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DAFTAR TERJEMAHAN 

 

 
No BAB Kutipan Halaman Terjemahan 

1 I Q.S An-Nur 

Ayat 61 

3 Tidak ada halangan bagi 

orang buta, tidak (pula) bagi 

orang pincang, tidak (pula) 

bagi orang sakit, dan tidak 

(pula) bagi dirimu sendiri, 

makan (bersama-sama 

mereka) dirumah kamu 

sendiri atau dirumah bapak-

bapakmu, dirumah ibu-

ibumu, dirumah saudara-

saudaramu yang laki-laki, di 

rumah saudaramu yang 

perempuan, dirumah 

saudara bapakmu yang laki-

laki, dirumah saudara 

bapakmu yang perempuan, 

dirumah saudara ibumu 

yang laki-laki, dirumah 

saudara ibumu yang 

perempuan, dirumah yang 

kamu miliki kuncinya atau 

dirumah kawan-kawanmu. 

Tidak ada halangan bagi 

kamu makan bersama-sama 

mereka atau sendirian. 

Maka apabila kamu 

memasuki (suatu rumah 

dari) rumah-rumah (ini) 

hendaklah kamu memberi 

salam kepada (penghuninya 

yang berarti memberi salam) 

kepada dirimu sendiri, 

salam yang ditetapkan dari 

sisi Allah, yang diberi 

berkat lagi baik. 

Demikianlah Allah 

menjelaskan ayat-

ayatnya(Nya) bagimu, agar 

kamu memahaminya. 
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PEDOMAN OBSERVASI 

PERAN GURU KELAS TERHADAP 

KEBERADAAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS 

DI TK. NEGERI PEMBINA BANJARMASIN TIMUR 

 

No. Variabel Kisi-kisi Sumber 

Data 

Metode 

Pengumpulan Data 

1. Peran Guru Kelas 

Terhadap Keberadaan 

Anak Berkebutuhan 

Khsuus di TK. Negeri 

Pembina Banjarmasin 

Timur yang meliputi: 

Peran guru kelas 

dalam perencanaan, 

pelaksanaan, evaluasi 

pembelajaran terhadap 

anak berkebutuhan 

khusus dan faktor 

pendukung serta 

faktor penghambat 

dalam memberikan 

bimbingan kepada 

anak berkebutuhan 

khusus. 

1. Perencanaan 

a. Kurikulum 

b. RPPH 

c. PPI 

2. Pelaksanaan 

a. Strategi 

b. Metode 

c. Media 

d. Pelaksanaan 

proses 

pembelajaran di 

kelas 

3. Evaluasi 

a. Penilaian 

4. Faktor pendukung 

dalam memberikan 

bimbingan kepada anak 

berkebutuhan khusus 

5. Faktor penghambat 

dalam memberikan 

bimbingan kepada anak 

berkebutuhan khusus 

 

 

 

Guru kelas Observasi 

Wawancara 

Dokumentasi 
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2.  Administrasi 1. Letak dan keadaan 

geografis TK. Negeri 

Pembina Banjarmasin 

Timur 

2. Profil dan sejarah 

singkat serta identitas 

lembaga TK. Negeri 

Pembina Banjarmasin 

Timur 

Kepala 

Sekolah dan 

Tata Usaha 

Observasi 

Wawancara 

Dokumentasi 

 

  



138 

 

PANDUAN WAWANCARA 

PERAN GURU KELAS TERHADAP KEBERADAAN  

ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS  

DI TK. NEGERI PEMBINA BANJARMASIN TIMUR 

 

No. Pertanyaan Deskripsi 

1. Perencanaan a. Kurikulum apa yang digunakan untuk anak berkebutuhan 

khusus di TK. Negeri Pembina Banjarmasin Timur? 

b. RPPH seperti apa yang digunakan untuk anak 

berkebutuhan khusus di TK. Negeri Pembina Banjarmasin 

Timur? 

c. Apakah ada layanan individual khusus untuk anak 

berkebutuhan khusus? 

d. Kegiatan apa saja yang diterapkan untuk anak 

berkebutuhan khusus? 

e. Berapa lama anak berkebutuhan khusus fokus dalam 

mengikuti pembelajaran di kelas? 

2. Pelaksanaan a. Strategi dan metode seperti apa yang digunakan di kelas 

selama proses belajar berlangsung? 

b. Media apa saja yang digunakan saat kegiatan/proses belajar 

di kelas? 

c. Apakah sekolah menyediakan terapi untuk anak 

berkebutuhan khusus? 

d. Bagaimana perkembangan anak berkebutuhan khusus di 

kelas? 

e. Ada berapa anak berkebutuhan khusus dan anak 

berkebutuhan khusus seperti apa yang ada di kelas? 

f. Saat proses pembelajaran berlangsung, apakah anak 

berkebutuhan khusus mengganggu teman dan dipisahkan 

dengan anak lainnya? 

g. Seperti apa respon anak berkebutuhan khusus ketika 

mengikuti proses belajar di kelas? 

h. Bagaimana karakteristik anak berkebutuhan khusus di TK. 

Negeri Pembina Banjarmasin Timur? 

i. Apakah TK. Negeri Pembina bekerjasama dengan pihak lain 

seperti pusksesmas dan lain-lain? 

j. Apakah kegiatan yang dilakukan di kelas berbeda setiap 

harinya? 

k. Berapa lama anak berkebutuhan khusus fokus saat mengikuti 

proses belajar di kelas? 
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3. Evaluasi a. Bagaimana proses penyusunan penilaian untuk anak 

berkebutuhan khusus di TK. Negeri Pembina Banjarmasin 

Timur? 

b. Apakah penilaian anak berkebutuhan khusus dengan anak 

pada umumnya sama? 

c. Bagaimana proses penilaian untuk anak berkebutuhan 

khusus? 

4. Faktor 

pendukung dan 

faktor 

penghambat 

a. Apa saja faktor pendukung dalam memberikan bimbingan 

kepada anak berkebutuhan khusus? 

b. Apa saja faktor penghambat dalam memberikan bimbingan 

kepada anak berkebutuhan khusus? 

5. Administrasi a. Bagaimana letak dan keadaan geografis serta sejarah singkat 

TK. Negeri Pembina Banjarmasin Timur? 

b. Apa visi dan misi TK. Negeri Pembina Banjarmasin Timur? 

c. Bagaimana struktur organisasi TK. Negeri Pembina 

Banjarmasin Timur? 

d. Fasilitas apa saja yang terdapat di TK. Negeri Pembina 

Banjarmasin Timur? 
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PANDUAN OBSERVASI 

PERAN GURU KELAS TERHADAP KEBERADAAN 

ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS 

DI TK. NEGERI PEMBINA BANJARMASIN TIMUR 

 

Hari/Tanggal :     Waktu  : 

Tempat  :     Sumber  : 

 

No. Objek Deskripsi 

1. Mengamati perencanaan pembelajaran yang meliputi 

Kurikulum, RPPH, dan PPI 

 

2. Mengamati pelaksanaan pembelajaran yang meliputi 

startegi, media, metode, dan proses pembelajaran di 

kelas 

 

3. Mengamati proses penilaian yang dilakukan oleh 

guru kelas 

 

4. Mengamati faktor pendukung dan penghambat guru 

dalam memberikan bimbingan kepada anak 

berkebutuhan khusus di kelas 
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PANDUAN DOKUMENTASI 

KEGIATAN PEMBELAJARAN DI KELAS 

TK. NEGERI PEMBINA BANJARMASIN TIMUR 

 

 

No. 

 

Komponen Dokumentasi 

Keterangan  

Deskripsi 
Ada Tidak 

1. RPPH (Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran Harian) 
  

2. PPI (Program Pembelajaran Individual)   

3. Administrasi   

4. APE (Alat Permainan Edukatif)   
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CATATAN WAWANCARA 

 

Kode Data  : CW 01 

Hari/Tanggal  : Rabu, 9 Juni 2021 

Waktu   : 09.00 WITA 

Tempat  : Ruang Kepala Sekolah TK. Negeri Pembina 

Sumber  : Ibu Murniati, S.Pd., M.A 

Pokok Pertanyaan : Sejarah dan Identitas Lembaga TK. Negeri Pembina 

Banjarmasin Timur 

 

No Pertanyaan Hasil Wawancara 

1 Letak dan keadaan geografis TK. 

Negeri Pembina Banjarmasin Timur 

Tk. Negeri Pembina Banjarmasin yang beralamat 

di Jl. Lingkar Dlam Utara RT. 5 RW. 01 

Kelurahan Benua Anyar Kecamatan Banjarmasin 

Tmur Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan 

Kode Pos 70237. TK. Negeri Pembina 

Banjarmasin Timur terletak berdekatan dengan 

SMPN 14 Banjarmasin dengan Nomor Statistik 

Sekolah (NSS) 0026371.20051 dengan status 

Negeri terakreditasi A. Bangunan sekolah terdiri 

atas 1 ruang kepala sekolah, 15 ruang kelas, 1 

ruang perpustakaan, 1 aula terbuka, 1 aula 

tertutup, 1 ruang tata usaha, 1 ruang UKS, 1 

gedung, 2 kamar mandi/WC guru perempuan, 1 

kamar mandi/WC siswa laki-laki, 1 kamar 

mandi/WC siswa perempuan, 5 tempat cuci 

tangan, 7 TPS. Sarana lainnya adalah area 

bermain di luar ruangan (outdoor) yang terletak 

di halaman depan. 

