungkan

dalam

proses

pembelajaran, mengenali masalah-masalah yang diperkirakan dan biasanya
timbul dan dapat merusak iklim pembelajaran, menguasai berbagai pendekatan
dalam pengelolaan kelas serta kapan dan untuk masalah mana suatu pendekatan
digunakan. Menurut Manulang (dalam Yamin & Maisah 2012:34), manajemen
dapat diartikan sebagai seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian,
penyusunan, pengarahan dan pengawasan dari pada sumberdaya, terutama
sumberdaya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.Pengertian
kelas menurut Hamalik (dalam Yamin & Maisah 2012:34), adalah sekelompok
orang yang melakukan kegiatan belajar bersama yang mendapat pengajaran dari
guru.
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Berdasarkan latar belakang diatas, dilakukan penelitian dengan judul
“Manajemen Kelas dalam Mengembangkan Kemampuan Anak Usia Dini di
Kelompok B2 di TK Plus Al–Hujjah Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember
Tahun Ajaran 2018/2019”.

1.2

Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas rumusan permasalahannya adalah

sebagai berikut:
Bagaimanakah manajemen kelas dalam mengembangkan kemampuan
anak usia dini di Kelompok B2 di TK Plus Al-Hujjah Kecamatan
Sumbersari Kabupaten Jember Tahun Ajaran 2018/2019?.

1.3

Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana dikemukakan di atas,

tujuan penelitan ini adalah untuk mendeskripsikan manajemen kelas dalam
mengembangkan kemampuan anak usia dini di Kelompok di TK Plus AlHujjah Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember Tahun Ajaran 2018/2019.

1.4

Manfaat Topik Penelitian
Penelitan ini dibuat agar memberikan memberikan manfaat, adapun

manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1

Bagi Peneliti

a. Mengetahui cara pengelolaan kelas yang terdapat di TK Plus Al–Hujjah;
b. Mengetahui perkembangan kemampuan anak usia dini kelompok B2di
TK Plus Al–Hujjah;
c. Mengetahui

tingkat

keberhasilan

manajemen

kelas

dalam

mengembangkan kemampuan anak usia dini kelompok B2 di TK Plus
Al–Hujjah;
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d. Menambah wawasan dalam manajemen kelas dalam mengembangkan
kemampuan anak usia dini kelompok B2di TK Plus Al–Hujjah;

1.4.2

Bagi Guru

a. Menambah pengetahuan dan informasi tentang manajemen kelas dalam
mengembangkan kemampuan anak usia dini di TK Plus Al–Hujjah;
b. Sebagai bahan evaluasi bagi guru dalam manajemen kelas dalam
mengembangkan kemampuan anak usia dini;
c. Dapat memberikan informasi sebagai dasar untuk mengembangkan
kualitas pembelajaran dalam manajemen kelas dalam mengembangkan
kemampuan anak usia dini;

1.4.3

Bagi Sekolah

a. Mendapatkan

kontribusi

dalam

manajemen

kelas

dalam

mengembangkan kemampuan anak usia dini di TK Plus Al–Hujjah;
b. Bahan evaluasi dalam usaha memperbaiki proses pembelajaran,
khususnya dalam mengembangkan kemapuan anak usia dini;
c. Membantu dalam mengembangkan kemampuan anak usia dini
kelompok B2 di TK Plus Al–Hujjah;
d. Memudahkan dalam tercapainya tujuan pembelajaran di TK Plus AlHujjah melalui pembelajaran aspek perkembangan kemampuan anak
usia dini;

1.4.4

Bagi Peneliti Lain

a. Sebagai bahan referensi peneliti selanjutnya dalam melakukan
penelitian dengan tema yang sama;
b. Dijadikan tambahan wawasan keilmuan tentang anak usia dini serta
dapat memberikan manfaat akademik;
c. Sebagai tambahan referensi khususnya dalam manajemen kelas;
d. Memberikan gambaran pengembangan kemampuan anak usia dini;
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini meliputi : (1) Manajemen Kelas, (2) Mengembangkan
Kemampuan Anak, (3) Penelitian yang Relevan. Berikut masing-masing
uraiannya.
2.1

Manajemen Kelas

2.1.1

Pengertian Manajemen Kelas
Pengertian manajemen kelas terdiri dari dua kata yaitu manajemen dan

kelas. Manajemen merupakan rangkaian usaha untuk mencapai tujuan yang
telah ditetapkan dengan memanfaatkan orang lain. Sedangkan yang dimaksud
dengan kelas adalah suatu kelompok orang yang melakukan kegiatan belajar
bersama sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam kelas tersebut. Guru
berperan sebagai manajer utama dalam merencanakan, mengorganisasikan,
mengaktualisasikan, dan melakukan pengawasan atau supervisi kelas. Euis
Kartika dan Joni Priansa (dalam Djabidi 2017:38). Kelas dalam arti luas
merupakan bagian dari kesatuan di organisasi yang terdapat di unit kerja dalam
menyelenggarakan kegiatan-kegiatan secara dinamis.
Senada dengan paparan di atas, Abdul Madjid (dalam Djabidi 2017:39)
mengatakan bahwa terdapat dua komponen yang sangat penting dalam
manajemen pengelolaan yaitu guru dan siswa. Guru dalam menjalankan
fungsinya tidak hanya bertindak sebagai penyampai materi pembelajaran tetapi
juga dapat berfungsi selaku pengelola atau “manajer” kelas. Siswa ditempatkan
tidak hanya sebagai objek yang menjadi sasaran pembelajaran tetapi juga dapat
diposisikan sebagai subjek yang dinamis dan ikut dilibatkan dalam proses atau
kegiatan pengelolaan kelas.
Berdasarkan dari uraian diatas konsep pertama manajemen kelas adalah
bahwa berbagai jenis kegiatan yang dengan sengaja dilakukan oleh guru dengan
tujuan menciptakan kondisi yang optimal bagi terjadinya proses belajar
mengajar di kelas. Pengelolaan kelas sangat berkaitan dengan upaya-upaya
5
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untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi yang optimal bagi terjadinya
proses belajar mengajar, meliputi penghentian perilaku peserta didik yang
menyelewengkan perhatian kelas, pemberian ganjaran, penyelesaian tugas oleh
peserta didik secara tepat waktu, penetapan norma kelompok yang produktif,
serta mencakup pengaturan orang (peserta didik) dan fasilitas yang ada.
Konsep kedua dari manajemen atau pengelolaan kelas adalah usaha
sadar untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengaktualisasikan, serta
melaksanakan pengawasan atau supervisi terhadap program dan kegiatan yang
ada di kelas sehingga proses belajar mengajar dapat berlangsung secara
sistematis, efektif, efisien, sehingga potensi peserta didik mampu dioptimalkan.
Peneliti ini mengacu pada konsep manajemen kelas yang pertama
yaknimanajemen kelas adalah bahwa berbagai jenis kegiatan yang dengan
sengaja dilakukan oleh guru dengan tujuan menciptakan kondisi yang optimal
bagi terjadinya proses belajar mengajar di kelas.

2.1.2

Tujuan Manajemen Pengelolaan Kelas
Tujuan manajemen pengelolaan kelas setidaknya agar proses kegiatan

belajar mengajar di kelas efektif sesuai dengan perencanaan yang dicanangkan
oleh guru sebagai leader dalam upaya mencerdaskan siswa sebagaimana yang
terkandung dalam tujuan pendidikan. Seperti yang diungkapkan oleh Djamarah
dan Aswan Zein (dalam Djabidi 2017:41) tujuan pengelolaan kelas adalah
penyediaan fasilitas bagi macam-macam kegiatan belajar siswa dalam
lingkungan sosial, emosional, dan intelektual dalam kelas. Fasilitas yang
disediakan untuk memungkinkan siswa belajar dan bekerja, terciptanya suasana
sosial yang memberikan kepuasan, suasana disiplin, perkembangan intelektual,
emosional dan sikap serta apresiasi pada siswa. Sedangkan Suharsimi Arikunto
(dalam Djabidi 2017:41) berpendapat bahwa tujuan pengelolaan kelas adalah
agar setiap anak di kelas dapat bekerja dengan tertib sehingga segara tercapai
tujuan pengajaran secara efektif dan efisien.
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Strategi Mengelola Kelas yang Efektif
Menurut Djabidi (2017:44-45), Strategi merupakan niat atau garis-garis

besar dan haluan yang terkandung dalam ide untuk direfleksikan dalam
kegiatan. Bila dihubungkan dengan pengelolaan kelas, strategi diartikan sebagai
pola atau kegiatan yang dilakukan oleh guru atau lembaga pendidik untuk
mencapai sesuatu yang diinginkan dari segi substansi, materi dan hasil.
Strategi mengelola kelas yang efektif dan hal-hal yang harus
diperhatikan saat pengelolaan kelas antara lain.
1. Strategi-strategi pengelolaan kelas
a. Memulai pelajaran tepat waktu;
b. Menata tempat duduk yang tepat dengan cara menyelaraskan
antarformat dan tujuan pengajaran, misalnya untuk tujuan
pengajaran dengan menggunakan model diskusi, bangku siswa
dibentuk setengah lingkaran;
c. Mengatasi gangguan dari luar kelas;
d. Menetapkan aturan dan prosedur dengan jelas dan dapat
dilaksanakan dengan konsisten;
e. Peralihan yang mulus antar segmen pelajaran;
f. Menegur siswa yang berbicara pada saat proses belajar mengajar
berlangsung;
g. Pemberian pekerjaan rumah;
h. Mempertahankan momentum selama pelajaran;
i. Downtime, kelebihan waktu yang dimiliki oleh siswa pada saat
melakukan tugas-tugas dalam proses belajar mengajar;
j. Mengakhiri pelajaran;
2. Hal-hal yang harus dihindari;
a. Campur tangan yang berlebihan
b. Kelenyapan;
c. Ketidaktepatan memulai dan mengakhiri kegiatan;
d. Penyimpangan;
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2.1.5 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Manajemen Pengelolaan Kelas
Faktor merupakan suatu bagian yang berpengaruh dalam setiap kegiatan
yang mempunyai efek positif dan negatif sehingga perlu diperhatikan sebagai
langkah-langkah preventif untuk menuju hasil yang diinginkan atau yang akan
dicapai, apabila dikaitkan dengan manajemen pengelolaan kelas, maka faktor
tersebut harus dipahami oleh guru atau calon guru sebagai bekal untuk
kemajuan dan pencegahan dalam melaksanakan pengelolaan kelas dalam setiap
kegiatan belajar mengajar. Keberhasilan manajemen kelas dalam memberikan
dukungan terhadap pencapaian tujuan pembelajaran yang akan dicapai banyak
dipengaruhi oleh beberapa faktor menurut Djamarah (dalam Djabidi 2017:53),
yaitu lingkungan fisik, kondisi sosio-emosional, dan kondisi organisosial.
Selain faktor di atas terdapat faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi
manajemen kelas di antaranya keadaan yang ikut serta dalam manajemen kelas,
keberhasilan manajemen kelas dalam memberikan dukungan terhadap
pencapaian tujuan pembelajaran dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:
lingkungan fisik, kondisi sosio-emosional, dan kondisi organisosial.
1. Ruang Kelas
Ruang kelas adalah suatu ruangan dalam bangunan sekolah, yang
berfungsi sebagai penataan ruang kelastempat untuk kegiatan tatap muka dalam
proses kegaiatan belajar mengajar (KBM).
a. Penataan ruang kelas
Penataan ruang kelas merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh
penanggung jawab kegiatan belajar mengajar atau membantu dengan maksud
agar dicapai kondisi optimal sehingga dapat

terlaksana kegiatan belajar

sepertiyang diharapkan. Penanggung jawab kegiatan belajar mengajar yang
dimaksud adalah guru. Untuk tercapainya tujuan pembelajaran perlu adanya
tindakan yang dapat mewujudkan terciptanya suasana kelas yang optimal.
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Penataan ruang kelas yang dilakukan oleh guru berupa penataan tempat
duduk siswa dengan formasi huruf U, rak tempat buku anak sesuai dengan
kelompok kecil, karpet untuk duduk ketika akan memulai pembelajaran, tempat
bangkunya guru serta lemari untuk alat penyimpanan sarana dan prasarana
pembelajaran. Dengan adanya penataan ruang kelas yang dilakukan guru
diharapkan dapat menciptakan kondisi kelas yang menunjang proses
pembelajaran. Kondisi kelas yang diharapkan mencakup lingkungan seperti
lingkungan belajar siswa yang tertata rapi dan tidak berantakan, emosional,
intelektual serta sosial didalam kelas. Keberhasilan guru dalam mengajar
dikelas bukan hanya ditentukan dari pengetahuan tentang kurikulum, metode
mengajar, media pengajaran, dan wawasan tentang materi yang akan
disampaikan kepada anak didik, tetapi guru juga harus menguasai cara menata
kelas yang baik.
Pengelolaan kelas memiliki peran penting dalam keberhasilan proses
pembelajaran, dimana guru mampu menciptakan suasana belajar yang aktif,
kreatif, dan menyenangkan. Suatu kondisi belajar yang optimal dapat dicapai
dengan

cara

mengatur

anak

didik

dan

sarana

pengajaran

serta

mengendalikannya dalam suasana kelas yang menyenangkan guna mencapai
tujuan pengajaran. Dengan adanya penataan ruang kelas yang berupa penataan
tempat duduk siswa yang dilakukan oleh guru diharapkan mampu menjadikan
kondisi belajar yang optimal serta suasana kelas yang menyenangkan selama
proses pembelajaran berlangsung.
Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, atur berarti disusun baik-baik,
tertib, rapi, berbaris rapi. Kata kerjanya adalah mengatur yang berarti membuat
atau menyusun. Sementara menurut Alwi, dkk (2002: 75-76) pengaturan
merupakan proses, cara dan pembuatan mengatur. Orang yang mengatur
tersebut disebut pengatur.Penataan ruang kelas dapat diartikan serangkaian
usaha pengelolaan kelas yang menjadikan ruang kelas sebagai tempat
belajaryang tertata rapi, tidak berantakan dan nyaman bagi siswa. Adapun
secara khusus penataan ruang kelas, dapat diartikan sebagai usaha mengatur dan
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mengelola kelas menjadi tempat belajar yang nyaman dan mampu menjangkau
tujuan belajar bagi siswa (John Afifi, 2014; 16). Raka (dalam Novan Ardy
Wiyani 1996:53) penataan ruang kelas yaitu kegiatan yang harus dilakukan
guru sehingga seluruh siswa dapat terfasilitasi dalam aktivitasnya didalam
kelas. Pengaturan fisik kelas diarahkan untuk meningkatkan efektifitas belajar
siswa sehingga siswa merasa senang, nyaman, aman dan belajar dengan baik.
b. Pengaturan peserta didik
Pengelolaan peserta didik ini berkaitan dalam pemberian stimulus dalam
membangkitkan dan mempertahankan kondisi motivasi peserta didik untuk
secara sadar berperan aktif dan terlibat dalam kegiatan belajar di kelas.
Perwujudannya dapat berbentuk kegiatan, perilaku, suasana yang diatur atau
diciptakan guru dengan menstimulasi peserta didik agar ikut serta berperan aktif
dalam kegiatan belajar di kelas secara penuh. Menurut Rohmad (2000:72)
manajemen kelas diperlukan setiap hari. Hari ini peserta didik dapat belajar
dengan baik dan tenang, tetapi besoknya belum tentu peserta didik belajar
dengan baik dan tenang lagi. Kemarin terjadi persaingan yang sehat dalam
kelompok, sebaliknya di masa mendatang bisa jadi persaingan tersebut menjadi
kurang sehat.Itulah sebabnya, kelas selalu dinamis dalam bentuk perilaku,
perbuatan, sikap, mental dan emosional peserta didik. Menurut Djamarah
(2010:172).
2. Proses Belajar Mengajar
Belajar merupakan kegiatan paling pokok dalam proses belajar mengajar
manusia. Terutama dalam tujuan institusional suatu lembaga pendidikan atau
sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa berhasil tidaknya suatu pencapaian tujuan
pendidikan tergantung kepada bagaimana proses belajar mengajar yang dialami
oleh individu.
Sardiman (dalam Djabidi 2017:03) mengungkapkan bahwa belajar
merupakan perubahan tingkah laku atau penampilan, dengan serangkaian
kegiatan, misalnya dengan membaca, mengamati, mendengarkan, meniru dan
lain sebagainya. Mengajar adalah refleksi aplikasi ilmu pengetahuan yang
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terjadi di luar maupun di dalam kelas. Mengajar adalah segala upaya yang
disengaja dalam rangka memberi kemungkinan bagi siswa untuk terjadinya
proses belajar sesuai dengan tujuan yang dirumuskan.
a. Kondisi dan situasi belajar mengajar
Adapun yang dimaksud situasi belajar ini adalah tempat, lingkungan
sekitar, alat dan bahan yang dipelajari, guru, kepala sekolah, pegawai
administrasi, dan seluruh warga sekolah yang lain. Menurut Suyono dan
Hariyanto, (2011:126).
b. Kondisi fisik
Kondisi fisik tempat belajar mempunyai pengaruh penting terhadap hasil
perbuatan belajar. Lingkungan fisik yang menguntungkan dan memenuhi syarat
minimal mendukung meningkatnya intensitas proses perbuatan belajar
pesertadidik dan mempunyai pengaruh positif terhadap pencapaian tujuan
pengajaran. Lingkungan fisik yang dimaksud akan meliputi hal-hal dibawah ini:
(1) Ruangan tempat berlangsungnya proses pembelajaran
Ruangan tempat proses belajar harus memungkinkan semua bergerak
leluasa tidak berdesak-desak dan saling mengganggu antara peserta didik yang
satu dengan yang lainnya pada saat melakukan aktivitas belajar.Jumlah peserta
didik yang melakukan kegiatan-kegiatan bersama secara klasikal akan berbeda
dengan kegiatan dalam kelompok kecil. Kegiatan klasikal secara relatif
membutuhkan ruangan rata-rata yang lebih kecil per orang bila dibandingkan
dengan kebutuhan ruangan untuk kegiatan kelompok.
(2) Pengaturan tempat duduk
Dalam mengatur tempat duduk yang penting adalah memungkinkan
terjadinya tatap muka, dimana guru sekaligus dapat mengontrol tingkah laku
peserta didik. Pengaturan tempat duduk akan mempengaruhi kelancaran
pengaturan

proses

pembelajaran.

