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PAUD dari segi landasan pendidikan sangat penting dikembangkan karena 

berkaitan dengan masa peka anak yang terjadi sejak lahir sampai usia 8 tahun. Masa ini 

disebut dengan masa keemasan, masa dimana anak memiliki daya serap terhadap 

lingkungan yang luar biasa. Penyerapan tersebut terjadi karena sel otak pada usia dini 

bekerja sangat aktif dan mengalami pembentukan. Selain itu, pada saat lahir anak 

dikaruniai bermilyar sel otak yang siap untuk berkembang. Perkembangan sel otak 

tersebut perlu terus distimulasi dengan berbagai pengalaman sehingga penyambungan 

antar neoron di otak tetap kokoh. Stimulasi tersebut dapat dilakukan oleh orang tua 

ataupun pendidik yang berhubungan langsung dengan anak. Di sekolah stimulasi dapat 

dilakukan dengan beberapa pendekatan. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan 

adalah dengan kegiatan bermain.  

Bermain menjadi sangat esensial ketika pendidik menyadari arti bermain tersebut 

pada anak. Bermain dapat membentuk seluruh aspek perkembangan anak. Dengan 

demikian, kegiatan yang dipilih pendidik haruslah mencerminkan keceriaan bermain. Ciri 

yang mencerminkan jiwa bermain anak yaitu, bebas merdeka, melakukannya dengan 

sukarela, gembira, dan bebas memilih. Hal ini harus menjadi fokus utama karena anak 

banyak belajar dari kegiatan bermain. Bermain yang dimaksudkan adalah bermain yang 

edukatif dan menjadi kebutuhan anak. Untuk memfasilitasi prinsip bermain dalam 

pendidikan anak ini, pendidik bertindak sebagai motivator dan fasilitator dalam kegiatan 

bermain anak. 

Pembelajaran untuk anak usia dini juga harus dilakukan secara terpadu. Terpadu 

dalam arti anak belajar satu objek namun mengembangkan semua aspek perkembangan. 

Jika diambil contoh, tema untuk kegiatan harian adalah binatang, pemilihan sub tema 

dapat diambil dari minat anak, misalnya anak tertarik dengan ikan maka pendidik 

mengangkat kehidupan ikan sebagai tema harian. Kegiatan eksplorasi anak pada saat 

bermain dengan ikan mengembangkan semua aspek perkembangan. Tema tersebut 

mengembangkan aspek kognitif yaitu kemampuan anak untuk menghitung banyak ikan di 



 

akuarium. Dari aspek perkembangan bahasa, kemampuan anak terlatih untuk mampu 

menceritakan pengalaman pribadi dengan binatang kesayangannya. Dari aspek sosial, 

anak belajar menyayangi binatang dengan cara memelihara, merawat, dan memberi 

makan pada ikan. Anak mengembangkan kreativitas dan kemampuan motorik halus  

dengan membuat sesuatu dengan benda-benda tertentu, misalnya membuat ikan-ikan dari 

kertas. Pengembangan motorik kasar dapat dilakukan dengan kegiatan membersihkan 

kolam ikan atau akuarium bersama-sama. 

Pendekatan pembelajaran tersebut disebut dengan tematik unit. Slamet Suyanto 

mengantakan dalam memilih tema perlu beberapa pertimbangan antara lain kurikulum, 

pengetahuan, nilai-nilai, keterampilan dan sikap yang ingin dikembangkan. Tema dapat 

diambil dari kalender, berita-berita atau informasi terkini yang ada ditelevisi, dan topik-

topik yang menarik dan dekat dengan anak. Penentuan tema merupakan bagian dalam 

perencanaan sebuah program kegiatan untuk anak usia dini. Kegiatan perencanaan ini 

perlu dilakukan agar kegiatan dapat dilakukan dengan efektif.  

