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Lampiran 1.1 

JADWAL WAWANCARA 

 

No. Tempat dan 

Hari/Tanggal 

Waktu  Informan  Topik 

Wawancara 

Nomor 

Wawancara 

1 KB Merak Ponorogo, 

Selasa, 5 Maret 2019  

09.00-selesai Ibu Elsa Dwi 

Pramesti, S.Pd. 

Perencanaan 

Pembelajaran 

Sentra (BCCT) 

01/W/05-

III/2019 

2 KB Merak Ponorogo,  

Selasa, 12 Maret 

2019  

09.00-selesai Ibu Elsa Dwi 

Pramesti, S.Pd. 

Perencanaan 

Pembelajaran 

Sentra (BCCT) 

02/W/12-

III/2019 

3 KB Merak Ponorogo, 

Selasa, 19 Maret 

2019 

09.00-selesai Ibu Diyah 

Sulistyowati, A.Md 

Kegiatan yang 

Menunjang 

Kemandirian Anak 

03/W/19-

III/2019 

4 KB Merak Ponorogo, 

Selasa, 26 Maret 

2019 

09.00-selesai Ibu Agustina Dwi 

Mahardika, S.Pd 

Kegiatan yang 

Menunjang 

Kemandirian Anak 

04/W/26-

III/2019 

5 KB Merak Ponorogo, 

Selasa, 2 April 2019 

09.00-selesai Bapak Heru 

Purnomo, S.Pd. 

Pelaksanaan 

Pembelajaran 

Sentra (BCCT) 

05/W/02-

IV/2019 

1
7
3
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6 KB Merak Ponorogo, 

Selasa, 9 April 2019 

09.00-selesai Bapak Heru 

Purnomo, S.Pd. 

Pelaksanaan 

Pembelajaran 

Sentra (BCCT) 

06/W/09-

IV/2019  

 

7 KB Merak Ponorogo, 

Selasa, 16 April 2019 

09.00-selesai Ibu Maria 

Kurniawati, SS. 

Evaluasi 

Pembelajaran 

Sentra (BCCT) 

07/W/16-

IV/2019 

8 KB Merak Ponorogo, 

Selasa, 23 April 2019 

09.00-selesai  Ibu Maria 

Kurniawati, SS. 

Evaluasi 

Pembelajaran 

Sentra (BCCT) 

08/W/23-

IV/2019 

 

  

1
7
4

 



175 
 

 

Lampiran 1.2 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

A. Perencanaan Pembelajaran Sentra di KB Merak 

Ponorogo 

1. Mengapa dalam menyampaikan materi 

pembelajaran perlu adanya perencanaan? 

2. Bagaimana proses penyusunan perencanaan 

pembelajaran sentra di KB Merak Ponorogo? 

3. Apakah dalam menyusunan perencanaan 

pembelajaran disesuaikan dengan tingkat usia 

maupun perkembangan anak? 

4. Bagaimana langkah-langkah dalam menyusun 

perencanaan pembelajaran? 

5. Media dan sumber pembelajaran apa saja yang perlu 

dipersiapkan guru dalam sebelum pelaksanaan 

pembelajaran? 

 

B. Pelaksanaan Pembelajaran Sentra yang menunjang 

Kemandirian anak di KB Merak Ponorogo 

1. Bagaimana langkah-langkah pelaksanaan 

pembelajaran sentra di KB Merak Ponorogo? 

2. Sentra apa saja yang digunakan dalam pelaksanaan 

pembelajaran di KB Merak Ponorogo? 

3. Apa saja metode yang digunakan dalam 

pembelajaran sentra di KB Merak Ponorogo? 

4. Strategi apa yang digunakan dalam pembelajaran 

sentra di KB Merak Ponorogo? 

 

C. Evaluasi Pembelajaran Sentra di KB Merak Ponorogo 

1. Bagaimanakah bentuk penilaian terhadap 

perkembangan anak yang dilakukan di KB Merak 

Ponorogo? 
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2. Bagaimana teknik evaluasi yang diterapkan di KB 

Merak Ponorogo? 

3. Bagaimana tindak lanjut atas pelaksanaan evaluasi 

yang diterapkan di KB Merak Ponorogo? 

4. Apakah manfaat yang diperoleh oleh anak atas 

terselenggaranya model pembelajaran sentra? 

 

D. Upaya Guru Kemandirian Anak Usia Dini di KB Merak 

Ponorogo 

1. Bagaimana upaya guru agar anak merasa nyaman 

ketika disekolah dan mau berpisah dengan 

orangtuanya? 

2. Bagaimana upaya guru menenangkan anak ketika 

marah atau menangis? 

3. Bagaimana upaya guru untuk meningkatkan  

4. Bagaimana upaya guru agar anak terbiasa atau 

konsisten dalam melakukan suatu pekerjaan yang 

baik? 

5. Bagaimana upaya guru agar anak mampu 

menyesuaikan diri dengan lingkungannya? 

6. Bagaimana upaya guru untuk meningkatkan rasa 

kepercayaan diri anak? 
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Lampiran 1.3 

 

DESKRIPSI KEGIATAN PENGUMPULAN DATA 

MELALUI WAWANCARA 

 

Nomor Catatan Lapangan :  01/W/05-III/2019 

Hari/Tanggal Wawancara  :  Selasa, 5 Maret 2019 

Lokasi Wawancara  :  KB Merak Ponorogo 

Waktu Wawancara  :  09.00-selesai 

Informan  :  Ibu Elsa Dwi Pramesti, S.Pd. 

Topik Wawancara :  Perencanaan Model 

Pembelajaran Sentra (BCCT) 

 

Peneliti  Mengapa dalam menyampaikan materi 

pembelajaran perlu adanya perencanaan? 

Informan  Perencanaan pembelajaran dibuat untuk 

mengarahkan pembelajaran supaya dapat 

berjalan untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang diinginkan. Makanya, 

rencana pelaksanaan pembelajaran harus 

dibuat setiap kali akan melakukan 

pembelajaran. Tanpa adanya perencanaan 

pembelajaran tidak dapat berjalan dengan 

baik. Materi yang disampaikan bisa saja 

kurang ataupun malah meluas kemana-

mana. 

Peneliti  Apakah dalam menyusun perencanaan 

pembelajaran disesuaikan dengan tingkat 

usia maupun perkembangan anak? 

Informan  Rencana pembelajaran disusun untuk 

memberikan panduan dalam menyiapkan 

kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan 

kemampuan anak. Jika rencana 

pembelajaran yang dibuat guru tidak sesuai 
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dengan tahap perkembangan anak, maka 

kurang memberikan manfaat bagi 

perkembangan anak. Sebagai contoh anak 

usia 3 tahun sudah dapat berjalan dengan 

lancar, rencana pembelajaran yang berisi 

latihan berdiri tentunya tidak menantang 

anak untuk berkembang lebih lanjut. 

Sebaliknya untuk kelompok anak tersebut 

yang belum mengenal huruf, tentunya 

kegiatan untuk menyusun huruf tidak dapat 

dicapai oleh anak.   

Refleksi  

Pendidik di KB Merak Ponorogo sebelum pelaksanaan 

pembelajaran harus membuat perencanaan pembelajaran 

yang sesuai dengan tingkat usia anak, agar sesuai dengan 

kemampuan yang dicapai anak. Perencanaan pembelajaran 

dibuat untuk mengarahkan pembelajaran supaya dapat 

berjalan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang 

diinginkan.  
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Lampiran 1.4 

 

DESKRIPSI KEGIATAN PENGUMPULAN DATA 

MELALUI WAWANCARA 

 

Nomor Catatan Lapangan :  02/W/12-III/2019 

Hari/Tanggal Wawancara  :  Selasa, 12 Maret 2019 

Lokasi Wawancara  :  KB Merak Ponorogo 

Waktu Wawancara  :  09.00-selesai 

Informan  :  Ibu Elsa Dwi Pramesti, S.Pd. 

Topik Wawancara :  Penyusunan rencana 

Pembelajaran Sentra dan 

Waktu Lingkaran (BCCT) 

 

Peneliti  Apa saja langkah-langkah yang harus ditempuh 

guru untuk menyusun perencanaan 

pembelajaran? 

Informan  “Dalam menyusun rencana pembelajaran 

harian hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu 

menentukan tujuan pembelajaran, mengisi 

kolom identitas, menentukan alokasi waktu, 

menentukan tema dan materi pembelajaran, 

menyusun langkah-langkah kegiatan yaitu 

pembukaan, inti dan penutup, menentukan 

kegiatan sentra dan metode pembelajaran yang 

digunakan, serta menyusun kriteria penilaian. 

Rencana pembelajaran harian disusun 

berdasarkan rencana kegiatan mingguan, 

program semester dan program tahunan. 

Program tahunan, program semester disusun 

ketika liburan semester sehingga ditahun ajaran 

baru sudah siap digunakan. Sedangkan rencana 

kegiatan harian disusun lebih fleksibel 

menyesuaikan dengan situasi dan kondisi 
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tertentu.” 