Beberapa

pengaturan

diantaranya:
a. Berbaris sejajar
b. Pengelompokkan yang terdiri atas 5 sampai 7 orang

tempat

duduk
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c. Berbentuk lingkaran
d. Adanya dan tersedianya ruangan yang sifatnya bebas di kelas di
samping bangku tempat duduk yang diatur.
Dengan sendirinya penataan tempat duduk ini dapat diatur sesuai
dengan kebutuhan.
(3) Ventilasi dan pengaturan cahaya
Ventilasi harus cukup menjamin kesehatan peserta didik. Jendela harus
cukup besar sehingga memungkinkan panas cahaya matahari masuk, udara
sehat dengan ventilasi yang baik, sehingga semua peserta dalam kelas dapat
menghirup udara segar yang cukup mengandung O2 (oksigen), peserta didik
harus dapat melihat tulisan dengan jelas, tulisan di papan, pada bulletin board,
buku bacaan, dan sebagainya. Kapur yang digunakan sebaiknya kapur yang
bebas dari abu dan selalu bersih.
(4) Pengaturan penyimpanan barang-barang
Barang-barang hendaknya disimpan pada tempat khusus yang mudah
dicapai kalau segera diperlukan dan akan dipergunakan bagi kepentingan
kegiatan belajar. Barang-barang yang karena nilai praktisnya tinggi dan dapat
disimpan di ruang kelas seperti buku pelajaran, pedoman kurikulum, kartu
pribadi, dan sebagainya, hendaknya ditempatkan sedemikian rupa sehingga
tidak mengganggu kegiatan peserta didik. Cara pengambilan barang dari tempat
khusus, penyimpanan dan sebagainya hendaknya diatur sedemikian rupa
sehingga barang-barang tersebut segera dapat digunakan.
Tentu saja masalah pemilihan barang-barang tersebut sangat penting,
dan secara priodik harus dicek dan recheck. Hal yang tak kalah pentingnya
adalah pengamanan barang-barang tersebut dari pencurian. Pengamanan
terhadap barang harus selalu tersedia seperti alat pemadam kebakaran, P3K, dan
sebagainya.
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d. Kondisi Organisasional
Kegiatan rutin yang secara organisasional dilakukan baik di tingkat
kelas maupun di tingkat sekolah. Diatur secara jelas dan telah dikomunikasikan
kepada semua peserta didik secara terbuka, sehingga jelas pula bagi mereka,
akan menyebabkan tertanamnya pada diri setiap peserta didik kebiasaan yang
baik akan keteraturan tingkah-laku kegiatan tersebut antara lain sebagai bentuk
berikut:
(1) Pergantian pelajaran
Untuk beberapa pelajaran mungkin ada baiknya peserta didik tetap
berada dalam satu ruangan dan guru yang datang. Akan tetapi untuk pelajaranpelajaran tertentu, seperti bekerja di laboratorium olahraga, kesenian,
menggambar, dan sebagainya, peserta didik diharuskan pindah ruangan.
Hal rutin semacam ini hendaknya diatur secara tertib. Misalnya, ada
tenggang waktu bagi peserta didik berpindah ruangan. Perpindahan peserta
didik dari satu ruangan ke ruangan lain dipimpin oleh ketua, ruangan-ruangan
diberikan tanda dengan jelas, peserta didik berkewajiban untuk membereskan
ruangan dan alat perlengkapan yang telah dipakai setelah pelajaran selesai
dipimpin oleh picket dan dibawah pengawasan guru.
(2) Guru yang berhalangan hadir
Jika suatu saat seorang guru berhalangan hadir karena satu atau lain hal,
maka peserta didik disuruh tetap berada di dalam kelas dengan tenang untuk
menunggu guru yang bersangkutan selama 10 menit. Bila setelah waktu 10
menit guru yang mendapat giliran belum datang, ketua diwajibkan lapor kepada
guru piket dan guru piket yang akan mengambil inisiatif untuk mengatasi
kekosongan guru tersebut.
(3) Masalah antar peserta didik
Jika terjadi masalah antar peserta didik yang tidak dapat diselesaikan
antar mereka, ketua dapat melapor kepada wali kelas untuk bersama-sama
memecahkan dan mengatasi masalah tersebut. Jika pemecahannya belum tuntas
diselesaikan, ketua bersama wali kelas atau OSIS dapat menghadapi pimpinan
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institusi untuk mendapatkan petunjuk kebijakan dalam mengatasi masalah
tersebut.
Demikian pula kalau ada usul kegiatan dari peserta didik, rencana
kegiatan kelas (kemping, pesta, kunjungan ke sekolah lain dan sebagainya),
prosedur dapat ditempuh.
(4) Upacara bendera
Dalam upacara bendera harus sudah ditetapkan giliran yang memimpin
upacara, baik dari pihak guru maupun dari pihak peserta didik. Sehingga semua
sivitas tahu persis jam berapa mereka harus mulai sekolah, siapa yang harus
memberikan nasehat, pengarahan dan sebagainya.
(5) Kegiatan lainnya
Demikian pula kegiatan lainnya yang merupakan kegiatan rutin seperti
prosedur penyampaian informasi dari sekolah kepada guru, dan peserta didik
menyampaikan peraturan sekolah yang baru, pesta sekolah, hari libur, kematian
anggota sivitas, ikut menanggulangi bencana alam, dan lain-lain dan harus
dapat diatur secara jelas, tidak kaku dan harus cukup fleksibel.
3. Alat atau Media Pembelajaran
Menurut Venon S. Gerlach dan Donald P. Ely (dalam Musfiqon
2012:26), pengertian media ada dua macam, yaitu arti sempit dan arti luas.
“Arti sempit”, bahwa media itu berwujud : grafik, foto, alat mekanik dan
elektronik yang digunakan untuk menangkap, memproses serta menyampaikan
informasi. Menurut “arti luas”, yaitu kegiatan yang dapat menciptakan suatu
kondisi sehingga memungkinkan peserta didik dapat memperoleh pengetahuan,
keterampilan dan sikap yang baru.
Pengertian media dalam arti luas ini sesuai dengan pendapat Sharoon,
yang mengatakan media itu adalah alat komunikasi dan sumber informasi
Sharoon, TT (dalam Musfiqon 2012:26). Dalam konsep ini, segala jenis alat,
baik elektronik maupun nonelektronik yang dijadikan sarana penyampai pesan
dalam komunikasi dapat di sebut media. Kalau jenis alat ini digunakan dan
dijadikan sumber informasi pembelajaran, maka disebut media pembelajaran.
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Oemar Hamalik (dalam Syukur 2005:125) mendefinisikan media
sebagai teknik yang digunakan dalam rangka lebih mengefektifkan komunikasi
antara guru dan murid dalam proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah.
Sedangkan Yusufhadi Miarso (dalam Musfiqon 2012:27) mengartikan media
sebagai wadah dari pesan yang oleh sumber atau penyalurnya ingin diteruskan
kepada sasaran atau penerima pesan tersebut, meteri yang ingin disampaikan
adalah pesan pembelajaran, dan bahwa tujuan yang ingin dicapai adalah
terjadinya proses belajar.
(1) Sarana dan Prasarana
Menurut Ketentuan Umum Permendiknas No.24 Tahun 2007 (Mustari,
2014:119) yang dimaksud Tim Penyusun Pedoman Pembakuan Media
Pendidikan Departement. Pendidikan Dan Kebudayaan (Darmayanto dan Farid,
2013:103) pengumukakan bahwa sarana pendidikan adalah semua fasilitas yang
diperlukan dalam proses belajar mengajar baik yang bergerak maupun tidak
bergerak sehingga pencapaian tujuan pendidikan dapat berjalan dengan lancar,
efektif, teratur dan efisien. Sarana pendidikan adalah peralatan dan
perlengkapan yang secara langsung digunakan dalam

menunjang proses

belajar mengajar, seperti: gedung, ruang kelas, meja, kursi dan alat-alat dan
media pengajaran (Suratman dan Asih, 2015:163).
Menurut Ketentuan Umum Pendidikan Permendiknas No. 24 Tahun
2007 (Mustari, 2014:119) menyatakan bahwa pertama adalah fasilitas dasar
untuk menjalankan fungsi sekolah. Dengan kata lain prasarana pendidikan
adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung
menunjang proses penddidikan disekolah (Tauhid, 2011:124). Mulyasa (dalam
Rusdiana, 2015:212) menyatakan bahwa prasarana pendidikan adalah fasilitas
yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan dan
pengajaran. Misalnya, halaman, ruang kantor, kantin, lapangan olahraga, toilet,
kebun dan sebagainya. Namun, apabila prasarana tersebut digunakan untuk
kegiatan belajar biologi maka kebun sekolah menjadi sarana pendidikan
Bahrudin (dalam Farikhah, 2015:82).
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mempunyai imajinasi, dan senang berbicara Guslinda dan Kurnia, Rita,
(2018:46). Menurut Siregar (2018:12) anak usia dini memiliki karakteristik
yang berbeda, dengan orang dewasa, karena anak usia dini tumbuh dan
berkembang dengan banyak cara dan berbeda. Karakteristik yang dimaksud
adalah unik, egosentris, aktif dan energik, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi,
eksploratif dan berjiwa petualang, mengekpresikan perilaku secara relatif
spontans, kaya dengan fantasi, mudah frustasi, kurang pertimbangan dalam
melakukan sesuatu, memliki dayaperhatian yang masih pendek, bergairah untuk
belajar dan banyak belajar dari pengalaman, serta semakin menunjukkan minat
terhadap teman Solehuddin (2007:100-101)
Menurut Susanto (2011:5-6) berkembang adalah bertambahnya struktur,
fungsi dan kemampuan anak yang lebih kompleks, meliputi kemampuan a)
sensori, yaitu kemampuan mendengar, melihat, meraba, merasa dan mencium;
b) gerakan, yaitu terdiri dari gerak kasar, gerak halus dan gerak kompleks; c)
berkomunikasi dan berinteraksi, misalnya tersenyum, menangis, dan bicara; d)
kognitif,

yaitu

kemampuan

mengenal,

membandingkan,

mengingat,

memecahkan masalah, dan kecerdasan; e) bersosialisasi, kemandirian; f)
kreativitas dan g) moral spiritual. Perkembangan merupakan hasil interaksi
susunan syaraf pusat dengan organ tubuh yang dipengaruhinya. Misalnya
kemampuan bicara merupakan hasil dari perkembangan sistem syaraf yang
mengendalikan proses bicara. Perkembangan (development) menunjukkan
sesuatu tertentu, yaitu proses yang menuju ke depan dan tidak dapat diulang
kembali. Dalam perkembangan manusia terjadi perubahan-perubahan yang
sedikit banyak bersifat tetap dan tidak dapat diulang. Perkembangan
menunjukkan perubahan-perubahan dalam satu arah yang bersifat tetap dan
maju. Perkembangan merupakan suatu perubahan yang bersifat kualitatif.
Perkembangan tidak ditekankan pada segi material, melainkan pada segi
fungsional.
Menurut Mulyadi (2012:08) kemampuan seseorang itu adalah saat dia
menunjukkan suatu perkembangan dalam hidupnya. Menurut Sudirman,
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mengemukakan bahwa kemampuan adalah perubahan energi dalam diri
seseorang yang ditandai dengan munculnya pikiran dan didahului dengan
tanggapan terhadap adanya tujuan. Menurut Hamalik, kemampuan dapat dibagi
menjadi dua jenis yaitu sebagai berikut: 1) kemampuan intrinsik adalah
kemampuan yang tercakup dalam situasi belajar, menemui kebutuhan dan
tujuan murid. 2) kemampuan ektrinsik adalah kemampuan yang hidup didalam
diri siswa dan berguna dalam situasi belajar yang fungsional.
Menurut Zaenab (2015:4-5) anak usia dini adalah usia anak baru lahir
hingga 6 tahun usia ini merupakan usia proses pertumbuhan dan perkembangan
sangat pesat atau usia emas (golden age). Usia emas sangat menentukan dalam
pembentukan karakter dan kepribadian. Oleh karena, itu seorang pembimbing,
pendamping, atau guru pada PAUD idealnya mempunyai pemahaman yang
cukup mengenai masalah psikologis perkembangan anak usia dini dan
kebutuhan biologis masing-masing anak didiknya. Ini penting agar dalam
mendampingi anak mengindahkan prinsip-prinsip perkembangan yang berlaku
secara umum bagi anak.
Pada intinya perkembangan seorang anak itu merupakan proses yang
tidak pernah berhenti, selama proses perkembangan aspek-aspek kepribadian
anak saling mempengaruhi, mengikuti pola atau arah tertentu. Para psikolog
anak juga menemukan bahwa aspek-aspek yang mengalami perkembangan pada
masing-masing anak mempunyai karakteristik sendiri-sendiri, anak-anak
tertentu sangat menonjol pada aspek kepribadian tertentu yang merupakan
kelebihan masing-masing anak. Perlu diingat pola ini berlaku secara umum
sehingga semua anak yang normal akan mengalami tahapan atau fase
perkembangan tersebut hingga mereka dewasa nanti. Berdasarkan teori
psikologi perkembangan jika seseorang anak gagal dalam menjalankan tahap
perkembangan tertentu dalam hidupnya maka hal itu akan berpengaruh terhadap
sukses menjalani tahap perkembangan selanjutnya. Dampak yang mudah
diseleksi adalah adanya anak-anak yang tidak stabil emosinya, mudah marah,
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mudah frustasi, hingga anak-anak yang mempunyai kebutuhan khusus seperti
autis.
Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa anak usia
dini adalah seorang anak yang memiliki perkembangan kemampuan yang
berbeda dengan orang dewasa serta ditandai dengan munculnya pikiran-pikiran
yang menunjukkan suatu perkembangan dalam hidupnya.

2.2.2

Perkembangan Kemampuan Kognitif
Pada rentang usia 3-4 sampai 5-6 tahun, anak mulai memasuki masa

prasekolah yang merupakan masa kesiapan untuk memasuki pendidikan formal
yang sebenarnya di sekolah dasar. Menurut Montessori masa ini ditandai
dengan masa peka terhadap segala stimulasi yang diterimanya melalui
pancaindra. Masa peka memiliki arti penting bagi perkembangan setiap anak.
Itu artinya bahwa apabila orang tua mengetahui anaknya telah memasuki masa
peka dan mereka segera memberi stimulasi yang tepat, maka akan mempercepat
penguasaan terhadap tugas-tugas perkembangan pada usianya. Piaget
berpendapat bahwa, anak pada rentang usia ini, masuk dalam perkembangan
berpikir pra-operasional konkret. Pada saat ini sifat egosentris pada anak
semakin nyata. Anak mulai memliki perspektif yang berbeda dengan orang lain
yang berbeda disekitarnya. Orang tua sering menganggap periode ini sebagai
masa sulit karena anak menjadi susah diatur, bisa disebut nakal atau bandel,
suka membantah dan banyak bertanya. Kognitif adalah suatu proses berpikir,
yaitu

kemampuan

mempertimbangkan

individu
suatu

untuk

kejadian

menghubungkan,
atau

peristiwa.

menilai,
Pada

dan

dasarnya

pengembangan kognitif dimaksudkan agar anak mampu melakukan eksplorasi
terhadap dunia sekitar melalui panca indranya, sehingga dengan pengetahuan
yang didapatkannya tersebut anak akan dapat melangsungkan hidupnya dan
menjadi manusia yang utuh sesuai dengan kodratnya sebagai makhluk tuhan
yang harus memberdayakan apa yang ada didunia ini untuk kepentingan dirinya
dan orang lain.
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perkembangan fisik motorik sangat penting untuk anak usia dini dan perlu
untuk dikembangkan secara optimal karena perkembangan fisik motorik
merupakan awal dari setiap perkembangan.

2.2.5

Perkembangan Kemampuan Moral dan Agama
Moral merupakan suatu nilai-nilai yang dijadikan pedoman dalam

bertingkah laku. Perkembangan moral yang terjadi pada anak usia dini sifatnya
masih relative terbatas. Seorang anak masih belum mampu menguasai nilainilai abstrak berkaitan dengan benar-salah dan baik-buruk. Namun demikian,
moral sudah harus dikenalkan sejak dini, supaya nantinya anak menjadi terbiasa
dan sudah dapat membedakan mana yang benar dan yang salah, serta mana
yang baik dan yang buruk.
Menurut Piaget, pada awalnya pengenalan nilai dan pola tindakan masih
bersifat paksaan, dan anak belum mengetahui maknanya. Akan tetapi, sejalan
dengan perkembangan inteleknya, anak berangsur-angsur mulai mengikuti
berbagai ketentuan yang berlaku di dalam keluarga. Semakin lama semakin
luas, sehingga ketentuan yang berlaku di dalam masyarakat dan negaranya.
Pendapat Piaget diatas memberikan gambaran bahwa untuk mengenalkan moral
atau nilai-nilai kepada anak-anak dibutuhkan semacam paksaan dalam bentuk
perintah ataupun larangan. Dalam hal ini orang tua berusaha menunjukkan
kepada anak, mana yang diperintahkan dan mana yang dilarang, mana yang
bermanfaat dan mana yang tidak bermanfaat. Demikian seterusnya sampai
seorang anak bisa mengerti dan mengambil maknanya.
Perkembangan moral adalah perkembangan yang berkaitan dengan
aturan dan konvensi mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia
dalam interaksinya dengan orang lain menurut Jahja (2005:149). Anak-anak
ketika dilahirkan tidak memiliki moral (Immoral). Tetapi dalam dirinya terdapat
potensi moral yang siap untuk dikembangkan. Karena itu, melalui
pengalamannya berinteraksi dengan orang lain (dengan orang tua, saudara,dan
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teman sebaya) anak belajar memahami tentang perilaku yang buruk yang tidak
boleh dikerjakan.
Berkaitan dengan perkembangan moral, Lawrence Kohlberg yang
dikutip oleh Jahja (2005:150) membaginya menjadi tiga tahap.
a. Tahap prakonvensional untuk usia 2-8 tahun. Pada tahap ini
anak tidak memperlihatkan internalisasi nilai-nilai moral.
Penalaran moral dikendalikan oleh imbalan atau hadiah dan
hukuman eksternal. Anak-anak taat karena orang-orang
dewasa menuntut mereka untuk taat, dan apa yang benar
adalah apa yang dirasakan baik dan apa yang dianggap
menghasilkan hadiah.
b. Tahap konvensional untuk usia 9-13 tahun. Anak menaati
standar-standar tertentu, tetapi mereka tidak menaati standarstandar orang lain (eksternal), seperti orang tua atau aturanaturan masyarakat. Anak menghargai kebenaran, kepedulian,
dan kesetian kepada orang lain sebagai landasan
pertimbangan moral. Dalam hal ini pertimbanganpertimbangan moral didasarkan atas pemahaman aturan
sosial, hukuman-hukuman, keadilan, dan kewajiban.
c. Tahap konvensional untuk usia di atas 13 tahun. Pada tahap
ini anak mengenal tindakan-tindakan moral alternatif,
menjajaki pilihan-pilihan, dan kemudian memutuskan suatu
kode moral pribadi. Dalam hal ini anak diharapkan sudah
membentuk keyakinan sendiri, bisa menerima bahwa orang
lain mempunyai keyakinan yang berbeda, dan ia tidak mudah
dipengaruhi orang lain.

2.2.6

Perkembangan Kemampuan Seni
Seni adalah fenomena yang kompleks. Batasan atau maknanya

ditentukan oleh banyak faktor, seperti: curator, kritikus, pasar, pranata-pranata,
pradigma akademis, kosmologi cultural, perubahan zaman, aliran filsafat, dan
sebagainya Sugiharto (dalam Widia, dkk. 2014:1.4).
Seni memiliki konsep majemuk, dinamis, bergerak bebas, dan mampu
mengakomudasi berbagai kecenderungan-kecenderungan.Individual yang khas,
tidak lagi patuh klasfikasi historis dalam penciptaan karya seni secara
kronologis, ataupun klasifikasi seni berdasarkan aliran seni tertentu. Konsep
seni terus berkembang sejalan dengan perkembangan kebudayaan dan
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kehidupan masyarakat yang dinamis. Seni dalam arti sempit kegiatan manusia
dalam mengekpresikan pengalaman hidup dan kesadaran artistiknya yang
melibatkan kemapuan intuisi, kepekaan indriawi dan rasa, kemampuan
intelektual, kreativitas serta keterampilan teknik untuk menciptakan karya yang
memiliki fungsi personal atau sosial dengan menggunakan berbagai media.
Peran seni dalam kehidupan manusia terus berkembang dan berubah. Seni yang
semula menyatu dengan nilai-nilai kepercayaan dan agama kemudian
berkembang menjadi kebutuhan pragmatis dan ekpresi individual. Seni
memiliki fungsi individual dan fungsi sosial yang sangat nyata. Dalam konteks
fungsi individual seni, ada karakteristik yang membedakan antara seni untuk
anak dan seni untuk orang dewasa karena karakter fisik ataupun mentalnya
berbeda. Seni bagi anak-anak merupakan kegiatan bermain, berekpresi, dan
kreatif yang menyenangkan. Tanpa disadari, anak belajar banyak hal melalui
kegiatan seni. Hal ini penting diperhatikan oleh pendidik, khususnya dalam
melakukan penilaian hasil kreasianak supaya hasilnya tidak dinilai dengan
standar kemampuan orang dewasa.
Fungsi seni dalam pendidikan pun berbeda dengan fungsi seni dalam
kerja profesional. Seni untuk pendidikan difungsikan sebagai media untuk
memenuhi fungsi perkembangan anak, baik fisik maupun mental. Sementara
itu, seni dalam kerja profesional difungsikan untuk meningkatkan kemampuan
dalam bidang keahliannya secara profesional.
Dalam kaitannya dengan fungsi sosial, seni dipahami sebagai aktivitas
berkesenian yang berakar kuat dalam kehidupan kolektif atau masyarakat. Seni
selalu hadir ditengah-tengah masyarakat dan menyertai upacara kelahiran,
perkawinan, ruwatan, bersih desa, khitanan, kematian, dan sebagainya.
Kegiatan seni tidak hanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan spiritual atau
ekspresi, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan komersial, politik, propaganda,
sarana promosi, hiburan, pendidikan, terapi dan sebagainya.

Digital
Digital Repository
Repository Universitas
Universitas Jember
Jember
2.2.7

28

Perkembangan Kemampuan Bahasa
Perkembangan bahasa sebagai salah satu dari kemampuan dasar yang

harus dimiliki anak, terdiri dari beberapa tahapan sesuai dengan usia dan
karakteristik perkembangannya. Perkembangan adalah suatu perubahan yang
berlangsung seumur hidup dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling
berinteraksi seperti biologis, kognitif, dan sosio-emosional. Bahasa adalah suatu
sistem simbol untuk berkomunikasi yang meliputi fonologi (unit suara),
morfologi (unit arti), sintaksis (tata bahasa), simantik (variasi arti), dan
pragmatic (penggunaan) bahasa (Santrock, 1995). Dengan bahasa, anak dapat
mengkomunikasikan maksud, tujuan, pemikiran, maupun perasaannya pada
orang lain.

3.3

Penelitian Yang Relevan
Penelitian terkait mengenai manajemen kelas telah ada sebelum

penelitian ini. Penelitian pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh skripsi
yang ditulis oleh Tika Yuanita Purwantie, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu
Keguruan Jurusan Manajemen Pendidikan Islam, IAIN Purwokerto, tahun 2016
yang berjudul “Manajemen Kelas di Taman Kanak-kanak Kelurahan
Sokanegara Kecamatan Purwokerto Timur Banyumas”. Skripsi ini dijelaskan
bahwa Manajemen Kelas di Taman Kanak-kanak Kelurahan Sokanegara
Kecamatan Purwokerto Timur Banyumas lebih menekankan pada bagaimana
cara guru mengelola kelas agar tercipta suasana pembelajaran yang efektif dan
efisien serta tercapainya tujuan pembelajaran seperti yang diharapkan.
Penelitian kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh skripsi yang
ditulis oleh Sefiana Dewi Utami, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Jurusan
Pendidikan Islam Anak Usia Dini, UIN Sunan Kalijaga, tahun 2017 yang
berjudul “Implementasi Manejemen Kelas Kreatif dalam Mengembangkan
Minat Belajar Anak Usia Dini di TK ABA Ngoro-oro Patuk Gunungkidul”.
Skripsi ini dijelaskan bahwa peneliti melakukan pengamatan selama beberapa
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BAB 3. METODE PENELITIAN

Bab ini akan memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan metode
penelitian yang meliputi: (1) jenis penelitian, (2) tempat dan waktu penelitian,
(3) situasi sosial, (4) definisi oparasional, (5) rancangan penelitian, (6) teknik
dan alat perolehan data, (7) teknik penyajian data. Berikut adalah masingmasing uraiannya.