Perencanaan sangat terkait erat dengan kurikulum. Kurikulum untuk KB dan TPA 

sangat fleksibel dan luwes. Hal ini berarti bahwa pada dasarnya untuk pendidikan 

nonformal (TPA, KB dan SPS) tidak ada ketetapan harus menggunakan kurikulum yang 

baku. Meskipun demikian ada beberapa pola yang harus diperhatikan dalam memilih 

kurikulum, antara lain; ada landasan keilmuan tertentu, mengembangkan seluruh aspek 

secara menyeluruh, relevan, menarik, menantang, mempertimbangkan kebutuhan anak, 

mengembangkan kecerdasan majemuk, menyenangkan, fleksibel, menyatu dan padu.  

Pengembangan kurikulum dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan visi misi 

pendidikan yang dijadikan dasar pengembangan lembaga pendidikan. Adapun beberapa 

hal yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan dalam mengembangkan kurikulum, 

antara lain; dasar filosofis dan model yang akan digunakan, dasar yuridis seperti aturan-

aturan pemerintah yang berlaku secara nasional, prinsip dasar keilmuan PAUD, teori 

perkembangan anak, teori belajar dan pembelajaran anak, kebutuhan anak dan 

pengetahuan awal yang telah anak miliki, kebutuhan masyarakat dan kecenderungan 

perubahannya, serta kemampuan guru dan ketersediaan sarana dan prasarana yang ada. 

Pertimbangan tersebut dijadikan dasar bagi pengelola/pendidik KB atau TPA dalam 

memilih kurikulum yang baik untuk anak. 



 

Adapun perencanaan untuk anak usia dini secara garis besar terbagi atas rencana 

jangka panjang dan rencana jangka pendek. Rencana jangka panjang meliputi 

perencanaan kegiatan tahunan. Perencanaan jangka pendek adalah perincian kegiatan 

bulanan, mingguan dan harian. Untuk setiap perencanaan dapat dilakukan perubahan dan 

pengembangan sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak. Hal ini berarti bahwa 

kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya sewaktu-waktu dapat berubah ketika anak 

menunjukkan minat tertentu pada saat pelaksanaan kegiatan dilakukan.   

Bentuk format perencanaan dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan dan 

harapan dari pihak lembaga. Ada baiknya jika pada perencanaan tahunan mencantumkan 

hari besar nasional ke dalam setiap tema. Hal ini menjadi salah satu strategi yang dapat 

dilakukan agar kegiatan dapat menarik minat anak. Jika dilakukan secara bertahap maka 

kegiatan yang dapat dilakukan sebelum melakukan perencanaan adalah pendidik 

memahami kurikulum secara keseluruhan. Pendidik membaca setiap tahapan 

perkembangan yang harus dicapai anak sesuai dengan tingkat kemampuan 

perkembangannya. Kemudian menganalisis dan mengangkat tahapan tersebut sebagai 

acuan dalam membuat perencanaan. Untuk TPA dan KB pendidik dapat menggunakan 

acuan menu pembelajaran generik dari dirjen PLS. Acuan ini dapat ditambah ataupun 

dimodifikasi agar sesuai dengan karakteristik anak didik setiap lembaga. Tabel 1 dan 2  

berisikan tahapan perkembangan anak usia 2 sampai 4 tahun dalam seluruh aspek 

perkembangan (sasaran Kelompok Bermain). Tahapan perkembangan anak ini mengacu 

pada tahapan perkembangan acuan dirjen PLS. 

Langkah kedua adalah mencari tema. Pemilihan tema yang sesuai dengan minat 

dan kebutuhan anak merupakan bagian yang sangat penting karena tema menentukan 

menarik atau tidaknya kegiatan tersebut. Anak akan tertarik mengikuti kegiatan jika 

kegiatan yang dipilih pendidik sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Tema bulanan 

dapat diambil dari moment penting dalam satu bulan, misalnya bulan agustus ada 

peringatan hari kemerdekaan, tema dalam satu bulan dapat ditetapkan sebagai bulan 

kemerdekaanku. Kegiatan dalam bulan agustus dapat dilakukan bernuansa kemerdekaan. 

