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PROGRAM

Seperangkat pendidikan yang diatur sehingga 
dapat dilaksanakan.

Pendidikan Prasekolah

Pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan 
perkembangan jasmani dan rohani anak didik 
di luar lingkungan keluarga sebelum memasuki 

Sekolah Dasar, dilaksanakan dijalur 
pendidikan sekolah dan luar sekolah. 



Pendidikan Prasekolah (landasan yuridis)

Pelayanan pendidikan AUD, jalur pendidikan 
formal, usia 4 – 6 tahun.

Layanan pendidikan & pembinaan, berfungsi 
sebagai pengganti keluarga, jangka waktu 
tertentu, jika ortu berhalangan/tidak punya 
waktu cukup mengasuh anak, usia 3 – 6 thn.

Layanan pendidikan, berfungsi meletakkan 
dasar perkembangan kearah sikap, 
pengetahuan, & keterampilan dalam 
menyesuaikan diri dengan lingkungan & untuk 
pertumbuhan, perkembangan selanjutnya, usia 
3 – 6 tahun.

TPA

KB

TK



• Pembukaan UUD 1945

• Amandemen UUD 1945

• UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002

• UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003, Psl 27:3, 28:1

• World Fit for Children Tahun 2002

• Convention on The Rights of The Child

• Millenium Development Goals (2005)
• Deklarasi Dakkar Tahun 2000

• Deklarasi PBB Tahun 1979 ttg Hak-hak anak

Dasar Hukum Pendidikan Prasekolah



J. H Pestalozzi

Konsep pembelajaran menekankan pada suara, 
bentuk dan bilangan (auditori, visual, memori).

Pendidikan a/ bantuan, agar anak bisa 
menolong dirinya sendiri, (aspek sosial).

Prinsip Pendidikan :

• Pengamatan alam

• Menumbuhkan Keaktifan jiwa raga anak

• Pembelajaran bertahap 



Maria Montessori

Pendidikan - pertolongan dalam 
perkembangan, anak-irama berbeda, pusat –

anak, pendidikan diri sendiri, individual, 
pengembangan panca indera prioritas

Pandangan pokok :

• Pendidikan diri sendiri

• Pedosentris  

• Masa peka

• Kebebasan berkembang



F. W. A Frobel

Mendidik a/ membangkitkan manusia agar 
menterjemahkan hukum Tuhan.

Pendidik berfungsi membangkitkan 
otoaktivitas anak.

Prinsip Pendidikan

• Pengembangan otoaktivitas

• Kebebasan/suasana merdeka

• Pengamatan dan peragaan

Alat permainan Spielformen



JAN LIGHTHART

Model pembelajaran mengajak anak dalam 
suasana kesungguhan, membina kata hati 
sangat penting.

Metode buah limau –keburukan tingkah laku 
dgn perbuatan baik.

Langkah-langkah pengajaran

Pusat minat

Perjalanan

Pembahasan 

menceritakan

Ekspresi



Helen Parkhust

Pengajaran – disesuaikan dgn sifat & keadaan 
individu, irama sendiri, kooperatif, 

otoaktivitas, kemerdekaan, kebebasan, 
pengajaran merupakan keterpaduan antara 

klasikal dan individual. 

Ruang klasikal, ruang yang besar.

Ruang sentra, terdiri atas satu mata pelajaran.

Guru sentra harus menguasai perkembangan 
murid dalam menguasai bahan pengajaran.

Bahan terdiri dari bahan minimal dan bahan 
tambahan.



John Dewey
Gagasan utama : learning by doing

Membantu anak melakukan penyesuaian diri 
dengan lingkungan.

Lingkungan adalah stimulus (perangsang).

Jika individu memberikan respon positif maka ia mampu 
mengatasi lingkungannya.

Belajar dapat diperoleh melalui bekerja atau melakukan 
suatu pekerjaan.

Pendidikan harus memberikan kesempatan pada anak 
untuk melakukan sesuatu, sebagai laboratorium.

Insting anak : sosial, membentuk, menyelidiki, seni.



W. H Klipatrick
Konsep pengajaran proyek. 

Mempelajari, mencatat, membuat, mengamati, 
menyelidiki, meninjau, mengumpulkan, 

menyimpulkan, menyampaikan berbagai temuan.