3.1 Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Menurut pendapat
Masyhud (2014:103) mengungkapkan suatu keadaan atau kondisi sebagaimana
adanya berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan. Menurut Sanjaya (dalam
Aisyah 2018:20) penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang
dilakukan untuk menggambarkan atau menjelaskan tentang fakta dan sifat
populasi tertentu secara sistematis, faktual dan akurat. Menurut Suryabrata
(dalam Masyhud 2014:104) tujuan dilaksanakan penelitian deskriptif adalah
untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai
fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.
Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian
deskriptif adalah adalah penelitian yang menggambarkan situasi atau keadaan
secara sistematis, faktual, dan akurat. Salah satu alasan memilih penelitian
deskriptif

kualitatif

adalah

hendak

melakukan

penelitian

dengan

mendeskripsikan data di lapangan mengenai manajemen kelas dalam
mengembangkan kemampuan anak usia dini di kelompok B2 di TK Plus AlHujjah Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember Tahun Pelajaran 2018/2019.
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3.2 Tempat, dan Waktu Penelitian
3.2.1 Tempat Penelitian
Lokasi penelitian yang dijadikan tempat penelitian yaitu di TK Plus AlHujjah Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember Tahun Pelajaran 2018/2019.
Adapun alasan melakukan penelitian pada anak kelompok B2 di TK Plus AlHujjah Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember Tahun Pelajaran 2018/2019
ialah sebagai berikut:
a. Ingin mengetahui bagaimana penataan tata ruang kelas yang ada di TK
Plus Al-Hujjah Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember Tahun
Pelajaran 2018/2019.
b. Ingin mengetahui bagaimana proses belajar mengajar yang di gunakan
di TK Plus Al-Hujjah Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember Tahun
Pelajaran 2018/2019.
c. Ingin mengetahui bagaimana sarana dan prasarana yang di gunakan di
TK Plus Al-Hujjah Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember Tahun
Pelajaran 2018/2019.
Waktu yang dibutuhkan untuk penelitian ini yaitu 2 minggu dan
dilakukan 3 kali dalam seminggu untuk mengkaji manajemen kelas dalam
mengembangkan kemampuan anak usia dini pada kelompok B2 di TK Plus AlHujjah Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember Tahun Pelajaran 2018/2019.

3.3 Situasi Sosial
Penelitian dilaksanakan di TK Plus Al-Hujjah Kecamatan Sumbersari
Kabupaten

Jember

tentang manajemen

kelas

dalam

mengembangkan

kemampuan anak usia dini. Subjek penelitian guru di TK Plus Al-Hujjah.TK
Plus Al-Hujjah terletak di Jl. Sriwijaya XXX/5 RT.001 RW.010 Kecamatan
Sumbersari Kabupaten Jember. Mayoritas masyarakat disekitar sekolah tersebut
berbahasa

jawa

dan

madura

dan
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anak-anak

yang

sekolah

di

TK
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Plus Al-Hujjah bertempat tinggal tidak jauh dari sekolah sehingga kebanyakan
dari anak-anak tersebut memahami bahasa jawa dan madura.
Manajemen kelas yang ada di TK tersebut sudah terlaksana dengan baik
sehingga perkembangan kemampuan anak usia dini juga ikut baik. Pendidik
yang ada disana ingin menciptakan suasana kelas yang menyenangkan karena
berpedoman terhadap misi dan visi sekolah yaitu terwujudnya generasi islam
yang cerdas, kreatif, sehat dan mandiri, dan melaksanakan kegiatan belajar yang
aktiv, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan. Sehingga bertujuan untuk
menghasilkan anak usia dini yang mempunyai kecerdasan majemuk dan siap
memasuki jenjang pendidikan dasar.

3.4 Definisi Operasional
Definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari perbedaan
pendapat yang terdapat dalam penelitian ini dengan beberapa variable yang
berkaitan dengan penelitian terkait dengan judul ataupun kajian. Definisi
operasional yang dimaksud yaitu:

3.4.1 Manajemen Kelas
Manajemen kelas itu adalah salah satu usaha guru PAUD di TK Plus AlHujjah di dalam mengelola kelas supaya tercipta suasana kelas yang
menyenangkan, aktif, dan keatif serta dapat terciptanya kelancaran dalam
sistem proses belajar mengajar, yaitu mencakup, ruang kelas, penataan ruang
kelas, pengaturan peserta didik, proses belajar mengajar, kondisi dan situasi
belajar, kondisi fisik, kondisi sosio-emosional, kondisi organisasional, alat atau
media pembelajaran serta sarana dan prasarana.

3.4.2 Mengembangkan Kemampuan Anak Usia Dini
Mengembangkan kemampuan anak usia dini adalah mengembangkan
semua potensi yang harus dikembangkan, atau mengembangkan semua potensi
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anak didik yang harus dilakukan oleh guru yang mencakup fisik motorik, moral
dan agama, kognitif, sosial emosional, bahasa dan seni.

3.5 Rancangan Penelitian
Menurut Masyhud (dalam Aisyah 2018:22) rancangan penelitian ini
berisikan uraian tentang langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian untuk
meraih hasil yang hendak dicapai dengan tujuan penelitian. Adapun rancangan
penelitian untuk dianalisis untuk mencapai kesimpulan yang sesuai dengan
tujuan penelitian adalah sebagaimana gambar 3.1.
Manajemen kelas itu adalah merupakan satu keterampilan bagi seorang guru PAUD
di dalam mengelola kelas.
Bagaimana manajemen kelas dalam kemampuan anakusia dini di TK Plus AlHujjah Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember.
Manajemen kelas

Mengembangkan Kemampuan
AnakUsia Dini

1. Ruang Kelas
a. Penataan Ruang Kelas
b. Pengaturan Peserta Didik
2. Proses Belajar Mengajar
a. Kondisi dan Situasi Belajar
Mengajar
b. Kondisi Fisik
c. Kondisi Sosio-emosional
d. Kondisi Organisasional
3. Alat atau Media Pembelajaran
a. Sarana dan Prasarana

1. Data
a. Data Primer
b. Data Skunder
2. Sumber Data
a. Informan Kunci
b. Informan Pendukung

1. Perkembangan Kemampuan
Kognitif
2. Perkembangan Kemampuan
Sosial Emosional
3. Perkembangan Kemampuan Fisik
Motorik
4. Perkembangan Kemampuan
Moral dan Agama
5. Perkembangan Kemampuan Seni
6. Perkembangan Kemampuan
Bahasa

: Observasi
: Wawancara dan Dokumentasi
: Guru Kelas B2
: Kepala Sekolah
Dokumen

Manajemen Kelas dalam Kemampuan Anak Usia Dini di TK Plus Al-Hujjah
Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember

Gambar 3.1 Desain Penelitian
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3.6 Teknik dan Alat Perolehan Data
Menurut pendapat Kane (dalam Moleong, 2001:112) istilah teknik
perolehan data karena didalam teknik perolehan data tidak hanya berisi tentang
metode penelitian namun di dalamnya terdapat sumber dan jenis data, manusia
sebagai instrument dan pengamatan berperan serta, pengamatan, wawancara,
catatan lapang, penggunaan dokumen serta lainnya.

3.6.1 Data dan Sumber Data
Data merupakan fakta atau informasi yang dapat terbentuk angka atau
deskriptif yang berasal dari sumber data. Data yang dikumpulkan harus tepat
agar dapat menjawab rumusan masalah yang akan ditetapkan Satori dan
Komariah(2017:103). Informan kunci dalam penelitian ini adalah guru kelas
sedangkan informan pendukungnya adalah guru, dan kepala sekolah

3.6.2 Metode Perolehan Data
Metode

perolehan

data

adalah

cara

yang

digunakan

untuk

mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian. Adapun metode dalam
perolehan data yang digunakan penelitian meliputi:
1) Observasi
Sutrisno Hadi (dalam Sugiyono, 2017:166) mengemukakan bahwa
observasi merupakan suatu proses yang kompleks karena merupakan suatu
proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Ada dua jenis
proses penting dalam observasi adalah proses pengamatan dan proses ingatan.
Menurut Satori dan Komariah (2017:105) observasi adalah pengamatan
terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung
untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian. Secara
langsung adalah terjun kelapangan. Secara tidak langsung adalah pengamatan
yang dibantu melalui media visual/audiovisual. Observasi adalah mengamati
dan mendengar dalam rangka memahami, mencari jawaban, mencari bukti
terhadap fenomena sosial dan keagamaan (perilaku, kejadian, keadaan benda
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dan simbol-simbol tertentu) selama beberapa waktu tanpa mempengaruhi
fenomena yang diobservasi dengan mencatat, fenomena tersebut gunapenemuan
data analisis.
Berdasarkan pendapat tersebut peneliti ini menggunakan metode
observasi partisipan. Karena pada observasi ini peneliti mengamati peristiwa,
kejadian, pose, dan sejenisnya disertai dengan daftar yang perlu diobservasi.
Yang saya observasi adalah manajemen kelas dan guru kelas yang ada di TK
Plus Al-Hujjah. Peneliti melakukan pengamatan langsung dengan membawa
data observasi yang telah disusun sebelumnya untuk melakukan pengecekan,
kemudian peristiwa yang diamati dicocokkan dengan data observasi. Observer
harus terjun kelapangan untuk mengetahui proses penelitian manajemen kelas
dalam mengembangkan kemampuan anak usia dini kelompok B2 di TK Plus
Al-Hujjah. Alasan peneliti memilih observasi ini karena sejak awal masuk
lokasi penelitian menjelaskan mengenai maksud dan tujuan di TK tersebut agar
menambah data yang lebih akurat.
2) Dokumentasi
Dokumentasi merupakan pengumpulan data atau penyimpanan suatu
data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada, berupa catatan transkip,
gambar, buku, foto, surat kabar, menurut Sugiono (2017:329) dokumen
merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk
tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Studi dokumentasi
merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam
penelitian kualitatif. Berdasarkan dari pendapat tersebut dapat disimpulkan
bahwa dokumentasi adalah aktivitas dalam melakukan pencarian dokumen
untuk mendapatkan keterangan berupa gambar, surat kabar, foto, dan buku.
Adapun data yang akan diperoleh dalam metode dokumentasi, antara
lain:
a. Gambaran Umum TK Plus Al-Hujjah
b. Profil Guru
c. Profil Sekolah
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gunakan adalah wawancara terstruktur, karena wawancara terstruktur dilakukan
oleh peneliti, dan yang peneliti wawancarai adalah guru kelas, dan juga kepala
sekolah, bila peneliti mengetahui secara jelas dan terperinci yang dibutuhkan
atau disusun sebelumnya yang akan disampaikan kepada responden (guru
kelompok B2 dan kepala sekolah di TK Plus Al-Hujjah Kecamatan Sumbersari
Kabupaten Jember).

3.7 Teknik Analisis Data
Menurut Masyhud (2016:320) analisis data dalam penelitian kualitatif
merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi,
wawancara dan dokumentasi untuk meningkatkan pemahaman tentang kasus
yang teliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Untuk
meningkatkan pemahaman tersebut, menurut Muhadjir (dalam Masyhud,
2014:320) analisis masih harus dilanjutkan dengan berupaya mencari makna
(meaning).
Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat
pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam
priode tertentu.Pada saat wawancara, sudah melakukan analisis terhadap
jawaban yang sudah diwawancarai. Miles dan Huberman (dalam Sugyono,
2017:337), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif
dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas.
Adapun gambaran model interaktif dari Miles dan Huberman adalah sebagai
berikut:
Pengumpulan Data
Penyajian Data
Reduksi Data
Penarikan
Kesimpulan/Verifikasi

Gambar 3.2 Komponen analisis data dan model interaktif.
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Berdasarkan gambar 3.2 digambarkan terdapat empat komponen dalam
analisis dan model interaktif yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian
data, dan penarikan data dan penarikan kesimpulan yang merupakan sesuatu
proses yang berlanjut, berulang dan terus menerus. Berikut merupakan uraian
dari keempat komponen dalam analisis data model interaktif.
1) Pengumpulan Data
Pengumpulan data merupakan proses mengumpulkan seluruh sumbersumber yang berhubungan serta mendukung tujuan penelitian. Pengumpulan
data yang dilakukan di TK Plus Al-Hujjah Kecamatan Sumbersari Kabupaten
Jember menggunakan 3 metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara,
dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan menggunakan alat chek list.
Wawancara dilakukan kepada informan pendukung dengan mengacu pada
pedoman wawancara dan dokumentasi yang dilakukan yaitu berkaitan dengan
kegiatan yang berlangsung di TK Plus Al-Hujjah yang berkaitan dengan tujuan
penelitian.
2) Reduksi Data
Miles dan Huberman (dalam Idrus, 2009:150) menyatakan bahwa
reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada
penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan
dilapangan. Reduksi data digunakan untuk membuang data yang tidak
diperlukan sehingga terbentuk data yang sesuai dengan penelitian. Reduksi data
yang dilakukan pada guru kelompok B2 di TK Plus Al-Hujjah yaitu dengan
memfokuskan temuan data yang diperoleh dilapangan tentang manajemen kelas
dalam mengembangkan kemampuan anak usia dini di TK Plus Al-Hujjah yang
dilakukan dengan menggunakan berbagai metode pengumpulan data.
3) Triangulasi
Menggunakan teknik Triangulasi sebagai teknik untuk mengecek
keabsahan data. Menurut Moloeng (2004:330) triangulasi adalah teknik
pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam
membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian. Triangulasi dapat
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dilakukan dilakukan dengan menggunakan teknik yang berbeda (Nasution,
2003:115) yaitu wawancara, observasi dan dokumen. Triangulasi selain
digunakan untuk mengecek kebenaran data juga dilakukan untuk memperkaya
data. Menurut Nasution, selain itu triangulasi juga dapat berguna untuk
menyelidiki validitas tafsiran peneliti terhadap data, karena itu triangulasi
bersifat reflektif.
Menurut Denzin (dalam Moloeng, 2004:330), membedakan empat
macam triangulasi diantaranya dengan memanfaatkan penggunaan sumber,
metode, penyelidik dan teori. Pada penelitian ini, dari keempat macam
triangulasi tersebut, peneliti hanya menggunakan teknik pemeriksaan dengan
memanfaatkan sumber. Triangulasi dengan sumber artinya membandingkan dan
mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui
waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Patton, 1987:331).
Adapun untuk mencapai kepercayaan itu, maka ditempuh langkah sebagai
berikut:
a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa
yang dikatakan secara pribadi.
c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi
penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai
pendapat dan pandangan masyarakat dari berbagai kelas.
e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang
berkaitan.
4) Penyajian Data
Miles dan Huberman (dalam Idrus, 2009:151) menjelaskan bahwa
penyajian data dalam penelitian meliputi proses penyusunan informasi yang
kompleks ke dalam bentuk yang sistematis, sehingga menjadi lebih sederhana
dan selektif serta dapat dipahami maknanya. Hal ini dilakukan untuk
menentukan pola-pola yang bermakna. Pada penyajian data harus memahmi
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data yang diperoleh dari lapangan berkaitan dengan manajemen kelas dalam
mengembangkan kemampuan anakusia dini di TK Plus Al-Hujjah.
5) Penarikan Kesimpulan
Pada tahap selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan tentag manajemen
kelas dalam kemampuan anak usia dini di TK Plus Al-Hujjah yang merupakan
akhir pada teknik analisis data model interaktif. Dokumentasi merupakan
pengumpulan data atau penyimpanan suatu data yang diperoleh dari dokumendokumen yang ada, berupa catatan transkip, gambar, buku, foto, surat kabar.
Menurut Sugyono (2017:329) dokumen merupakan catatan peristiwa yang
sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya
monumental dari seseorang. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari
penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.
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BAB 5. PENUTUP

Pada bab ini akan membahas mengenai (1), kesimpulan, dan (2) saran
yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Berikut dari masing-masing
hal tersebut.

5.1 Simpulan
Berdasarkan

hasil

dari

pembahasan

dapat

disimpulkan

bahwa

manajemen kelas yang terdapat di TK Plus Al-Hujjah merupakan bagian dari
rencana dalam pembelajaran. Manajemen kelas yang dilakukan oleh guru
meliputi, penataan ruang kelas, proses belajar mengajar, dan alat/media
pembelajaran yang mengarah kepada pencapaian indikator-indikator tumbuh
kembang dari ke enam aspek perkembangan.

5.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat diberikan terkait
manajemen kelas dalam mengembangkan kemampuan anak usia dini di
kelompok B2 di TK Plus Al-Hujjah kecamatan sumbersari kabupaten jember
tahun ajaran 2018/2019 terdiri dari saran bagi guru, saran bagi pihak sekolah,
serta saran bagi peneliti lain. Berikut ini uraian mengenai saran-saran tersebut.

5.2.1 Bagi Guru
a. Hendaknya guru memperhatikan kenyamanan ruang kelas dan juga
kecukupan media/alat pembelajaran yang akan digunakan saat
pembelajaran berangsung;
b. Hendaknya guru senantiasa memberikan motivasi kepada anak agar
tingkat kemampuan perkembangannya lebih baik lagi;
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5.2.2 Bagi Pihak Sekolah
a. Manajemen kelas hendaknya terus dilaksanakan dengan baik di TK Plus
Al-Hujjah;
b. Memberikan arahan kepada guru untuk lebih meningkatkan manajemen
kelas dan perkembangan kemampuan anak;

5.2.3 Bagi Peneliti Lain
a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan untuk
melakukan penelitian tentang manajemen kelas dalam mengembangkan
kemampuan anak usai dini dengan menggunakan metode penelitian
yang lain;
b. Hendaknya peneliti menambah waktu yang lebih lama sehingga
mendapatkan hasil penelitian yang lebih akurat dan mendalam;
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Lampiran A. Matrik Penelitian
Judul
Penelitian

Rumusan
Masalah

Manajemen
Kelas dalam
Mengembang
kan
Kemampuan
Anak
Usia
Dini
di
Kelompok B2
di TK Plus AlHujjah Tahun
Pelajaran
2018/2019.

Bagaimana
1. Manajemen
Manajemen kelas
kelas
dalam
Mengembangkan
Kemapuan Anak
Usia Dini di
Kelompok B2di
TK Plus AlHujjah
Tahun
Pelajaran
2018/2019.

Variabel

Indikator

Sumber Data

1.Manajemen kelas

1.Subjek
Penelitian:

a. Ruang Kelas
1) Penataan Ruang Kelas
2) Pengaturan Peserta Didik
b. Proses Belajar Mengajar
1) Kondisi dan Situasi Belajar Mengsajar
2) Kondisi Fisik
3) Kondisi Sosio-Emosional
4) Kondisi Organisasional
c. Alat atau Media Pembelajaran
1) Sarana dan Prasarana
2. Mengembangkan Kemampuan Anak Usia
Dini

2. Mengembang
kan
Kemampuan
Anak Usia
Dini

a. Perkembangan Kemampuan Kognitif
b. Perkembangan Kemampuan Sosial
Emosional
c. Perkembangan Kemampuan Fisik
Motorik
d. Perkembangan Kemampuan Moral
dan Agama
e. Perkembangan Kemampuan Seni
f. Perkembangan Kemampuan Bahasa

Metode Penelitian

1.Tempat Penelitian:
TK Plus Al - Hujjah
2.Jenis Penelitian:
Guru kelas di Pendekatan Deskriptif
TK Plus Al - Kualitatif.
Hujjah
3.Metode
Pengumpulan:
a. Obervasi
b. Dokumentasi
c. Wawancara
4.Analisis Data:
Menggunakan
jenis
penelitian
dengan
pendekatan kualitatif
(triangulasi
sumber
2.Informan:
dan
triangulasi
Guru kelas dan teknik.)
kepala TK Plus
Al- Hujjah
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LAMPIRAN C. LEMBAR OBSERVASI
C.1 Lembar Intrumen Guru
Petunjuk pengisian : Berilah tanda (√) pada kegiatan yang dilaksanakan oleh
guru
No

Keterlaksanaan Kegiatan
Tidak
Sesuai
Sesuai

Indikator
Ruang kelas

1.

Guru mempersiapkan penataan ruang kelas

2.

Guru mempersiapkan pengaturan peserta
didik

3.

Guru mengarahkan pengelompokan anak

4.

Guru mengarahkan penataan tempat duduk
siswa
Proses belajar mengajar

5.

Guru mengarahkan kegiatan di dalam kelas

6.

Guru menstimulasi antar anak dengan anak

7.

Guru menstimulasi antar anak dengan guru

8.

Guru mengarahkan anak untuk fokus pada
kegiatan belajar

9.

Guru mengarahkan perilaku baik anak

10.

Guru melatih anak disiplin
Alat atau media pembelajaran

11.

Guru mempersiapkan sarana dan prasarana
pembelajaran

12.