Peneliti  Sebagai bentuk persiapan sebelum pelaksanaan 

pembelajaran, sumber belajar dan media apa 

saja yang perlu dipersiapkan oleh guru? 

Informan Sehari sebelum pembelajaran dilaksanakan 

biasanya guru sudah mulai mempersiapkan 

sumber belajar dan media pembelajaran 

maupun alat dan bahan yang digunakan dalam 

pembelajaran itu sesuai dengan tema 

pembelajaran dan sentra apa yang akan 

digunakan. Sehingga ketika pembelajaran akan 

dimulai guru sudah siap. Sumber belajar bisa 

berupa apa saja contoh jika berupa audio 

seperti radio, visual seperti gambar, buku cetak, 

orang, binatang dan sebagainya sedangkan 

audio visual menggunakan televisi. Sedangkan 

media pembelajarannya bisa menggunakan 

APE, balok, alat peraga dan sebagainya. 

Pokoknya menyesuaikan dengan materi dan 

sentra yang digunakan. 

Refleksi  

Dalam menyusun rencana pembelajaran harian hal-hal yang 

perlu diperhatikan yaitu menentukan tujuan pembelajaran, 

mengisi kolom identitas, menentukan alokasi waktu, 

menentukan tema dan materi pembelajaran, menyusun 

langkah-langkah kegiatan yaitu pembukaan, inti dan 

penutup, menentukan kegiatan sentra dan metode 

pembelajaran yang digunakan, serta menyusun kriteria 

penilaian. Media dan sumber belajar yang digunakan guru 

dalam pembelajaran menyesuaikan dengan materi 

pembelajaran dan kegiatan sentra yang digunakan.  
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Lampiran 1.5 

 

DESKRIPSI KEGIATAN PENGUMPULAN DATA 

MELALUI WAWANCARA 

 

Nomor Catatan Lapangan :  03/W/19-III/2019 

Hari/Tanggal Wawancara  :  Selasa, 19 Maret 2019 

Lokasi Wawancara  :  KB Merak Ponorogo 

Waktu Wawancara  :  09.00-selesai 

Informan  :  Ibu Diyah Sulistyowati, 

A.Md. 

Topik Wawancara :  Kemandirian Anak 

 

Peneliti  Upaya apa yang Anda lakukan sebagai 

pendidik agar anak mau berpisah dengan 

orangtuanya ketika disekolah? 

Informan  Penyambutan anak dilakukan sebelum masuk 

pembelajaran. Biasanya anak ketika baru 

masuk sekolah mereka akan sulit berpisah 

dengan orangtuanya, disini tugas guru untuk 

membujuk anak misalnya “Adek sudah besar 

lo, harusnya berani sekolah sendiri nanti kalau 

ditunggu ibu terus kapan adek bisa mandiri” 

pokoknya membujuk anak dengan ajakan yang 

lembut, atau bisa juga mengarahkan untuk 

bermain, memang guru harus pandai merayu 

anak . Di KB Merak ini untuk siswa baru diberi 

waktu satu minggu bagi orangtua untuk 

mendampingi anak, selebihnya anak harus 

berpisah dengan orangtua 

Peneliti  Bagaimana upaya Anda sebagai pendidik 

dalam menangani anak ketika marah atau 

menangis? 

Informan  Meskipun dengan kondisi anak marah atau 
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mengangis, sebagai guru tetap ada usaha untuk 

membujuk anak agar mau berpisah dengan 

orangtuanya. Dicari dulu anak marahnya 

karena apa, karena ditinggal orangtuanya atau 

karena apa. Dibiarkan dulu sampai marah atau 

menangisnya reda, setelah itu anak 

diperhatikan, dipeluk dan dinasihati dengan 

kata-kata yang lembut dan bijaksana untuk 

membesarkan hati anak sehingga tumbuhlah 

rasa kepercayaan diri anak. Jika sudah selesai 

menangis baru diajak masuk ke kelas. Anak 

diarahkan untuk melepas sepatu dan menaruh 

tas sendiri 

Peneliti  Bagaimana upaya Anda untuk melatih agar 

anak bertanggungjawab dengan tugasnya? 

Informan  Menumbuhkan kemandirian anak tidak harus 

muluk-muluk pada kegiatan yang berat, namun 

anak diarahkan dari hal-hal sederhana agar 

mereka konsisten terhadap apa yang menjadi 

tanggungjawabnya. Jika hari ini anak belum 

mau mengaji, sebagai guru harus terus 

membujuk. Paling tidak jika ia tidak mau 

membaca, ia ikut mendengar, mau berkumpul 

dengan temannya sehingga akan tumbuh 

ketertarikan untuk ikut mengaji. Hal ini harus 

terus diupayakan oleh guru agar terus menjadi 

kebiasaan anak setiap hari. 

Peneliti  Bagaimana upaya Anda untuk menerapkan 

nilai-nilai kemandirian pada anak pada tingkat 

yang sederhana?   

Informan  Melalui kegiatan pembukaan diarahkan untuk 

mendekatkan anak dengan anak yang lain, 

saling mengenal namanya, menumbuhkan 

sikap sosial dan menghargai orang lain. 
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Melalui presensi mereka akan mengenal teman-

temannya satu dengan yang lain, mempimpin 

berdoa dan menyanyi mengembangkan 

kepercayaan diri, dan praktik wudhu untuk 

melatih mereka sabar dalam menunggu giliran 

dan saling menghargai 

Refleksi  

Pendidikan anak usia dini bermaksud untuk menjembatani 

anak sebelum memasuki pendidikan selanjutnya. Dengan ini 

upaya guru sebagai pendidik bukan hanya mengajarkan 

tentang kemampuan kognitif saja melainkan juga tentang 

karakter yang harus dibangun sejak dini. Dalam 

mengajarkan kemandirian pada anak usia dini tidak perlu 

muluk-muluk pada kegiatan yang berat namun lebih 

diutamakan pada hal-hal yang mampu menolong diri anak 

sendiri seperti makan, minum, memakai baju. Untuk 

membentuk karakter tersebut perlu adanya kerjasama 

dengan orangtua juga perlu adanya pembiasaan.  
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Lampiran 1.6 

 

DESKRIPSI KEGIATAN PENGUMPULAN DATA 

MELALUI WAWANCARA 

 

Nomor Catatan Lapangan :  04/W/26-III/2019 

Hari/Tanggal Wawancara  :  Selasa, 26 Maret 2019 

Lokasi Wawancara  :  KB Merak Ponorogo 

Waktu Wawancara  :  09.00-selesai 

Informan  :  Ibu Agustina Dwi 

Mahardika, S.Pd 

Topik Wawancara :  Kemandirian Anak  

 

Peneliti  Kegiatan ekstrakurikuler apakah yang dapat 

menunjang kemandirian anak didik di KB 

Merak Ponorogo? 

Informan  Sholat Dhuha ini sesuai dengan tujuan dari KB 

Merak sendiri yaitu taat pada ajaran agama. 

Dengan pembiasaan untuk melaksanakan 

sholat, meskipun bacaan atau gerakannya 

belum sempurna tetapi jika dibiasakan setiap 

hari sedikit demi sedikit anak akan terbiasa, 

memang di usia 4-5 tahun ini untuk menjadikan 

anak mandiri itu tidak mudah sebagai guru 

anak harus sering diarahkan, dibimbing dan 

diingatkan. Dalam pelaksanaan sholat dhuha 

semua anak di KB Merak ini berkumpul dalam 

satu ruangan, sehingga tidak cukup hanya satu 

guru untuk mengkondisikan anak, biasanya ada 

4 guru yang bertugas membimbing sholat 

dhuha. Penting bagi anak untuk diajarkan 

beribadah sejak dini, pada usia ini anak mampu 

mengenal waktu sholat dan niatnya saja sudah 

baik. Hal ini juga termasuk dalam nilai 
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kemandirian anak dapat mengarahkan diri 

mereka dan menjalankan tugas sesuai 

waktunya. 

Peneliti  Bagaimana cara anda membimbing anak 

konsisten dan mengarahkan diri dalam 

melakukan pekerjaan sesuai dengan urutan 

waktunya? 

Informan  Anak-anak di KB Merak ini dibiasakan 

konsisten dalam melakukan pekerjaan dan 

mengenal urutan-urutan waktu, jadi setelah 

sholat dhuha agendanya disini yaitu makan 

pagi. Sebelum masuk ruang makan harus sudah 

mencuci tangan secara bergantian dan masuk 

ruang makan untuk mengambil makanan 

sendiri. Sebelum semua anak berkumpul dan 

duduk di mejanya masing-masing belum ada 

yang makan, jika semua anak sudah siap untuk 

makan salah satu dari mereka ada yang 

memimpin berdoa lalu makan bersama. Hal ini 

ditanamkan sejak dini agar anak terbiasa 

mandiri, tanggungjawab dan mempunyai 

empati terhadap orang lain. 

Peneliti  Bagaimana cara anda agar anak mampu 

menyelesaikan masalahnya sendiri?  