2 Bagaimana sejarah singkat 

berdirinya TK. Negeri Pembina 

Banjarmasin Timur? 

TK. Negeri Pembina pertama kali berdiri adalah 

di Kecamatan Banjarmasin Barat, disusul dengan 

TK. Negeri Pembina Kecamatan Banjarmasin 

Tengah, kemudia Tk. Negeri Pembina 

Banjarmasin Timur, setelah itu disusul TK. 

Negeri Pembina Kecamatan Banjarmasin Utara 

dan TK. Negeri Pembina Banjarmasin Selatan. 

TK. Negeri Pembina Banjarmasin Timur berdiri 

pada tahun 2007 di bawah naungan Dinas 

Pendidikan Kota Banjarmasin dengan status 

Negeri dengan Nomor SK 421/093-

05/Dipendik/2007 pada tanggal 23 maret 2007 

dengan status akreditasi pada tahun 2021 
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memiliki predikat A dengan NPSN 30312694. 

TK. Negeri Pembina Banjarmasin timur sudah 

berganti kepala sekolah sebanyak 5 kali. TK. 

Negeri Pembina Banjarmasin Timur telah 

melakukan 2 kali renovasi pada tahun 2020 

hingga tahun 2021 masih dalam tahap renovasi 

dibeberapa bangunan yang perlu diperbaiki. Di 

setiap Kecamatan terdapat TK. Pembina dan 

hanya TK. Negeri Pembina Banjarmasin Timur 

yang menerima anak berkebutuhan khusus 

dengan jumlah peserta didik dari anak pada 

umumnya dan anak berkebutuhan khusus 

mencapai lebih dari 200. Jenis pelayanan di TK. 

Negeri Pembina Banjarmasin Timur adalah TK, 

Kelompok Bermain, dan Tempat Penitipan Anak 

(TPA), dan kelas inklusi 

3 Apa visi misi dan tujuan TK. Negeri 

Pembina Banjarmasin Timur? 

Visi ‘’Terciptanya sistem pendidikan pra sekolah 

yang kondusif dalam rangkamengembangkan 

potensi anak sejak dini sesuai kemampuan dan 

tingkat perkembangannya’’. 

Misi : 

1. Mendidik manusia berakhlaq mulia, 

cakap, percaya diri sendiri, berguna 

bagi bangsa dan masyarakat yang adil 

dan makmur, membantu meletakkan 

dsar kea rah perkembangan, sikap, 

pengetahuan, keterampilan, daya pikir 

2. Mengembangkan potensi dan 

kemampuan fisik, intelektual, 

emosional, moral dan agama secara 

optimal 

3. Mengembangkan benih keimanan dan 

ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha 

Esa sedini mungkin dalam kepribadian 

anak. 

Tujuan: 

1. Membantu pemerintah dalam 

melaksanakan Pembangunan Nasional 

terutama dalam bidang Pendidikan. 

2. Membangun manusia Indonesia 

seutuhnya untuk mengaktualisasi 

potensi kemanusiaan secara optimal, 

baik dimensi afektif dan kognitif 

maupun psikokotorik. 

3. Mengembangkan kecakapan hidup 

anak. 

4. Sebagai wahana untuk meningkatkan 

perkembangan sosial dan emosi anak. 

5. Meningkatkan keterampilan dan 

kemampuan dsar seuai dengan 

perkembangan anak. 
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4 Bagaimana struktur organisasi di 

TK. Negeri Pembina Banjarmasin 

Timur? 

TK. Negeri Pembina Banjarmasin Timur 

memiliki 1 Pengawas Pembina, 1 kepala sekolah, 

13 guru kelas, 1 tenaga administrasi/tata usaha, 1 

operator sekolah/IT, 1 petugas kebersihan, dan 1 

petugas keamanan. 

5 Fasilitas apa saja yang terdapat di 

TK. Negeri Pembina Banjarmasin 

Timur? 

Fasilitas yang dimiliki oleh TK. Negeri Pembina 

Banjarmasin Timur yaitu ruang kepala sekolah, 

ruang tata usaha, ruang guru, ruang kelas, ruang 

UKS, ruang perpustakaan, gudang, ruang serba 

guna/aula, tempat cuci tangan, tempat sampah, 

kamar mandi/WC guru perempuan, kamar 

mandi/WC siswa perempuan, kamar mandi/WC 

siswa laki-laki. 

6 Permainan outdoor apa saja yang 

terdapat di TK. Negeri Pembina 

Banjarmasin Timur? 

Permainan yang terdapat di luar 

ruangan/halaman yaitu ayunan, jungkat-jungkit, 

perosotan, lorong, alat bergelantung, bola dunia 
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CATATAN WAWANCARA 

 

Kode Data  : CW 02 

Hari/Tanggal  : Kamis, 10 Juni 2021 

Waktu   : 09.00 WITA 

Tempat  : Ruang Kelas Kelompok A7 

Sumber  : Ibu Marwah, S.Pd 

Pokok Pertanyaan : Peran Guru Kelas Terhadap Keberadaan Anak 

Berkebutuhan Khusus 

 

No Pertanyaan Hasil Wawancara 

1 Bagaimana peran guru kelas terhadap keberadaan 

anak berkebutuhan khusus di sekolah? 

Peran guru kelas terhadap 

keberadaan anak berkebutuhan 

khusus di sekolah sangat penting 

karena anak berkebutuhan khusus 

berhak mendapatkan hak yang sama 

dengan anak pada umumnya dan 

berhak mendapatkan pendidikan 

yang sama, belajar bersama dengan 

anak pada umumnya di kelas yang 

sama tanpa perbedaan antar anak 

dan guru berperan dalam 

pengembangan potensi anak 

berkebutuhan khusus. 

2 Strategi dan metode seperti apa yang digunakan di 

TK. Negeri Pembina Banjarmasin Timur 

Strategi yang digunakan adalah 

pendekatan saintifik yang berpusat 

pada anak. Metode pembelajaran 

yang digunakan yaitu metode 

belajar sambil bermain untuk anak 

pada umumnya maupun untuk anak 

berkebutuhan  

khusus. 

3 Media apa saja yang digunakan saat pembelajaran 

di TK. Negeri Pembina Banjarmasin Timur 

Media yang digunakan untuk 

pembelajaran anak yaitu semua 

media yang dapat menstimulus 

perkembangan anak dalam hal 

motorik kasar dan motorik halus, 
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kognitif, bahasa, seni, sosial 

emosional, nilai moral dan agama. 

4 Bagaimana evaluasi untuk anak berkebutuhan 

khusus di TK. Negeri Pembina Banjarmasin 

Timur 

Evaluasi untuk anak berkebutuhan 

khusus dengan anak pada umumnya 

sama, namun penilaian untuk anak 

berkebutuhan khusus sedikit 

diturunkan dibandingkan dengan 

anak pada umumnya dan dinilai 

oleh guru kelas dari hasil observasi, 

catatan anekdot anak. 
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CATATAN WAWANCARA 

 

Kode Data  : CW 03 

Hari/Tanggal  : Senin, 14 Juni 2021 

Waktu   : 09.00 WITA 

Tempat  : Ruang Kelas Kelompok A7 

Sumber  : Ibu Marwah, S.Pd 

Pokok Pertanyaan : Kurikulum dan Kegiatan di TK. Negeri Pembina 

Banjarmasin Timur 

 

No Pertanyaan Hasil Wawancara 

1 Kurikulum seperti apa yang digunakan di TK. 

Negeri Pembina Banjarmasin Timur 

Kurikulum yang digunakan di TK. 

Negeri Pembina Banjarmasin 

Timur adalah kurikulum 2013 

yang dimodifikasi sesuai dengan 

kondisi/kebutuhan anak untuk 

membantu proses penilaian guru 

kelas. 