Adapun tema lain dapat diambil dari minat anak akan perkembangan acara televisi yang 

mendukung pengembangan aspek perkembangan yang menyeluruh. Bentuk kegiatan 

ekstra dapat dilakukan dengan kunjungan wisata edukasi. Kunjungan ke Taman Makan 



 

Pahlawan dapat dilakukan pada bulan agustus sebagai kegiatan mengisi kemerdekaan. 

Kegiatan ekstra mengunjungi tempat wisata atau tempat umum dapat dijadikan salah satu 

pilihan program khusus untuk menambah daya tarik orang tua terhadap bentuk kegiatan 

anak di sanggar kegiatan belajar. Berikuti ini contoh format perencanaan pembuatan tema 

bulanan dan kegiatan kunjungan.   

Contoh Format Pemilihan Tema dan Kunjungan/moment penting. 

Bulan Tema Kunjungan/moment penting 

Januari Happy New Year 

Sub tema : 

1. Orientasi masuk sekolah 

2. Merayakan Imlek 

3. Terompet tahun baru 

4. Kartu Ucapan 

Perlombaan merayakan tahun baru 

Kegiatan ekstra yang ditetapkan tidak selalu harus mengunjungi satu tempat 

namun juga dapat dilakukan dengan kegiatan perlombaan di sekolah sendiri. Pada contoh 

format diatas tema yang dipilih adalah Happy New Year. Sub tema minggu pertama hasil 

penjabaran dari tema besar tersebut adalah Orientasi masuk sekolah. Dipilih kegiatan 

orientasi karena minggu pertama masuk sekolah setelah anak libur pada semester pertama 

waktu kegiatan bermain tidak terlalu efektif. Anak membutuhkan waktu untuk 

beradaptasi kembali setelah libur beberapa hari. Kegiatan adaptasi dapat dilakukan 

dengan perlombaan kecil, gabungan semua kelompok usia, sekaligus untuk merayakan 

tahun baru.  

Penentuan tema dan kegiatan kunjungan atau moment penting yang sudah 

direncanakan dapat membantu pendidik dalam membuat program bulanan, mingguan, 

dan harian. Langkah ketiga yang dilakukan setelah penentuan tema adalah dengan 

membuat penjabaran sub-sub tema. Sub tema dirancang agar memudahkan pendidik 

dalam membuat perencanaan mingguan. Perencanaan mingguan dibuat berdasarkan 

tanggal yang ditetapkan dan memasukkan semua aspek perkembangan anak. Rancangan 

program kegiatan mingguan dapat dibuat dalam bentuk jaringan agar memudahkan 

pendidik untuk mengembangkan aspek perkembangan anak. Berikut ini merupakan 

contoh format kegiatan mingguan. 



 

Contoh Format Kegiatan Mingguan 

 

SKM Bulan Januari        Minggu ke 2 

Tema : Happy New Year 

 

 

Bahasa 

 
 Mengenal suara-suara di sekitarnya 

 

 

Sub Tema 

 

Terompet 

Tahun Baru 

Usia 2 – 3 tahun 

 

 

Fisik-motorik 

 
 Berjalan stabil 

 Berjalan mundur 
 Naik turun tangga dengan pegangan 

 

Kognitif 

 
 Mengelompokkan benda yang sama 

 

Sosial-Emosional 

 
 Mengenal etiket makan dan jadwal 

makan teratur 
 Mulai dapat berbagi 

Seni 

 
 Mendengarkan musik dan mengikuti irama 

 



 

Program bulanan yang telah dijabarkan dalam program mingguan kemudian 

dijabarkan dalam program harian. Satuan kegiatan harian merupakan langkah keempat 

yang dapat dilakukan pendidik dalam merancang kegiatan untuk anak. Kegiatan yang 

dipilih seharusnya mengacu pada pengamatan pendidik terhadap kegiatan bermain anak. 

Penjabaran kegiatan harian terbagi atas tiga tahapan yaitu pembukaan, inti, dan penutup. 