(Contoh : mengalah ketika berebut mainan) 

Informan  Terkadang diwaktu istirahat ada anak yang 

berebut mainan itu tidak serta merta guru 

memberikan mainan yang lain. Tetapi tugas 

guru adalah mengarahkan anak untuk 

memecahkan masalahnya, ditanya dulu mainan 

itu punya siapa atau mengambil mainan 

dimana? Jika sudah jelas anak yang merebut 

maian kita dorong untuk meminta maaf. 

Mungkin jika mainan itu lebih dari satu bisa 
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mengajarkan anak untuk berbagi, bergantian 

mainan atau memberikan pilihan kepada anak 

untuk memilih mainan yang lain atau bisa juga 

mengajak mereka untuk bermain bersama.  

Refleksi  

KB Merak Ponorogo selain menerapkan pembelajaran 

sentra, untuk menunjang kemandirian anak juga diadakan 

kegiatan rutin sholat dhuha setiap pagi sebelum 

pembelajaran dimulai. Sholat dhuha selain menumbuhkan 

kecerdasan spiritual juga melatih kemandirian anak, mereka 

akan mengenal waktu sholat, bacaan-bacaan sholat. 

Diharapkan ketika anak-anak tumbuh dewasa dapat menjadi 

teladan bagi orang-orang disekitarnya, serta mampu 

memecahkan permasalahannya sendiri.  
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Lampiran 1.7 

 

DESKRIPSI KEGIATAN PENGUMPULAN DATA 

MELALUI WAWANCARA 

Nomor Catatan Lapangan :  05/W/02-IV/2019 

Hari/Tanggal Wawancara  :  Selasa, 02 April 2019 

Lokasi Wawancara  :  KB Merak Ponorogo 

Waktu Wawancara  :  09.00-selesai 

Informan  :  Bapak Heru Purnomo, S.Pd. 

Topik Wawancara :  Pelaksanaan Pembelajaran 

Sentra (BCCT) pada pijakan-

pijakan (Scafolding) 

 

Peneliti  Bagaimana pola pelaksanaan model 

pembelajaran sentra untuk meningkatkan 

kemandirian anak? 

Informan  Pembelajaran sentra mempunyai empat pijakan 

sebagai landasan agar anak memahami 

bagaimana cara menggunakan bahan dan alat 

bermain, aturan-aturan dalam bermain, serta 

memahami materi yang disampaikan oleh guru. 

Empat pijakan tersebut adalah pijakan 

lingkungan main yaitu guru menata lingkungan 

atau ruang kelas sedemikian rupa baik berupa 

APE, alat dan bahan yang akan dipakai untuk 

kegiatan bermain sesuai dengan tema dan 

sentra yang akan dilaksanakan. Kedua yaitu 

pijakan sebelum main dimana guru dan anak 

duduk bersama membentuk lingkaran serta 

guru menjelaskan materi dan aturan-aturan 

main yang akan dilaksanakan serta pemberian 

kosa kata baru sesuai dengan materi dan 

alokasi waktu yang akan dilaksanakan. Ketiga 

yaitu pijakan selama main dimana anak 
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melakukan kegiatan main sesuai yang sajikan 

oleh guru, disini anak bebas memilih kegiatan 

apa saja yang diinginkan tetapi setiap satu 

kegiatan hanya diisi oleh satu orang anak jika 

pembelajaran tersebut yang berkaitan dengan 

kegiatan yang berbasis didalam kelas dan 

bukan kegiatan kelompok. Keempat yaitu 

pijakan setelah main dilaksanakan sebelum 

pulang guru memberikan penekanan atau 

mereview kembali materi yang telah 

disampaikan, serta bisa memberikan PR berupa 

kegiatan yang membangun kemandirian anak 

seperti membantu ibu menyapu ataupun untuk 

membawa barang yang akan digunakan untuk 

pembelajaran pada hari berikutnya. 

Refleksi  

Model pembelajaran sentra yang diterapkan di KB Merak 

Ponorogo dalam pelaksanaan pembelajarannya terdapat 

empat pijakan diantaranya pijakan sebelum main, pijakan 

sebelum main, pijakan selama main dan pijakan sesudah 

main.   
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Lampiran 1.8 

 

DESKRIPSI KEGIATAN PENGUMPULAN DATA 

MELALUI WAWANCARA 

 

Nomor Catatan Lapangan :  06/W/09-IV/2019  

Hari/Tanggal Wawancara  :  Selasa, 9 April 2019 

Lokasi Wawancara  :  KB Merak Ponorogo 

Waktu Wawancara  :  09.00-selesai 

Informan  :  Bapak Heru Purnomo, S.Pd. 

Topik Wawancara :  Pelaksanaan Pembelajaran 

Sentra dan Waktu Lingkaran 

(BCCT) pada masing-masing 

sentra 

 

Peneliti  Sentra apa saja yang diterapkan di KB Merak 

Ponorogo? 

Informan Pertama, sentra balok bertujuan membantu 

mengembangkan kemampuan visual dan 

matematika anak serta anak dapat mengenal 

konsep bentuk dan ukuran, selain itu juga dapat 

memberikan kesempatan pada anak untuk 

mengembangkan kemampuan sistematika 

berpikir dengan menggunakan media yang 

terstruktur. Kedua, sentra persiapan berfungsi 

untuk mengembangkan kemampuan 

matematika, pra-menulis dan pra-membaca 

anak. Ketiga, sentra seni dan kreativitas 

bertujuan untuk memberi kesempatan pada 

anak untuk mengembangkan bakat, minat dan 

keterampilan anak dalam berkarya. Keempat, 

sentra bahan alam bertujuan untuk memberikan 

kesempatan pada anak untuk bereksplorasi 

dengan berbagai bahan yang ada di alam. 
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Kelima, sentra memasak adalah sentra dimana 

anak terlibat langsung dalam pembuatan 

makanan dan minuman dari bahan mentah 

menjadi bahan matang dengan menggunakan 

peralatan dapur dan bahan pokok. Adapun 

sentra memasak ini juga merupakan bagian dari 

sentra main peran makro jika yang digunakan 

adalah alat dan bahan asli sebagaimana 

mestinya, tetapi jika kegiatan main (memasak) 

menggunakan miniatur alat-alat dapur maka 

termasuk pada sentra main peran mikro. 

Sedangkan sentra Imtaq tidak diterapkan 

namun ada kegiatan rutin setiap pagi yaitu 

sholat dhuha dan mengaji. 

Peneliti  Apa saja metode yang digunakan dalam 

pembelajaran sentra di KB Merak Ponorogo? 

Infroman  Dalam model pembelajaran sentra, metode 

yang diterapkan dalam pembelajaran di KB 

Merak ini tidak jauh berbeda dengan di 

lembaga-lembaga sekolah lain seperti bercerita, 

demonstrasi, pemberian tugas, karyawisata, 

bercakap-cakap maupun metode eksperimen. 

Tergantung gurunya menerapkan metode apa 

saja menyesuaikan dengan tema dan sentra 

yang digunakan. Tetapi dalam satu kali 

pertemuan guru dapat menggunakan beberapa 

metode misalnya pada tema pekerjaan guru 

bercerita tentang petani kemudian meminta 

anak untuk menyebutkan apa yang mereka 

ketahui tentang petani, sehingga terjadi imbal 

balik maka timbul percakapan antara guru dan 

peserta didik. 
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Refleksi  

Di KB Merak Ponorogo sentra yang digunakan diantaranya 

yaitu sentra balok, sentra persiapan, sentra seni dan 

kreativitas, sentra bahan alam, sentra memasak, sentra main 

peran mikro dan makro, sedangkan sentra Imtaq tidak 

diterapkan namun ada kegiatan rutin setiap pagi yaitu sholat 

dhuha dan mengaji. Begitupun dalam penggunaan metode 

pembelajaran, tidak jauh berbeda dengan di lembaga-

lembaga sekolah lain seperti bercerita, demonstrasi, 

pemberian tugas, karyawisata, bercakap-cakap maupun 

metode eksperimen. Di KB Merak Ponorogo juga 

menerapkan metode tersebut tergantung materi 

pembelajaran dan sentra yang digunakan. 
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Lampiran 1.9 

 

DESKRIPSI KEGIATAN PENGUMPULAN DATA 

MELALUI WAWANCARA 

 

Nomor Catatan Lapangan :  07/W/16-IV/2019 

Hari/Tanggal Wawancara  :  Selasa, 16 April 2019 

Lokasi Wawancara  :  KB Merak Ponorogo 

Waktu Wawancara  :  09.00-selesai 

Informan  :  Ibu Maria Kurniawati, S.Pd. 

Topik Wawancara :  Evaluasi Pembelajaran 

Sentra (BCCT) 

 

Peneliti  Evaluasi apa saja yang diterapkan di KB Merak 

Ponorogo? 