2 Ada berapa anak berkebutuhan khusus di TK. 

Negeri Pembina Banjarmasin Timur dan jenis anak 

berkebutuhan khusus seperti apa? 

Anak berkebutuhan khusus di TK. 

Negeri Pembina Banjarmasin 

Timur berjumlah 7 anak untuk 

tahun 2021, 3 anak di kelompok B 

dan 4 anak di kelompok A dengan 

jenis anak autis, hiperaktif dan 

speech delay yang memiliki 

hambatan ringan. 



148 

 

3 Ketika pembelajaran sedang berlangsung, apakah 

anak berkebutuhan khusus mengganggu temannya? 

Untuk 4 anak berkebutuhan khusus 

di kelompok A tidak ada yang 

mengganggu temannya ketika 

proses pembelajaran sedang 

berlangsung, anak berkebutuhan 

khusus lebih suka menyendiri dan 

asik dengan dunianya sendiri, 

untuk anak hiperaktif tidak bisa 

diam dan berlari-lari, melompat 

dan naik ke atas meja namun tidak 

mengganggu temannya. 

4 Berapa lama fokus anak berkebutuhan khusus 

ketika mengikuti kegiatan pembelajaran? 

Fokus anak berkebutuhan khusus 

sama dengan anak lainnya yaitu 

10-15 menit. Untuk anak 

berkebutuhan khusus dengan jenis 

hiperaktif sudah mulai bisa fokus 

tergantung dengan apa yang anak 

makan di rumah. 
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CATATAN WAWANCARA 

 

Kode Data  : CW 04 

Hari/Tanggal  : Rabu, 16 Juni 2021 

Waktu   : 09.00 WITA 

Tempat  : Ruang Kelas Kelompok A7 

Sumber  : Ibu Marwah, S.Pd 

Pokok Pertanyaan : Layanan Individual Anak Berkebutuhan Khusus 

 

No Pertanyaan Hasil Wawancara 

1 Apakah sekolah menyediakan terapi 

untuk anak berkebutuhan khusus? 

Sekolah menyediakan 

terapi dari piskolog untuk 

anak berkebutuhan khusus 

dan orang tua dianjurkan 

untuk membawa anak 

terapi agar orang tua 

mengetahui hambatan yang 

dimiliki oleh anak, sekolah 

juga bekerja sama dengan 

pihak puskesmas yang 

akan memberikan layanan 

konsultasi bagi anak 

berkebutuhan khusus, 

selain itu sekolah juga 

bekerjasama dengan salah 

satu rumah sakit di 

Banjarmasin yaitu RSUD 

Ulin Banjarmasin yang 

mana diperuntukkan untuk 

anak berkebutuhan khusus 

melakukan terapi. 
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2 Program seperti apa yang diberikan 

untuk anak berkebutuhan khusus? 

Program yang diberikan 

untuk anak berkebutuhan 

khusus ada dari Bantuan 

Operasional Pendidikan 

(BOP) untuk anak 

berkebutuhan khusus yang 

mana dana tersebut 

digunakan untuk 

kebutuhan dan keperluan 

anak. 
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CATATAN LAPANGAN 

(PROSES PEMBELAJARAN SEBELUM PANDEMI COVID-19) 

 

Kode Data  : CL 01 

Hari/Tanggal  : selasa, 22 Juni 2021 

Tempat  : TK. Negeri Pembina Banjarmasin Timur 

 

No Data Deskripsi 

1 Kegiatan di 

Halaman 

Ketika anak tiba di sekolah, anak meletakkan tas di dalam loker 

masing-masing, kemudian anak berbaris di lapangan sesuai 

dengan kelasnya masing-masing. Anak bernyanyi bersama dan 

bermain di lapangan yang dipimpin oleh guru piket pada hari itu. 

Setelah bernyanyi dan bermain, anak-anak akan bersalaman 

dengan guru dan memasuki kelas masing-masing untuk mengikuti 

kegiatan pembelajaran. 

2 Kegiatan di Ruang 

Kelas Kelompok 

A7 

Kegiatan pembelajan anak di dalam kelas dimulai dengan anak 

duduk membentuk lingkaran, kemudia bernyanyi bersama, 

berdo’a dan membaca dzikir pagi yang dipimpin oleh guru kelas. 

Setelah selesai kegiatan awal, guru akan menjelaskan kegiatan apa 

yang akan dilakukan pada hari itu dan menjelaskan aturan main 

dari kegiatan yang akan dilakukan. Untuk anak berkebutuhan 

khusus mengikuti kegiatan pembelajaran didampingi oleh orang 

tua dikarenakan TK. Negeri Pembina Banjarmasin Timur tidak 

memiliki guru pembimbing khusus (GPK). Setelah anak 

melakukan kegiatan hari itu, anak akan mengumpulkan tugasnya 

kepada guru kelas, di tengah kegiatan guru selalu berkomunikasi 

dengan anak dengan tujuan agar anak bisa berkomunikasi 

terkhusus untuk anak berkebutuhan khusus guru akan lebih 

memperhatikan dan mengajak anak untuk ikut dalam kegiatan 

pembelajaran. 

3 Kegiatan Penutup Kegiatan pembelajaran berakhir ketika anak berhasil 

menyelesaikan tugas yang telah diberikan oleh guru kelas. Anak 

kemudia duduk membentuk lingkaran dan berdo’a bersama untuk 

pulang dan bernanyi syair pulang sekolah. Setelah itu, anak akan 

menunggu jemputan dari orang tua, anak yang belum dijemput 

akan diawasi oleh guru kelas. 
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CATATAN LAPANGAN 

(PROSES PEMBELAJARAN KETIKA PANDEMI COVID-19) 

 

Kode Data  : CL 02 

Hari/Tanggal  : selasa, 29 Juni 2021 

Waktu   : 09.00 WITA 

Tempat  : TK. Negeri Pembina Banjarmasin Timur 

 

Proses pembelajaran pada masa pandemi Covid-19 dilaksanakan secara 

jarak jauh atau belajar dari rumah. Guru akan memberikan tugas kepada anak di 

rumah dan didampingi oleh orang tua. Ketika guru memberikan tugas kepada anak 

di rumah, orang tua diharuskan untuk mendampingi anak selama belajar di rumah 

agar perkembangan anak tetap terkontrol. Selain guru memberikan tugas kepada 

anak di rumah, guru dan orang tua juga selalu berkomunikasi untuk mengetahui 

perkembangan anak meskipun anak belajar dari rumah. Kegiatan pembelajaran 

yang diberikan oleh guru di rumah sesuai dengan tema pembelajaran yang telah 

disusun oleh guru dan sesuai dengan Perencanaan Program Pembelajaran Harian 

(RPPH), untuk evaluasi anak guru tetap memberikan penilaian meskipun 

pembelajaran dari rumah. Untuk anak berkebutuhan khusus diberikan saran oleh 

orang tua agar mendampingi anak secara penuh ketika anak mengerjakan tugas 

yang diberikan oleh guru.  

  



153 

 

CATATAN DOKUMENTASI 

 

Kode Data : CD 01 

Hari/Tanggal : 01 Juli 2021 

Waktu  : 09.00 WITA 

Tempat : TK. Negeri Pembina Banjarmasin Timur 

 

No Komponen Dokumentasi Keterangan Deskripsi 

Ada 

 

Tidak 

1 Administrasi    Administrasi yang ada di 

TK. Negeri Pembina 

Banjarmasin Timur meliputi: 

struktur organisasi, program 

kerja kepala sekolah, visi 

misi dan tujuan, tata tertib 

sekolah, profil sekolah 

2 Kurikulum    Kurikulum yang digunakan 

di TK. Negeri Pembina 

Banjarmasin Timur adalah 

Kurikulum 2013. 