Setiap bidang studi melebur menjadi satu dan 
menunjukkan keterkaitan  proyek total

Penggabungan antar bidang studi yang berdiri 
sendiri dengan bidang studi yang saling 

berhubungan  proyek parsial



Ovide Decroly
Pengajaran dimulai dari sesuatu yang menjadi perhatian 

atau pusat minat anak sesuai dengan kebutuhan dan 
insting anak. Pusat minat anak : makan, pakaian, 

pembelaan diri, bekerja.

Keterkaitan bahan pengajaran anak dan pusat minat 
serta lingkungan sekitar. Satu kesatuan utuh dari 

pusat minat anak.

Bahan pengajaran yang diambil dari lingkungan anak 
memiliki kegunaan atau fungsi secara praktis dan 

langsung dalam hidup anak itu sendiri.

Model pengajaran simbiotis : observasi, asosiasi, 
ekspresi. Gestalt



Vygotsky

Anak membangun pengetahuannya sendiri.

Konteks sosial mempengaruhi belajar seseorang tentang 
sikap dan kepercayaan.

Belajar dan perkembangan merupakan perubahan 
kualitatif yang tidak hanya diperoleh melalui akumulasi 

fakta-fakta dan keterampilan.

Anak berfikir secara bertahap menjadi lebih 
terstruktur dan mempertimbangkannya secara cermat.

Bahasa berpengaruh terhadap isi pengetahuan 
seseorang. Bahasa merupakan alat mental sebagai 

mekanisme aktual untuk berpikir.



TK A

Bidang pengembangan pembiasaan 

(moral, agama, sosial, emosional & kemandirian)

Kompetensi dasar :

Anak mampu mengucapkan bacaan doa/lagu-lagu 
keagamaan, meniru gerakan beribadah dan 
mengikuti aturan, serta dapat mengendalikan 
emosi.

Hasil belajar

Indikator



Bidang pengembangan kemampuan dasar

Berbahasa

Kognitif

Fisik/motorik

Seni

Anak mampu mendengarkan, berkomunikasi 
secara lisan, memiliki perbendaharaan kata 

dan mengenal simbol-simbol yang 
melambangkannya.

Anak mampu mengenal berbagai konsep 
sederhana dalam kehidupan sehari-hari.

Anak mampu melakukan aktivitas fisik 
secara terkoordinasi dalam rangka 

kelenturan, keseimbangan, dan 
kelincahan.

Anak mampu mengekspresikan diri dengan 
menggunakan berbagai media/bahan dalam 
berkarya seni melalui kegiatan eksplorasi.



TK B

Bidang pengembangan pembiasaan 

(moral, agama, sosial, emosional dan kemandirian)

Kompetensi dasar : 

Anak mampu melakukan ibadah, terbiasa mengikuti 
aturan dan dapat hidup bersih dan mulai belajar 

membedakan benar atau salah, terbiasa berprilaku 
terpuji.



Bidang pengembangan kemampuan dasar

Bahasa

Kognitif

Fisik/motorik

Seni

Anak mampu mendengarkan, berkomunikasi secara 
lisan, memiliki perbendaharaan kata dan mengenal 

simbol-simbol yang melambangkannya untuk persiapan 
membaca dan menulis.

Anak mampu memahami konsep sederhana, 
memecahkan masalah sederhana dalam kehidupan 

sehari-hari.

Anak mampu melakukan aktivitas fisik secara 
terkoordinasi dalam rangka kelenturan, dan 

persiapan untuk menulis, keseimbangan, 
kelincahan dan melatih keberanian.

Anak mampu mengekspresikan diri dan berkreasi dengan berbagai 
gagasan imajinasi dan menggunakan berbagai media/bahan menjadi 

suatu karya seni.



Program pelayanan pendidikan prasekolah

• Day care/TPA

Sarana pengasuhan anak 

dalam kelompok saat jam 

kerja. Pelengkap asuhan 

orang tua bukan sebagai 

penggantian asuhan orang 

tua. Untuk anak dalam 

keluarga yang kurang 

beruntung. TPA 

diperuntukkan jika anak 

mengalami hambatan karena 

orang tua dan ibu bekerja.

Kategori TPA :

• TPA Perkantoran

• TPA Lingkungan/perumahan

• TPA Industri

• TPA Perkebunan

• TPA Pasar

Keuntungan TPA

Lingkungan merangsang panca 

indera

Memiliki ruang bermain lebih 

luas dibanding rumah

Memiliki kesempatan 

berinteraksi dengan 

teman (kerjasama, 

bahasa)

Intereaksi orang uta dengan 

staf TPA meningkatkan 

keterampilan 

pengasuhan.