Informan  Evaluasi Program yang dilaksanakan di KB 

Merak Ponorogo dengan dinas terkait seperti 

dengan pengurus Yayasan Merak Ponorogo 

beserta guru dan karyawan Merak Ponorogo 

dilaksanakan setiap tahun dua kali yang 

membahas mengenai program pembelajaran, 

recana kegiatan kedepan dan administrasi 

pembelajaran maupun pembiayaan. Sedangkan 

evaluasi atau penilaian terhadap perkembangan 

anak dilakukan ketika pembelajaran 

berlangsung, di setiap kelas ada 2 guru. Satu 

guru sentra dan satu guru kelas yang 

menyampaikan materi pembelajaran pada hari 

itu. Ketika masuk pada pijakan saat main maka 

yang berperan adalah guru sentra, sedangkan 

guru yang lain membuat catatan terhadap 

perilaku atau  apa saja yang dapat dicapai anak 

selama kegiatan bermain. Jadi penilaian 

terhadap anak diamati secara langsung. 
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Peneliti  Bagaimana teknik evaluasi yang diterapkan di 

KB Merak Ponorogo? 

Informan  Teknik evaluasi sendiri yang digunakan berupa 

running record atau catatan harian, catatan 

anekdot, skala rating serta catatan hasil karya. 

Dari catatan-catatan tersebut guru dapat 

memberikan penilaian pada setiap aspek-aspek 

perkembangan anak. Penilaian tetap merujuk 

pada tujuan pembelajaran diawal, jika anak 

sudah mampu misalkan saja menebalkan huruf 

maka pada hari berikutnya guru memberikan 

materi dengan tingkat kesulitan lebih tinggi. 

Sedangkan pelaporan dari catatan tersebut 

dilakukan sekali diakhir bulan bersama 

orangtua peserta didik.  

Refleksi  

Di KB Merak Ponorogo evaluasi atau penilaian program 

yang dilakukan bersama dinas terkait dengan guru serta 

karyawan dilakukan setiap tahun 2 kali diakhir semester. 

Sedangkan penilaian terhadap kemajuan perkembangan 

anak dilakukan setiap hari melalui catatan harian, dan akan 

dibahas bersama orangtua disetiap akhir bulan. Sedangkan 

Teknik evaluasi yang digunakan berupa running record atau 

catatan harian, catatan anekdot, skala rating serta catatan 

hasil karya. 
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Lampiran 1.10 

 

DESKRIPSI KEGIATAN PENGUMPULAN DATA 

MELALUI WAWANCARA 

 

Nomor Catatan Lapangan :  08/W/23-IV/2019 

Hari/Tanggal Wawancara  :  Selasa, 23 April 2019 

Lokasi Wawancara  :  KB Merak Ponorogo 

Waktu Wawancara  :  09.00-selesai 

Informan  :  Ibu Maria Kurniawati, S.Pd. 

Topik Wawancara :  Tindak lanjut dari kegiatan 

evaluasi  

 

Peneliti  Bagaimana tindak lanjut dari kegiatan evaluasi 

tersebut? 

Informan  Jadi tindak lanjut dari penilaian yang dilakukan 

guru, setiap anak mempunyai catatan dalam 

bentuk buku harian, lembar evaluasi dan hasil 

karya anak dan  disampaikan kepada wali murid 

setiap satu bulan sekali, biasanya di minggu 

terakhir. Lembar evaluasi berisi penilaian 

terhadap aspek-aspek perkembangan anak. 

Setelah semua disampaikan, lalu guru dan wali 

murid saling bekerjasama. Sehingga setiap 

perkembangan anak dapat dikawal agar 

berkembang secara optimal. Dalam pertemuan 

ini, juga membahas mengenai parenting cara-

cara pengasuhan anak biasanya tutornya Bu 

Maria selaku kepala sekolah terkadang pula 

mendatangkan tutor dari luar. Jadi dalam 

pertemuan ini diharapkan dapat menjembatani 

antara pendidikan disekolah dan dilingkup 

keluarga sehingga bisa optimal. Jika dirasa 

kondisi perkembangan anak belum baik, guru 
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perlu melakukan kunjungan rumah untuk 

melihat lebih jelas bagaimana pola pengasuhan 

anak ketika dirumah dan memberikan solusi 

terhadap permasalahan yang dihadapi anak, 

kemudian bekerjasama dengan pihak-pihak 

terkait seperti puskesmas atau rumah sakit jika 

memang dirasa perlu bantuan dengan pihak 

tersebut. 

Peneliti  Apa manfaat yang diperoleh anak setelah 

mengikuti pembelajaran sentra? 

Informan  Melalui pembelajaran sentra yang diterapkan di 

KB Merak Ponorogo ini banyak memberikan 

manfaat bagi anak, mereka tentunya lebih aktif 

dan kreatif karena pembelajaran disetting untuk 

memberikan lingkungan yang nyaman untuk 

bermain, bereksplorasi sehingga mereka akan 

menemukan hal menarik melalui pengalamannya 

sendiri. Anak menjadi lebih mandiri karena anak 

diarahkan untuk melaksanakan tugasnya sendiri. 

Refleksi  

Setiap anak mempunyai catatan dalam bentuk buku harian, 

lembar evaluasi dan hasil karya anak dan  disampaikan 

kepada wali murid setiap satu bulan sekali, biasanya di 

minggu terakhir. Jika dirasa kondisi perkembangan anak 

belum baik, guru perlu melakukan kunjungan rumah untuk 

melihat lebih jelas bagaimana pola pengasuhan anak ketika 

dirumah serta bekerjasama dengan pihak-pihak terkait 

seperti puskesmas atau rumah sakit jika memang dirasa 

perlu bantuan dengan pihak tersebut. Sedangkan manfaat 

mereka tentunya lebih aktif dan kreatif karena pembelajaran 

disetting untuk memberikan lingkungan yang nyaman untuk 

bermain, bereksplorasi sehingga mereka akan menemukan 

hal menarik melalui pengalamannya sendiri.  
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Lampiran 2.1 

 

JADWAL OBSERVASI 

 

No Hari / 

Tanggal 

Tempat  Waktu  Kegiatan yang di 

observasi 

Nomor 

Observasi 

1 Kamis, 7 

Maret 2019 

Kelas Matahari 

(usia 4-5 tahun) 

08.00-

selesai 

Pelaksanaan pembelajaran 

sentra (Pijakan 

Lingkungan Main) 

 

2 Kamis, 7 

Maret 2019 

Kelas Matahari 

(usia 4-5 tahun) 

08.00-

selesai 

Pelaksanaan pembelajaran 

sentra (Pijakan Sebelum 

Main) 

 

3 Kamis, 7 

Maret 2019 

Kelas Matahari 

(usia 4-5 tahun) 

08.00-

selesai 

Pelaksanaan pembelajaran 

sentra (Pijakan Selama 

Main) 

 

4 Kamis, 7 

Maret 2019 

Kelas Matahari 

(usia 4-5 tahun) 

08.00-

selesai 

Pelaksanaan pembelajaran 

sentra (Pijakan Sesudah 

Main) 

 

 

  

1
9
6
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Lampiran 2.2  

 

DESKRIPSI KEGIATAN PENGUMPULAN DATA  

MELALUI OBSERVASI  

 

Nomor Catatan Lapangan  :  01/O/7-III/2019 

Hari/Tanggal Pengamatan  :  Kamis, 21 Maret 2019 

Lokasi Pengamatan  :  KB Merak Ponorogo (kelas 

Matahari / usia 4-5 tahun) 

Waktu Pengamatan  :  07.30 – selesai 

Dideskripsikan pukul  :  09.00 

Kegiatan yang diobservasi  :  Sentra Olah Tubuh pada 

Pijakan Lingkungan Main  

 

Deskripsi Hasil Observasi 

Pada hari itu Kamis 21 Maret 2019 saya datang ke KB 

Merak Ponorogo untuk melakukan penelitian. Ketika itu 

menunjukkan pukul 07.30 WIB. Saya datang langsung 

menemui Kepala Sekolah untuk meminta izin melakukan 

observasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran 

sentra di KB Merak Ponorogo. Pukul 07.30 anak-anak mulai 

berdatangan dengan diantar oleh orangtuanya. Guru yang 

bertugas piket pada hari itu mulai menyambut kedatangan 

anak. Selang beberapa saat saya memasuki kelas Matahari 

(usia 4-5 tahun) untuk mengamati proses pembelajaran di 

kelas tersebut. Di kelas tersebut diampu oleh 2 orang guru 

yaitu Bu Elsa selaku guru kelas dan Pak Heru selaku guru 

sentra. Sebelum anak-anak masuk ke kelas saya mengamati 

guru menata tempat kebetulan saat itu sentra olah tubuh 

yang dilaksanakan di halaman sekolah. Mulai dari menyapu 

halaman dan menyiapkan alat bermain yang akan digunakan 

inilah yang disebut pijakan lingkungan main.  
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Refleksi  

Pada pijakan lingkungan main ini yang bertugas adalah guru 

untuk mempersiapkan segala keperluan yang digunakan 

dalam pelaksanaan pembelajaran. Pada sentra olah tubuh ini 

maka pelaksanaan pembelajaran dilakukan di halaman 

sekolah.  
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Lampiran 2.3 

DESKRIPSI KEGIATAN PENGUMPULAN DATA  

MELALUI OBSERVASI  

 

Nomor Catatan Lapangan  :  02 /O/7-III/2019 

Hari/Tanggal Pengamatan  :  Kamis, 21 Maret  

Lokasi Pengamatan  :  KB Merak Ponorogo (kelas 

Matahari / usia 4-5 tahun) 

Waktu Pengamatan  :  07.30 – selesai 

Dideskripsikan pukul  :  10.00 

Kegiatan yang diobservasi  : Sentra Olah Tubuh pada 

Pijakan Sebelum Main  

 

Deskripsi Hasil Observasi  

Pada hari itu Kamis 21 Maret 2019 saya datang ke KB 

Merak Ponorogo untuk melakukan penelitian tentang 

pelaksanaan pembelajaran sentra. Saya datang ke kelas 

Matahari untuk melakukan observasi mengenai pijakan 

sebelum main di kelas Matahari. Kebetulan pada hari itu 

tema pembelajarannya adalah teknologi sederhana subtema 

teknologi transportasi yang membahas mengenai asal-usul 

pesawat terbang. Sebelum pembelajaran di mulai anak-anak 

beserta guru duduk melingkar sambil berdoa dan bernyanyi. 