3 Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran Harian 

(RPPH) 

    

4 Program Pembelajaran 

Individual (PPI) 

   Program Pembelajaran 

Individual (PPI) berisi 

identitas anak berkebutuhan 

khusus, hambatan, 

perkembangan anak, tujuan 

jangka panjang dan tujuan 

jangka pendek anak, 

kelemahan dan kelebihan 

anak, dan kebutuhan anak 

yang disusun oleh guru kelas 
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CATATAN DOKUMENTASI 

 

Kode Data : CD 02 

Hari/Tanggal : Senin, 5 Juli 2021 

Waktu  : 10.00 WITA 

Tempat : TK. Negeri Pembina Banjarmasin Timur 

 

No Komponen Dokumentasi Keterangan 

 

Ada Tidak 

1 Ruang Kepala Sekolah    

2 Ruang Kerja Guru    

3 Ruang Kelas    

4 Aula Tertutup    

5 Aula Terbuka    

6 Ruang UKS    

7 Gudang    

8 Ruang Tata Usaha    

9 Kamar Mandi/WC    

10 TPS    

11 Tempat Cuci Tangan    
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CATATAN DOKUMENTASI 

 

Kode Data : CD 03 

Hari/Tanggal : Selasa, 6 Juli 2021 

Waktu  : 10.00 WITA 

Tempat : TK. Negeri Pembina Banjarmasin Timur 

 

No Komponen Dokumentasi Keterangan 

 

Ada Tidak 

1 Lemari Penyimpanan Alat 

Main 

   

2 Wastafel     

3 Alas Duduk    

4 Bak Sampah Kecil    

5 Rak Tas    

6 Kipas Angin    

7 Rak Sepatu    

8 APE    

9 Jam Dinding    

10 Media Pembelajaran    

11 Poster Angka, Huruf, Buah-

buahan, Huruf Hijaiyah 
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CATATAN DOKUMENTASI 

 

 

Kode Data : CD 04 

Hari/Tanggal : Senin, 12 Juli 2021 

Tempat : TK. Negeri Pembina Banjarmasin Timur 

 

 

Gambar 1: Gaza belajar dibimbing oleh guru kelas dan didampingi orang tua 

 

 Gambar 2: Bintang belajar didampingi orang tua dan guru kelas 
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Gambar 3: Bintang mewarnai di rumah 

 

Gambar 4: Nofal belajar di rumah 
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Gambar 5: Tampak Halaman TK. Negeri Pembina Banjarmasin Timur 

 

Gambar 6: Halaman yang luas di TK. Negeri Pembina Banjarmasin Timur 



159 

 

 

Gambar 7: Ruang APE dan Piala Anak 

 

Gambar 8: Struktur Organisasi TK. Negeri Pembina Banjarmasin Timur 

 

Gambar 9: Data Guru/Pegawai TK. Negeri Pembina Banjarmasin Timur 
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Gambar 10: Rak Khusus Buku Anak di Ruang Kepala Sekolah 

 

Gambar 11: Ruang Tamu Guru yang Terhubung dengan Ruang Kepala Sekolah 
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Gambar 12: Permainan Oudoor TK. Negeri Pembina Banjarmasin Timur 

 

Gambar 13: Tampak Aula Terbuka yang Sementara Digunakan Untuk Tempat 

Permainan Outdoor 
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PROFIL SEKOLAH 

TK NEGERI PEMBINA 

BANJARMASIN TIMUR 

Nama sekolah : TK Negeri Pembina 

Banjarmasin Timur  

Alamat sekolah : Jln. Pangeran 

Hidayatullah RT.5.RW.1 No .47 Desa/Kleurahan 

 : Benua Anyar 

Kecamatan : Banjarmasin Timur 

Kab.kota : Banjarmasin 

Provinsi : Kalimantan Selatan 

Telpn/ hp: 081439154436/0811512700
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A. Sejarah Singkat TK Negegi Pembina Banjarmasin Timur 

 
TK Negeri Pembina Banjarmasin Timur didirikan pada 

tanggal 27 maret tahun 1997 dan izin operasional pada tahun 2007 

yang berada dibawah naungan dinas pendidikan yang diketuai 

oleh Murniati, S.Pd. MA TK Negeri Pembina Banjarmasin Timur 

terletak di jalan Pangeran Hidayatullah Lingkar dalam Utara 

No.47 RT.05 RW. 01. Benua Anyar, Banjarmasin Timur Kota 

Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan. 

B. Data TK Negeri Pembina Banjarmasin Timur 

Taman kanak-kanak (TK) Negeri Pembina Banjarmasin 

Timur merupakan lembaga Pendidikan Anaka Usia Dini (PAUD). 

 
Nama : TK Negeri Pembina 

Banjarmasin Timur 

Status : Negeri 

Tahun Beroperasional 2007 

Dengan Surat Keputusan : Kepala Dinas Pendidikan Kota 

Banjarmasin  

Nomor dan Tanggal : 421/093-

DS/Dispendik/2007.Tanggal 13 Agt 2007 

No NIS/NSS/NPSN : 000910 / 002156002042 / 

30312694 

Alamat : Jln. Pangeran Hidayatullah RT.5 

RW. 01. 

No. 47. 

Desa Kelurahan : Benua Anyar 

Kecamatan : Banjarmasin Timur 

Kab. Kota : Banjarmasin 

Provinsi : Kalimantan Selatan 

Lintang / 

Bujur

 

: 0.0000000 / 0. 00000000 Status 

Kepemilikan

 

: Pemerintah Daerah 

Sk Akreditas : 001/k.1SK/AKR/2015 

Tgl SK Akreditas : 12-08-2015 

No Rekening BOS 0310319009512 

Nama Bank : BPD 
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Cabang / KCP Unit : BPD Unit Sultan Adam 

Rekening Atas Nama : TK Negeri 

Pembina Banjarmasin Timur MBS : Tidak 

Luas Tanah 

Milik

 

: 0 m2  

Luas Tanah Bukan Milik: 

0 m2 

Telp/Hp 081349154436 

Email      :tknegeri_pembinabjm@yahoo.co.id 

Data Listrik :1200 

Akses Internet : Tidak Ada 

mailto:tknegeri_pembinabjm@yahoo.co.id
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Akreditas 

Lembaga

 

A  

Waktu Penyelenggaraan : 

Pagi 

 Sumber 

Listrik

 

: PLN 

Sertifikasi ISQ : Belum Bersertifikat 

Izin Operasional : Tahun  2007 

Kepala sekolah : Murniati. S.Pd. MA 
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DENAH TK. NEGERI PEMBINA BANJARMASIN TIMUR 
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FORMULIR PENDAFTARAN MURID BARU 

TAHUN PELAJARAN 2020/2021 

Keterangan Anak 
Nama Lengkap Anak 

Nama Panggilan 

Jenis Kelamin 

Tempat dan Tanggal Lahir : 

NIK/KTP 

Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 

Berat Badan Waktu Lahir : 

Agama : 

Alamat dan No Telpon : 

Kecamatan : 

Desa Kelurahan : 

Kabupaten / Kotamadya : 

Provinsi : 

Anak Keberapa : 

Jaumlah Saudara : 

a. Kandung

: 

b. Tiri

: 

c. Anak Yatim 

Piatu

 : 

Bahasa Sehari-hari 

dirumah: 

Orang Tua/ Wali Murid 

Ayah Kandung / Tiri / Angkat 

Nama : 

Tempat Tanggal Lahir : 

No KTP : 

Agama : 

Pendidikan Terakhir : 

Pekerjaan : 

Warga Negara : 

Penghasilan Ayah : 
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Alamat dan No Telpon : 

Ibu Kandung / Tiri / Angkat 
Nama : 

Tempat Tanggal Lahir : 

No KTP : 

Agama : 

Pendidikan Terakhir : 

Pekerjaan : 

Warga Negara
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Alamat dan No Telpon : 

 
A. Keterangan Lain-lain Anak Sebelum Masuk TK 
Tinggal pada orang tua / menumpang : 

Jarak dari tempat tinggal ke sekolah : 

Ke sekolah dengan kendaraan / jalan : 

Bakat / minat yang menonjol : 

Golongan darah : 

 
B. Keadaan Jasmani dan Kesehatan Anak Sebelum Masuk TK 
Keadaan anak dalam kandungan : normal / ada gangguan 

Keadaan pada waktu kelahiran anak 

Perkembangan anak dalam 12 bulan pertama : normal /ada gangguan 

Anak disusui oleh ibunya / wanita lain selamabulan, diberi susu murni / kaleng 

Makanan tambahan yang diberikan setelah umur 3 bulan 

Kelainan pada tubuh 

 
C. Penyakit Keras/ Kecelakaan yang Pernah diderita 

No Jenis Penyakit Waktu Menderita Lama Menderita 

1.    

2.    

3.    

Dst    

   Banjarmasin, 20 

Kepala TK Negeri Pembina 

Banjarmasin Timur 

 

 

 
Murniati, S.Pd. MA 

NIP : 196412041997032001 
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  PENUNTUN PEMBELAJARAN PEMERIKSAAN KPSP 

  

Beri nilai langkah dengan menggunakan kriteria berikut : 

1. Perlu perbaikan : langkah tak dilakukan dengan benar dan tidak sesuai 

urutannya. 