Pengawasan dari pengasuhan 

yang bertugas.

Pengasuh adalah orang 

dewasa yang terlatih.

Tersedia peralatan rumah 

tangga, alat permainan, 

program pendidikan, 

pengasuh, kegiatan 

terencana.

Anak mandiri, berteman, 

kesempatan 

berkembangnya 

berbagai keterampilan.

Kelemahan TPA

Pengasuhan kurang 

bervariasi, kurang 

memperhatikan 

pemenuhan 

kebutuhan masing-

masing anak secara 

pribadi.

Anak kurang kesempatan 

mandiri.

Sosialisasi kepada 

kepatuhan dari 

pada otonomi.

Orang tua lepas tanggung 

jawab.

Kebutuhan individual 

kurang diperhatikan.

Kesulitan penyesuaian diri 

karena sering 

berganti pengasuh.
Tertular penyakit.



Orang tua dan pendidikan prasekolah

Tiga keuntungan jika orang tua dan pihak sekolah dapat menjalain kerjasama :

- Konsep diri orang tua dan anak meningkat

- Motivasi belajar anak meningkat

- Prestasi belajar anak meningkat

Peranan orang tua dalam keterlibatan di sekolah :
 Orientasi pada tugas (membantu program sekolah, seperti; 
melakukan monitoring, mengumpulkan dana, mengawasi anak-anak 
pada saat kunjungann luar, membantu anak dalam tugas sekolah).
 Orientasi pada proses (membantu dalam proses pendidikan 
seperti; perencanaan kurikulum, memilih buku yang diperlukan 
sekolah, seleksi guru, membantu menentukan standar tingkah laku 
yang diharapkan).
 Orientasi pada perkembangan (mengembangkan keterampilan 
yang berguna bagi diri sendiri, anak, sekolah, guru, keluarga, 
meningkatkan keterlibatan orang tua).



Menjalin kerjasama dengan orang tua

Keterlibatan orang tua dalam sekolah dapat berupa 

 Meringankan guru dalam membina kepercayaan diri anak

 Mengurangi masalah disiplin anak

 Meningkatkan motivasi anak

Keuntungan orang tua yang terlibat dalam sekolah

 Orang tua dapat kesempatan belajar bagaimana cara meningkatkan 
pertumbuhan dan perkembangan anak

 Merasa mampu dan dibutuhkan dalam KBM di sekolah

 Kesempatan mengembangkan hubungan dengan orang tua lain

Kiat keberhasilan guru dalam bekerjasama dengan para orang tua

 Tidak membedakan, menghargai.

 Mendengarkan secara baik yang dikatakan orang tua.

 Pertemuan dengan orang tua, waktu yang tepat.

 Kunjungan rumah jika orang tua setuju.

 Sarankan untuk sering datang ke sekolah.

 Memberi petunjuk kepada orang tua dalam membantu anak belajar.

 Memberi biaya/menjemput orang tua tersebut jika tidak mampu secara finansial.



Menjalin kerja sama dengan orang tua

Komunikasi dengan orang tua

 Orang tua berhak tahu kemajuan anak.

 Guru harus respon terhadap rasa ingin tahu orang tua.

Komunikasi efektif orang tua dan guru penting karena

 Guru harus tahu kebutuhan dan harapan anak dan orang tua

 Orang tua harus tahu ketentuan yang jelas tentang segala hal 
yang dilakukan pihak sekolah (program pelaksanaan, ketentuan-
ketentuan yang berlaku di sekolah).

 Komunikasi yang baik membantu terselenggaranya proses 
pendidikan yang baik.

Hal-hal yang ingin diketahui orang tua

 Kegiatan anak di sekolah

 Tingkah laku anak terhadap anak lain

 Sikap anak terhadap tugas sekolah

 Yang disukai/tidak disukai tentang tugas sekolah

 Apakah guru cukup memperhatikan anak mereka



Komunikasi dengan orang tua terbagi;

 Tidak resmi : menyapa, menegur, bicara singkat (sifat umum, 
tidak dirahasiakan, anak boleh tahu), notes, menelepon.

 Resmi : konferensi orang tua, pertemuan orang tua secara 
pribadi, kunjungan rumah, laporan berkala.