Waktu itu bu Elsa membacakan buku cerita mengenai 

seorang tokoh muslim bernama Abbas Ibnu Firnas penemu 

pesawat terbang. Setelah bu Elsa selesai membacakan buku 

cerita, beliau menujukkan gambar pesawat terbang, becak, 

delman dan lainnya untuk membedakan antara transportasi 

modern dan tradisional. Sebagian dari mereka langsung 

menyahut menceritakan apa yang mereka ketahui tentang 

alat transportasi ada pula yang menirukan pesawat terbang. 

Setelah materi yang disampaikan cukup. Pak Heru membuat 

peraturan permainan bersama anak-anak yang harus 

disepakati oleh anak-anak ketika bermain nanti.  



200 
 

 

Refleksi  

Pada pijakan sebelum main ini untuk membekali 

pengetahuan anak dengan berbagai macam informasi sesuai 

materi pembelajaran dan tema yang telah ditentukan. 

Peraturan permainan dilimpahkan kepada anak agar mereka 

terbiasa memutuskan persoalan dan mentatati aturan yang 

telah disepakati. Hal tersebut untuk melatih kemandirian 

anak dalam hal mentaati peraturan dan tanggungjawab 

terhadap aturan serta konsekuensi yang didapat dari aturan 

tersebut.  
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Lampiran 2.4 

 

DESKRIPSI KEGIATAN PENGUMPULAN DATA  

MELALUI OBSERVASI  

 

Nomor Catatan Lapangan  :  03/O/7-III/2019 

Hari/Tanggal Pengamatan  :  Kamis, 21 Maret  

Lokasi Pengamatan  :  KB Merak Ponorogo (kelas 

Matahari / usia 4-5 tahun) 

Waktu Pengamatan  :  07.30 – selesai 

Dideskripsikan pukul  :  10.00 

Kegiatan yang diobservasi  :  Sentra Olah Tubuh pada 

Pijakan Sesudah Main 

Deskripsi Hasil Observasi  

Pada hari itu Kamis 21 Maret 2019 saya datang ke KB 

Merak Ponorogo untuk melakukan penelitian tentang 

pelaksanaan pembelajaran sentra. Saya datang ke kelas 

Matahari untuk melakukan observasi mengenai pijakan 

sesudah main di kelas Matahari. Pada pijakan ini sebelum 

masuk kelas anak-anak diminta untuk membantu guru 

membereskan alat permainan dan mebersihkan tempat yang 

telah digunakan kemudian dipersilahkan untuk mencuci 

tangan, minum dan istirahat beberapa saat kemudian 

kembali ke kelas. Anak-anak kembali dudu melingkar dan 

bu Elsa mengulas kembali mengenai pembelajaran pada hari 

itu, anak-anak saling menyahut. Sebelum pulang bu Elsa 

memberikan nasihat-nasihat bijak pada anak serta 

memberikan tugas dirumah berkaitan dengan hal-hal yang 

dapat meningkatkan kemandirian anak seperti menata baju 

sendiri, membereskan mainan, merapikan alat tulis dan lain 

sebagainya.  

Refleksi  

Pada pijakan sesudah main ini untuk menguatkan kembali 

materi yang telah disampaikan serta memberikan 
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nasihat/pesan bijak pada anak agar mereka memahami apa 

yang dilarang dan diperbolehkan. Pemberian tugas dirumah 

untuk melatih tanggungjawab anak serta meningkatkan 

kemandirian, karena biasanya tugas di rumah selain belajar 

juga berupa hal-hal mendasar  yang perlu dikembangkan 

untuk menolong diri anak sendiri.  
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Lampiran 2.5 

 

DESKRIPSI KEGIATAN PENGUMPULAN DATA  

MELALUI OBSERVASI  

 

Nomor Catatan Lapangan  :  04/O/7-III/2019 

Hari/Tanggal Pengamatan  :  Kamis, 21 Maret  

Lokasi Pengamatan  :  KB Merak Ponorogo (kelas 

Matahari / usia 4-5 tahun) 

Waktu Pengamatan  :  07.30 – selesai 

Dideskripsikan pukul  :  10.00 

Kegiatan yang diobservasi  :  Sentra Olah Tubuh pada 

Pijakan Selama Main 
 

Deskripsi Hasil Observasi 

Pada hari itu Kamis 21 Maret 2019 saya datang ke KB 

Merak Ponorogo untuk melakukan penelitian tentang 

pelaksanaan pembelajaran sentra. Saya datang ke kelas 

Matahari untuk melakukan observasi mengenai pijakan 

selama main di kelas Matahari. Kebetulan pada hari itu 

temanya sentra olah tubuh yang diampu oleh Pak Heru 

selaku guru sentra, sedangkan Bu Elsa membantu 

mengkondisikan anak serta mencatat hasil perkembangan 

dan kemampuan anak sebagai penilaian. Pelaksanaan 

pembelajaran dilakukan di halaman sekolah KB Merak 

Ponorogo, kegiatan bermain yang dilakukan diantaranya 

adalah engkling, menangkap bola, melempar bola, berjalan 

di papan titian, berjalan dengan engrang batok, naik di 

jaring laba-laba, naik di bola dunia. Kegiatan tersebut selain 

mengembangkan fisik-motorik anak juga dapat 

meningkatkan kemandirian anak. Beberapa anak terlihat 

aktif saat pembelajaran mereka mampu melakukan sendiri 

apa yang telah ditugaskan oleh guru, namun ada juga anak 

yang masih membutuhkan bantuan dari guru seperti ketika 
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naik papan titian masih berpegangan tangan.  

 Refleksi  

Dengan dilaksanakannya sentra olah tubuh di KB Merak 

Ponorogo selain mengembangkan fisik-motorik anak juga 

memberikan dampak yang positif  untuk meningkatkan 

kemandirian, anak menjadi percaya diri, mampu 

mengembangkan diri sesuai minatnya dan mereka terbiasa 

melakukan tugasnya sendiri.  
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Lampiran 3.1 

JADWAL DOKUMENTASI 

 

No Hari / 

Tanggal 

Waktu  Tempat  Hasil Dokumentasi  Nomor 

Dokumentasi 

1 Senin, 4 Maret 

2019 

09.00-selesai Kantor Guru KB 

Merak Ponorogo 

Profil KB Merak 

Ponorogo 

01/D/4-III/2019 

2 Senin, 4 Maret 

2019 

09.00-selesai Kantor Guru KB 

Merak Ponorogo 

Sejarah Berdirinya 

KB Merak Ponorogo 

02/D/4-III/2019 

3 Senin, 4 Maret 

2019 

09.00-selesai Kantor Guru KB 

Merak Ponorogo 

Visi, Misi dan Tujuan 

KB Merak Ponorogo 

03/D/4-III/2019 

4 Senin, 4 Maret 

2019 

09.00-selesai Kantor Guru KB 

Merak Ponorogo 

Letak Geografis KB 

Merak Ponorogo 

04/D/4-III/2019 

5 Senin, 4 Maret 

2019 

09.00-selesai Kantor Guru KB 

Merak Ponorogo 

Struktur Organisasi 

KB Merak Ponorogo 

05/D/4-III/2019 

6 Senin, 11 

Maret 2019 

09.00-selesai Kantor Guru KB 

Merak Ponorogo 

Keadaan Guru dan 

Siswa KB Merak 

Ponorogo 

06/D/11-III/2019 

7 Senin, 11 

Maret 2019 

09.00-selesai Kantor Guru KB 

Merak Ponorogo 

Sarana dan Prasarana 

KB Merak Ponorogo 

07/D/11-III/2019 

2
0
5
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8 Senin, 18 

Maret 2019 

09.00-selesai Ruang Kelas 

Galaxy Orion 

Pelaksanaan Model 

Pembelajaran Sentra 

(Sentra Persiapan) 