2. Mampu : langkah-langkah yang dilakukan dengan benar tetapi tidak 

efisien 

3. Mahir : langkah-langkah yang dilakukan dengan benar dan efisien. 

 

 
NO LANGKAH/KEGIATAN skor 

A. PERSIAPAN 1 2 3 

1. Sapalah anak, ibu /keluarga dengan ramah dan perkenalkan 
diri 

   

2. Jelaskan tujuan pemeriksaan anak pada ibu/keluarga    

3. Tanyakan tanggal lahir dan adakah keluhan 
ibu/keluarga tentang 
anaknya. 

   

4. Jika anak belum mencapai usia skrining, minta ibu 

datang pada usia skrining terdekat. Apabila ada keluhan 

masalah tumbuh kembang, 

sedang usia anak bukan usia skrining, pemeriksaan 

digunakan KPSP terdekat yang lebih muda. 

   

5. Periksa pasien dalam ruangan yang tenang dan perhatian 
anak tidak 
mudah teralihkan 

   

B. PEMERIKSAAN 1 2 3 

6. Menetukan formulir KPSP berdasarkan tanggal lahir dan 

tanggal pemeriksaan ( bila usia >16 hari dibulatkan 1 bulan) 

Bayi premature ≤ 35 minggu dan usia di bawah 2 tahun 

pakai usia koreksi. 

   

7. Memilih alat bantu pemeriksa yang sesuai    

8. Tanyakan secara berutan pertanyaan satu persatu pada 

ibu atau pengantar yang mengetahui perkembangan anak 

sehari hari dan test kemampuan anak sesuai format 

pernyataan KPSP 

Setiap pertanyaan hanya ada satu jawaban, YA ( bila 

pernah, kadang , sering melakukan.TIDAK ( belum 

pernah, bisa melakukan), catat jawaban tersebut pada 

formulir. 

   

C. KESIMPULAN 1 2 3 

9. Menghitung jumlah YA pada formulir KPSP 
Skor 9-10 : SESUAI 

   



172 

 

 

 

 Skor 7-8 : MERAGUKAN 
SKOR <6 : PENYIMPANGAN 

   

10. INTERVENSI 

SESUAI 

- Beri pujian ibu karena telah mengasuh anak 

dengan baik. 

- Teruskan pola asuh sesuai 

dengan tahapan perkembangan 

- Beri stimulasi perkembangan anak setiap 

saat, sesering mungkin, sesuai usia dan 

kesiapan anak. 

- Ingatkan untuk pemeriksaan KPSP pada 

usia 3 bulan selanjtnya 

MERAGUKAN : 

- Beri petunjuk pada ibu/keluarga agar 

melakukan stimulasi perkembangan pada anak 

lebih sering lagi, setiap saat dan sesering 

mungkin. 

- Ajari ibu untuk mengintervensi stimulasi 

perkembangan anak untuk mengejar 

ketinggalannya. 

- Lakukan pemeriksaan fisik lainnya untuk 

menunjang adanya penyakit yang 

menyebabkan keterlambatan 

perkembangan 

- Evaluasi kembali setelah 2 minggu jika 

tetap 7 atau 8 lakukan pemeriksaan 

lanjutan lainnya PENYIMPANGAN 

- Lakukan pemeriksaan anak secara 

menyeluruh Anamnesis, pemeriksaan fisis 

umum dan neuorologik dan pemeriksaan 

penunjang bila ada indikasi 
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Kuesioner Praskrining untuk Bayi 3 bulan 

 

1. Pada waktu bayi telentang, apakah masing-masing lengan dan tungkai 

bergerak dengan mudah? Jawab TIDAK bila salah satu atau kedua 

tungkai atau lengan bayi bergerak tak terarah/tak terkendali. 

2. Pada waktu bayi telentang apakah ia melihat clan menatap wajah anda? 

3. Apakah bayi dapat mengeluarkan suara-suara lain (ngoceh), disamping 

menangis? 

4. Pada waktu bayi telentang, apakah ia dapat mengikuti 

gerakan anda dengan menggerakkan kepalanya dari 

kanan/kiri ke tengah? 
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5. Pada waktu bayi telentang, apakah. ia dapat mengikuti 

gerakan anda dengan menggerakkan kepalanya dari satu 

sisi hampir sampai pada sisi yang lain? 

6. Pada waktu anda mengajak bayi berbicara dan tersenyum,apakah ia 

tersenyum kembali kepada anda? 

7. Pada waktu bayi telungkup di alas yang datar, apakah ia dapat 

mengangkat kepalanya 

 

 

 

 

 
seperti pada gambar ini? 

8. Pada waktu bayi telungkup di alas yang datar, apakah ia dapat 

mengangkat kepalanya 

 

 

 

 
 

sehingga membentuk sudut 45° seperti pada gambar ? 

9. Pada waktu bayi telungkup di alas yang datar, apakah ia dapat 

mengangkat kepalanya dengan tegak seperti pada gambar? 

 
10. Apakah bayi suka tertawa keras walau tidak digelitik atau diraba-raba? 

 
 

Kuesioner Praskrining untuk Bayi 6 bulan 

 

1. Pada waktu bayi telentang, apakah ia dapat mengikuti 

gerakan anda dengan menggerakkan kepala sepenuhnya 

dari satu sisi ke sisi yang lain? 
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2. Dapatkah bayi mempertahankan posisi kepala dalam keadaan tegak 

clan stabil? Jawab TIDAK bila kepala bayi cenderung jatuh ke 

kanan/kiri atau ke dadanya 

3. Sentuhkan pensil di punggung tangan atau ujung jari bayi. (jangan 

meletakkan di atas telapak tangan bayi). Apakah bayi dapat 

menggenggam pensil itu selama beberapa detik? 

 

4. Ketika bayi telungkup di alas datar, apakah ia dapat mengangkat 

dada dengan kedua lengannya sebagai penyangga seperti padA 

gambar ? 

5. Pernahkah bayi mengeluarkan suara gembira bernada tinggi atau 

memekik tetapi bukan menangis? 

6. Pernahkah bayi berbalik paling sedikit dua kali, dari telentang 

ke telungkup atau sebaliknya? 

7. Pernahkah anda melihat bayi tersenyurn ketika melihat mainan yang 

lucu, gambar atau binatang peliharaan pada saat ia bermain sendiri? 

8. Dapatkah bayi mengarahkan matanya pada benda kecil sebesar 

kacang, kismis atau uang logam? Jawab TIDAK jika ia tidak dapat 

mengarahkan matanya. 

9. Dapatkah bayi meraih mainan yang diletakkan agak jauh namun 

masih berada dalam jangkauan tangannya? 

10. Pada posisi bayi telentang, pegang kedua tangannya lalu tarik 

perlahan-lahan ke posisi clucluk. Dapatkah bayi mempertahankan 

lehernya secara kaku seperti gambar di sebelah kiri ? Jawab TIDAK 

bila kepala bayi jatuh kembali seperti gambar sebelah kanan. 

 
 
 

Kuesioner Praskrining untuk Bayi 9 bulan 

 

1. Pada posisi bayi telentang, pegang kedua tangannya lalu tarik 

perlahan-lahan ke posisi clucluk. Dapatkah bayi mempertahankan 
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lehernya secara kaku seperti gambar di 
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sebelah kiri ? Jawab TIDAK bila kepala bayi jatuh kembali seperti gambar sebelah 

kanan. 

 

2. Pernahkah anda melihat bayi memindahkan mainan atau kue kering 

dari satu tangan ke tangan yang lain? Benda-benda panjang seperti 

sendok atau kerincingan bertangkai tidak ikut dinilai. 

3. Tarik perhatian bayi dengan memperlihatkan selendang, sapu 

tangan atau serbet, kemudian jatuhkan ke lantai. Apakah bayi 

mencoba mencarinya? Misalnya mencari di bawah meja atau di 

belakang kursi? 

4. Apakah bayi dapat memungut dua benda seperti mainan/kue kering, 

dan masing- masing tangan memegang satu benda pada saat yang 

sama? Jawab TIDAK bila bayi tidak pernah melakukan perbuatan ini. 

5. Jika anda mengangkat bayi melalui ketiaknya ke posisi berdiri, 

dapatkah ia menyangga sebagian berat badan dengan kedua kakinya? 

Jawab YA bila ia mencoba berdiri dan sebagian berat badan 

tertumpu pada kedua kakinya. 

6. Dapatkah bayi memungut dengan tangannya benda-benda kecil 

seperti kismis, kacang-kacangan, potongan biskuit, dengan gerakan 

miring atau menggerapai seperti gambar ? 

 

7. Tanpa disangga oleh bantal, kursi atau dinding, dapatkah bayi duduk 

sendiri selama 60 detik? 