Yang dilakukan pada saat pertemuan (konferensi):

 Berikan pandangan pada orang tua 

 Tentukan apa yang akan dibicarakan

 Bersifat positif

 Atur kelas

 Dengarkan baik-baik apa yang dikatak orang tua

 Gunakan bahasa yang mudah dipahami

 Perhatikan ungkapan verbal dan non verbal

 Sesuaikan cara dan isi pembicaraan dengan masing-masing 
orang tua

 Menerima sikap dan perasaan masing-masing orang tua 



Konferensi dengan orang tua

Hal yang tidak boleh dilakukan dalam pertemuan dengan 

orang tua

 Jangan berdebat

 Jangan membicarakan seorang anak dengan orang tua lain

 Jangan menjelekkan guru didepan orang tua (kecuali pujian)

 Jangan memotong pembicaraan orang tua

 Jangan menanyakan sesuatu yang menimbulkan rasa malu orang 
tua

 Jangan menyampaikan keterangan kepada orang tua yang 
khususnya dirahasiakan

Pertemuan dengan orang tua

 Pertemuan pertama masuk sekolah (penjelasan falsafah sekolah, 
ketentuan/peraturan sekolah)

 Menyiapkan bahan yang ingin dibicarakan

 Rencanakan pertemuan yang baik sehingga semua orang tua 
dapat hadir



Kunjungan rumah

 Syarat 

 Harus melalui perjanjian

 Tepat waktu

  45 – 60 menit

 Batasi waktu diskusi

 Mendengarkan dengan baik

 Mengamati lingkungan rumah (gambaran 
jelas bagi anak didik)



Laporan berkala (Catatan kecil untuk 
orang tua)

Manfaat laporan berkala;

 Orang tua tahu apa yang terjadi di sekolah

 Memberi wawasan orang tua tentang 
masalah pendidikan prasekolah

 Menjalin komunikasi antar orang tua dan 
guru

 Memperkuat dan memperluas proses 
belajar di sekolah ke lingkungan rumah dan 
sekolah



Orang tua dan anak yang 
memiliki kebutuhan khusus

 Bagaimana melakukan pendekatan dengan orang tua? 

 Komunikasi dengan orang tua namun sifatnya lebih 
khusus, sering dilakukan.

 Memerlukan dukungan khusus dari guru, berupa;

o Memahami kelebihan dan kekurangan anak

o Memuji perilaku yang dianggap baik/positif oleh guru 
mereka

o Membantu orang tua dan anak didik tanpa 
menyalahkan sehingga dapat menimbulkan rasa 
bersalah pada orang tua.

o Katakan dengan jujur pada orang tua tentang kondisi 
dan kemampuan anak.



Kurikulum pendidikan 
prasekolah

 Kurikulum  perencanaan belajar secara 
tertulis dan sistematis

 Memilih tujuan dan maksud, sasaran dan 
kurikulum (tidak terlalu luas/terlalu sempit)

 Mengorganisasi isi kurikulum

 Memilih bentuk pengalaman belajar anak 

 Bagaimana urutan pelajaran dilakukan

 Bagaimana melakukan penilaian hasil belajar



Sejarah kurikulum TK

 1914  hindia belanda, kelas persiapan, fungsinya untuk 
menyiapkan anak masuk HIS (SD jaman belanda)

 1922  Ki Hajar Dewantara, taman Indria, sarana pendidikan 
prasekolah. 

 Bustanul alfal  sponsor  
 1941  TK
 1950  TK sebagai salah satu sistem pendidikan nasional. 

 UU no. 4 tahun 1950 tentang pokok pendidikan dan pengajaran
 1968  disusun kurikulum TK 1968, 7 tahun = kurikulum TK 

1976
 1984  kurikulum TK 1984
 Kurikulum TK 1994  GBPKB TK 

 KBK tahun 2004



Kurikulum Pendidikan Prasekolah

Pendekatan tematik
 Pendekatan melalui pemilihan topik  kurikulum terintegrasi 

Keuntungan 
 Anak lebih mengadari lingkungannya
 Mengembangkan assosiasi yang diperoleh melalui pengalaman 
 OKI, mengorganisasi pengalaman melalui tema akan produktif.
 Tematik akan berhasil jika tema dipilih secara cermat, aktivitas yang dilakukan 

harus direncanakan, evaluasi tema terhadap peningkatan kemampuan anak 
harus dilakukan dengan hati-hati.