08/D/18-III/2019 

9 Senin, 25 

Maret 2019 

09.00-selesai Ruang Kelas 

Galaxy 

Andromeda 

Pelaksanaan Model 

Pembelajaran Sentra 

(Sentra Balok) 

9/D/25-III/2019 

10 Senin, 01 

April 2019 

09.00-selesai Halaman Sekolah 

KB Merak 

Ponorogo 

Pelaksanaan Model 

Pembelajaran Sentra 

(Sentra Bahan Alam) 

10/D/01-IV/2019 

 

11 Senin,  08 

April 2019 

09.00-selesai ruang kelas Galaxy 

Orion 

Pelaksanaan Model 

Pembelajaran Sentra 

(Sentra Memasak) 

11/D/08-IV/2019 

12 Senin,  15 

April 2019 

09.00-selesai ruang kelas Galaxy 

Orion 

Pelaksanaan Model 

Pembelajaran Sentra 

(Sentra Seni dan 

Kreativitas) 

12/D/15-IV/2019 

13 Senin,  22 

April 2019 

09.00-selesai ruang kelas 

Matahari 

Pelaksanaan Model 

Pembelajaran Sentra 

(Sentra Main Peran 

Makro dan Mikro) 

13/D/22-IV/2019 

 

 2
0
6
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14 Senin,  29 

April 2019 

09.00-selesai Aula KB Merak 

Ponorogo 

Pelaksanaan Model 

Pembelajaran Sentra 

(Sentra Imtaq) 

14/D/29-IV/2019 

15 Senin, 05 Mei 

2019 

09.00-selesai Halaman KB 

Merak Ponorogo 

Pelaksanaan Model 

Pembelajaran Sentra 

(Sentra Olah Tubuh) 

15/D/05-V/2019 

17 Senin,  29 

April 2019 

09.00-selesai Di rumah Jendra 

(Diperoleh dari 

wali murid) 

Kegiatan anak ketika 

dirumah (menata 

mainan) 

16/D/29-IV/2019 

 

  

 

2
0
7
 



 

 

Lampiran 3.2  

 

DESKRIPSI KEGIATAN PENGUMPULAN DATA  

MELALUI DOKUMENTASI  

Nomor Catatan Lapangan  :  01/D/4-III/2019 

Jenis Dokumen :  Data tertulis 

Judul Dokumen  :  Profil KB Merak Ponorogo 

Dokumen ditemukan hari/tanggal: Senin, 4 Maret 2019 

Dokumen ditemukan pukul  :  09.00-selesai 

Dokumen ditemukan di : Kantor Guru KB Merak 

Ponorogo 

Bukti  

Dokumentasi 

 

Nama Sekolah       : Kelompok Bermain 

Merak  Ponorogo 

Nomor Statistik Sekolah : - 

Alamat       :  

a. Jalan                 : Jl. Aloon-Aloon 

Utara no. 9 

b. Desa/Kelurahan  : Ponorogo 

c. Kecamatan    : Ponorogo  

d. Kabupaten      : Ponorogo 

e. Provinsi      : Jawa Timur  

f. Kode Pos      : 63413 

g. Telepon     : (0352) 485 527 

h. E-mail      : 

paudmerak.ponorogo@gmail.com 

i. Mulai Operasional Tahun  : 2015 

j. Tahun Berdiri    : 1989 

k. Luas Tanah     : 40,5 x 18,55 = 

751,275 m
2
 

l. Luas Bangunan  : 341 m
2
 

m. Status Tanah    : Pinjam 

n. Status Bangunan : Pinjam 

o. Status Akreditasi: B 
 

mailto:paudmerak.ponorogo@gmail.com


 

 
 

Refleksi  KB Merak Ponorogo merupakan salah satu 

lembaga pendidikan yang terletak di kompleks 

kantor bupati Ponorogo. Lembaga pendidikan ini 

berdiri diatas tanah milik pemerintah kabupaten 

Ponorogo yang bertujuan untuk meningkatkan 

kualitas pendidikan masyarakat sekitar.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 3.3 

 

DESKRIPSI KEGIATAN PENGUMPULAN DATA  

MELALUI DOKUMENTASI  

 

Nomor Catatan Lapangan  :  02/D/4-III/2019 

Jenis Dokumen :  Data tertulis 

Judul Dokumen  :  Sejarah Berdirinya 

KB Merak Ponorogo 

Dokumen ditemukan hari/tanggal :  Senin, 4 Maret 2019 

Dokumen ditemukan pukul  :  09.00-selesai 

Dokumen ditemukan di :  Kantor Guru KB 

Merak Ponorogo 

Bukti 

Dokumentasi 

Kelompok Bermain Merak didirikan pada 

tahun 2006 dibawah naungan PKK 

Kabupaten Ponorogo yang bekerja sama 

dengan Plan Indonesia. Ibu Etty Muhadi 

Suyono yang saat itu tercatat sebagai Ibu 

Bupati merasa perlu diselenggarakannya 

satuan pendidikan di 6 titik dikawasan 

Kabupaten Ponorogo sebagai percontohan 

layanan pendidikan anak usia dini yang 

sesuai dengan tahap pertumbuhan dan 

perkembangan anak usia dini. 

Tujuan didirikannya Kelompok Bermain  

Merak ini adalah untuk membantu 

pemerintah dalam program pembangunan 

khususnya dalam Pendidikan Anak Usia 

Dini. Sesuai dengan perkembangannya, saat 

ini Kelompok Bermain Merak bekerja sama 

dengan lintas sektoral : Dinas Pendidikan, 

Dinas Kesehatan, Dinas KBKS, IGTK-

PGRI, Kantor Penmas, dan tokoh 

masyarakat. 



 

 
 

Pada tahun 2010 salah satu bentukan Plan 

Indonesia dan PKK Kabupaten Ponorogo 

yaitu Kelompok Bermain Merak 

mengajukan perizinan ke dinas kabupaten. 

Surat izin operasional dari Dinas Kabupaten 

Ponorogo dengan nomor 

421.9/1306/405.08/2010 tercantum mulai 

berlaku tanggal 01 Maret 2010. 

Selanjutnya yayasan beserta lembaga 

sekolah Merak terus berbenah dan 

mengembangkan diri dengan mengikuti 

pelatihan dan belajar mendiri. Untuk model 

pembelajaran menerapkan model sentra 

(BCCT) dari awal berdiri hingga kini. Pada 

tahun 2011 kami menambah program 

layanan dengan menerima anak usia 4-6 

tahun. Lembaga telah menempuh program 

akreditasi pada tahun 2018 lalu dan 

memperoleh nilai B. Saat ini lembaga 

sedang mengajukan izin program pada 

layanan yang lebih luas. 

Refleksi  Kelompok Bermain Merak didirikan pada 

tahun 2006 dibawah naungan PKK 

Kabupaten Ponorogo yang bekerja sama 

dengan Plan Indonesia. Ibu Etty Muhadi 

Suyono yang saat itu tercatat sebagai Ibu 

Bupati merasa perlu diselenggarakannya 

satuan pendidikan di 6 titik dikawasan 

Kabupaten Ponorogo sebagai percontohan 

layanan pendidikan anak usia dini yang 

sesuai dengan tahap pertumbuhan dan 

perkembangan anak usia dini. 

Lampiran 3.4 

 



 

 

DESKRIPSI KEGIATAN PENGUMPULAN DATA  

MELALUI DOKUMENTASI  

 

Nomor Catatan Lapangan  :  03/D/4-III/2019 

Jenis Dokumen :  Data tertulis 

Judul Dokumen  :  Visi, Misi dan Tujuan 

KB Merak Ponorogo  

Dokumen ditemukan hari/tanggal :  Senin, 4 Maret 2019 

Dokumen ditemukan pukul  :  09.00-selesai 

Dokumen ditemukan di :  Kantor Guru KB 

Merak Ponorogo 

 

Bukti 

Dokumentasi 

a. Visi Sekolah 

“Menciptakan lingkungan bermain 

yang dapat mengembangkan potensi 

anak secara optimal dan menyeluruh 

serta terlayani haknya secara Inklusif” 

b. Misi Sekolah 

1. Memberikan layanan Pendidikan 

Anak UsiaDini yang berkualitas dan 

sesuai dengan pertumbuhan dan 

perkembangannya. 

2. Menggali, menemukan, 

mengembangkan dan mengasuh 

potensi, minat dan bakat anak. 

3. Memberikan hak kepada peserta 

didik untuk mencapai hasil akhir 

yang terbaik sehingga mampu 

melanjutkan pendidikan kejenjang 

yang lebih tinggi 

4. Menghormati, menghargai dan 

memberikan pelayanan yang baik, 

peduli dan integritas tinggi pada 

anak. 



 

 
 

5. Menjadi pelopor pengembangan 

Pelaksanaan Program Pendidikan 

Anak Usia Dini yang aman, nyaman 

dan menyenangkan bagi anak. 