Guru mengarahkan media pembelajaran untuk
masing-masing anak
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C.2 Lembar Observasi
Hari/tanggal

:

Waktu

:

Lokasi

:

Deskripsi Data
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LAMPIRAN D. LEMBAR WAWANCARA
D.1 Lembar Wawancara Guru Kelas
Hari / Tanggal

:

Waktu

:

Tempat

:

Sumber

:

No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

Pertanyaan
Bagaimana penataan tata ruang yang terdapat di kelompok B2 ?
Bagaimana pengaturan peserta didik yang terdapat di kelompok
B2 ?
Bagaimana kondisi dan situasi belajar mengajar yang terdapat di
kelompok B2?
Apa saja kondisi fisik yang terdapat di kelompok B2 ?
Apa saja kondisi sosio-emosional yang terdapat di kelompok
B2?
Apa saja kondisi organisasional yang terdapat di kelompok B2?
Bagaimana sarana dan prasarana yang terdapat di kelompok B2?
Menurut ibu bagaimanakah manajemen kelas yang terdapat di
TK Plus Al-Hujjah ?
Sebagai pendidik apakah manajemen kelas yang terdapat di TK
Plus Al-Hujjah ini sudah terlaksana dengan baik atau belum?
Bagaimanakah penerapan manajemen kelas di TK ini sehingga
perkembangan kemampuan anak yang ada disini berkembang
dengan baik?
Bagaimana proses belajar mengajar yang diterapkan kepada
anak didik sehingga anak tidak merasa bosan berada di dalam
kelas?

12.

Apa saja jenis kegiatan yang dapat membantu guru untuk
menstimulasi enam aspek perkembangan kemampuan anak?

13.

Apa kaitannya tumbuh kembang anak dengan manajemen kelas?

14.

Media seperti apa yang dapat membantu guru untuk
menstimulasi perkembangan kemampuan anak yang terdapat di
kelompok B2 di Tk Plus Al-Hujjah?
Apa saja hambatan yang dialami ketika menjalankan manajemen
kelas dalam mengembangkan kemampuan anak usia dini?
Bagaimana kelengkapan sarana dan prasarana yang terdapat di
kelompok B2 untuk menunjang proses pembelajaran di kelas?

15.
16.

17.

Bagaimana perkembangan kemampuan sosial emosional anak
pada kelompok B2?
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D.2 Lembar Wawancara Kepala TK
Hari / Tanggal

:

Waktu

:

Tempat

:

Sumber

:

No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

Pertanyaan
Bagaimana penataan tata ruang yang terdapat di kelompok B2 ?
Bagaimana pengaturan peserta didik yang terdapat di kelompok
B2 ?
Bagaimana kondisi dan situasi belajar mengajar yang terdapat
di kelompok B2?
Apa saja kondisi fisik yang terdapat di kelompok B2 ?
Apa saja kondisi sosio-emosional yang terdapat di kelompok
B2?
Apa saja kondisi organisasional yang terdapat di kelompok B2?
Bagaimana sarana dan prasarana yang terdapat di kelompok
B2?
Menurut ibu bagaimanakah manajemen kelas yang terdapat di
TK Plus Al-Hujjah ?
Sebagai pendidik apakah manajemen kelas yang terdapat di TK
Plus Al-Hujjah ini sudah terlaksana dengan baik atau belum?
Bagaimanakah penerapan manajemen kelas di TK ini sehingga
perkembangan kemampuan anak yang ada disini berkembang
dengan baik?
Bagaimana proses belajar mengajar yang diterapkan kepada
anak didik sehingga anak tidak merasa bosan berada di dalam
kelas?

12.

Apa saja jenis kegiatan yang dapat membantu guru untuk
menstimulasi enam aspek perkembangan kemampuan anak?

13.

Apa kaitannya tumbuh kembang anak dengan manajemen
kelas?
Media seperti apa yang dapat membantu guru untuk
menstimulasi perkembangan kemampuan anak yang terdapat di
kelompok B2 di Tk Plus Al-Hujjah?
Apa saja hambatan yang dialami ketika menjalankan
manajemen kelas dalam mengembangkan kemampuan anak
usia dini?
Bagaimana kelengkapan sarana dan prasarana yang terdapat di
kelompok B2 untuk menunjang proses pembelajaran di kelas?

14.

15.

16.

17.

Bagaimana perkembangan kemampuan sosial emosional anak
pada kelompok B2?
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18.
19.
20.
21.
22.

Pertanyaan
Bagaimana perkembangan kemampuan moral dan agama anak
pada kelompok B2?
Bagaimana perkembangan kemampuan fisik motorik anak pada
kelompok B2?
Bagaimana perkembangan kemampuan kognitif anak pada
kelompok B2?
Bagaimana perkembangan kemampuan bahasa anak pada
kelompok B2?
Bagaimana perkembangan kemampuan seni anak pada
kelompok B2?

Jawaban

Jember, 20 April 2019
Narasumber

Pewawancara

Siti Zulaikah, S. Pd.,

Siti Amina Hari
NIM.150210205021
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LAMPIRAN E. DOKUMENTASI
E.1 Profil Sekolah
A. IDENTITAS SEKOLAH
1. Nama Sekolah

:TK. PLUS AL HUJJAH

2. NPSN

: 20559687

3. Jenjang Pendidikan

: TK

4. Status Sekolah

: Swasta

5. Waktu Penyelenggaraan

: Senin s/d Sabtu Pkl.07.00 s/d
11.00 Wib
(khusus hari Sabtu Pkl. 07.00 s/d
10.00 Wib)

B. LOKASI SEKOLAH
1. Alamat

: Jl. Sriwijaya XXX/5 RT.001
RW. 010

2. Nama Lingkungan

:Kramat

3. Kelurahan

: Kranjingan

4. Kecamatan

: Sumbersari Kode Pos 68123

5. Kabupaten

: Jember

C. DATA PELENGKAP SEKOLAH
1. Nomor SK Pendirian

: 1176 / 104.32 / DS / 1999

2. Tanggal SK Pendirian

: 17 Juni 1999

3. Status Kepemilikan

: Yayasan

4. Nomor Sk Ijin Operasional

:503/A.1/TKP/0020/35.09.325/2018

5. Tanggal Sk Ijin Operasional

: 19 Januari 2018

6. Tanggal Masa Berlaku

: 19 Januari 2018 s.d 19 Januari
2020

7. SK Akreditasi

:-

8. Tanggal SK Akreditasi

:-

9. Akreditasi

:-

10.No. Rekening Sekolah

: 0032757707

67

Digital
Digital Repository
Repository Universitas
Universitas Jember
Jember
11.Nama Bank

: BANK JATIM

12.Cabang/KCP Unit

: Jember

13.Rekening Atas Nama

: TK. PLUS AL HUJJAH

14.Luas Tanah

: Milik =3.635 m2
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D. DATA KEPSEK/PENGELOLA
1.Nama

:SITI ZULAIKAH,S.Pd

2. Alamat

: Jl. Slamet Riyadi GG. Sentral C
Lingk. Barat RT. 004 RW. 001
Kelurahan

Baratan

Kecamatan

Patrang Kabupaten Jember
3. No. Telepon

: 0817543275

E. DATA YAYASAN / ORGANISASI
1. Nama Yayasan

: Yayasan Al-Hujjah

2. Alamat

: Jl. Sriwijaya XXX/5 RT.001RW.
010 Lingkungan Kramat Kelurahan
Kranjingan Kecamatan Sumbersari
Kabupaten Jember

3. Nama Ketua Yayasan

: HUSEIN ALI

4. Alamat

: Jl. HayamWuruk 189 Jember

5. Nomor Tlp/Hp.

: 08179684821

68

Digital
Digital Repository
Repository Universitas
Universitas Jember
Jember

69

E.2 Gambaran Umum TK Plus Al-Hujjah
TK Plus Al-Hujjah beralamat di Jln Sriwijaya XXX No. 5 Kelurahan
Keranjingan Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember. TK ini memiliki luas
tanah sebesar 3820 m2 yang terdiri dari 1500 m2 luas bangunan, 285 m2 taman
bermain dan sisanya adalah lahan kosong. Kepala sekolah yang menjabat pada
periode ini adalah Ibu Siti Zulaikah, S.Pd,. TK Plus Al-Hujjah memiliki 9 guru
dan 2 orang petugas kebersihan. TK ini memiliki 4 ruang kelas yaitu kelompok
A, B1, B2 dan Playgroup. Kelompok A diajar oleh 2 orang guru, kelompok B1
diajar oleh 2 orang guru, kelompok B2 diajar oleh 2 orang guru dan Playgroup
diajar oleh 1 guru dan untuk 1 orang guru adalah sebagai TU. Selain ruang
kelas TK Plus Al-Hujjah juga memilki aula, ruang UKS, perpustakaan, ruang
kepala sekolah, ruang guru, ruang tamu dan kamar mandi. TK ini juga memiliki
tempat bermain outdoor yang terletak pada area bermain yang terdiri dari
ayunan yang berjumlah 8 buah, seluncuran berjumlah 2 buah, jungkat-jungkit
berjumlah 1 buah, putaran berjumlah 3 buah, tangga majemuk berjumlah 1
buah, ruangan mandi bola berjumlah 1 ruangan.
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E.3 Pofil Guru
Nama Guru

Gelar

Jabatan

Siti Zulaikah

S. Pd.

Kepala Sekolah

Sri Hastutik

S. Pd.

Guru Kelas Kelompok B2

Dwi Ratna Hendrawati

S. Pd.

Guru Kelas Kelompok B2

Nita Tri Nugraheni

S. Pd.

Guru Kelas Kelompok B1

Lilik Komariyah

S. Pd.

Guru Kelas Kelompok B1

Citra Isrul Mahalani

S. Pd.

Guru Kelas Kelompok A

Yuliana Retno Ningsih

S. Pd.

Guru Kelas Kelompok A

Risa Fanani

S. Pd.

Guru Kelompok Play Group

Emi Ermawati

S. Pd.

Guru Kelompok Play Group
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E.4 Jumlah Anak yang ada di kelompok B2
No

Nama

Jenis Kelamin

1.

Bisma

Laki-laki

2.

Aireen

Perempuan

3.

Dinar

Perempuan

4.

Ocha

Perempuan

5.

Tazah

Perempuan

6.

Javier

Laki-laki

7.

Regan

Laki-laki

8.

Nashwa

Perempuan

9.

Krisna

Laki-laki

10. Danang

Laki-laki

11. Delfin

Laki-laki

12. Hanata

Perempuan

13. Ardi

Laki-laki

14. Kaka

Laki-laki

15. Riska

Perempuan

16. Eka

Perempuan

17. Hanun

Perempuan

18. Dhias

Laki-laki

19. Nadin

Perempuan

20. Cintiya

Perempuan

21. Bima

Laki-laki

22. Nadif

Laki-laki

23. Jingga

Perempuan
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 Mencarisuku kata awal yang sama (Bhs:3.10;4.10)(hal:23)(mtd
tanya jawab)
 Bekerjasama melipat bentuk perahu (SE:2.9)(mtd penugasan)
 Menirukan syair “kapalapi” (Sn:2.4)(mtd demonstrasi)
Kegiatan: (09.00-09.30)
Doa,makan,minum,bermain di luar kelas
Recalling :






Merapikan mainan
Diskusi tentang perasaan diri selama melakukan kegiatan bermain
Menceritakan dan menunjukkan hasil karyanya
Penguatan pengetahuan yang didapat anak
Bila ada perilaku yang kurang tepat harus di diskusikan bersama.

Penutup :






Mengaji, mabar
Tanya jawab kegiatan satu hari
Bernyanyi /bercerita
Menginformasikan kegiatan untuk esok hari
Berdoa setelah belajar

Rencana evaluasi :
 Sasaran penilaian mengacu pada KD yang akandicapai (mencakup
indicator sebagai penanda perkembangan)
 Teknik pencatatan (anekdotal record, catatan observasi, hasil karya)
Mengetahui,

Jember, 8 April 2019

Kepala TK

Guru Kelompok B2

Siti Zulaikah, S.Pd

Sri Hastutik, S.Pd & Dwi Ratna H, S.Pd
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RPPH (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian)

Semester / bulan / Mingguke

: II / April / 2

Hari / Tanggal

: Selasa, 9 April 2019

Kelompok / Usia

: B2 / 5-6Tahun

Tema / Sub Tema

:Rekreasi/ Kendaraan air

KD

: 2.4/2.9/3.2;4.2/3.3;4.3/3.5;4.5/3.10/4.10

Materi

:

1.
2.
3.
4.
5.

Macam kendaraan di air
Manfaat kendaraan di air
Nama yang mengemudikan
Tempat pemberhentian kendaraan
Keaksaraan

Tujuan pembelajaran:
1. Anak mampu peduli membantu teman
2. Anak mampu finger painting
3. Anak mampu mengenal pengurangan
4. Anak mampu mengenal suku kata
5. Anak mampu bekerjasama
6. Anak mampu menirukan syair
Alat dan bahan :
 Lembar kegiatan
 Perlengkapan finger painting
Pembukaan :(07.30-08.00)





Penerapan SOP pembukaan
Bernyanyi kegiatan pembukaan
Bercakap tentang ciri-ciri tubuh
Menggunakan kata tolong, terimakasih, dan maaf dalam setiap
kesempatan

Inti :(08.00-09.00)
 Membantu teman yang belum paham mengerjakan tugas
(Nam:3.2;4.2)(mtd latihan)
 Finger painting “kapal layar”(FM:3.3;4.3)(mtd demonstrasi)
 Pengurangan gbr. kendaraan di air (Kog:3.5;4.5)(mtd penugasan)
 Mencocokkan suku kata awal yang sama (Bhs:3.10;4.10)(mtd tanya
jawab)
 Peduli merapikan kelas bersama (SE:2.9)(mtd penugasan)
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RPPH (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian)

Semester / bulan / Mingguke

: II/ April / 2

Hari / Tanggal

: Rabu, 10 April 2019

Kelompok / Usia

: B2 / 5-6 Tahun

Tema / Sub Tema

: Rekreasi/ Kendaraan air

KD

: 2.4/2.9/3.2;4.2/3.3;4.3/3.5;4.5/3.10/4.10

Materi

:

1.
2.
3.
4.
5.

Macam kendaraan di air
Manfaat kendaraan di air
Nama yang mengemudikan
Tempat pemberhentian kendaraan
Keaksaraan

Tujuan pembelajaran:
1. Anak mampu memiliki rasa peduli
2. Anak mampu menyusun bentuk geometri
3. Anak mampu mengenal penjumlahan
4. Anak mampu mengenal suku kata
5. Anak mampu membiasakan rapi
6. Anak mampu menirukan menyanyi lagu
Alat dan bahan :
 Lembar kegiatan
 Peralatan menulis
Pembukaan :(07.30-08.00)





Penerapan SOP pembukaan
Bernyanyi kegiatan pembukaan
Bercakap tentang makanan kesukaan
Menggunakan kata tolong, terimakasih, dan maaf dalam setiap
kesempatan

Inti :(08.00-09.00)
 Membantu teman yang belum menyelesaikan
tugas(Nam:3.2;4.2)(mtd latihan)
 Menempel bentuk geometri “kapal layar” (FM:3.3;4.3)(mtd
penugasan)
 Menjumlahkan gbr. kendaraan di air (Kog:3.5;4.5)(mtd penugasan)
 Melingkari suku kata awal yang sama (Bhs:3.10;4.10)(mtd tanya
jawab)
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 Membantu bu guru merapikan rak sandal (SE:2.9)(mtd latihan)
 Menyanyi lagu “kapal api” ”(Sn:2.4)(mtd demonstrasi)
Kegiatan: (09.00-09.30)
Doa,makan,minum,bermain di luar kelas
Recalling :






Merapikan mainan
Diskusi tentang perasaan diri selama melakukan kegiatan bermain
Menceritakan dan menunjukkan hasil karyanya
Penguatan pengetahuan yang didapat anak
Bila ada perilaku yang kurangtepat harus didiskusikan bersama.

Penutup :






Mengaji, mabar
Tanya jawab kegiatan satu hari
Bernyanyi /bercerita
Menginformasikan kegiatan untuk esok hari
Berdoa setelah belajar

Rencana evaluasi :
 Sasaran penilaian mengacu pada KD yang akan dicapai (mencakup
indicator sebagai penanda perkembangan)
 Teknik pencatatan (anekdotal record, catatan observasi, hasil karya)

Mengetahui,

Jember, 10 April 2019

Kepala TK

Guru Kelompok B2

Siti Zulaikah, S.Pd

Sri Hastutik, S.Pd & Dwi Ratna H, S.Pd
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RPPH (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian)

Semester / bulan / Mingguke

: II/ April / 2

Hari / Tanggal

: Kamis, 11 April 2019

Kelompok / Usia

: B2 / 5-6Tahun

Tema / Sub Tema

: Rekreasi/ Kendaraan air

KD

: 2.4/2.9/3.2;4.2/3.3;4.3/3.5;4.5/3.10/4.10

Materi

:

1.
2.
3.
4.
5.

Macam kendaraan di air
Manfaat kendaraan di air
Nama yang mengemudikan
Tempat pemberhentian kendaraan
Keaksaraan

Tujuan pembelajaran:
1. Anak mampu menyelesaikan tugas
2. Anak mampu berkeas dengan cuttonbud
3. Anak mampu mengenal pengurangan
4. Anak mampu mengenal suku kata awal
5. Anak mampu merapikan tas
6. Anak mampu menirukan lagu
Alat dan bahan :
 Lembar kegiatan
 Peralatan menulis
Pembukaan :(07.30-08.00)





Penerapan SOP pembukaan
Bernyanyi kegiatan pembukaan
Bercakap tentang minuman kesukaan
Menggunakan kata tolong, terimakasih, dan maaf dalam setiap
kesempatan

Inti :(08.00-09.00)







Menyelesaikan tugas dengan baik
Melukis “kendaraan di air” dengan cuttonbud
Pengurangan dengan lambang gbr. kendaraan air
Memberi tanda pada suku kata awal yang sama
Peduli merapikan tas sekolah masing-masing
Menyanyi lagu “kapal api”
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Kegiatan :(09.00-09.30)
Doa,makan,minum,bermain di luar kelas
Recalling :






Merapikan mainan
Diskusi tentang perasaan diri selama melakukan kegiatan bermain
Menceritakan dan menunjukkan hasil karyanya
Penguatan pengetahuan yang didapat anak
Bila ada perilaku yang kurang tepat harus didiskusikan bersama.

Penutup :






Mengaji, mabar
Tanya jawab kegiatan satuhari
Bernyanyi /bercerita
Menginformasikan kegiatan untuk esok hari
Berdoa setelah belajar

Rencana evaluasi :
 Sasaran penilaian mengacu pada KD yang akan dicapai (mengacu
pada indicator sebagai penanda perkembangan)
 Teknik pencatatan (anekdotal record, catatan observasi, hasil karya)

Mengetahui,

Jember, 11 April 2019

Kepala TK

Siti Zulaikah, S.Pd

Guru Kelompok B2

Sri Hastutik, S.Pd & Dwi Ratna H, S.Pd
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RPPH (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian)

Semester / bulan / Mingguke

: II / April / 2

Hari / Tanggal

: Jumat,12 April 2019

Kelompok / Usia

: B2 / 5-6Tahun

Tema / Sub Tema

: Rekreasi/ Kendaraan air

KD

:

Materi
1.
2.
3.
4.
5.

Sholat dhuha berjamaah
Dzikir
Doa untuk kedua orang tua
Surat-surat pendek
Mengaji

Alat dan bahan:
 Mukena
 Sarung
Pembukaan :(07.30-08.00)





Penerapan SOP pembukaan
Bernyanyi kegiatan pembukaan
Bercakap tentang kegiatan hari ini
Menggunakan kata tolong, terimakasih, dan maaf dalam setiap
kesempatan

Inti :(08.00-09.00)
 Sholat dhuha berjamaah
 Dzikir dan sholawat
 Membaca surat-surat pendek
 Membaca hadist dan Asmaul husna
Kegiatan :(09.00-09.30)
Doa,makan,minum,bermain di luar kelas
Recalling :
 Merapikan mainan
 Diskusi tentang perasaan diri selama melakukan kegiatan bermain
 Menceritakan dan menunjukkan hasilkarya nya
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 Penguatan pengetahuan yang didapat anak
 Bila ada perilaku yang kurang tepat harus didiskusikan bersama.
Penutup :(09.30-10.00)






Mengaji, mabar
Tanya jawab kegiatan satu hari
Bernyanyi /bercerita
Menginformasikan kegiatan untuk esok hari
Berdoa setelah belajar

Rencana evaluasi :
 Sasaran penilaian mengacu pada KD yang akandicapai (mencangkup
indicator sebagai penanda perkembangan)
 Teknik pencatatan (anekdotal record, catatan observasi, hasil karya)

Mengetahui,

Jember,12 April 2019

Kepala TK

Siti Zulaikah, S.Pd

Guru Kelompok B2

Sri Hastutik, S.Pd & Dwi Ratna H, S.Pd
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RPPH (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian)

Semester / bulan / Mingguke

: II / April / 2

Hari / Tanggal

: Sabtu,13 April 2019

Kelompok / Usia

: B2 / 5-6 Tahun

Tema / Sub Tema

: Rekreasi/ Kendaraan air

KD

:

Materi

:

1.
2.
3.
4.
5.