Tiga tahapan ini harus ada dalam satu hari kegiatan walaupun menggunakan bermacam 

metode pembelajaran. Kegiatan pembuka dapat dilakukan dengan mengumpulkan anak 

dalam satu lingkaran. Kegiatan dalam lingkaran antara lain : bernyanyi, bercerita hal-hal 

yang dialami anak,  games, melatih keterampilan motorik kasar dan lain sebagainya. 

Kegiatan awal yang menarik, bersemangat dan menyenangkan dapat menjadi motivator 

awal untuk anak dalam bermain dan mengikuti kegiatan selanjutnya. 

Kegiatan inti dapat dilakukan bervariasi. Jika menerapkan model pembelajaran 

sentra maka pendidik dapat merancang kegiatan inti di berbagai sentra yang ada. Hal ini 

dilakukan karena model sentra memberikan kebebasan pada anak untuk memilih sentra 

belajarnya sendiri. Dalam sentra anak belajar banyak hal dari rasa ingin tahunya serta 

minatnya terhadap satu bidang. Satu pendidik menjadi kordinator dalam satu sentra untuk 

memfasilitasi dan memotivasi anak. Rencana yang telah dibuat untuk anak dalam satu 

sentra perlu dipersiapkan agar tidak terjadi kekosongan kegiatan. Hal ini penting 

dilakukan untuk menjaga jika sewaktu-waktu anak tidak memunculkan minatnya sendiri 

dalam eksplorasi di sentra-sentra.  

Kegiatan penutup merupakan kegiatan akhir dari setiap rangkaian kegiatan. 

Tahapan ini perlu dirancang mengingat setiap anak membutuhkan penguatan-penguatan 

dalam bidang-bidang tertentu atau penguatan akan kegiatan yang telah dilakukan pada 

hari ini. Kegiatan ini disebut dengan recalling, kegiatan mengulang kembali apa yang 

telah dilakukan sepanjang hari. Kegiatan penutup juga dapat berupa kesepakatan-

kesepakatan antara anak dan pendidik dalam merencanakan kegiatan untuk hari yang 

akan datang. Tujuannya adalah agar anak memiliki motivasi untuk datang dan bermain di 

sekolah untuk pertemuan selanjutnya. Berikut ini disajikan contoh rancangan kegiatan 

harian anak jika menerapkan model sentra dalam kegiatan bermain. 

 

 



 

Contoh Kegiatan Harian dengan Model Sentra 

 

SKH Bulan Januari                  Minggu ke 2 

 

Tema : Happy New Year 

Sub Tema : Terompet Tahun Baru 

 

Deskripsi Kegiatan :  

 

Pendahuluan  

 

 Anak datang disambut pendidik 

 Meletakkan tas  

 Bermain bebas indoor atau outdoor dibimbing pendidik 

 Kegiatan dalam lingkaran 

 Bernyanyi lagu ”selamat pagi” sambil berputar berkeliling dalam lingkaran 

 Bernyanyi lagu ”lingkaran kecil lingkaran besar” sambil bergandengan tangan. Jika 

lingkaran kecil anak maju bersama-sama, jika lingkaran besar anak-anak mundur 

membuat lingkaran sebesar-besarnya tanpa jatuh. (fisik motorik) 

 Anak beristirahat duduk dalam lingkaran dan mengulurkan kaki sambil saling 

bercerita dengan anak lain dibimbing pendidik. 

 Ibu guru membagikan terompet kecil dan anak-anak meniupkan bersama-sama 

(bahasa). 

 Anak masuk dalam sentra yang diminati. Jika anak belum menunjukkan minat maka 

pendidik dapat mengatur jadwal atau membagi anak dalam kelompok-kelompok 

sentra. 

 

Eksplorasi (Inti) 

 

Sentra Balok  

 Anak eksplorasi 

dengan balok sesuai 

dengan apa yang 

diinginkan. 

 Anak membuat menara 

dari bentuk balok yang 

sama (Kognitif). 