Memilih tema (katz & chard, 1989)
 Ada keterkaitannya  harus mempunyai arti
 Kesempatan untuk menerapkan keterampilan
 Kemungkinan adanya sumber
 Minat guru
 Waktu  1 tahun



Topik-topik yang sering 
dijadikan tema :

 Anak sendiri : rumah, bayi, keluarga, makan, 
sekolah, bis, tayangan TV, alat permainan, 
permainan.

 Lingkungan masyarakat yang terdekat : orang, 
rumah sakit, toko, gedung, alat transportasi, pasar.

 Peristiwa : perayaan-perayaan.

 Tempat : tetangga, jalan raya, sungai, tempat 
bersejarah.

 Waktu : jam, kalender, hari libur, objek bersejarah.



Prinsip-prinsip Pembelajaran TK
• Bermain sambil belajar dan belajar seraya 

bermain.
• Pembelajaran berorientasi pada perkembangan 

anak.
• Pembelajaran berorientasi pada kebutuhan anak.
• Pembelajaran berpusat pada anak.
• Pembelajaran menggunakan pendekatan tematik
• Kegiatan pembelajaran yang PAKEM (Pembelajaran 

Aktif, Kreatif, dan Menyenangkan)
• Pembelajaran mengembangkan kecakapan hidup
• Pembelajaran didukung oleh lingkungan yang 

kondusif
• Pembelajaran yang demokratis
• Pembelajaran yang bermakna    



Asas-asas Pembelajaran TK

Asas Apresepsi

Asas kekongritan

Asas motivasi

Asas kemandirian

Asas kerjasama (kooperatif)

Asas Individualisasi

Asas korelasi

Asas belajar sepanjang hayat



Metode Pembelajaran di TK

 Metode bercerita

 Metode bercakap-cakap

 Metode tanya jawab

 Metode karyawisata

 Metode demonstrasi

 Metode sosiodrama dan bermain peran

 Metode eksperimen

 Metode proyek

 Metode pemberian tugas



Pengelolahan pembelajaran TK

 Pengaturan ruangan/kelas

 Pengorganisasian anak didik

 Pengaturan alat/sumber belajar

Model Pembelajaran di TK

 Model pembelajaran kelompok

 Model pembelajaran 

berdasarkan minat



TEMA

 Merupakan wadah untuk mengenalkan 

berbagai konsep kepada anak didik secara 

utuh.

 Menyatukan isi kurikulum dalam kesatuan 

yang utuh, memperkaya perbendaharaan 

bahasa anak didik dan membuat 

pembelajaran lebih bermakna.



Prinsip penentuan tema

 Kedekatan (dipilih dari yang terdekat ke 
semakin jauh)

 Kesederhanaan (dari tema sederhana ke 
tema yang rumit)

 Kemenarikan (dari tema yang menarik ke 
tema yang kurang menarik)

 Keidentalan (peristiwa/kejadian disekitar 
anak, terjadi pada saat pembelajaran)



Langkah penentuan tema

 Mengidentifikasi tema yang sesuai dengan 

hasil belajar dan indikator dalam kurikulum.

 Menata dan mengurutkan tema berdasarkan 

prinsip-prinsip pemilihan tema.

 Menjabarkan tema kedalam sub-sub tema 

agar cakupan tema tidak terlalu luas.

 Memilih sub tema yang sesuai



Pengembangan Silabus 
 Perencanaan semester (program pembelajaran yang 

berisi jaringan tema, bidang pengembangan, kompetensi 
dasar, hasil belajar, dan indikator yang ditata sec urut & 
sistematis, alokasi waktu untuk setiap jaringan tema dan 
sebarannya dalam semester 1 & 2).

Langkah pengembangan program semester:

 Mempelajari dokumen kurikulum, yakni karangka dasar 
dan standar kompetensi.

 Menentukan tema

 Membuat “matrik hubungan kompetensi dasar dengan 
tema” memasukkan hasil belajar dan indikator ke 
jaringan tema.

 Menetapkan alokasi waktu



Pengembangan Silabus

 Perencanaan mingguan (SKM) penjabaran 

perencanaan semester yang berisi kegiatan-

kegiatan utk mencapai indikator dalam satu 

minggu sesuai dengan keluasan pembahasan 

tema dan sub tema.