 

 

 

 

 

8. Apakah bayi dapat makan kue kering sendiri? 

9. Pada waktu bayi bermain sendiri dan anda diam-diam datang 

berdiri di belakangnya, apakah ia menengok ke belakang seperti 

mendengar kedatangan anda? Suara keras tidak ikut dihitung. 

Jawab YA hanya jika anda melihat reaksinya terhadap suara yang 

perlahan atau bisikan. 

10. Letakkan suatu mainan yang dinginkannya di luar jangkauan bayi, 
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apakah ia mencoba mendapatkannya dengan mengulurkan lengan 

atau badannya? 
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Kuesioner Praskrining untuk Bayi 12 Bulan 

 

1. Jika anda bersembunyi di belakang sesuatu/di pojok, kemudian 

muncui dan menghilang secara berulang-ulang di hadapan anak, 

apakah ia mencari anda atau mengharapkan anda muncul kembali? 

2. Letakkan pensil di telapak tangan bayi. Coba ambil pensil tersebut 

dengan perlahan- lahan. Sulitkah anda mendapatkan pensil itu 

kembali? 

3. Apakah anak dapat berdiri selama 30 detik atau lebih dengan 

berpegangan pada kursi/meja? 

4. Apakah anak dapat mengatakan 2 suku kata yang sama, misalnya: 

“ma-ma”, “da-da” atau “pa-pa”. Jawab YA bila ia mengeluarkan 

salah—satu suara tadi. 

5. Apakah anak dapat mengangkat badannya ke posisi berdiri tanpa 

bantuan anda? 

6. Apakah anak dapat membedakan anda dengan orang yang belum ia 

kenal? la akan menunjukkan sikap malu-malu atau ragu-ragu pada 

saat permulaan bertemu dengan orang yang belum dikenalnya. 

7. Apakah anak dapat mengambil Benda kecil seperti kacang atau 

kismis, dengan meremas di antara ibu jari dan jarinya seperti pada 

gambar? 
 
 

 
8. Apakah anak dapat duduk sendiri tanpa bantuan? 

9. Sebut 2-3 kata yang dapat ditiru oleh anak (tidak perlu kata-kata yang 

lengkap). Apakah ia mencoba meniru menyebutkan kata-kata tadi ? 

10. Tanpa bantuan, apakah anak dapat mempertemukan dua kubus kecil 

yang ia pegang? Kerincingan bertangkai dan tutup panel tidak ikut 
dinilai. 

 

 
 

Kuesioner Praskrining untuk 15 bulan 

 

1. Tanpa bantuan, apakah anak dapat mempertemukan dua kubus kecil 

yang ia pegang? Kerincingan bertangkai dan tutup, panci tidak ikut 

dinilai 

2. Apakah anak dapat jalan sendiri atau jalan dengan berpegangan? 

3. Tanpa bantuan, apakah anak dapat bertepuk tangan atau 

melambai-lambai? Jawab TIDAK bila ia membutuh kemandirian 

kaq bantuan. 

4. Apakah anak dapat mengatakan “papa” ketika ia memanggil/melihat 
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ayahnya, atau 

mengatakan “mama” jika memanggil/melihat ibunya? Jawab YA 

bila anak mengatakan salah satu diantaranya. 

5. Dapatkah anak berdiri sendiri tanpa berpegangan selama kira-kira 5 

detik? 
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6. Dapatkan anak berdiri sendiri tanpa berpegangan selama 30 detik 

atau lebih? Tanpa berpegangan atau menyentuh lantai, apakah 

anak dapat membungkuk untuk memungut mainan di lantai dan 

kemudian berdiri kembali? 

7. Apakah anak dapat menunjukkan apa yang diinginkannya 

tanpa menangis atau merengek? Jawab YA bila ia menunjuk, 

menarik atau mengeluarkan suara yang menyenangkan 

8. Apakah anak dapat berjalan di sepanjang ruangan tanpa jatuh atau 

terhuyung-huyung? 

9. Apakah anak dapat mengambil benda kecil seperti kacang, kismis, atau 

potongan biskuit dengan menggunakan ibu seperti pada gambar ini 
 

 

Kuesioner Praskrining untuk Anak 18 bulan 

 

1. Tanpa bantuan, apakah anak dapat bertepuk tangan atau 

melambai-lambai? Jawab TIDAK bila ia membutuhkan bantuan. 

2. Apakah anak dapat mengatakan “papa” ketika ia 

memanggil/melihat ayahnya, atau mengatakan “mama” jika 

memanggil/melihat ibunya? 

3. Apakah anak dapat berdiri sendiri tanpa berpegangan selama kira-kira 5 

detik? 

4. Apakah anak dapat berdiri sendiri tanpa berpegangan selama 30 detik 

atau lebih? 
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5. Tanpa berpegangan atau menyentuh lantai, apakah anak dapat 

membungkuk untuk memungut mainan di lantai clan kemudian 

berdiri kembali? 

6. Apakah anak dapat menunjukkan apa yang diinginkannya 

tanpa menangis atau merengek? Jawab YA bila ia menunjuk, 

menarik atau mengeluarkan suara yang menyenangkan. 

7. Apakah anak dapat berjalan di sepanjang ruangan tanpa jatuh atau 

terhuyung-huyung? 

8. Apakah anak anak dapat mengambil benda kecil seperti kacang, 

kismis, atau potongan biskuit dengan menggunakan ibu jari dan jari 

telunjuk seperti pada gambar ? 
 
 

 
9. Jika anda menggelindingkan bola ke anak, apakah ia 

menggelindingkan/melemparkan kembali bola pada anda? 

10. Apakah anak dapat memegang sendiri cangkir/gelas dan minum dari 

tempat tersebut tanpa tumpah? 
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Kuesioner Praskrining untuk Anak 21 bulan 

  

1. Tanpa berpegangan atau menyentuh lantai, apakah anak dapat 

membungkuk untuk memungut mainan di lantai dan kemudian 

berdiri kembali
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Apakah anak dapat menunjukkan apa yang diinginkannya tanpa 

menangis atau merengek? Jawab YA bila ia menunjuk, menarik atau 

mengeluarkan suara yang menyenangkan. 

2. Apakah anak dapat berjalan di sepanjang ruangan tanpa jatuh atau 

terhuyung-huyung? 

3. Apakah anak dapat mengambil benda kecil seperti kacang, kismis, atau 

potongan biskuit dengan menggunakan ibu jari clan jari telunjuk seperti 

pada gambar ? 
 

4. Jika anda menggelindingkan bola ke anak, apakah ia 

menggelindingkan/melemparkan kembali bola pada anda? 

5. Apakah anak dapat memegang sendiri cangkir/gelas clan minum 

dari tempat tersebut tanpa tumpah? 

6. Jika anda sedang melakukan pekerjaan rumah tangga, apakah anak 

meniru apa yang anda lakukan? 

7. Apakah anak dapat meletakkan satu kubus di atas Gerak halus Ya 

Tida kubus yang lain tanpa menjatuhkan kubus itu? Kubus yang 

digunakan ukuran 2.5-5.0 cm 

8. Apakah anak dapat mengucapkan paling sedikit 3 kata yang 

mempunyai arti selain “papa” dan “mama”?. 

9. Apakah anak dapat berjalan mundur 5 langkah atau lebih tanpa 
kehilangan keseimbangan? (Anda mungkin dapat melihatnya 

ketika anak menarik mainannya) 
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1. Jika anda sedang melakukan pekerjaan rumah tangga, apakah anak 

meniru apa yang anda lakukan? 

2. Apakah anak dapat meletakkan 1 buah kubus di atas kubus yang lain 

tanpa menjatuhkan kubus itu? Kubus yang digunakan ukuran 2.5 — 5 

cm. 

3. Apakah anak dapat mengucapkan paling sedikit 3 kata yang 

mempunyai arti selain "papa" clan "mama"? 

4. Apakah anak dapat berjalan mundur 5 langkah atau lebih 

tanpa kehilangan keseimbangan? 

(Anda mungkin dapat melihatnya ketika anak menarik mainannya). 

5. Dapatkah anak melepas pakaiannya seperti: baju, rok, atau 

celananya? (topi clan kaos kaki tidak ikut dinilai). 

6. Dapatkah anak berjalan naik tangga sendiri? Jawab YA jika ia naik 

tangga dengan posisi tegak atau berpegangan pada dinding atau 

pegangan tangga. Jawab TIDAK jika ia naik tangga dengan 

merangkak atau anda tidak membolehkan anak naik tangga atau anak 

harus berpegangan pada seseorang. 

7. Tanpa bimbingan, petunjuk atau bantuan anda, dapatkah anak 

menunjuk dengan benar paling sedikit satu bagian badannya (rambut, 

mata, hidung, mulut, atau bagian badan yang lain)? 