Ekskul karate
Ekskul menyanyi
Ekskul tahfidz
Ekskul 3M
Ekskul menari

Alat dan bahan :
 Tape recorder
 Peralatan 3M
Pembukaan : (07.30-08.00)





Penerapan SOP pembukaan
Bernyanyi kegiatan pembukaan
Bercakap tentang kegiatan hari ini
Menggunakan kata tolong, terimakasih, dan maaf dalam setiap
kesempatan

Inti : (08.00-09.00)






Tahfidz
Menari
Menyanyi
3M
Karate

Kegiatan : (09.00-09.30)
Doa,makan,minum,bermain di luar kelas
Recalling :
 Merapikan mainan
 Diskusi tentang perasaan diri selama melakukan kegiatan bermain

82

82

Digital
Digital Repository
Repository Universitas
Universitas Jember
Jember

83

 Menceritakan dan menunjukkan hasil karyanya
 Penguatan pengetahuan yang didapat anak
 Bila ada perilaku yang kurang tepat harus didiskusikan bersama.
Penutup : (09.30-10.00)






Mengaji, mabar
Tanya jawab kegiatan satu hari
Bernyanyi /bercerita
Menginformasikan kegiatan untuk esok hari
Berdoa setelah belajar

Rencana evaluasi :
 Sasaran penilaian mengacu pada KD yang akan dicapai
(mencangkup indicator sebagai penanda perkembangan)
 Teknik pencatatan (anekdotal record, catatan observasi, hasil karya)

Mengetahui,

Jember, 13 April 2019

Kepala TK

Guru Kelompok B2

Siti Zulaikah, S.Pd

Sri Hastutik, S.Pd &Dwi Ratna H, S.Pd
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RPPH (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian )

Semester / Bulan / Mingguke

: II / April / 1II

Hari / Tanggal

: Senin,15 April 2019

Kelompok usia

: B2 / 5-6 Tahun

Tema/ Sub Tema

: Rekreasi /kendaraan Udara

Kompetensi Dasar

: 2.11,3.1, 3.3, 3.6, 3.10, 3.15, 4.1, 4.3,
4.6, 4.10, 4.15

Materi

:
1 Macam kendaraan di udara
2 Manfaat kendaraan di udara
3 Nama yang mengemudikan
4 Tempat pemberhentian kendaraan
5 Keaksaraan

Tujuan pembelajaran:
 Anak mampu menirukan niat dan gerakan wudhu
 Anak mampu memantulkan bola di tempat
 Anak mampu mengelompokkan gambar kendaraan
 Anak mampu menyebutkan dan menulis nama kendaraan
 Anak mampu kerjasama kelompok menyelesaikan tugas
 Anak mampu menyelesaikan kolase pesawat terbang
Alat dan Bahan :
 lembar kegiatan
 Spidol
 Gambar motor
Pembukaan (07.30 – 08.00)
 Penerapan SOP pembukaan
 Tanya jawab tentang macam – macam kendraan udara
 Mengenal macam – macam kendaraanudara
 Menggunakan kata tolong, terimakasih dan maaf dalam setiap
kesempatan.
Inti (08.00 – 09.00)
 Menirukan niat dan gerakan wudhu (Nam:3.1;4.1)(metode; praktek)
 Memantulkan bola di tempat(Fm:3.3;4.3)(metode; demontrasi)
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 Mengelompokkan gbr. kendaraan (Kog:3.6;4.6)(hal:3)(metode
;penugasan)
 Menyebutkan dan menulis nama kendaraan (Bhs:3.10;4.10)(metode
;penugasan)
 Kerjasama kelompok menyelesaikan tugas (SE:2.11)(metode
;penugasan)
 Menyelesaikan kolase “pesawat terbang”(Sn:3.15;4.15)(metode;
penugasan)
Kegiatan makan dan minum, bermain di luar kelas (09.00 – 09.30)
Penutup (09.30 – 10.00)
● Merapikan mainan
● Diskusi tentang perasaan diri selama melakukan kegiatan bermain
● Penguatan pengetahuan yang didapat anak
● Bila ada perilaku yang kurang tepat harus didiskusikan bersama
● Tanya jawab tentang kegiatan satu hari
●Bernyanyi / bercerita
● Menginformasikan kegiatan untuk esok hari
● Berdoa setelah belajar
RencanaEvaluasi :
● Sasaran penilaian mengacu pada KD yang akan dicapai ( mencangkup
indicator
Sebagai penanda perkembangan).
● Tehnik penilaian ( catatan observasi, skala capaian perkembangan
rating scale)
Mengetahui,

Jember, 15 April 2019

Kepala TK

Guru Kelompok B2

Siti Zulaikah, S.Pd

Sri Hastutik, S.Pd &Dwi Ratna H, S.Pd
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 Mengelompokkan gbr. kendaraan udara (kog:3.6,4.6)(metode
penugasan)
 Melengkapi huruf pada gambar kendaraan (bhs: 3.10,4.10)(metode
;penugasan)
 Kerjasama kelompok (se:2.11)(metode;penugasan)
 Membuat pesawat dari jepitan jemuran (sn: 3.15,4.15)(metode praktek)
Kegiatan makan dan minum, bermain di luar kelas (09.00 -09.30)
Penutup (09.30 – 10.00) :
● Merapikan mainan
● Diskusi tentang perasaan diri selama melakukan kegiatan bermain
● Penguatan pengetahuan yang didapat anak
● Bila ada perilaku yang kurang tepat harus didiskusikan bersama
● Tanya jawab tentang kegiata satu hari
● Bernyanyi / bercerita
● Menginformasikan kegiatan untuk esok hari
● Berdoa setelah belajar
RencanaEvaluasi :
● Sasaran penilaian mengacu pada KD yang akandicapai ( mencangkup
indicator
Sebagai penanda perkembangan).
● Tehnik penilaian ( catatan observasi, skala capaian perkembangan
rating scale)
Mengetahui,

Jember, 16 April 2019

Kepala TK

Siti Zulaikah, S.Pd

Guru KelompokB2

Sri Hastutik,S.Pd &Dwi Ratna H, S.Pd
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RPPH (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian )

Semester / Bulan / Mingguke

: II / April / III

Hari / Tanggal

: Rabu, 17 April 2019

Kelompokusia

: B2 / 5-6 Tahun

Tema/ Sub Tema

: Rekreasi/ Kendaraan Udara

Kompetensi Dasar

: 2.11, 3.1, 3.3, 3.6, 3.10, 3.15, 4.1, 4.3,

4.6, 4.10, 4.15
Materi :
1.
2.
3.
4.
5.

Macam kendaraan di udara
Manfaat kendaraan di udara
Nama yang mengemudikan
Tempat pemberhentian kendaraan
Keaksaraan

Tujuan pembelajaran:
 Anak mampu menirukan gerakan ruku’ dan bacaannya
 Anak mampu lempar bola
 Anak mampu mengelompokkan gambar kendaraan
 Anak mampu menempel kartu kata pada gambar kendaraan
 Anak mampu kerjasama kelompok
 Anak mampu mewarnai gambar pesawat terbang
AlatdanBahan :
 Papan titian
 Lembar kegiatan
 Spidol
Pembukaan (07.30 -08.00)
● Penerapan SOP pembukaan
● Tanya jawab tentang macam – macam nama pengemudi
● Mengenal nama pegemudi
● Menggunakan kata tolong, terima kasih dan maaf dalam setiap
kesempatan.
Inti (08.00 -09.00)
 Menirukan gerakan ruku’ dan bacaannya (Nam:3.1;4.1)(metod;
praktek)
 Lempar bola (Fm; 3.6,4.6)(metode ;demontrasi)
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 Mengelompokkan gbr. kendaraan (hal:19) (Kog: 3.6,4.6)(metode
;penugasan)
 Menempel kartu kata pada gbr. Kendaraan (Bhs: 3.10,
4.10)(metode;penugasan)
 Kerjasama kelompok (Se: 2.11)(metode penugasan)
 Mewarna gambar pesawat terbang (Sn: 3.15,4.15)(metode ;penugasan,)
Kegiatan makan dan minum, bermain di luar kelas (09.00 -09.30)
Penutup (09.30 -10.00) :
● Merapikan mainan
● Diskusi tentang perasaan diri selama melakukan kegiatan bermain
● Penguatan pengetahuan yang didapat anak
● Bila ada perilaku yang kurang tepat harus didiskusikan bersama
● Tanya jawab tentang kegiatan satu hari
●Bernyanyi / bercerita
● Menginformasikan kegiatan untuk esok hari
● Berdoa setelah belajar
RencanaEvaluasi :
● Sasaran penilaian mengacu pada KD yang akan dicapai ( mencangkup
indicator
Sebagai penanda perkembangan).
● Tehnik pencatatan ( anekdot record,catatan observasi )

Mengetahui,

Jember, 17 April 2019

Kepala TK

Siti Zulaikah, S.Pd

Guru Kelompok B2

Sri Hastutik, S.Pd &Dwi Ratna H, S.Pd
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RPPH (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian )
Semester / Bulan / Mingguke

: II / April / III

Hari / Tanggal

: Kamis, 18April 2019

Kelompokusia

: B2 / 5-6 Tahun

Tema/ Sub Tema

: Rekreasi/Kendaraan Udara

Kompetensi Dasar

: 2.11, 3.1, 3.3, 3.6, 3.10, 3.15, 4.1, 4.3,

4.6, 4.10, 4.15
Materi

:
1.
2.
3.
4.
5.

Macam kendaraan di udara
Manfaat kendaraan di udara
Nama yang mengemudikan
Tempat pemberhentian kendaraan
Keaksaraan

Tujuan pembelajaran:
 Anak mampu membaca bacaan ruku’ dan gerakannya
 Anak mampu estafet bola
 Anak mampu mengurutkan gambar pesawat terbang
 Anak mampu menyebutkan huruf pada kata gambar kendaraan
 Anak mampu kerjasama kelompok
 Anak mampu kolase tabur bijian gambar pesawat terbang
AlatdanBahan :
 pensil
 lembar kerja
 buku gambar krayon
Pembukaan (07.30 _08.00)
● Penerapan SOP pembukaan
● Tanya jawab tentangtempat pemberhentian kendaraan
● Mengenal caraberhentinya kendaraan
● Menggunakan kata tolong, terimakasih dan maaf dalam setiap
kesempatan.
Inti (08.00 -09.00)
 Membaca bacaan ruku’ dan gerakannya (Nam:
3.1,4.1)(metode;latihan)
 Estafet bola (Fm: 3.6, 4.6)(metode;demontrasi)
 Mengurutkan gbr. pesawat terbang (Kog: 3.6, 4.6)(metode;penugasan)
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 Menyebutkan huruf pada kata gbr. Kendaraan (Bhs: 3.10,
4.10)(metode;penugasn)
 Kerjasama kelompok (Se: 2.11)(metode ;penugasan)
 Kolase tabur bijian gbr. pesawat terbang (Sn: 3.15, 4.15)(metode
penugasan)
Kegiatan makan dan minum, bermain di luar kelas (09.00 -09.30)
Penutup (09.30 -10.00)
● Merapikan mainan
● Diskusi tentang perasaan diri selama melakukan kegiatan bermain
● Penguatan pengetahuan yang didapat anak
● Bila ada perilaku yang kurang tepat harus didiskusikan bersama
● Tanya jawab tentang kegiatan satu hari
●Bernyanyi / bercerita
● Menginformasikan kegiatan untuk esok hari
● Berdoa setelah belajar
Rencana Evaluasi :
● Sasaranpenilaianmengacupada KD yang akandicapai ( mencangkup
indicator
Sebagai penanda perkembangan).
● Tehnik pencatatan ( anekdot record,catatan observasi )

Mengetahui,

Jember, 18 April 2019

Kepala TK

Guru Kelompok B2

Siti Zulaikah, S.Pd

Sri Hastutik, S.Pd &Dwi Ratna H, S.Pd
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Semester / bulan / Minggu ke

: II/ April /III

Hari / Tanggal

: Sabtu, 20 April 2019

Kelompok / Usia

: B2 / 5-6Tahun

Tema / Sub Tema

: Rekreasi/Kendaraan Udara

Materi

;

1 Karate
2. Menyanyi
3. Menari
4. 3M
5. Tahfid
Alat dan bahan :
 Tape recorder
 Kertas lipat,lem ,buku gambar
Pembukaan : (07.30 – 08.00wib)
 Penerapan SOP pembukaan
 Menghafal surat pendek
 Menggunakan kata tolong, terima kasih, dan maaf dalam setiap
kesempatan
Inti : (08.00 – 09.00wib)
 Anak memilih ekskul
Recalling : (09.00 – 09.30wib)
 Merapikan mainan
 Diskusi tentang perasaan diri selama melakukan kegiatan bermain
 Menceritakan dan menunjukkan hasil karyanya
 Penguatan pengetahuan yang didapat anak
 Bila ada perilaku yang kurang tepat harus didiskusikan bersama.
Penutup : (09.30 – 11.00wib)
 Mengaji, mabar
 Tanya jawab kegiatan satu hari
 Bernyanyi /bercerita
 Menginformasikan kegiatan untuk esok hari
 Berdoa setelah belajar
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Rencana evaluasi :
 Sasaran penilaian mengacu pada KD yang akan dicapai (mengacu
pada indikator sebagai penanda perkembangan)
 Teknik pencatatan (anekdotal record, catatan observasi, hasil karya)

Mengetahui,

Jember, 20April 2019

Kepala TK

Siti Zulaikah, S.Pd

Guru KelompokB2

Sri Hastutik, S.Pd & Dwi Ratna H, S.Pd
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E.6Lembar Hasil Penilaian Tumbuh Kembang Anak

No

Program
Pengembangan

1.

NAM

2.
3.

FISMOT
KOGNITIF

4.

BAHASA

5.

SOSEM

6.

SENI

REKAP HASIL PENILAIAN HARIAN Ke MINGGUAN
Nama :Bisma Kelompok B2
Minggu : 2
KD/Indikator
Rekap Hasil Penilaian Harian

3.2,4.2 Membantu teman yang
kesulitan melipat
3.2,4.3 Melipat bentuk perahu
3.5,4.5 Menjumlahkan gambar
kendaraan di air
3.10,4.10 Mencari suku kata
awal yang sama
2.9 Bekerjasam melipat bentuk
perahu
2.4 Menirukan syair “kapal api”

KETERANGAN :
MB :Mulai Berkembang
BSH :Berkembang Sesuai Harapan
BSB :Berkembang Sangat Baik

Senin Selasa

Rekap
Mingguan
Rabu Kamis Jumat sabtu

MB

BSH

BSH

MB

BSB

BSH

BSH

BSB
BSH

MB
BSH

BSB
BSB

BSH
BSB

BSB
MB

BSH
BSB

BSB
BSB

BSH

BSH

BSH

BSH

BSH

BSB

BSH

MB

BSB

BSH

BSB

MB

BSB

BSB

MB

BSH

BSH

BSB

MB

MB

MB
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No

Program
Pengembangan

1.

NAM

2.

FISMOT

3.

KOGNITIF

4.

BAHASA

5.

SOSEM

6.

SENI
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REKAP HASIL PENILAIAN HARIAN Ke MINGGUAN
Nama : Aireen Kelompok B2
Minggu : 2
KD/Indikator
Rekap Hasil Penilaian Harian

3.2, 4.2 Membantu teman yang
belum paham mengerjakan tugas
3.3, 4.3 Finger painting “KAPAL
LAYAR”
3.5, 4.5 Pengurangan gambar
kendaraan di air
3.10, 4.10 Mencocokkan suku
kata awal yang sama
2.9 Peduli merapikan kelas
bersama
2.4 Menirukan syair “kapal api”

KETERANGAN :

BSH :Berkembang Sesuai Harapan

Senin Selasa

Rekap
Mingguan
Rabu Kamis Jumat sabtu

BSB

BSH

BSB

BSH

BSH

BSH

BSH

BSH

BSH

BSH

MB

BSB

BSB

BSH

BSB

BSB

BSB

BSH

MB

MB

BSB

MB

BSH

MB

MB

BSH

MB

MB

BB

MB

BSB

BSB

BSH

MB

BSB

BB

BSH

BSH

BSH

BSB

BSB

BSH
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No

Program
Pengembangan

1.

NAM

2.

FISMOT

3.

KOGNITIF

4.

BAHASA

5.

SOSEM

6.

SENI
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REKAP HASIL PENILAIAN HARIAN Ke MINGGUAN
Nama : Dinar Kelompok B2
Minggu : 2
KD/Indikator
Rekap Hasil Penilaian Harian

3.2, 4.2 Membantu teman yang
belum menyelesaikan tugas
3.3, 4.3 Menempel bentuk
geometri “KAPAL LAYAR”
3.5, 4.5 Menjumlahkan gambar
kendaraan di air
3.10, 4.10 Melingkari suku kata
awal yang sama
2.9 Membantu guru merapikan
rak sandal
2.4 Menyanyi lagu “kapal api”

Senin Selasa

Rekap
Mingguan
Rabu Kamis Jumat sabtu

MB

BSH

BB

BB

BB

BSH

BB

BB

BSB

BSB

BB

BSB

MB

MB

BB

BB

BB

BSH

BSB

BB

BB

MB

MB

BSH

BSB

BSB

BSB

BSB

BB

BB

MB

MB

BSH

MB

MB

BB

BB

BB

BSH

BSH

BB

BB
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No

Program
Pengembangan

1.

NAM

2.

FISMOT

3.

KOGNITIF

4.

BAHASA

5.

SOSEM

6.

SENI
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REKAP HASIL PENILAIAN HARIAN Ke MINGGUAN
Nama : Ocha Kelompok B2 Minggu : 2
KD/Indikator
Rekap Hasil Penilaian Harian

3.2,4.2 Menyelesaikan tugas
dengan baik
3.3,4.3 Melukis “kendaraan di
air” dengan cuttonbad
3.5,4.5Pengurangan
dengan
lambang kendaraan air
3.10, 4.10 Memberi tanda pada
suku kata awal yang sama
2.9 Peduli merapikan tas sekolah
masing-masing
2.4 Menyanyi lagu “kapal api”

KETERANGAN :
BB :Belum Berkembang
MB :Mulai Berkembang
BSH :Berkembang Sesuai Harapan
:Berkembang Sangat Baik

Senin Selasa

Rekap
Mingguan
Rabu Kamis Jumat sabtu

BB

BSH

BSH

BSB

BSH

BSH

BSH

MB

MB

BSH

MB

BSB

MB

MB

BSB

MB

BSH

BSB

BSH

MB

BSH

BSH

BSB

BSB

MB

BSB

MB

BSB

BSH

MB

BB

MB

BSH

BSH

BSH

MB

MB

BSH

MB

MB

BB

MB
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No

Program
Pengembangan

1.

NAM

2.

FISMOT

3.

KOGNITIF

4.

BAHASA

5.

SOSEM

6.

SENI
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REKAP HASIL PENILAIAN HARIAN Ke MINGGUAN
Nama : Tazah Kelompok B2 Minggu : 2
KD/Indikator
Rekap Hasil Penilaian Harian

3.1,4.1 Menirukan niat dan
gerakan wudhu
3.3,4.3 Memantulkan bola di
tempat
3.6,4.6
Mengelompokkan
gambar kendaraan
3.10,4.10 Menyebutkan dan
menulis nama kendaraan
2.11
Kerjasama
kelompok
menyelesaikan tugas
3.15, 4.15 Menyelesaikan kolase
“pesawat terbang”

KETERANGAN :
:Belum Berkembang
MB :Mulai Berkembang
BSH :Berkembang Sesuai Harapan

Senin Selasa

Rekap
Mingguan
Rabu Kamis Jumat sabtu

BB

BSH

BSH

BSH

BSB

BB

BSH

MB

BB

BSH

BSB

BSB

BSB

BSB

BSH

MB

BB

MB

BB

MB

MB

BSB

BSB

BSH

BSB

BB

BSB

BSB

BB

MB

BSH

BSH

BSH

BSH

BSH

BSH

BB

BSH

BSB

BB

MB

BSH
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No

REKAP HASIL PENILAIAN HARIAN Ke MINGGUAN
Nama : Javier Kelompok B2 Minggu : 2
KD/Indikator
Rekap Hasil Penilaian Harian

Program
Pengembangan

1.

NAM

2.
3.

FISMOT
KOGNITIF

4.

BAHASA

5.
6.

SOSEM
SENI
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3.1, 4.1 Membacakan niat dan
menirukan gerakan wudhu
3.3, 4.3 Lari membawa bola
3.6,
4.6
Mengelompokkan
gambar kendaraan udara
3.10, 4.10 Melengkapi huruf
pada gambar kendaraan
2.11 Kerjasama kelompok
3.15, 4.15 Membuat pesawat dari
jepitan jemuran

KETERANGAN :
BB :Belum Berkembang
BSH :Berkembang Sesuai Harapan

Senin Selasa

Rekap
Mingguan
Rabu Kamis Jumat sabtu

BSH

BSH

BSH

BSH

BB

BB

BSH

BB
BSB

MB
BSH

BSB
BSB

BSB
BSH

BSB
BB

BSB
BSH

BSB
BSH

BB

BB

MB

MB

MB

BSH

MB

BSH
BB

BSH
MB

MB
BSH

BSH
BSH

BB
BSB

MB
BSH

BSH
BSH
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No

Program
Pengembangan

1.

NAM

2.
3.

FISMOT
KOGNITIF

4.

BAHASA

5.
6.

SOSEM
SENI
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REKAP HASIL PENILAIAN HARIAN Ke MINGGUAN
Nama : Regan Kelompok B2 Minggu : 2
KD/Indikator
Rekap Hasil Penilaian Harian

3.1, 4.1 Menirukan gerakan
ruku’ dan bacaannya
3.6, 4.6 Lempar bola
3.6,
4.6
Mengelompokkan
gambar kendaraan
3.10, 4.10 Menempel kartu kata
pada gambar Kendaraan
2.11 Kerjasama kelompok
3.15, 4.15 Mewarna gambar
pesawat terbang

KETERANGAN :
BB :Belum Berkembang
MB :Mulai Berkembang
BSH :Berkembang Sesuai Harapan
BSB :Berkembang Sangat Baik

Senin Selasa

Rekap
Mingguan
Rabu Kamis Jumat sabtu

BSH

BB

BSH

BSB

BSH

BSH

BSH

MB
BSH

BSB
BSH

BSB
BSH

BSB
BB

MB
BB

BB
BSH

BSB
BSH

MB

BSH

BSB

BSB

BSB

MB

BSB

BSH
MB

BB
MB

BB
MB

BSH
MB

BSH
BSB

BB
BB

BB
MB
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2.
3.
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4.
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5.
6.