SKM

SKM model 
pembelajaran 

kelompok

SKM model 
pembelajaran 
berdasarkan 

minat



SKM Model pembelajaran kelompok

Komponen SKM model pembelajaran kelompok :

• Tema dan sub tema

• Alokasi waktu

• Aspek pengembangan

• Kegiatan per aspek pengembangan

Langkah pengembangan :

 Menjabarkan tema dan merinci sub tema

 Menjabarkan indikator menjadi kegiatan pada bidang  

pengembangan dalam program semester

 Membuat matrik hubungan antara tema, subtema dg kegiatan

 Menentukan alokasi waktu utnuk setiap SKM



SKM model pembelajaran 

berdasarkan minat

Komponen SKM model pembelajaran berdasarkan minat :

• Tema dan subtema

• Alokasi waktu

• Aspek pengembangan

• Kegiatan per aspek pengembangan

Langkah pengembangan :

Menjabarkan tema dan merinci sub tema

Menjabarkan indikator menjadi kegiatan-kegiatan dan 
dimasukkan dalam area

Membuat matrik hubungan antara tema, subtema dengan 
kegiatan

Menentukan alokasi waktu untuk setiap SKM



Pengembangan silabus 
 Perencanaan harian (penjabaran satuan kegiatan mingguan, 

memuat kegiatan pembelajaran sec individual, kelompok maupun 
klasikal dalam satu hari)

SKH terdiri atas:

 Kegiatan awal (keg pemanasan dilakukan sec klasikal, seperti; 
berdoa/mengucap salam, membicarakan tema dan subtema, dll).

 Kegiatan inti (keg yg mengaktifkan perhatian kemampuan, sosial 
dan emosi anak mll eksplorasi & eksperimen sehingga 
memunculkan inisiatif, kemandirian, kreativitas, meningkatkan 
pengertian, konsentrasi, dan pengembangan bekerja yang baik)

 Istirahat/makan (mengisi kemampuan anak dalam makan, mis. 
Mengenalkan kesehatan, makanan bergizi, tata tertib makan diawali 
dg cuci tangan, berdoa sebelum dan sesudah makan)

 Kegiatan akhir (kegiatan penenangan sec klasikal, mis. 
Membacakan cerita dari buku, mendramatisasikan cerita, berdiskusi 
keg hari ini, menginformasikan keg besok, menyanyi, berdoa, dsb).



SKH MODEL PEMBELAJARAN KELOMPOK

Komponen SKH model pembelajaran kel: 

• Hari, tanggal, waktu

• Indikator 

• Kegiatan pembelajaran

• Alat/sumber belajar 

• Penilaian perkembangan anak didik

Langkah-langkah penyusunan SKH :

• Memilih keg yg sesuai dlm SKM. Penulisan SKH diberi ket bid pengemb.

• Merumuskan keg yg sesuai utk mencapai indikator yg dipilih dalam SKH.

• Memilih keg awal, inti, dan akhir. Keg pembel dibagi kedlm kel sesuai 

program yang direncanakan.

• Memilih metode yang sesuai dengan keg yang dipilih.

• Memilih alat/sumber bljr yg dpt menunjang keg pembelajaran.

• Memilih dan menyusun alat penilaian yang dapat mengukur ketercapaian 

indikator.



SKH model pembelajaran berdasarkan minat

Komponen SKH model pembelajaran berdasarkan minat :

• Hari, tanggal, waktu

• Indikator

• Kegiatan pembelajaran

• Alat/sumber belajar

• Penilaian perkembangan anak didik

Langkah-langkah penyusunan SKH :

• Memilih dan menta kegiatan kedalam SKH

• Memilah kegiatan yang dipilih kedalam kegiatan awal, inti dan akhir.

• Pada kegiatan inti, pembelajaran disesuaikan dg minat (area) yang 
akan dilaksanakan.

• Memilih metode yang sesuai dg keg yang dipilih

• Memilih alat/sumber belajar yang dapat menunjang keg 
pembelajaran yang akan dilakukan.

• Memilih dan menyusun alat penilaian yang dapat mengukur 
ketercapaian hasil belajar atau indikator.



Children learn in specially prepared 
environments.



Children make responsible choices and choose 
when to eat a snack.



Practical life activity promotes caring for 
control of error. 



Sandpaper letters and salt tray prepares the 
child for reading and writing.



Moveable alphabet prepares the child for 
reading. 



Golden bead materials prepare children 
for abstraction in mathematics. 







Maria 
Montesorri -

Italian 
educator who 
developed a 
method of 
teaching 
mentally 

handicapped 
children and 
advocated a 

child-centered 
approach 

(1870-1952) 