Sentra Seni 

 Anak bebas menghias 

terompet dengan 

media apapun dalam 

sentra seni. 

Sentra Persiapan 

 Anak bermain dengan 

tanah liat, membentuk 

sesuatu dari tanah liat. 

 

 

 

*anak yang telah selesai melakukan eksplorasi dalam satu sentra jika masih ada waktu 

dapat pindah ke sentra lain dengan catatan pendidik mengetahui kegiatan di sentra 

sebelumnya telah selesai dikerjakan dan dibersihkan seperti semula. 

 

Antri cuci tangan  

Makan bersama (saling berbagi makanan) 

Anak belajar makan sendiri tanpa disuapi oleh pendidik 

 



 

Penutup 

 

 Anak-anak kembali masuk dalam lingkaran dan bernyanyi. 

 Pendidik menanyakan pada anak satu persatu, kegiatan yang telah dilakukan 

dalam sentra (recalling). 

 Kemudian membaca doa bersama, mengambil tas, berbaris, pulang sambil 

membawa buku laporan perkembangan anak. 

 

 

 

Penanggung Jawab Kegiatan 

Bu Lita 

 

Evaluasi dapat dilakukan terhadap program yang telah direncanakan baik dalam 

program tahunan, bulanan, dan harian. Perubahan dan pembaharuan terus menerus 

sebaiknya dilakukan agar program tidak semata-mata dibuat untuk kelengkapan 

administrasi saja namun untuk menjawab dan memfasilitasi kebutuhan dan minat anak. 

Evaluasi program berperan sangat penting juga untuk melihat sejauh mana perkembangan 

anak didik dan tingkat keberhasilan program yang telah dilakukan. Jika program yang 

telah dirancang tidak sesuai dengan yang diharapkan maka pendidik dapat mengganti 

dengan kegiatan lain.  

Evaluasi perkembangan anak dalam bentuk laporan perkembangan anak bisa 

dijadikan acuan untuk melakukan evaluasi program. Tingkat perkembangan anak terlihat 

dalam bentuk laporan-laporan perkembangan harian yang didapat pendidik melalui 

pengamatan ketika anak bermain. Laporan perkembangan harian untuk anak sebaiknya 

ditulis dalam bentuk narasi dan melaporkan seluruh aspek perkembangan anak. Laporan 

yang didokumentasikan sebaiknya menjelaskan dengan rinci dan spesifik bentuk 

perkembangan yang terjadi pada anak secara individual. Misalnya dalam mencatat 

kemajuan anak dalam mewarnai. Pendidik sebaiknya menuliskan kemampuan anak pada 

saat mewarnai dengan tingkatan sesuai dengan pengamatan. Anak mewarnai gambar 

lingkaran dengan warna merah. Anak menyadari bentuk lingkaran di kertas yang 

disiapkan pendidik. Anak mewarnai dengan warna merah pada sudut kiri seperempat 

bagian lingkaran. Lalu anak berhenti dan tidak melanjutkan kegiatannya. Demikian 

seterusnya sehingga terlihat perkembangan anak, dari hari ke hari. 



 

Contoh bentuk laporan perkembangan anak harian yang diserahkan ke orang tua. 

Nama      : Diky 

Tanggal  : 30 desember 2007 

Deskripsi Kegiatan : terompet tahun baru 

 

Pendahuluan 

Diky mau meletakkan tasnya ke loker miliknya tanpa diminta oleh 

ibu guru. Sehabis meletakkan tas ia bermain pasir. Diky membentuk 

gunung-dari pasir dan menghiasnya dengan mainan plastik kecil.  

Pada saat dalam lingkaran diky tidak mau bernyanyi , ia baru 

tertarik untuk menyanyi lingkaran besar dan lingkaran kecil. Diky 

sangat menyukai aktivitas berjalan maju dan mundur. Ia sudah 

dapat berjalan mundur sambil berpegangan dengan teman. 

diky bercerita tentang kegiatannya tadi saat bermain pasir, ia 

mengatakan bahwa gunung yang dibuat seperti gunung dekat 

rumah eyangnya. 