SOSEM
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REKAP HASIL PENILAIAN HARIAN Ke MINGGUAN
Nama : Nashwa Kelompok B2 Minggu : 2
KD/Indikator
Rekap Hasil Penilaian Harian
3.1, 4.1 Membaca bacaan ruku’
dan gerakannya
3.6, 4.6 Estafet bola
3.6, 4.6 Mengurutkan gambar
pesawat terbang
3.10, 4.10 Menyebutkan huruf
pada kata gbr. Kendaraan
2.11 Kerjasama kelompok
3.15, 4.15 Kolase tabur bijian
gbr. pesawat terbang

KETERANGAN :
BB :Belum Berkembang
MB :Mulai Berkembang
BSH :Berkembang Sesuai Harapan
BSB :Berkembang Sangat Baik

Senin Selasa

Rekap
Mingguan
Rabu Kamis Jumat sabtu

BB

BSH

BSB

BSB

MB

BSB

BSB

MB
BB

MB
BSH

MB
BSH

MB
BSH

BSH
BSH

BSH
BB

MB
BSH

BSB

BB

MB

BSH

BSB

BSB

BSB

BSB
BSH

BSB
BSH

BSH
BSB

BSB
BSH

BSB
BSH

BSB
MB

BSB
BSH
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No

Program
Pengembangan

1.

NAM

2.
3.

FISMOT
KOGNITIF

4.

BAHASA

5.

SOSEM

6.

SENI

REKAP HASIL PENILAIAN HARIAN Ke MINGGUAN
Nama : Krisna Kelompok B2
Minggu : 2
KD/Indikator
Rekap Hasil Penilaian Harian

3.2 , 4.2 Membantu teman yang
kesulitan melipat
3.3 , 4.3 Melipat bentuk perahu
3.5, 4.5 Menjumlahkan gambar
kendaraan di air
3.10, 4.10 Mencari suku kata
awal yang sama
2.9 Bekerjasam melipat bentuk
perahu
2.4 Menirukan syair “kapal api”

KETERANGAN :
MB :Mulai Berkembang
BSH :Berkembang Sesuai Harapan
BSB :Berkembang Sangat Baik

Senin Selasa

Rekap
Mingguan
Rabu Kamis Jumat sabtu

BB

MB

MB

BSH

MB

MB

MB

BSH
BB

BB
BSH

BB
BSB

BSH
BSB

BB
BSH

MB
BSH

BB
BSH

BSH

BSB

BSB

BSB

MB

BSB

BSB

BSH

BSB

BSB

BB

BSH

BSH

BSH

MB

MB

MB

MB

BSH

BSB

MB
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REKAP HASIL PENILAIAN HARIAN Ke MINGGUAN
Nama : Danang Kelompok B2 Minggu : 2
KD/Indikator
Rekap Hasil Penilaian Harian

Program
Pengembangan

1.

NAM

2.

FISMOT

3.

KOGNITIF

4.

BAHASA

5.
6.

SOSEM
SENI
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3.2, 4.2 Membantu teman yang
belum paham mengerjakan tugas
3.3,4.3 Finger painting “KAPAL
LAYAR”
3.5, 4.5 Pengurangan gambar
kendaraan di air
3.10, 4.10 Mencocokkan suku kata
awal yang sama
2.9 Peduli merapikan kelas bersama
2.4 Menirukan syair “kapal api”

KETERANGAN :
BB :Belum Berkembang
MB :Mulai Berkembang

BSH :Berkembang Sesuai Harapan
BSB :Berkembang Sangat Baik

sabtu

Rekap
Mingguan

Senin

Selasa

Rabu

Kamis

Jumat

BB

BB

BSH

BB

BBMB

BB

BB

BB

MB

BB

BSH

BB

MB

BSH

MB

MB

BSB

MB

MB

MB

BSH

BSH

BSH

MB

BB

BSH

MB
MB

BSB
BSB

BSB
MB

BSB
MB

BSB
MB

MB
MB

BSB
MB

BB
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No

Program
Pengembangan

1.

NAM

2.

FISMOT

3.

KOGNITIF

4.

BAHASA

5.

SOSEM

6.

SENI

REKAP HASIL PENILAIAN HARIAN Ke MINGGUAN
Nama : Delvin Kelompok B2
Minggu : 2
KD/Indikator
Rekap Hasil Penilaian Harian

3.2, 4.2 Membantu teman yang
belum menyelesaikan tugas
3.3, 4.3 Menempel bentuk
geometri “KAPAL LAYAR”
3.5, 4.5 Menjumlahkan gambar
kendaraan di air
3.10, 4.10 Melingkari suku kata
awal yang sama
2.9 Membantu guru merapikan
rak sandal
2.4 Menyanyi lagu “kapal api”

KETERANGAN :
BB :Belum Berkembang
MB :Mulai Berkembang
BSH :Berkembang Sesuai Harapan
BSB :Berkembang Sangat Baik

Senin Selasa

Rekap
Mingguan
Rabu Kamis Jumat sabtu

BSH

BSH

BSH

BSH

MB

BSH

BSH

BSH

BSB

BSB

BSB

BSB

BSB

BSB

MB

MB

BB

MB

BB

MB

MB

BB

BB

BB

BSH

BSB

BB

BB

BSH

BSB

BSB

BSB

BSH

MB

BSB

MB

BB

BSH

BSH

BSH

BSH

BSH
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Program
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1.

NAM

2.

FISMOT

3.

KOGNITIF

4.

BAHASA

5.

SOSEM

6.

SENI
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REKAP HASIL PENILAIAN HARIAN Ke MINGGUAN
Nama : Ardi Kelompok B2
Minggu : 2
KD/Indikator
Rekap Hasil Penilaian Harian

3.2,4.2 Menirukan niat dan
gerakan wudhu
3.3,4.3 Memantulkan bola di
tempat
3.5,
4.5
Mengelompokkan
gambar kendaraan
3.10, 4.10 Menyebutkan dan
menulis nama kendaraan
2.9
Kerjasama
kelompok
menyelesaikan tugas
2.4
Menyelesaikan
kolase
“pesawat terbang”

KETERANGAN :
BB :Belum Berkembang
MB :Mulai Berkembang
BSH :Berkembang Sesuai Harapan
BSB :Berkembang Sangat Baik

Senin Selasa

Rekap
Mingguan
Rabu Kamis Jumat sabtu

BSH

BSH

MB

BSH

BSH

BSH

BSH

MB

BSH

MB

MB

MB

BSH

MB

BSH

BSB

BSB

BSH

BSB

BSB

BSB

MB

MB

BSB

BSH

BSH

BSH

BSH

BSB

BSB

BSH

BSB

BSB

BSB

BSB

BSB

BSH

MB

BSB

MB

BSB

BSB
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Pengembangan

1.

NAM

2.
3.

FISMOT
KOGNITIF

4.

BAHASA

5.
6.

SOSEM
SENI
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REKAP HASIL PENILAIAN HARIAN Ke MINGGUAN
Nama : Kaka Kelompok B2
Minggu : 2
KD/Indikator
Rekap Hasil Penilaian Harian

3.2,4.2 Membacakan niat dan
menirukan gerakan wudhu
3.3, 4.3 Lari membawa bola
3.5,4.5Mengelompokkan gambar
kendaraan udara
3.10,4.10 Melengkapi huruf pada
gambar kendaraan
2.9 Kerjasama kelompok
2.4 Membuat pesawat dari
jepitan jemuran

KETERANGAN :
BB :Belum Berkembang
MB :Mulai Berkembang
BSH :Berkembang Sesuai Harapan
BSB :Berkembang Sangat Baik

Senin Selasa

Rekap
Mingguan
Rabu Kamis Jumat sabtu

BSH

BB

BSH

BSH

BSH

BSH

BSH

BB
BSB

BSH
BSH

BB
MB

BB
BSH

BB
BSH

MB
BSH

BB
BSH

BB

BB

BSB

BSB

MB

BSB

BSB

MB
BSH

BSB
BSH

MB
BSH

MB
BSH

MB
MB

BSH
BSB

MB
BSH
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REKAP HASIL PENILAIAN HARIAN Ke MINGGUAN
Nama : Riska Kelompok B2
Minggu : 2
KD/Indikator
Rekap Hasil Penilaian Harian
3.2,4.2 Menirukan gerakan ruku’
dan bacaannya
3.3,4.3 Lempar bola
3.5,4.5Mengelompokkan gambar
kendaraan
3.10, 4.10 Menempel kartu kata
pada gambar Kendaraan
2.9 Kerjasama kelompok
2.4 Mewarna gambar pesawat
terbang

KETERANGAN :
BB :Belum Berkembang
MB :Mulai Berkembang
BSH :Berkembang Sesuai Harapan
BSB :Berkembang Sangat Baik

Senin Selasa

Rekap
Mingguan
Rabu Kamis Jumat sabtu

BB

BB

BB

BSB

BSB

BB

BB

BSH
MB

BSH
BSB

BSH
MB

BSH
MB

MB
MB

BSB
BSB

BSH
MB

BB

BSH

BSB

MB

BSB

BSB

BSB

BSH
BSB

BSH
BB

BSH
MB

BSH
BSH

MB
BSB

MB
BSB

BSH
BSB
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REKAP HASIL PENILAIAN HARIAN Ke MINGGUAN
Nama : Eka Kelompok B2 Minggu : 2
KD/Indikator
Rekap Hasil Penilaian Harian
3.2,4.2 Membaca bacaan ruku’
dan gerakannya
3.3,4.3 Estafet bola
3.5, 4.5 Mengurutkan gambar
pesawat terbang
3.10, 4.10 Menyebutkan huruf
pada kata gbr. Kendaraan
2.9 Kerjasama kelompok
2.4 Kolase tabur bijian gbr.
pesawat terbang

KETERANGAN :
BB :Belum Berkembang
MB :Mulai Berkembang
BSH :Berkembang Sesuai Harapan
BSB :Berkembang Sangat Baik

Senin Selasa

Rekap
Mingguan
Rabu Kamis Jumat sabtu

BSH

BSH

BSB

MB

MB

MB

MB

BSH
BSB

BSB
BSB

BSB
BSH

MB
BSH

MB
BSH

BSB
MB

BSB
BSH

BSH

BSB

BSH

BSH

BSH

BB

BSH

MB
BB

BSH
BB

BSB
BB

MB
BB

MB
BSH

MB
BSB

MB
BB
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REKAP HASIL PENILAIAN HARIAN Ke MINGGUAN
Nama : Hanun Kelompok B2
Minggu : 2
KD/Indikator
Rekap Hasil Penilaian Harian

3.2,4.2 Membantu teman yang
kesulitan melipat
3.3,4.3 Melipat bentuk perahu
3.5, 4.5 Menjumlahkan gambar
kendaraan di air
3.10, 4.10 Mencari suku kata
awal yang sama
2.9 Bekerjasam melipat bentuk
perahu
2.4 Menirukan syair “kapal api”

KETERANGAN :
BB :Belum Berkembang
MB :Mulai Berkembang
BSH :Berkembang Sesuai Harapan
BSB :Berkembang Sangat Baik

Senin Selasa

Rekap
Mingguan
Rabu Kamis Jumat sabtu

BB

BSH

BSB

BSH

BSB

BSH

BSH

BSH
MB

BSB
MB

BSB
MB

BSB
MB

MB
BSH

BSB
BSH

BSB
MB

BSH

BSB

BSB

BSB

BSB

MB

BSB

BSH

BSB

MB

BSB

BB

BSB

BSB

MB

MB

MB

BSH

MB

BB

MB
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REKAP HASIL PENILAIAN HARIAN Ke MINGGUAN
Nama : Dhias Kelompok B2
Minggu : 2
KD/Indikator
Rekap Hasil Penilaian Harian

3.2,4.2 Membantu teman yang
belum paham mengerjakan tugas
3.3,4.3 Finger painting “KAPAL
LAYAR”
3.5, 4.5 Pengurangan gambar
kendaraan di air
3.10, 4.10 Mencocokkan suku
kata awal yang sama
2.9 Peduli merapikan kelas
bersama
2.4 Menirukan syair “kapal api”

KETERANGAN :
BB :Belum Berkembang
MB :Mulai Berkembang
BSH :Berkembang Sesuai Harapan
BSB :Berkembang Sangat Baik

Senin Selasa

Rekap
Mingguan
Rabu Kamis Jumat sabtu

BB

BB

BB

BB

MB

MB

BB

BSH

BB

MB

MB

MB

MB

MB

BSB

BSB

BSB

BSB

BSB

MB

BSB

MB

BB

MB

MB

BSH

BB

MB

BSH

BSH

BSH

BSH

BSH

BB

BSH

BSB

BSB

BSB

MB

BSB

MB

BSB
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REKAP HASIL PENILAIAN HARIAN Ke MINGGUAN
Nama : Bima Kelompok B2
Minggu : 2
KD/Indikator
Rekap Hasil Penilaian Harian

3.2,4.2 Menirukan niat dan
gerakan wudhu
3.3,4.3 Memantulkan bola di
tempat
3.5,4.5Mengelompokkan gambar
kendaraan
3.10, 4.10 Menyebutkan dan
menulis nama kendaraan
2.9
Kerjasama
kelompok
menyelesaikan tugas
2.4
Menyelesaikan
kolase
“pesawat terbang”

KETERANGAN :
BB :Belum Berkembang
MB :Mulai Berkembang
BSH :Berkembang Sesuai Harapan
BSB :Berkembang Sangat Baik

Senin Selasa

Rekap
Mingguan
Rabu Kamis Jumat sabtu

BSH

BSH

BSH

BSB

BSH

BSH

BSH

BB

BB

MB

MB

MB

MB

MB

BSB

BSB

BSB

MB

BB

BSB

BSB

BSB

BSH

MB

BB

BB

BB

BB

BSH

BSB

BSH

BSH

BB

MB

BSH

MB

BB

BSH

BSB

BSB

BSB

BSB
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REKAP HASIL PENILAIAN HARIAN Ke MINGGUAN
Nama :Nadif Kelompok B2
Minggu : 2
KD/Indikator
Rekap Hasil Penilaian Harian

3.2,4.2 Membacakan niat dan
menirukan gerakan wudhu
3.3, 4.3 Lari membawa bola
3.5,4.5Mengelompokkan gambar
kendaraan udara
3.10, 4.10 Melengkapi huruf
pada gambar kendaraan
2.9 Kerjasama kelompok
2.4 Membuat pesawat dari
jepitan jemuran

KETERANGAN :
BB :Belum Berkembang
MB :Mulai Berkembang
BSH :Berkembang Sesuai Harapan
BSB :Berkembang Sangat Baik

Senin Selasa

Rekap
Mingguan
Rabu Kamis Jumat sabtu

BB

BB

MB

MB

MB

MB

MB

BB
MB

BSH
MB

BSH
BSH

BSH
BSB

BSH
BSB

BSH
BSB

BSH
BSB

MB

BSH

BSB

BSB

BSB

BB

BSB

BB
MB

BB
MB

BB
MB

BB
MB

BSH
BSH

BSH
BSB

BB
MB
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E.7 Lembar Struktur Kelas
PintuMasuk
Meja Guru

TempatAlatBe
rmain
Lemari
RakBukuKelompok
Al-Quddus
Kursi
RakBukuKelompokAr
-Rohman

karpet

Kursi
RakBukuKelompokArRohim
Kursi
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E.8 Lembar Inventaris Kelas Kelompok B2
No

Nama Barang / Alat

Bahan .Merk

Jumlah

Keadaan Selama Tahun Pelajaran
Baik

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Lemari
Kursisiswa
Karpet
Keranjangmukenadansarungsiswa
Mejasiswa
Rakbukusiswa
Buku-buku catatan anak
Kursi guru
Keranjangmainan
Meja guru
Raktempatsikatgigisiswa
Rak tempat sepatu siswa
Rak tempat tas siswa
Tempat alat tulis
Rak tempat berkas-berkas penting

1
25
4
1
25
4
10
2
4
1
1
1
1
4
4

Rusak
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E.9 Lembar Denah Sekolah
Kelompok B1

Kelompok B2

Tempat Cuci
Tangan

Kelompok A

Kelompok
Play Group

Kamar
Mandi

Dapur

Aula

Tempat Bermain Anak PG & TK Plus Al-Hujjah
Ruang Guru

Ruang TU
Lahan Kosong

Parkir

Gerbang PG & TK
Plus Al-Hujjah

Tempat
Wudlu’
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LAMPIRAN F. LEMBAR INTRUMENT GURU
Petunjuk pengisian : Berilah tanda (√) pada kegiatan yang dilaksanakan oleh
guru
No

Keterlaksanaan Kegiatan
Tidak
Sesuai
Sesuai

Indikator
Ruang kelas

1.

Guru mempersiapkan penataan ruang kelas



2.

Guru mempersiapkan pengaturan peserta
didik



3.

Guru mengarahkan pengelompokan anak



4.

Guru mengarahkan penataan tempat duduk
siswa



Proses belajar mengajar
5.

Guru mengarahkan kegiatan di dalam kelas



6.

Guru menstimulasi antar anak dengan anak



7.

Guru menstimulasi antar anak dengan guru



8.

Guru mengarahkan anak untuk fokus pada
kegiatan belajar



9.

Guru mengarahkan perilaku baik anak



10.

Guru melatih anak disiplin



Alat atau media pembelajaran
11.

Guru mempersiapkan sarana dan prasarana
pembelajaran



12.

Guru mengarahkan media pembelajaran untuk
masing-masing anak
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LAMPIRAN G. LEMBAR HASIL OBSERVASI
Hari/tanggal

: Senin/08 April 2019

Waktu

: 07.00-11.00

Lokasi

: TK Plus Al-Hujjah

Deskripsi Data
Penelitian pertama dilakukan pada hari senin, 08 April 2019 di TK Plus
Al-Hujjah yang terletak di Sriwijaya XXX/5 Kecamatan Sumbersari Kabupaten
Jember. Sebelum melaksanakan semua kegiatan sekolah, setaiap hari senin di
TK Plus Al-Hujjah melaksanakan upacara bendera merah putih yang di ikuti
oleh semua murid dan guru TK Plus Al-Hujjah di mulai pada pukul 07.3007.58. Dalam kegiatan upacara tersebut masing-masing kelas mendapat tugas
untuk menjadi petugas upacara yang dilakukan bergantian antara kelompok A
dan kelompok B1 dan B2 yang ditunjuk oleh kepala sekolah sehingga anak
tidak berjalan sendiri dalam menjalankan tugasnya melainkan di dampingi oleh
masing-masing guru kelasnya.
Sebelum pembelajaran di mulai guru menyiapkan kegiatan hari ini
dengan tema rekreasi dan sub tema kendaraan air. Guru menyiapkan peralatan
yang akan digunakan mulai dari gambar-gambar alat kendaraan air, LKS,
crayon, pensil dan buku cerita yang tersedia di meja masing-masing anak.
Kemudian guru memulai pembelajaran dengan bernyanyi dan berdoa.
Tepat pukul 08.05 guru meminta anak-anak untuk mendengarkan
penjelasan guru dengan penataan tempat duduk di bawah menggunakan karpet
yang sudah tersdia sesuai dengan kelompok, setelah penjelasan selesai maka
anak-anak di minta untuk duduk di kursi sesuai dengan kelompoknya juga.
Kemudian anak-anak mulai mengerjakan tugasnya,dan dari beberapa tugas
yang di kerjakan tersebut dapat di lihat bahwa aspek perkembangan
kemampuan anak sudah muncul yaitu anak-anak dapat membantu temannya
yang sedang kesulitan, begitu juga dengan aspek perkembangan kemampuan
yang lain juga dapat terlihat ketika anak mulai mengerjakan tugas yang
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diberikan oleh guru. Maka dari itu dalam setaip harinya guru melakukan
pengamatan terhadap proses belajar anak melalui hasil karya yang
dihasilkannya, dan hasil harya tersebut di gunakan guru untuk memberikan nilai
dan mengukur perkembangan kemampuan anak dengan nilai BB, MB, BSH,dan
BSB. Ruangan kelas yang terdapat di kelompok B2 ini sudah cukup standart
untuk memenuhi kebutuhan belajar anak karena di kelas tersebut terdapat kursi
untuk belajar anak namun ada jarak dari kursi satu terhadap kursi yang satu nya
jadi anak tidak merasa berdesakkan di kelas di karenakan ruang kelas yang
kurang luas, namun anak merasa sangat senang dan juga tidak bosan berada di
dalam kelas.
Sebelum kegiatan snack time guru juga menyiapkan tempat untuk
tempat sampah karena snack time anak-anak di lakukan di dalam kelas jadi
kebersihan kelas akan tetap terjaga. Setelah kegiatan snack time selesai guru
meminta ank-anak untuk duduk sesuai kelompoknya di karpet yaitu di lakukan
kegiatan mengaji dan membaca bersama dan di lakukan evaluasi oleh guru
tentang pembelajaran yang telah di sampaikan pada sebelum kegiatan snack
time, kemudian anak boleh pulang dan guru juga ikut mengantarkan anak
sampai ke pintu gerbang itu dilakukan setiap hari, jika ada yang belum di
jemput maka anak-anak masuk kembali menunggu nya di tempat bermain yang
sudah di sediakan oleh sekolah.
Jember, 8 April 2019
Pewawancara

Siti Amina Hari
NIM.150210205021
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Hari/tanggal