8. Dapatkah anak makan nasi sendiri tanpa banyak tumpah? 

9. Dapatkah anak membantu memungut mainannya sendiri atau 

membantu mengangkat piring jika diminta? 

10. Dapatkah anak menendang bola kecil (sebesar bola tenis) ke depan 

tanpa berpegangan pada apapun? Mendorong tidak ikut dinilai.



187 

 

 

 

 

Kuesioner Praskrining untuk Anak 30 bulan 

 

1. Dapatkah anak melepas pakaiannya seperti: baju, rok, Sosialisasi 

& atau celananya? (topi clan kaos kaki tidak ikut dinilai) 

2. Dapatkah anak berjalan naik tangga sendiri? Jawab YA jika ia naik 

tangga dengan posisi tegak atau berpegangan pada Binding atau 

pegangan tangga. Jawab TIDAK jika ia naik tangga dengan 

merangkak atau anda tidak membolehkan anak naik tangga atau anak 

harus berpegangan pada seseorang. 

3. Tanpa bimbingan, petunjuk atau bantuan anda, dapatkah anak 

menunjuk dengan benar paling seclikit satu bagian badannya (rambut, 

mata, hidung, mulut, atau bagian badan yang lain)? 

4. Dapatkah anak makan nasi sendiri tanpa banyak tumpah? 

5. Dapatkah anak membantu memungut mainannya sendiri atau 

membantu mengangkat piring jika diminta? 

6. Dapatkah anak menendang bola kecil (sebesar bola tenis) Gerak 

kasar ke depan tanpa berpegangan pada apapun? Mendorong tidak 

ikut dinilai. 

7. Bila diberi pensil, apakah anak mencoret-coret kertas tanpa 

bantuan/petunjuk? 

8. Dapatkah anak meletakkan 4 buah kubus satu persatu di atas 

kubus yang lain tanpa menjatuhkan kubus itu? Kubus yang 

digunakan ukuran 2.5 – 5 cm. 

9. Dapatkah anak menggunakan 2 kata pada saat berbicara seperti 

“minta minum”, “mau tidur”? “Terimakasih” dan “Dadag” tidak ikut 

dinilai. 

10. Apakah anak dapat menyebut 2 diantara gambar-gambar ini tanpa 

bantuan? 
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Kuesioner Praskrining untuk Anak 36 bulan 

  

1. Bila diberi pensil, apakah anak mencoret-coret kertas tanpa 

bantuan/petunjuk? 

2. Dapatkah anak meletakkan 4 buah kubus satu persatu di atas 

kubus yang lain tanpa menjatuhkan kubus itu? Kubus yang 

digunakan ukuran 2.5 – 5 cm. 

3. Dapatkah anak menggunakan 2 kata pada saat berbicara seperti 

“minta minum”; “mau tidur”? “Terimakasih” dan “Dadag” tidak ikut 

dinilai. 

4. Apakah anak dapat menyebut 2 diantara gambar-gambar ini tanpa 

bantuan? 

 
5. Dapatkah anak melempar bola lurus ke arah perut atau dada anda dari 

jarak 1,5 meter? 

6. Ikuti perintah ini dengan seksama. Jangan memberi isyarat dengan 

telunjuk atau mata pada saat memberikan perintah berikut ini: 

“Letakkan 

kertas ini di 

lantai”. 

“Letakkan 

kertas ini di 

kursi”. 

“Berikan 

kertas ini 

kepada ibu”. 

Dapatkah anak melaksanakan ketiga perintah tadi? 

7. Buat garis lurus ke bawah sepanjang sekurangkurangnya 

2.5 cm. Suruh anak menggambar garis lain di 

samping garis tsb. 
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8. Letakkan selembar kertas seukuran buku di lantai. Apakah anak dapat 

melompati bagian lebar kertas dengan mengangkat kedua kakinya 

secara bersamaan tanpa didahului lari? 

9. Dapatkah anak mengenakan sepatunya sendiri? 

10. Dapatkah anak mengayuh sepeda roda tiga sejauh sedikitnya 3 meter?
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Kuesioner Praskrining untuk Anak 42 bulan 

 

1. Dapatkah anak mengenakan sepatunya sendiri? 

2. Dapatkah anak mengayuh sepeda rods tiga sejauh sedikitnya 3 meter? 

3. Setelah makan, apakah anak mencuci clan mengeringkan 

tangannya dengan balk sehingga anda ticlak perlu 

mengulanginya? 

4. Suruh anak berdiri satu kaki tanpa berpegangan. Jika perlu tunjukkan 

caranya clan beri anak anda kesempatan melakukannya 3 kali. 

Dapatkah ia mempertahankan keseimbangan dalam waktu 2 detik 

atau lebih? 

5. Letakkan selembar kertas seukuran buku ini di lantai. Apakah anak 

dapat melompati panjang kertas ini dengan mengangkat kedua kakinya 

secara bersamaan tanpa didahului lari? 

6. Jangan membantu anak clan jangan menyebut lingkaran. Suruh 

anak menggambar seperti contoh ini di kertas kosong yang 

tersedia. Dapatkah anak menggambar lingkaran? 

 

7. Dapatkah anak meletakkan 8 buah kubus satu persatu di 

atas yang lain tanpa menjatuhkan kubus tersebut? 

Kubus yang digunakan ukuran 2.5 – 5 cm. 

8. Apakah anak dapat bermain petak umpet, ular naga atau permainan 

lain dimana ia ikut bermain clan mengikuti aturan bermain? 

9. Dapatkah anak mengenakan celana panjang, kemeja, baju atau 

kaos kaki tanpa di bantu? (Tidak termasuk kemandirian memasang 
kancing, gesper atau ikat pinggang)
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1. Dapatkah anak mengayuh sepeda roda tiga sejauh sedikitnya 3 meter? 

2. Setelah makan, apakah anak mencuci dan mengeringkan 

tangannya dengan baik sehingga anda tidak perlu 

mengulanginya? 

3. Suruh anak berdiri satu kaki tanpa berpegangan. Jika perlu tunjukkan 

caranya dan beri anak anda kesempatan melakukannya 3 kali. 

Dapatkah ia mempertahankan keseimbangan dalam waktu 2 detik 

atau lebih? 

4. Letakkan selembar kertas seukuran buku ini di lantai. Apakah anak 

dapat melompati panjang kertas ini dengan mengangkat kedua kakinya 

secara bersamaan tanpa didahului lari? 

5. Jangan membantu anak dan jangan menyebut lingkaran. Suruh 

anak menggambar seperti contoh ini di kertas kosong yang 

tersedia. Dapatkah anak menggambar lingkaran? 

 

6. Dapatkah anak meletakkan 8 buah kubus satu persatu di 

atas yang lain tanpa menjatuhkan kubus tersebut? 

Kubus yang digunakan ukuran 2.5 – 5 cm. 

7. Apakah anak dapat bermain petak umpet, ular naga atau permainan 

lain dimana ia ikut bermain dan mengikuti aturan bermain? 

8. Dapatkah anak mengenakan celana panjang, kemeja, baju atau 

kaos kaki tanpa di bantu? (Tidak termasuk memasang kancing, 

gesper atau ikat pinggang) 

9. Dapatkah anak menyebutkan nama lengkapnya tanpa dibantu? 
Jawab TIDAK jika ia hanya menyebutkan sebagian namanya atau 

ucapannya sulit dimengerti.
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1. Dapatkah anak meletakkan 8 buah kubus satu persatu di 

atas yang lain tanpa menjatuhkan kubus tersebut? Kubus 

yang digunakan ukuran 2-5 – 5 cm. 

2. Apakah anak dapat bermain petak umpet, ular naga atau permainan 

lain dimana ia ikut bermain dan mengikuti aturan bermain? 

3. Dapatkah anak mengenakan celana panjang, kemeja, baju atau 

kaos kaki tanpa di bantu? (Tidak termasuk memasang kancing, 

gesper atau ikat pinggang) 

4. Dapatkah anak menyebutkan nama lengkapnya tanpa dibantu? 

Jawab TIDAK jika ia  hanya menyebut sebagian namanya atau 

ucapannya sulit dimengerti. 

5. Isi titik-titik di bawah ini dengan jawaban anak. Jangan membantu 

kecuali mengulangi pertanyaan. 

"Apa yang kamu lakukan jika 

kamu kedinginan?" "Apa yang 

kamu lakukan jika kamu 

lapar?" 

"Apa yang kamu lakukan jika kamu lelah?" 

Jawab YA biia anak merjawab ke 3 pertanyaan tadi dengan benar, 

bukan dengan gerakan atau isyarat. 