Diky memilih untuk masuk sentra balok . 

 

Eksplorasi   

Di sentra balok diky membuat peta rumahnya dengan rumah 

sahabatnya Arron.  

Saat ditanya apa yang dilakukan diky, diky menunjuk bahwa 

balok yang disisi pinggir adalah rumahnya dan balok yang 

didepannya adalah rumah Arron. Arron pelihara anjing dan Diky 

sayang sama anjing Arron, anjingnya namanya Brownie. 

Pada saat Diky ditawari untuk masuk sentra lain Diky menolak, ia 

masih ingin bermain di sentra balok. Diky di sentra balok sampai 

kegiatan eksplorasi selesai. 

 

Penutup 

Diky sambil bercanda dengan temannya pada saat membuat 

lingkaran untuk pulang. Ia tidak mau menceritakan kegiatannya 

hari ini, ia bercanda dengan temannya Wahyu.  

Diky mau salam sama ibu guru dan mau menunggu giliran pada 

saat pulang. 

 

Laporan lain 

Diky mau antri cuci tangan. 

Ia mengambil tasnya sendiri dan mencoba untuk membuka tempat 

makannya sendiri, namun karena sulit ia minta bantuan ibu guru 

saat membuka. 

Diky makan sendiri tanpa dibantu ibu guru. 



 

Ia mau merapikan tempat makannya sendiri dan sambil 

menunggu temannya yang lain selesai makan, ia bermain di 

indoor dengan wahyu. 

Diky berebut naik ayunan dengan wahyu namun kemudian 

mereka bersepakat untuk bergantian, Diky dulu baru kemudian 

Wahyu. 

 

 

Pendidik : Ibu Lita 

 

 

Laporan perkembangan anak seharusnya dibuat detail, menjabarkan semua 

kemampuan positif ataupun tingkah laku kurang baik yang muncul pada saat anak berada 

di sekolah. Hal ini bertujuan untuk mengikutsertakan orang tua dalam pendidikan 

anaknya dan agar orang tua memahami kegiatan yang dilakukan anak selama berada di 

sekolah. Oleh karena itu, seorang pendidik PAUD juga harus memiliki kemampuan untuk 

menjabarkan dalam bentuk tulisan atau verbal kepada orang tua terutama dalam 

memberikan laporan perkembangan anak. Laporan perkembangan anak sebaiknya 

dijabarkan dalam bentuk narasi namun beberapa pendidik mengalami hambatan dalam 

memberikan laporan narasi yaitu kendala dalam waktu dan pengamatan jika anak didik 

banyak dan aktif. Berikut ini merupakan contoh bentuk laporan yang lebih praktis dan 

tidak membutuhkan banyak waktu dalam pengisian. 

Nama : Diky 

Tema : terompet tahun baru 

Kegiatan awal : bernyanyi lingkaran besar lingkaran kecil 

a. Melakukan sendiri tanpa dimotivasi    

b. Melakukan dengan motivasi dari ibu guru dan dibantu    

c. Tidak mau melakukan walaupun sudah dimotivasi ibu guru. 

Keterangan :  

Awalnya Diky tidak mau nyanyi namun ketika menggunakan 

gerakan maju dan mundur sambil berpegangan dengan teman 

yang lain, Diky akhirnya mau juga. 

 



 

Eksplorasi : bermain balok, menghias terompet, bermain dengan tanah liat 

a. Melakukan sendiri tanpa dimotivasi    

b. Melakukan dengan motivasi dari ibu guru dan dibantu 

c. Tidak mau melakukan walaupun sudah dimotivasi ibu guru. 

Keterangan : 

Diky tidak mau pindah dari sentra balok sampai kegiatan 

eksplorasi selesai. Ia membuat peta rumahnya dan tetangganya 

arron. 