: Selasa/09 April 2019

Waktu

: 07.00-11.00

Lokasi

: TK Plus Al-Hujjah

Deskripsi Data
Penelitian kedua di lakukan pada hari selasa, 09 April 2019 di TK Plus
Al-Hujjah yang terletak di Sriwijaya XXX/5 Kacamatan Sumbersari Kabupaten
Jember. Sebelum melaksanakan semua kegiatan sekolah, setiap hari selasa
hingga kamis di TK Plus Al-Hujjah melaksanakan senam dan pembiasaan
pengenalan lagu-lagu nasional serta doa sehari-hari yang di ikuti oleh semua
murid dan guru TK Plus Al-Hujjah di mulai pada pukul 07.25-07.54.
Sebelum pembelajaran di mulai guru menyiapkan manajamen kelasnya
seperti halnya sarana dan prasarana, kondisi fisik, kondisi sosio-emosional,
kondisi organisasional, dan juga kondisi proses belajar mengajar anak, hal
tersebut setiap hari di lakukan oleh guru ketika akan memulai pembelajaran.
Pada hari ini tema rekreasi dan sub tema kendaraan air maka guru juga
menyaipkan perlatan seperti pensil, dan lem untuk kegiatan finger
panting.Kemudian guru memulai pembelajaran dengan bernyanyi dan berdoa
sebelum pembelajaran.
Tepat pukul 08.00 pembelajaran dengan tema rekreasi dan sub tema
kendaraan air di mulai. Pengaturan tempat duduk anak tetap sama seperti setiap
harinya namun setelah penjelasan selesai maka anak di minta untuk membentuk
lingkaran

di

karpet

kemudian

anak

di

minta

untuk

mengerjakan

fingerpaintingnya tanpa berebut. Setelah finger painting selesai anak-anak
kembali ke kursi tempat duduknya sesuai dengan kelompok yaitu untuk
mengerjakan tugas yang lain yang di berikan oleh guru. Guru tidak hanya diam
saja namun juga memanggil salah satu anak secara bergantian untuk mengaji
dan belajar membaca tapi tidak di lakukan untuk semua murid selesai dalam
satu hari namun dalam sehari ada 5 dan 7 anak yang di panggil, dari beberapa
kegiatan itu guru juga menilainya menggunakan penilaian BB, MB, BSH dan
BSB untuk mengukur perkembangan kemampuan dari 5 dan 7 anak tersebut.
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Hari/tanggal

: Rabu/10 April 2019

Waktu

: 07.00-11.00

Lokasi

: TK Plus Al-Hujjah

Deskripsi Data
Penelitian ketiga di lakukan pada hari rabu, 10 April 2019 di TK Plus
Al-Hujjah yang terletak di Sriwijaya XXX/5 Kacamatan Sumbersari Kabupaten
Jember. Sebelum melaksanakan semua kegiatan sekolah, setiap hari selasa
hingga kamis di TK Plus Al-Hujjah melaksanakan senam dan pembiasaan
pengenalan lagu-lagu nasional serta doa sehari-hari yang di ikuti oleh semua
murid dan guru TK Plus Al-Hujjah di mulai pada pukul 07.25-07.54.
Sebelum pembelajaran di mulai guru menyiapkan manajamen kelasnya
seperti halnya sarana dan prasarana, kondisi fisik, kondisi sosio-emosional,
kondisi organisasional, dan juga kondisi proses belajar mengajar anak, hal
tersebut setiap hari di lakukan oleh guru ketika akan memulai pembelajaran.
Pada hari ini tema rekreasi dan sub tema kendaraan air maka guru menyiapkan
bahan-bahan untuk anak-anak mengerjakan tugas yang akan di berikan oleh
gurunya itu, yaitu seperti halnya pensil, crayon, dan juga lem untuk kegiatan
menempel bentuk geometri kapal layar.Kemudian guru memulai pembelajaran
dengan bernyanyi dan berdoa sebelum pembelajaran.
Tepat pukul 08.00 guru memulai pembelajarannya dengan tema rekreasi
dan sub tema kendaraan air. Setelah penyampaian pembelajaran selesai guru
meminta anak untuk langsung duduk di kursi untuk menempel bentuk geometri
kapal layar dan kemudian di minta untuk mewarnainya. Setelah kegiatan
menempel bentuk geometri selesai kemudian anak di minta untuk duduk
kembali di karpet karena untuk melanjutkan kegiatan yang satu nya, yaitu maju
ke depan untuk melingkari suku kata yang sama secara bergantian dengan anak
yang berbeda, sesuai nomor urut absen dan setiap hari nya ada 5 dan 7 anak
yang di panggil seperti pada saat akan melakukan mengaji dan membaca secara
individu. Kemudian guru juga meminta anak untuk membantu merapikan
kembali peralatan tulisnya ke tempat yang sudah disediakan agar tidak
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berantakan dan tidak hilang, lalu guru juga mulai menilai tumbuh kembang
anak.
Setelah kegiatan snack time , maka kegiatan selanjutnya yaitu belajar di
perpustakaan yang berada di sebelah aula, dan kegiatan belajar di perpustakaan
ini dilaksanakan setiap hari rabu setelah jam istirahat. Kemudian siap-siap
untuk pulang dengan di antarkan oleh guru ke pintu gerbang dengan
pengempokan berjejer kebelakang seperti kereta api.

Jember, 10 April 2019
Pewawancara

Siti Amina Hari
NIM.150210205021
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beberapa kegiatan itu guru juga mulai menilai tumbuh kembang anak dengan
penilaian BB, MB, BSH dan BSB.
Sebelum kegiatan snack time guru juga menyiapkan tempat untuk
tempat sampah karena snack time anak-anak di lakukan di dalam kelas jadi
kebersihan kelas akan tetap terjaga. Setelah kegiatan snack time berakhir guru
meminta ank-anak untuk duduk sesuai kelompoknya dikarpet yaitu untuk
melaksankan kegiatan mengaji dan membaca bersama dan di lakukan evaluasi
oleh guru tentang pembelajaran yang telah di sampaikan pada sebelum kegiatan
snack time, kemudian anak boleh pulang dan guru juga ikut mengantarkan anak
sampai ke pintu gerbang itu dilakukan setiap hari, jika ada yang belum di
jemput maka anak-anak masuk kembali menunggu nya di tempat bermain yang
sudah di sediakan oleh sekolah.

Jember, 11 April 2019
Pewawancara

Siti Amina Hari
NIM.150210205021
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Hari/tanggal

: Sabtu/13 April 2019

Waktu

: 07.00-11.00

Lokasi

: TK Plus Al-Hujjah

Deskripsi Data
Penelitian keenam ini dilakukan pada hari sabtu, 13 April 2019 di TK
Plus Al-Hujjah yang terletak di Sriwijaya XXX/5 Kecamatan Sumbersari
Kabupaten Jember. Sebelum melaksanakan semua kegiatan sekolah,setiap hari
sabtu kegiatannya adalah olahraga bersama mulai dari kelompok A, B1, B2 dan
Playgroup.
Sebelum kegiatan olahraga bersama berlangsung masing-masing guru
menyiapkan kebutuhan untuk olahraga, karena olahraga ini dilakukan secara
outdoor, kegiatan olahraga ini terkadang dilaksanakan pada hari jumat dan
kegiatan yang ada pada hari jumat digantikan pada hari sabtu.
Setelah kegiatan olahraga bersama selesai maka anak-anak diminta
untuk istirahat dihalaman kelas untuk makan dan minum bersama, setelah
kegiatan istirahat selesai guru meminta anak-anak untuk masuk ke kelas semua
sesuai kelasnya, kemudian guru meminta anak-anak untuk mengaji bersama
terlebih dahulu sebelum pulang.
Setelah semua kegiatan selesai guru bersiap-siap untuk mengajak anak
berdoa bersama sebelum pulang dan mengantarkan anak kedepan pintu gerbang
untuk pulang sekolah.

Jember, 13 April 2019
Pewawancara

Siti Amina Hari
NIM.150210205021
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Hari/tanggal

: Selasa/16 April 2019

Waktu

: 07.00-11.00

Lokasi

: TK Plus Al-Hujjah

Deskripsi Data
Penelitian ke delapan di lakukan pada hari selasa, 09 April 2019 di TK
Plus Al-Hujjah yang terletak di Sriwijaya XXX/5 Kacamatan Sumbersari
Kabupaten Jember. Sebelum melaksanakan semua kegiatan sekolah, setiap hari
selasa hingga kamis di TK Plus Al-Hujjah melaksanakan senam dan
pembiasaan pengenalan lagu-lagu nasional serta doa sehari-hari yang di ikuti
oleh semua murid dan guru TK Plus Al-Hujjah di mulai pada pukul 07.2507.54.
Sebelum pembelajaran di mulai guru menyiapkan manajamen kelasnya
seperti halnya sarana dan prasarana, kondisi fisik, kondisi sosio-emosional,
kondisi organisasional, dan juga kondisi proses belajar mengajar anak, hal
tersebut setiap hari di lakukan oleh guru ketika akan memulai pembelajaran.
Pada hari ini tema rekreasi dan sub tema kendaraan udara, maka guru juga
menyaipkan perlatan seperti pensil, spidol dan jepitan jemuran untuk kegiatan
membuat pesawat dari jepitan jemuran.Kemudian guru memulai pembelajaran
dengan bernyanyi dan berdoa sebelum pembelajaran.
Tepat pukul 08.00 pembelajaran dengan tema rekreasi dan sub tema
kendaraan udara di mulai. Pengaturan tempat duduk anak tetap sama seperti
setiap harinya namun setelah penjelasan selesai maka anak di minta untuk
duduk

di

kursi

masing-masing

dan

mengerjakan

tugasnya

yaitu

mengelompokkan gambar kendaraan udara dan melengkapi kata kendaraan
udara. Setelah kegiatan tersebutselesai anak-anak kembali ke karpet tempat
duduknya sesuai dengan kelompok yaitu untuk mengerjakan tugas membuat
pesawat dari jepit jemuran yang di berikan oleh guru. Guru tidak hanya diam
saja namun juga memanggil anak secara bergantian untuk mengaji dan belajar
membaca tapi tidak di lakukan untuk semua murid selesai dalam satu hari
namun dalam sehari ada 5 dan 7 anak yang di panggil, dari beberapa kegiatan
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Hari/tanggal

: Rabu/17 April 2019

Waktu

: 07.00-11.00

Lokasi

: TK Plus Al-Hujjah

Deskripsi Data
Penelitian ke sembilan di lakukan pada hari rabu, 17 April 2019 di TK
Plus Al-Hujjah yang terletak di Sriwijaya XXX/5 Kacamatan Sumbersari
Kabupaten Jember. Sebelum melaksanakan semua kegiatan sekolah, setiap hari
selasa hingga kamis di TK Plus Al-Hujjah melaksanakan senam dan
pembiasaan pengenalan lagu-lagu nasional serta doa sehari-hari yang di ikuti
oleh semua murid dan guru TK Plus Al-Hujjah di mulai pada pukul 07.2507.54.
Sebelum pembelajaran di mulai guru menyiapkan manajamen kelasnya
seperti halnya sarana dan prasarana, kondisi fisik, kondisi sosio-emosional,
kondisi organisasional, dan juga kondisi proses belajar mengajar anak, hal
tersebut setiap hari di lakukan oleh guru ketika akan memulai pembelajaran.
Pada hari ini tema rekreasi dan sub tema kendaraan udara maka guru
menyiapkan bahan-bahan untuk anak-anak mengerjakan tugas yang akan di
berikan oleh gurunya itu, yaitu seperti halnya spidol, LKS, dan juga pewarna
untuk kegiatan mewarna gambar pesawat terbang.Kemudian guru memulai
pembelajaran dengan bernyanyi dan berdoa sebelum pembelajaran.
Tepat pukul 08.00 guru memulai pembelajarannya dengan tema rekreasi
dan sub tema kendaraan udara. Setelah penyampaian pembelajaran selesai guru
meminta anak untuk langsung duduk di kursi untuk menempel kartu kata dan
mengelompokkan gambar kendaraan kemudian anak-anak di minta untuk
mewarnainya. Setelah kegiatan tersebut selesai kemudian anak di minta untuk
duduk kembali di karpet karena untuk melanjutkan kegiatan yang satu nya yaitu
maju ke depan untuk menirukan kegiatan ruku’ dan bacaannya secara
bergantian dengan anak yang berbeda karena sesuai nomor urut absen dan
setiap hari nya ada 5 dan 7 anak yang di panggil seperti pada saat akan
melakukan mengaji dan membaca secara individu. Kemudian guru juga
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meminta anak untuk membantu merapikan kembali peralatan tulisnya ke tempat
yang sudah kelas sediakan agar tidak berantakan dan tidak hilang, lalu guru
juga mulai menilai tumbuh kembang anak.
Setelah kegiatan snack time , maka kegiatan selanjutnya yaitu belajar di
perpustakaan yang berada di sebelah aula, dan kegiatan belajar di perpustakaan
ini dilaksanakan setiap hari rabu setelah jam istirahat. Kemudian siap-siap
untuk pulang dengan di antarkan oleh guru ke pintu gerbang dengan
pengempokan berjejer kebelakang seperti kereta api.

Jember, 17 April 2019
Pewawancara

Siti Amina Hari
NIM.150210205021
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Hari/tanggal

: Kamis/18 April 2019

Waktu

: 07.00-11.00

Lokasi

: TK Plus Al-Hujjah

Deskripsi Data
Penelitian ke sepuluh di lakukan pada hari kamis, 18 April 2019 di TK
Plus Al-Hujjah yang terletak di Sriwijaya XXX/5 Kacamatan Sumbersari
Kabupaten Jember. Sebelum melaksanakan semua kegiatan sekolah, setiap hari
selasa hingga kamis di TK Plus Al-Hujjah melaksanakan senam dan
pembiasaan pengenalan lagu-lagu nasional serta doa sehari-hari yang di ikuti
oleh semua murid dan guru TK Plus Al-Hujjah di mulai pada pukul 07.2507.54.
Sebelum pembelajaran di mulai guru menyiapkan manajamen kelasnya
seperti halnya sarana dan prasarana, kondisi fisik, kondisi sosio-emosional,
kondisi organisasional, dan juga kondisi proses belajar mengajar anak, hal
tersebut setiap hari di lakukan oleh guru ketika akan memulai pembelajaran.
Pada hari ini tema rekreasi dan sub tema kendaraan udara maka guru
menyiapkan bahan-bahan yang di butuhkan untuk keperluan kegiatan
pembelajaran yaitu seperti pensil, buku gambar dan crayon untuk mewarna
gambar kendaraan udara yaitu pesawat terbang.Kemudian guru memulai
pembelajaran dengan bernyanyi dan berdoa sebelum pembelajaran.
Tepat pukul 08.06 guru memulai pembelajarannya dengan tema rekreasi
dan sub tema kendaraan udara. Setelah penyampaian pembelajaran selesai guru
meminta anak untuk langsung duduk di kursi untuk menggambar pesawat
terbang kemudian diwarnai nya.Kemudian guru juga meminta anak untuk
membantu merapikan tempat tas nya lalu guru juga meminta anak untuk
menyanyikan lagu dengan judul kapal api secara bersama-sama dan dari
beberapa kegiatan itu guru juga mulai menilai tumbuh kembang anak dengan
penilaian BB, MB, BSH dan BSB.
Sebelum kegiatan snack time guru juga menyiapkan tempat untuk
tempat sampah karena snack time anak-anak di lakukan di dalam kelas jadi
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kebersihan kelas akan tetap terjaga. Setelah kegiatan snack time berakhir guru
meminta anak-anak untuk duduk sesuai kelompoknya dikarpet yaitu di lakukan
kegiatan mengaji dan membaca bersama dan di lakukan evaluasi oleh guru
tentang pembelajaran yang telah di sampaikan pada sebelum kegiatan snack
time, kemudian anak boleh pulang dan guru juga ikut mengantarkan anak
sampai ke pintu gerbang itu dilakukan setiap hari, jika ada yang belum di
jemput maka anak-anak masuk kembali menunggu nya di tempat bermain yang
sudah di sediakan oleh sekolah.

Jember, 18 April 2019
Pewawancara

Siti Amina Hari
NIM.150210205021
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Hari/tanggal

: Sabtu/20April 2019

Waktu

: 07.00-11.00

Lokasi

: TK Plus Al-Hujjah

Deskripsi Data
Penelitian ke sebelas di lakukan pada hari sabtu, 20 April 2019 di TK
Plus Al-Hujjah yang terletak di Sriwijaya XXX/5 Kacamatan Sumbersari
Kabupaten Jember. Sebelum melaksanakan kegiatan sekolah, setiap hari sabtu
kegiatannya adalah olahraga bersama mulai dari kelompok A, B1, B2 dan
Playgroup.
Sebelum kegiatan olahraga bersama berlangsung masing-masing guru
menyiapkan kebutuhan untuk olahraga, karena olahraga ini dilakukan secara
outdoor, kegiatan olahraga ini terkadang dilaksanakan pada hari jumat dan
kegiatan yang ada pada hari jumat digantikan pada hari sabtu.
Setelah kegiatan olahraga bersama selesai maka anak-anak diminta
untuk istirahat dihalaman kelas untuk makan dan minum bersama, setelah
kegiatan istirahat selesai guru meminta anak-anak untuk masuk ke kelas semua
sesuai kelasnya, kemudian guru meminta anak-anak untuk mengaji bersama
terlebih dahulu sebelum pulang.
Setelah semua kegiatan selesai guru bersiap-siap untuk mengajak anak
berdoa bersama sebelum pulang dan mengantarkan anak kedepan pintu gerbang
untuk pulang sekolah.
Jember, 20 April 2019
Pewawancara

Siti Amina Hari
NIM.150210205021
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LAMPIRAN H.LEMBAR HASILWAWANCARA
H.1 Lembar Hasil Wawancara Guru Kelas
Hari / Tanggal

: Dwi Ratna H, S. Pd

Waktu

:

Tempat

:

Sumber

:

No
1.

Pertanyaan
Bagaimana
penataan tata ruang
yang terdapat di
kelompok B2 ?

2.

Bagaimana
pengaturan peserta
didik yang terdapat
di kelompok B2?
Bagaimana kondisi
dan situasi belajar
mengajar
yang
terdapat
di
kelompok B2?

3.

4.

Apa saja kondisi
fisik yang terdapat
di kelompok B2 ?

Jawaban
Yaitu adabeberapa bagian seperti meja guru, kursi siswa,
kursi guru dan kemudian anak-anak itu di kelompokkan
berdasarkan kelompok, kemudian untuk loker dapat
dijadiakan untuk menyimpan alat pembelajaran anakanak, serta disitu juga terdapat penyimpanan barang
untuk APE.
Karena di TK ini menggunakan pembelajaran model
kelompok jadi anak-anak di kelompokkan berdasarkan
kelompok, sedangkan di B2 terdapat tiga kelompok, yaitu
al-quddus, ar-rohman dan ar-rohim.
Kondisi nya kondusif tetapi tergantung situasi terkadang
ketika kelas itu bisa terkendali maka anak-anak bisa
kondusif, terkadang karena ada faktor-faktor tertentu
mungkin karena pada saat anak-anak pembelajaran itu
merasa jenuh, boring, bosan dengan media yang
digunakan oleh ibu guru atau anak-anak itu merasa ada
hal ketidaknyamanan dari dalam diri anak iu sendiri dan
terkadang pembelajaran sedikit terganggu tidak bisa
berjalan kondusif, tidak berjalan seperti biasanya, banyak
faktor yang mempengaruh itu tidak selalu kondusif,
yaitu tadi pengaruhnya mungkin karena mood nya anakanak, mungkin karena anak merasa boring, bosan
kemudian karena media yang kurang menarik, karena
dari dalam diri anak sendiri merasa dari rumah sudah
kessel, dari rumah sudah sakit, maka akan kurang
kondusif.
Pertama, ruangan tempat berlangsungnya proses
pembelajaran, yaitu sudah bagus karena dengan kondisi
ruangan yang tidak sempit. Kedua untuk pengaturan
tempat duduk, yaitu anak-anak juga tidak berhimpitan
karena disitu ada ruang dan meja yang memadai, ada juga
diawal pembelajaran anak-anak di letakkan dilantai
dengan luas karpet yang memadai, jadi anak-anak itu
tidak berdesakan dan akan merasa nyaman. Ketiga
ventilasi dan pengaturan cahaya sudah juga memenuhi
syarat kesehatan, dan keempat adalah pengaturan
penyimpanan barang-barang yaitu di kelas terdapat loker
untuk menyimpan barang-barang anak-anak.
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No
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Pertanyaan
Apa saja hambatan
yang dialami ketika
menjalankan
manajemen kelas
dalam
mengembangkan
kemampuan anak
usia dini?
Bagaimana
kelengkapan sarana
dan prasarana yang
terdapat
di
kelompok B2 untuk
menunjang
pembelajaran
di
kelas?
Bagaimana
perkembangan
kemampuan sosial
emosional
anak
pada kelompok B2?
Bagiamana
perkembangan
kemampuan moral
dan agama anak
pada kelompok B2?
Bagaimana
perkembangan
kemampuan fisik
motorik anak pada
kelompok B2?
Bagaimana
perkembangan
kemampuan
kognitif anak yang
terdapat
pada
kelompok B2?

Bagaimana
perkembangan
kemampuan
bahasa anak pada
kelompok B2?

Jawaban
Hambatannya itu banyak hanya saja sebagai guru itu
harus selalu berinovatif dan juga harus variatif karena
jika tidak seperti itu maka akan membuat anak merasa
bosan untuk mengikuti pembelajaran yang disampaikan
pada saat proses pembelajaran.