6. Menjalin hubungan dengan orang 

tua, tidak hanya sebatas pelayanan 

yang diharapkan, namun juga 

mencakup dialog yang lengkap dan 

jujur, tanggapan positif atas saran 

dan kritik serta pertukaran 

informasi mengenai hal – hal yang 

berhubungan dengan Pendidikan 

Anak Usia Dini. 

c. Tujuan Kelompok Bermain Merak 

Ponorogo 

KB Merak adalah fasilitator bagi 

peserta didik untuk menjadi anak yang: 

1. Taat pada ajaran agama 

2. Sholih dan Sholihah 

3. Berfikir positif dan optimis 

4. Bekerja keras 

5. Jujur 

6. Disiplin 

7. Bertanggung jawab 

8. Mampu bekerja sama 

9. Suka menolong 

10. Kreatif 

11. Ramah dan rendah hati 

12. Pantang menyerah 

13. Menjadi pemimpin 

14. Menghormati dan menyayangi 

sesama 

15. Menjunjung tinggi nilai-nilai 

budaya bangsa. 



 

 

Refleksi Visi, misi dan tujuan dibuat oleh lembaga 

sekolah guna mencapai tujuan utama 

mencapai tujuan utama memberikan 

pendidikan kepada peserta didik KB 

Merak Ponorogo sebagai generasi penerus 

bangsa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

Lampiran 3.5 

 

DESKRIPSI KEGIATAN PENGUMPULAN DATA  

MELALUI DOKUMENTASI  

 

Nomor Catatan Lapangan  :  04/D/4-III/2019 

Jenis Dokumen :  Data tertulis 

Judul Dokumen  :  Letak Geografis KB 

Merak Ponorogo  

Dokumen ditemukan hari/tanggal :  Senin, 4 Maret 2019 

Dokumen ditemukan pukul  :  09.00-selesai 

Dokumen ditemukan di :  Kantor Guru KB 

Merak Ponorogo 

 

Bukti 

Dokumentasi  

Lembaga Pendidikan Kelompok Bermain 

(KB) Merak Ponorogo terletak di 

kompleks kantor Bupati Ponorogo. 

Namun, karena beberapa alasan KB 

Merak Ponorogo berpindah di jalan 

Prahasto no. 9 Kel. Surodikraman, Kec. 

Ponorogo, Kab. Ponorogo. Sebelah 

selatan berbatasan dengan rumah sakit 

Muslimat Ponorogo, sebelah timur 

berbatasan dengan rumah warga, sebelah 

barat berbatasan dengan kantor radio 

Yasmaga Ponorogo dan sebelah utara 

berbatasan dengan jalan raya. 

Refleksi  KB Merak Ponorogo terletak ditengah-

tengah lingkungan masyarakat kelurahan 

Surodikraman. Melihat data tentang letak 

geografis KB Merak Ponorogo sekolah 

ini terletak di tempat yang strategis.  

 

 



 

 

Lampiran 3.6 

 

DESKRIPSI KEGIATAN PENGUMPULAN DATA  

MELALUI DOKUMENTASI  

 

Nomor Catatan Lapangan  :  05/D/4-III/2019 

Jenis Dokumen :  Data tertulis 

Judul Dokumen  :  Struktur Organisasi 

KB Merak Ponorogo  

Dokumen ditemukan hari/tanggal :  Senin, 4 Maret 2019 

Dokumen ditemukan pukul  :  09.00-selesai 

Dokumen ditemukan di :  Kantor Guru KB 

Merak Ponorogo 

 

Bukti 

Dokumentasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRUKTUR ORGANISASI KB MERAK 

PONOROGO 

 

1 Penyelenggara   

 Tim Penggerak 

PKK Kab. 

Ponorogo 

: Sri Wahyuni Ipong 

Muchlissoni, S.Sos 

 Pokja II TP PKK 

Kab. Ponorogo 

: Addin 

Andhanawarih, 

S.Sos. M.M 

2 Dewan Sekolah  : Drs.H. Syamsul 

Giatno, M.Pd 

3 Komite : drg. Atika 

Daliandari 

4 Pengelola : Maria Kurniawati, 

S.S 

5 Ko.Bid. 

Keuangan 

: Betty Sulistyana, 

S.Psi 

6 Ko.Bid. Humas 

dan Tata Usaha 

: Meyla Zukhrufi, 

S.Pd 

7 Ko.Bid. : Moch. Thalib Aziz, 



 

 
 

Kurikulum TK S.Pd 

8 Ko.Bid. 

Kurikulum PG 

:  Elsa Dwi Pramesti 

S.Pd 

9 Ko.Bid. 

Kesiswaan 

: Heru Purnomo, 

S.Pd.I 

10 Ko.Bid. Sarana 

dan Prasarana 

TK 

: Agustina Dwi 

Mardika, S.Pd 

11 Ko.Bid. Sarana 

dan Prasarana 

PG 

: Sofa Gayung 

Cendani, S.Pd 

12 Ko.Bid. 

Perpustakaan 

: Dyah sulistyowati, 

Amd 

13 Tenaga 

Administrasi 

:  Agus Dwiyanto 

14 Penjaga Sekolah : Mujiono 
 

Refleksi  Bahwasanya KB Merak Ponorogo merupakan 

salah satu yayasan dibawah naungan PKK 

Kabupaten Ponorogo, yang diketuai oleh Ibu 

Bupati Ponorogo yakni Ibu Sri Wahyuni. 

Sedangkan Kepala KB Merak yaitu Ibu Maria 

Kurniawati, bidang-bidang dibawahnya dipegang 

oleh guru dan karyawan KB Merak Ponorogo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 3.7 

 

DESKRIPSI KEGIATAN PENGUMPULAN DATA  

MELALUI DOKUMENTASI  

 

Nomor Catatan Lapangan   : 06/D/11-III/2019 

Jenis Dokumen   : Data tertulis 

Judul Dokumen    : Keadaan Guru dan 

Siswa KB Merak Ponorogo  

Dokumen ditemukan hari/tanggal : Senin, 11 Maret 2019 

Dokumen ditemukan pukul   : 09.00-selesai 

Dokumen ditemukan di   : Kantor Guru KB 

Merak Ponorogo 

Bukti 

Dokumentasi 

Keadaan Guru KB Merak Ponorogo 

Status Guru Jumlah 

Kepala Sekolah  1 orang 

Guru kelas Bintang (usia 2-3 

tahun) 

1 orang 

Guru kelas Bulan (usia 3-4 

tahun) 

2 orang 

Guru kelas Matahari (usia 4-5 

tahun) 

2 orang 

Guru kelas Orion-Bimasakti 

(usia 5-6 tahun) 

2 orang 

Guru kelas Andromeda (usia 

5-6 tahun) 

2 orang 

Jumlah 10 orang 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Keadaan Siswa KB Merak Ponorogo  

Kelas Laki-

laki 

Perempuan Jml  

Bintang 

(usia 2-3 

tahun) 

Bulan (usia 

3-4 tahun) 

Matahari 

(usia 4-5 

tahun) 

Orion-

Bimasakti 

(usia 5-6 

tahun) 

Andromeda 

(usia 5-6 

tahun) 

2 

anak 

2 

anak 

6 

anak 

3 

anak 

2 

anak 

2 anak 

3 anak 

1 anak 

3 anak 

3 anak 

4 

5 

7 

6 

5 

Jumlah 15 

anak 

12 anak 27 

 

Refleksi  

 

Guru yang ada di KB Merak Ponorogo ini 

sudah mempunyai gelar S1. Maka dari itu 

sudah tidak diragukan lagi kemampuan para 

guru dalam mengemban amanah untuk 

mendidik dan membimbing siswa-siswi di 

KB Merak Ponorogo ini. Sedangkan keadaan 

siswa di KB Merak Ponorogo ini karena 

letaknya ditengah kota kebanyakan berasal 

dari daerah kota pula.   

 

 

Lampiran 3.8 

 

DESKRIPSI KEGIATAN PENGUMPULAN DATA  



 

 

MELALUI DOKUMENTASI  

 

Nomor Catatan Lapangan  :  07/D/11-III/2019 

Jenis Dokumen :  Data tertulis 

Judul Dokumen  :  Sarana dan Prasarana 

KB Merak Ponorogo  

Dokumen ditemukan hari/tanggal :  Senin, 11 Maret 2019 

Dokumen ditemukan pukul  :  09.00-selesai 

Dokumen ditemukan di :  Kantor Guru KB 

Merak Ponorogo 

 

Bukti 

Dokumentasi 
Sarana dan Prasarana KB Merak 

Ponorogo 

No Prasarana 

pendidikan 

Jumlah 

1.  Status pemilikan 

tanah  

Pinjam dinas 

pendidikan 

1 Luas tanah  40,5 m x 18,55 

m 

2 Luas bangunan  3,5 m x 36 m 

3 Luas halaman 

bermain 

13 m x 36 m 

4 Jumlah kelas  5 ruang 

5 Jumlah ruang 

bermain 

1 ruang 

6 Jumlah ruang 

kantor  

1 ruang 

7 Jumlah ruang 

kantor 

1 ruang 

8 Jumlah ruang 

makan 

1 ruang 

9 Jumlah ruang 

perpustakaan  

1 ruang 

10 Jumlah ruang 4 ruang 



 

 
 

serbaguna  

 

No  Sarana Pendidikan Jumlah  

1 Jumlah bangku  20 

2 Jumlah alat permainan 

dalam  

60 set 

3 Jumlah alat permainan 

luar 

7 set 

4 Jumlah alat peraga 60 set 
 

Refleksi  Sarana dan Prasarana yang ada di KB 

Merak Ponorogo sudah cukup memadai. 