 

Kegiatan Akhir : Recalling 

a. Melakukan sendiri tanpa dimotivasi 

b. Melakukan dengan motivasi dari ibu guru dan dibantu 

c. Tidak mau melakukan walaupun sudah dimotivasi ibu guru.  

Keterangan : 

Diky tidak mau menceritakan apa yang telah dilakukan hari ini. 

Ia sibuk bermain dan bercanda dengan temannya Wahyu. 

 

Laporan lain :  

Pada kegiatan awal bermain pasir membuat gunung. Ia bilang 

gunung yang ia buat seperti gunung yang ada di dekat rumah 

eyangnya. 

Pada saat cuci tangan diky mau antri. 

Ia dapat menyiapkan dan merapikan tempat makannya sendiri  

tanpa dibantu. 

Pada saat ia bermain bebas sehabis makan Diky berebut ayunan 

dengan temannya. Namun kemudian bersepakat untuk saling 

bergantian dengan teman. 

Pendidik  

Ibu Tita 



 

Format laporan seperti ini lebih mudah dan biasanya suka digunakan pendidik 

meskipun banyak kekurangan dalam memberikan laporan pada orang tua. Walaupun 

tersedia pilihan perilaku yang dimunculkan oleh anak dan pendidik tinggal memilih 

namun pendidik juga harus tetap mengisi kolom keterangan karena setiap anak berbeda 

perkembangannya setiap hari. Untuk laporan yang menjadi pegangan pendidik maka 

contoh format yang dapat digunakan adalah sebagai berikut: 

Hari/Tanggal  : 

Kelas/Group    : 

 
Nama 

Anak 

Fisik-

motorik 

bahasa Kognitif Sosial-

emosional 

Seni Pembiasaan 

1.  

 

 

      

2. dst... 

 

 

      

 

 

 

Pendidik dapat memodifikasi bentuk format sesuai dengan keinginan. Adapaun 

tujuannya adalah agar pendidik dapat melihat perkembangan anak lebih jelas dan detail. 

Kartu laporan perkembangan anak juga harus tersedia dalam ruangan agar sewaktu-waktu 

pendidik ingin mencatat perkembangan anak yang tiba tiba muncul dan belum pernah 

muncul sebelumnya dapat tercatat dan dilaporkan ke orang tua. Hal-hal yang dilaporkan 

tidak hanya yang bersifat perkembangan prilaku yang positif namun juga perilaku 

negatif. Berikut ini adalah contoh bentuk kartu laporan perkembangan anak.  

 Kartu laporan perkembangan anak 

 

Hari/Tanggal : selasa, 30 desember 2007 

Nama : Diky 

Narasi :  
Diky rebutan ayunan  dgn wahyu . Diky mengajak Wahyu membuat 

peraturan bermain  untuk antri dan mengatakan bahwa berantem itu 

tidak baik.. 

                                                                                                                               Ibu Ita 

 

 



 

Kartu-kartu laporan perkembangan anak ini dapat dikelompokkan dalam satu 

kotak khusus yang disebut dengan file folder khusus satu anak. Dengan demikian 

pendidik akan semakin mudah melihat perkembangan anak dari hari ke hari. Bentuk 

format di atas dapat dimodifikasi oleh pendidik sesuai dengan kreativitas dan 

kebutuhannya masing-masing.  

Kemampuan pendidik dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi 

baik dalam mengevaluasi program dan mencatat laporan perkembangan anak merupakan 

salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh pendidik PAUD. Hal ini menjadi penting 

karena pendidik PAUD merupakan fasilitator dan motivator untuk anak. Pendidikan akan 

semakin efektif atau tepat sasaran jika telah dilakukan perencanaan terlebih dahulu. 

Perencanaan yang dibuat sebaiknya juga mengacu dan berpijak dari observasi pendidik 

terhadap kebutuhan dan minat anak dalam perkembangannya. Oleh karena itu, kegiatan 

merencanakan program, melaksanakan dan mengevaluasi menjadi satu kesatuan yang 

tidak dapat dipisahkan satu sama lain. 
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