Sudah bagus, karena banyak media-media yang dapat
dikembangkan untuk menjembatani minat bakat anak,
media tersebut sudah disediakan oleh guru kelasnya,
sehingga saat akan menggunakannya tidak perlu bingung.

Yaitu anak itu dapat rukun dan saling menghargai sesame
teman di kelas maupun di luar kelas dan juga dapat
dilihat dari sikap anak dalam setiap harinya.

Biasanya yaitu dapat disampaikan melalui pengamatan
sehari-hari seperti indikator itu, ada juga local lalu
dilaksanakan
seperti
halnya
mengaji
setelah
pembelajaran, ngaji klasikal, sholat bersama, ngaji
bersama dan juga ngaji individu.
Bisa melalui keterampilan seperti halnya motorik halus
yaitu dengan kegiatan tiga M (Melipat, menggunting, dan
menempel), difasilitasi dengan seperti itu, jika untuk
motorik kasar itu dengan kegiatan fisik seperti bermain di
luar.
Yaitu seperti dengan cara diberikan permainan seperti
puzzle, maze dan permainan kartu kata.

Yaitu dengan cara bermain kartu kata, Tanya jawab
dalam bentuk verbal seperti Tanya jawab gambar,
mencocokkan gambar dengan kata, mengenal suku
kata awal dalam bentuk kartu, dan mencocokkan
kartu kata dengan gambar.
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No
22.

Petanyaan

Jawaban

Bagaimana
Diberikan sebuah permainan seperti halnya
perkembangan
mewarnai, finger painting, finger print, menyanyi,
kemampuan seni menari dan berpuisi.
anak
pada
kelompok B2?
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H.2 Lembar Hasil Wawancara Kepala TK
Hari / Tanggal

: Siti Zulaikah, S. Pd.

Waktu

:

Tempat

:

Sumber

:

No
1.

2.

3.

4.

Pertanyaan
Bagaimana
penataan tata ruang
yang terdapat di
kelompok B2 ?
Bagaimana
pengaturan peserta
didik yang terdapat
di kelompok B2 ?
Bagaimana kondisi
dan situasi belajar
mengajar
yang
terdapat
di
kelompok B2?
Apa saja kondisi
fisik yang terdapat
di kelompok B2 ?

5.

Apa saja kondisi
sosio
emosional
yang terdapat di
kelompok B2?

6.

Apa saja kondisi
organisasional yang
terdapat
di
kelompok B2?
Bagaimana sarana
dan prasarana yang
terdapat
di
kelompok B2?

7.

Jawaban
Yaitu berdasarkan kelompok, seperti halnya model
pembelajaran yaitu berdasarkan kelompok.

Pengaturannya sesuai usia

Iya bagus dan mudah terkontrol, mungkin ada sebagian
yang perlu ditata ulang.

Seperti ruangan tempat berlangsungnya tempat
pembelajaran, pengaturan tempat duduk, pengaturan
cahaya dan penyimpanan barang-barang. Maka dari
beberapa hal tersebut dapat membantu guru untuk dapat
mengembangkan kemampuan anak dengan lebih baik.
Seperti peran guru karena sebagai guru itu tidak hanya
untuk mengatur saja namun juga harus mengkuti minat
anak, sikap guru dalam mendidk anak juga diperlukan
karena jika sikap gurunya baik maka anak didiknya akan
meniru sikap seorang gurunya, suara guru yaitu harus
keras namun bukan untuk selalu memarahi anak
didiknya, dan pembagian raport ini mengetahui hasil
tumbuh kembang anaknya.
Sudah bagus karena jika ada guru yang berhalangan hadir
dapat di gantikan oleh guru yang lain sehingga kegiatan
yang sudah ada dapat terlaksana sesuai dengan yang ada
di RPPH .
Sudah lengkap dan bisa dgunakan untuk kegiatan proses
belajar mengajar, supaya guru akan lebih mudah untuk
menggunakan sarana dan prasarana yang terdapat di
dalam kelas kelompok B2 ini, sedangkan untuk anak
didiknya tidak mudah merasa bosan pada saat
pembelajaran berlangsung ataupun pada waktu istirahat
anak akan dengan mudah menggunakan sarana dan
prasarana, karena gurunya sangat variatif didalam
menggunakan sarana dan prasarana yang ada tersebut.
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No

Pertanyaan

8.

Menurut
ibu
bagaimanakah
manajemen kelas
yang terdapat di
TK
Plus
AlHujjah?
Sebagai pendidik
apakah manajemen
kelas yang terdapat
di TK Plus AlHujjah ini sudah
terlaksana dengan
baik atau belum?
Bagaimanakah
penerapan
manajemen kelas di
TK ini sehingga
perkembangan
kemampuan anak
yang ada disini
berkembang
dengan baik?
Bagaimana proses
belajar
mengajar
yang
diterapkan
kepada anak didik
sehingga anak tidak
mudah
merasa
bosan
didalam
kelas?
Apa saja jenis
kegiatan yang dapat
membantu
guru
untuk menstimulasi
enam
aspek
perkembangan
kemampuan anak?
Apa
kaitannya
tumbuh kembang
anak
dengan
manajemen kelas?
Media seperti apa
yang
dapat
membantu
guru
dalam
proses
pembelajaran?

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Jawaban
Sudah bagus karena
terlaksana dengan baik.

administrasinya

juga

sudah

Sudah terlaksana dengan baik, karena sarana dan
prasarananya sudah mencukupi, dari itu anak akan
merasa nyaman berasa disekolah.

Yaitu disesuaikan dengan silabus, RPPM dan RPPH
kemudian diterapkan dalam setiap harinya sesuai dengan
perkembangan anak.

Harus menggunakan metode yang variasi.

Yaitu tergantung dengan metode dan kegiatan yang
bervariasi akan membantu perkembangan anak dan juga
kreativitas guru juga dituntut harus sesuai dengan
perkembangan anak.

Sebagai guru itu paling tidak dalam satu bulan sekali itu
harus menimbang anak dengan pengukuran tumbuh
kembang anak yaitu untuk mengetahui perkembangan
anak, dan juga bisa dilakukan dengan penilaian harian.
Yaitu dengan cara menyiapkan beberapa permainan yang
sekiranya dapat dimainkan dan yang dapat membantu
guru untuk membuat tumbuh kembang anak itu muncul,
lalu kemudian guru akan mencatatnya untuk dijadikan
penilaian harian anak, bahwa pada hari itu perkembangan
apa saja yang perlu dicacat sebagai pedoman.
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No

Pertanyaan

Jawaban

15.

Apa saja hambatan
yang dialami ketika
menjalankan
manajemen kelas
dalam
mengembangkan
kemampuan anak
usia dini?
Bagaimana
kelengkapan sarana
dan prasarana yang
terdapat
di
kelompok B2 untuk
menunjang proses
pembelajaran
dikelas?
Bagaimana
perkembangan
kemampuan sosial
emosional anak
pada kelompok B2?
Bagaimana
perkembangan
kemampuan moral
dan agama anak
pada kelompok B2?
Bagaimana
perkembangan
kemampuan fisik
motorik anak pada
kelompok B2?
Bagamina
perkembangan
kemmapuan
kognitif anak pada
kelompok B2?

Pendidik harus kreatif dan inovatif karena dari itu anak
tidak akan mudah bosan berada didalam kelas.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Sudah lengkap dan sudah bisa digunakan untuk guru dan
juga anak, karena sarana dan prasarana itu penting untuk
setiap kegiatan, dan juga berpengaruh terhadap tumbuh
kembang anak.

Sudah baik, dan sudah berkembang, bisa dilihat
dengan sikap anak dalam setiap harinya dikelas
maupun diluar kelas.
Yaitu dapat diketahui dengan kegiatan yang bersumber
keagamaan seperti halnya mengaji setelah pembelajaran,
yang dilakukan secara individu lalu kemudian dibaca
bersama-sama.
Yaitu dapat diketahui dengan kegiatan pemberian
stimulus terhadap anak didik menggunakan fasilitas yang
ada dilingkup TK.

Yaitu sudah bagus dan berkembang, bisa diketahui
melalui dengan pemberian media seperti menghitung
jumlah angka yang ada pada gambar, melingkari suku
kata awal yang sama dan mengajari teman yang belum
paham dengan tugas yang diberikan oleh guru.

Bagaimana
Yaitu perkembangan kemampuan seni yaitu dapat
perkembangan
dilihat dari hasil karya anak dalam kegiatan setiap
kemampuan seni harinya yang diberikan oleh guru kelasnya.
anak
pada
kelompok B2?
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LAMPIRAN I. TRANSKIP IDENTIFIKASI TEMA
Transkip Reduksi Data Triangulasi
Manajemen Kelas Dalam Mengembangkan Kemampuan Anak Usia Dini Kelompok B2 TK Plus Al-Hujjah Sriwijaya
XXX/5 Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember Tahun Ajaran 2018/2019.
Tema

Hasil Wawanaca Guru Kelas dan Kepala TK

Hasil Observasi

Hasil Dokumentasi

Ruang
kelas

Ruang kelas yang terdapat di kelompok B2 sudah
memenuhi standrt karena untuk bangunan setiap
kelasnya juga sudah memenuhi standart bentuk kelas.
Jadi setiap anak pada saat pembelajaran berlangsung
tidak berdesak-desakan dikarenakan ruang kelasnya
yang kurang memenuhi standart.

Berdasarkan hasil
observasi pada saat
saya
penelitian,
ruang
kelasnya
sudah cukup kelas
dan penataannya
juga sudah rapi

Hasil
dokumentasi
terkait ruang kelas
dapat dilihat dengan
bukti
dokumentasi
berupa foto ruang
kelasnya
kelompok
B2

Penataan
ruang
kelas

Yaitu ada beberapa bagian seperti meja guru,
kemudian anak-anak itu di kelompokkan berdasarkan
kelompok, kemudian ada loker untuk menyimpan
alat pembelajaran anak-anak, juga disitu terdapat
penyimpanan barang untuk APE. Pentaan ruang
kelasnya berdasarkan kelompok kecil sedangkan di
kelompok B2 terdiri dari atas tiga kelompok yaitu
ada kelompok ar-rohman, ar-rohim dan al-quddus,
masing-masing kelompok terdiri dari 5-7 anak.

Berdasarkan hasil
observasi pada saat
saya
penelitian,
penataan
ruang
kelasnya
tertata
rapi sehingga anak
bisa tahu tempattempat
untuk
penyimpanan alat
tulis
dibagian
mana dan juga
untuk
alat-alat
yang lain dibagian
yang mana.

1

Kesan/Kesimpulan

Dari ketiga hasil yang
didapat
pada
saat
penelitian,
penliti
menyimpulkan
bahwa
ruang kelasnya sudah
cukup baik, tertata rapid
dan memenuhi standart
bentuk kelas.
Hasil dokumentasi terkait penataan ruang kelas
dapat dilihat dengan bukti dokumentasi berupa
foto kelas dan juga struktur kelas.
Dari ketiga hasil yang didapat pada saat
penelitian, penliti menyimpulkan bahwa penataan
ruang kelas yang ada di TK yaitu berbentuk
kelompok kecil didalam kelasnya dan terdapat
tiga kelompok kecil yaitu ar-rohman, ar-rohim,
dan al-quddus yang terdiri dari 5-7 anak
dalam setiap kelompok.
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Tema

Hasil Wawancara Guru Kelas dan Kepala TK
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Hasil Observasi

Hasil Dokumentasi

Kesan/Kesimpulan

Pengatura Yaitu karena di TK ini menggunakan pembelajaran Berdasarkan hasil
n peserta model kelompok maka untuk pengaturan peserta observasi pada saat
didik
didik kelompok B2 menggunakan kelompok kecil.
saya
penelitian,
yaitu pengaturan
peserta didiknya
berbentuk
kelompok sesuai
dengan
model
pembelajarannya.

Hasil
dokumentasi
terkait
pengaturan
peserta didik dapat
dibuktikan
dengan
dokumentasi foto.

Proses
belajar
mengajar

Berdasarkan
hasil
dokumentasi
dapat
dibuktikan
dengan
foto
pada
saat
kegiatan pembelajaran
dikelas.

Dari ketiga hasil yang
didapat
pada
saat
penelitian,
peneliti
menyimpulkan
bahwa
pengaturan peserta didik
yang
terdapat
di
kelompok B2 berbentuk
kelompok sesuai dengan
model
pembelajaran
yang ada di TK Plus AlHujjah. Sehingga anakanak dengan mudah
dapat
bersosialisasi
dengan temannya.
Dari ketiga hasil yang
didapat
pada
saat
penelitian,
peneliti
menyimpulkan
bahwa
proses
belajar
mengajarnya
sudah
sesuai
dengan
pembelajaran
model
kelompok, dan antara
pendidik serta peserta
didik sudah terjalin
hubungan yang baik
pada saat di kelas
maupun di luar kelas.

Kegiatan pembelajarannya cukup membuat anak
merasa tidak bosan berada didalam kelas, dan pada
saat pembelajaran pun guru juga dengan mudah
mengenalkan media yang baru terhadap anak
sehingga pengetahuan anak semakin bertambah.

Berdasarkan hasil
observasi pada saat
saya
penelitian
tentang
proses
belajar mengajar
sudah
bekerja
sama cukup baik
antara
peserta
didik
dan
pendidiknya.

1

Digital
Digital Repository
Repository Universitas
Universitas Jember
Jember

149

Tema

Hasil Wawancara Guru Kelas dan Kepala TK

Hasil Observasi

Hasil Dokumentasi

Kesan/Kesimpulan

Kondisi
dan
situasi
belajar
mengajar

Kondisnya kondusif tetapi tergantung situasi,
terkadang ketika kelas itu bisa terkendali maka anakanak bisa kondusif, terkadang karena ada faktorfaktor tertentu atau mungkin karena pada saat anakanak pembelajaran itu merasa jenuh, dan bosan
dengan media yang diguankan oleh ibu guru atau
anak-anak itu merasa ada hal yang tidak nyaman dari
dalam diri anak, dan terkadang pembelajaran sedikit
terganggutidak bisa berjalan kondusif, dan tidak
berjalan seperti biasanya. Sebenarnya banyak faktor
yang berpengaruh sehingga kelas tidak selalu
kondusif, yaitu tadi pengaruhnya mungkin karena
mood nya anak, atau mungkin karena anak merasa
bosan dengan media yang digunakan karena mdianya
kurang menarik, dan terkadang karena iya sakit,
maka pembelajaran tidak akan kondusif.
Pertama, yaitu ruangan tempat berlangsungnya
proses pembelajaran, sudah bagus karena kondisi
ruangannya tidak sempit. Kedua yaitu pengaturan
tempat duduk, tempat duduk untuk anak-anak tidak
berhimpitan karena disitu terdapat kursi dan meja
yang memadai, ada juga pada awal pembelajaran
anak-anak diletakkan di lantai dengan luas karpet
yang memadai, jadi anak tidak akan merasa desakdesakkan dan akan merasa nyaman. Ketiga
ventilasi/pengaturan cahaya sudah juga memenuhi
syarat kesehatan, dan keempat adalah pengaturan
penyimpanan barang-barang, yaitu di kelas terdapat

Berdasarkan hasil
observasi pada saat
penelitian tentang
proses
belajar
mengajar
yaitu
terdapat
banyak
faktor
yang
mengakibatkan
situasi
belajar
mengajarmenjadi
kondusif dan tidak
kondusif.

Berdasarkan
hasil
dokumentasi
dapat
dibuktikan
dengan
foto
pada
saat
kegiatan pembelajaran
dikelas.

Dari ketiga hasil yang
didapat pada penelitian,
peneliti menyimpulkan
bahwa untuk membuat
proses belajar mengajar
yang kondusif maka
harus bisa memahami
banyak faktor yang
menghambat dan yang
mendukungnya, karena
dari beberapa faktor
tersebut
dapat
mengakibatkan
kelas
menjadi kondusif dan
tidak kondusif.

Berdasarkan hasil
observasi pada saat
saya
penelitian
tentang
kondisi
fisik kelompok B2
yaitu sudah cukup
baik
karena
didalam
kelas
keadaannya yang
luas dan nyaman
membuat
anak
tidak merasa bosan

Berdasarkan hasil
dokumentasi dapat
dibuktikan dengan
foto pada saat
kegiatan pembelajaran
dikelas.

Dari ketiga hasil yang
didapat pada penelitian,
peneliti menyimpulkan
bahwa ruangannya tidak
sempit, tempat duduknya
tidak berhimpitan, dan
adanya karpet yang
tersedia membuat anak
semakin mudah untuk
mendengarkan
penjelasan dari guru, dan
juga lebih leluasa untuk

Kondisi
fisik

1
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Tema

Kondisi
organisa
sional

Hasil Wawancara Guru Kelas dan Kepala TK
penting. Keempat pembagian raport yaitu karena kita
menghadapi wali murid yaitu sikap guru harus
menyampaikan sepanajng evaluasi misalnya dalam
satu semester perkembangan tumbuh kembang anak
itu disampaikan ke wali murid tanpa memberikan
keterangan yang sifatnya menjatuhkan, jadi jika ada
koreksi terhadap anak itu maka disampaikan dengan
bahasa yang bijak.
Pertama yaitu pembagian waktu itu bisanya dalam
penyampaiannya itu berdasarkan RPPH dan dalam
RPPH itu terdapat bebrapa indikator yang disitu
menjadi item perhatian yang akan dijadikan penilain.
Kedua guru yang berhalangan hadir maka digantikan
oleh guru lain dengan catatan RPPH jadwal hari itu
harus dilaksanakan sesuai dengan jadwal. Ketiga
masalah antar peserta didik yaitu biasanya anak-anak
salng bertengkar, dan saling berebut. Keempat
upacara bendera dilakukan setiap hari senin untuk
melatih kediplinan dan rasa percaya diri anak. Kelima
kegiatan lainnya yaitu dilakukan untuk menyampaikan
informasi bahwa aka nada pelaksanaan kegiatan baru
untuk hari berikutnya.
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Hasil Obsrvasi

Hasil Dokumentasi

Kesan/Kesimpulan

Berdasarkan hasil
observasi
pada
saat saya penlitian,
pembagian waktu
setiap harinya itu
sesuai
dengan
RPPH, untuk guru
yang berhalangan
hadir
maka
digantikan dengan
guru yang lain,
masalah
antar
peserta
didik,
upacara bendera,
dan
kegiatan
lainnya.

Hasil
dokumentasi
terkait
pengaturan
peserta didik dapat
dibuktikan
dengan
dokumentasi foto.

Dari ketiga hasil yang
didapat
pada
saat
penelitian,
peneliti
menyimpulkan
bahwa
untuk pembagian waktu
disesuaikan
dengan
RPPH,
guru
yang
berhalangan
hadirdigantikan dengan
guru yang lain dengan
catatan
RPPH
jadwalpembelajaran hari
berjalan sesuai dengan
jadwal, masalah antar
peserta didik, kegiatan
upacara bendera yang
dilakukan pada setiap
hari senin dan kegiatan
lainnya yang dilakukan
untuk kegiatan baru.

1
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Tema

Hasil Wawancara Guru Kelas dan Kepala TK

Alat/me
diapemb
elajaran

Alat/media pembelajaran yang terdapat di TK ini Berdasarkan hasil Hasil
pada terkait
sudah cukup baik memadai untuk kebutuhan observasi
saat
saya peserta
anak-anak belajar dikelas maupun diluar kelas.

Sarana
dan
prasaran
a

Hasil Observasi

Hasil Dokuemntasi

dokumentasi
pengaturan
didik dapat
penelitian, yaitu di dibuktikan
dengan
TK ini sudah dokumentasi foto.
cukup memadai
sehingga
guru
tidak
merasa
kekurangan bahan
untuk memberikan
pelajaran
baru
kepada anak.

Kesan/Kesimpulan

Dari ketiga hasil yang
didapat pada saat saya
penelitian,
peneliti
menyimpulkan
bahwa
alat/media pembelajaran
yang terdapat di TK
sudah cukup memadai
sehingga
anak-anak
dapat belajar dengan baik
dan guru tidak tidak
kekurangan bahan untuk
memberikan
pelajaran
pada
anak
dengan
menggunakan alat/media
tersebut, seperti halnya
ketika
dalam
menyampaikan
cerita
tentang binatang maka
guu
memanfaatkan
alat/media pembelajaran
yang sudah ada, seperti
gambar, puzzle, dan
boneka tangan.
Yaitu menyangkut buku-buku, meja, loker, kursi, rak Berdasarkan hasil Hasil
dokumentasi Dari ketiga hasil yang
tas, rak sepatu, rak buku, tempat pensil dan lain observasi
pada terkait
pengaturan didapat
pada
saat
sebaginya.
saat
saya peserta didik dapat penelitian,
peneliti
penelitian, yaitu
dibuktikan dengan
menyimpulkan bahwa

1
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Tema

Hasil Wawancara Guru Kelas dan Kepala TK

Hasil Observasi

Hasil Dokumentasi

Terdapat banyak dokumentasi foto.
sarana
dan
prasarana
yang
terdapat
di
kelompok B2

1

Kesan/Kesimpulan
Sarana dan prasarana
yang banyak itu juga bisa
digunakan
untuk
memfailitasi
tumbuh
kembang anak.
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Gambar J.3 Wawancara Kepala TK
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Gambar J.4 Wawancara Guru Kelas Kelompok B2

Gambar J.5 Ruang Kelas Kelompok B2
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LAMPIRAN L. LAMPIRAN BIODATA MAHASISWA
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