Dengan adanya sarana dan prsarana yang 

memadai akan membantu lancarnya proses 

pembelajaran disekolah.   

 

  



 

 

Lampiran 3.9 

 

DESKRIPSI KEGIATAN PENGUMPULAN DATA  

MELALUI DOKUMENTASI  

 

Nomor Catatan Lapangan  :  08/D/18-III/2019 

Jenis Dokumen :  Foto Dokumentasi 

Judul Dokumen  :  Pelaksanaan Model 

Pembelajaran Sentra 

(Sentra Persiapan) 

Dokumen ditemukan hari/tanggal :  Senin,  18 Maret 2019 

Dokumen ditemukan pukul  :  09.00-selesai 

Dokumen ditemukan di :  ruang kelas Galaxy 

Orion 

 

Bukti 

Dokumentasi 

 
Deskripsi  Sentra persiapan merupakan kegiata main 

untuk mengenalkan anak pada tulisan, 

huruf dan berhitung. Kegiatan sentra 

persiapan ini cenderung untuk 

mengembangkan kemampuan kognitif 

untuk mempersiapkan anak memasuki 

sekolah dasar. Pada kegiatan ini anak-anak 

terlihat sedang menulis. 

 

 

 

 



 

 
 

Lampiran 3.10 

 

DESKRIPSI KEGIATAN PENGUMPULAN DATA  

MELALUI DOKUMENTASI  

 

Nomor Catatan Lapangan  :  9/D/25-III/2019 

Jenis Dokumen :  Foto Dokumentasi 

Judul Dokumen  :  Pelaksanaan Model 

Pembelajaran Sentra 

(Sentra Balok) 

Dokumen ditemukan hari/tanggal :  Senin, 25 Maret 2019 

Dokumen ditemukan pukul  :  09.00-selesai 

Dokumen ditemukan di :  Ruang Kelas Galaxy 

Andromeda 

 

Bukti 

Dokumentasi 

 

 

 
Refleksi  Pada pembelajaran menggunakan sentra balok 

dengan tema teknologi dan penemu. Dalam 

dokumentasi ini anak yang bernama Andro 

dan Jendra sedang memainkan pistol yang 

telah mereka buat dari kardus.  

 

Lampiran 3.11 



 

 

 

DESKRIPSI KEGIATAN PENGUMPULAN DATA  

MELALUI DOKUMENTASI  

 

Nomor Catatan Lapangan  :  10/D/01-IV/2019 

Jenis Dokumen :  Foto Dokumentasi 

Judul Dokumen : Pelaksanaan Model 

Pembelajaran Sentra 

(Sentra Bahan Alam) 

Dokumen ditemukan hari/tanggal :  Senin, 01 April 2019 

Dokumen ditemukan pukul  :  09.00-selesai 

Dokumen ditemukan di :  halaman sekolah KB 

Merak Ponorogo 

Bukti 

Dokumentasi 

 

 
 

 
 

Deskripsi  Sentra bahan alam merupakan pusat bermain 

anak untuk berinteraksi langsung ataupun 

menggunakan bahan-bahan yang berasal 

dari alam. Dalam dokumentasi tersebut 



 

 
 

terlihat anak-anak sedang bermain air yaitu 

Naya dan Della, sedangkan Axel dan Aira 

sedang bermain slime. Kegiatan main pada 

hari ini diantaranya yaitu menakar air dalam 

botol, membuat slime dari tepung kanji, 

bubur kertas, gelembung sabun, 

menuangkan air dalam plastik.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 3.12 

 



 

 

DESKRIPSI KEGIATAN PENGUMPULAN DATA  

MELALUI DOKUMENTASI  

 

Nomor Catatan Lapangan  :  11/D/08-IV/2019 

Jenis Dokumen :  Foto Dokumentasi 

Judul Dokumen  :  Pelaksanaan Model 

Pembelajaran Sentra 

(Sentra Memasak) 

Dokumen ditemukan hari/tanggal :  Senin,  08 April 2019 

Dokumen ditemukan pukul  :  09.00-selesai 

Dokumen ditemukan di :  ruang kelas Galaxy 

Orion 

Bukti 

Dokumentasi 

 

 
Deskripsi  Sentra memasak di KB Merak Ponorogo 

untuk melatih kepekaan panca indra 

sehingga anak dapat mengenal berbagai 

macam rasa dari makanan tersebut. 

Dibuktikan dengan dokumentasi anak-anak 

sedang terlibat dalam pembuatan makanan 

serta menikmati “Salad Buah dan Rujak 

Buah” 

 

Lampiran 3.13 

 



 

 
 

DESKRIPSI KEGIATAN PENGUMPULAN DATA  

MELALUI DOKUMENTASI  

 

Nomor Catatan Lapangan  :  12/D/15-IV/2019 

Jenis Dokumen :  Foto Dokumentasi 

Judul Dokumen  :  Pelaksanaan Model 

Pembelajaran Sentra 

(Sentra Seni dan 

Kreativitas) 

Dokumen ditemukan hari/tanggal :  Senin,  15 April 2019 

Dokumen ditemukan pukul  :  09.00-selesai 

Dokumen ditemukan di :  ruang kelas Galaxy 

Orion 

 

Bukti 

Dokumentasi 

 

 
Deskripsi  Sentra seni dan kreativitas di KB Merak 

Ponorogo merupakan kegiatan main yang 

memberikan kesempatan pada anak untuk 

mengekspresikan ide-idenya melalui karya 

seni baik berupa lukisan, gambar, 

bernyanyi, menari ataupun hasil karya. 

Dibuktikan dengan foto anak bernama Ara 

dan Jendra sedang menempel kolase. 

 

 

Lampiran 3.14 

 

DESKRIPSI KEGIATAN PENGUMPULAN DATA  



 

 

MELALUI DOKUMENTASI  

 

Nomor Catatan Lapangan  :  13/D/22-IV/2019 

Jenis Dokumen :  Foto Dokumentasi 

Judul Dokumen  :  Pelaksanaan Model 

Pembelajaran Sentra 

(Sentra Main Peran 

Makro dan Mikro) 

Dokumen ditemukan hari/tanggal : Senin,  22 April 2019 

Dokumen ditemukan pukul  :  09.00-selesai 

Dokumen ditemukan di :  ruang kelas Matahari 

Bukti 

Dokumentasi 

  
Refleksi  Sentra Main Peran Makro dan Main Peran 

Mikro yang diterapkan di KB Merak 

Ponorogo terkadang terjadi dalam satu 

sentra, seperti ketika sentra memasak dari 

anak sendiri ada yang bertindak sebagai 

koki, pedagang sayur dan pembeli. 

Dibuktikan dengan dokumentasi kegiatan 

dengan tema profesi, mereka ada yang 

bertugas sebagai penjual dan pembeli. 

 

Lampiran 3.15 

 

DESKRIPSI KEGIATAN PENGUMPULAN DATA  



 

 
 

MELALUI DOKUMENTASI  

 

Nomor Catatan Lapangan  :  14/D/29-IV/2019 

Jenis Dokumen :  Foto Dokumentasi 

Judul Dokumen  :  Pelaksanaan Model 

Pembelajaran Sentra 

(Sentra Imtaq) 

Dokumen ditemukan hari/tanggal :  Senin,  29 April 2019 

Dokumen ditemukan pukul  :  09.00-selesai 

Dokumen ditemukan di :  Aula KB Merak 

Ponorogo 

 

Bukti 

Dokumentasi 

 
Refleksi  Anak-anak didik di KB Merak Ponorogo 

sedang melaksanakan sholat dhuha 

berjamaah di Aula yang dibimbing oleh 

beberapa guru, seorang anak bernama 

Azzam sebagai imam sholat.  

 

 

 

 

 

Lampiran 3.16 

 

DESKRIPSI KEGIATAN PENGUMPULAN DATA  

MELALUI DOKUMENTASI  



 

 

 

Nomor Catatan Lapangan  :  15/D/06-V/2019 

Jenis Dokumen :  Foto Dokumentasi 

Judul Dokumen  :  Pelaksanaan Model 

Pembelajaran Sentra 

(Sentra Olah Tubuh) 

Dokumen ditemukan hari/tanggal :  Senin, 06 Mei 2019 

Dokumen ditemukan pukul  :  09.00-selesai 

Dokumen ditemukan di :  Halaman KB Merak 

Ponorogo 

 

Bukti 

Dokumentasi  

 

 
Refleksi  Sentra olah tubuh di KB Merak Ponorogo 

kegiatan yang sering dilakukan yaitu naik 

jaring laba-laba, naik papan titian, engrang 

batok dan lain-lain. 
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