Jika kedinginan, jawaban yang benar adalah "menggigil" ,"pakai 

mantel’ atau "masuk kedalam rumah’. 

Jika lapar, jawaban yang benar adalah "makan" 

Jika lelah, jawaban yang benar adalah "mengantuk", "tidur", 

"berbaring/tidur-tiduran", "istirahat" atau "diam sejenak" 

6. Apakah anak dapat mengancingkan bajunya atau pakaian boneka? 

7. Suruh anak berdiri satu kaki tanpa berpegangan. Jika perlu 

tunjukkan caranya dan beri anak ands kesempatan melakukannya 3 

kali. Dapatkah ia mempertahankan keseimbangan dalam waktu 6 

detik atau lebih? 

8. Jangan mengoreksi/membantu anak. Jangan menyebut kata 

"lebih panjang". Perlihatkan gambar kedua garis ini pada 

anak. 

Tanyakan: "Mana garis yang 

lebih panjang?" Minta anak 

menunjuk garis yang lebih 

panjang. 
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Setelah anak menunjuk, putar lembar ini dan ulangi 

pertanyaan tersebut. Setelah anak menunjuk, putar 

lembar ini lagi dan ulangi pertanyaan tadi. 

Apakah anak dapat menunjuk garis yang lebih panjang sebanyak 3 kali 

dengan benar? 

9. Jangan membantu anak dan jangan memberitahu nama 

gambar ini, suruh anak menggambar seperti contoh ini di 

kertas kosong yang tersedia. Berikan 3 kali kesempatan. 

Apakah anak dapat menggambar seperti contoh ini? 

 
10. Ikuti perintah ini dengan seksama. Jangan memberi isyarat dengan 

telunjuk atau mats pads saat memberikan perintah berikut ini: 

"Letakkan kertas ini di atas lantai". "Letakkan kertas ini di bawah 

kursi". 

"Letakkan kertas ini 

di depan kamu" 

"Letakkan kertas ini 

di belakang kamu" 

Jawab YA hanya jika anak mengerti arti "di atas", "di bawah", "di 

depan" dan "di belakang” 
 

Kuesioner Praskrining untuk Anak 60 bulan 

 

1. Isi titik-titik di bawah ini dengan jawaban anak. Jangan membantu 

kecuali mengulangi     pertanyaan. 

“Apa yang kamu lakukan jika 

kamu kedinginan?” “Apa yang 

kamu lakukan jika kamu 

lapar?” 

“Apa yang kamu lakukan jika kamu lelah?” 

Jawab YA bila anak merjawab ke 3 pertanyaan tadi dengan benar, 

bukan dengan gerakan atau isyarat. 

Jika kedinginan, jawaban yang benar adalah “menggigil” ,”pakai mantel’ 

atau “masuk kedalam rumah’. 

Jika lapar, jawaban yang benar adalah “makan” 

Jika lelah, jawaban yang benar adalah “mengantuk”, “tidur”, 

“berbaring/tidur-tiduran”, “istirahat” atau “diam sejenak” 

2. Apakah anak dapat mengancingkan bajunya atau pakaian boneka? 

3. Suruh anak berdiri satu kaki tanpa berpegangan. Jika perlu tunjukkan 

caranya dan beri anak ands kesempatan melakukannya 3 kali. 
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Dapatkah ia mempertahankan keseimbangan dalam waktu 6 detik 

atau lebih? 

4. Jangan mengoreksi/membantu anak. Jangan menyebut kata 

“lebih panjang”. Perlihatkan gambar kedua garis ini pada 

anak. 

Tanyakan: “Mana garis yang 

lebih panjang?” Minta anak 

menunjuk garis yang lebih 

panjang. 

Setelah anak menunjuk, putar lembar ini dan ulangi pertanyaan tersebut. 
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Setelah anak menunjuk, putar lembar ini lagi dan ulangi pertanyaan tadi. 

Apakah anak dapat menunjuk garis yang lebih panjang sebanyak 3 kali 

dengan benar? 

5. Jangan membantu anak dan jangan memberitahu nama 

gambar ini, suruh anak menggambar seperti contoh ini di 

kertas kosong yang tersedia. Berikan 3 kali kesempatan. 

Apakah anak dapat menggambar seperti contoh ini? 

 
6. Ikuti perintah ini dengan seksama. Jangan memberi isyarat dengan 

telunjuk atau mats pads saat memberikan perintah berikut ini: 

“Letakkan kertas ini di atas lantai”. “Letakkan kertas ini di bawah 

kursi”. 

“Letakkan kertas ini 

di depan kamu” 

“Letakkan kertas ini 

di belakang kamu” 

Jawab YA hanya jika anak mengerti arti “di atas”, “di bawah”, “di 

depan” dan “di belakang” 

7. Apakah anak bereaksi dengan tenang dan tidak rewel 

(tanpa menangis atau menggelayut pada anda) pada saat 

anda meninqgalkannya? 

8. Jangan menunjuk, membantu atau membetulkan, katakan pada anak : 

“Tunjukkan segi empat merah” 

“Tunjukkan 

segi empat 

kuning” 

‘Tunjukkan 

segi empat 

biru” 

“Tunjukkan 

segi empat 

hijau” 

Dapatkah anak menunjuk keempat warna itu dengan benar? 

 

9. Suruh anak melompat dengan satu kaki beberapa kali tanpa 
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berpegangan (lompatan dengan dua kaki tidak ikut dinilai). Apakah ia 

dapat melompat 2-3 kali dengan satu kaki? 

10. Dapatkah anak sepenuhnya berpakaian sendiri tanpa bantuan.
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1. Jangan membantu anak dan jangan memberitahu nama 

gambar ini, suruh anak menggambar seperti contoh ini di 

kertas kosong yang tersedia. Berikan 3 kali kesempatan. 

Apakah anak dapat menggambar seperti contoh ini? 

 
2. Ikuti perintah ini dengan seksama. Jangan memberi isyarat dengan 

telunjuk atau mats pads saat memberikan perintah berikut ini: 

"Letakkan kertas ini di atas lantai". "Letakkan kertas ini di bawah 

kursi". 

"Letakkan kertas ini 

di depan kamu" 

"Letakkan kertas ini 

di belakang kamu" 

Jawab YA hanya jika anak mengerti arti "di atas", "di bawah", "di 

depan" dan "di belakang” 

3. Apakah anak bereaksi dengan tenang dan tidak rewel 

(tanpa menangis atau  menggelayut pada anda) pada saat 

anda meninqgalkannya? 
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4. Jangan menunjuk, membantu atau membetulkan, katakan pada anak : 

 

"Tunjukkan 

segi empat 

merah" 

"Tunjukkan 

segi empat 

kuning" 

‘Tunjukkan 

segi empat 

biru” 

"Tunjukkan 

segi empat 

hijau" 

Dapatkah anak menunjuk keempat warna itu dengan benar? 

5. Suruh anak melompat dengan satu kaki beberapa kali tanpa 

berpegangan (lompatan dengan dua kaki tidak ikut dinilai). Apakah ia 

dapat melompat 2-3 kali dengan satu kaki? 

6. Dapatkah anak sepenuhnya berpakaian sendiri tanpa bantuan? 

7. Suruh anak menggambar di tempat kosong yang tersedia. Katakan 

padanya: "Buatlah gambar orang". 

Jangan memberi perintah lebih dari itu. Jangan bertanya/ 

mengingatkan anak bila ada bagian yang belum tergambar. Dalam 

memberi nilai, hitunglah berapa bagian tubuh yang tergambar. Untuk 

bagian tubuh yang berpasangan seperti mata, telinga, lengan dan 

kaki, setiap pasang dinilai satu bagian. Dapatkah anak menggambar 

sedikitnya 3 bagian tubuh? 

8. Pada gambar orang yang dibuat pada nomor 7, dapatkah anak 

menggambar sedikitnya 6 bagian tubuh? 

9. Tulis apa yang dikatakan anak pada kalimat-kalimat yang 

belum selesai ini, jangan membantu kecuali mengulang 

pertanyaan: 

"Jika kuda 

besar maka 

tikus ……… 

"Jika api panas 

maka es 

……… 

"Jika ibu seorang wanita maka ayah seorang ……… 

Apakah anak menjawab dengan benar (tikus kecil, es dingin, ayah 

seorang pria) ? 
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10. Apakah anak dapat menangkap bola kecil sebesar bola tenis/bola 
kasti hanya dengan menggunakan kedua tangannya? (Bola besar 

tidak ikut dinilai). 
 

Kuesioner Praskrining untuk Anak 72 bulan 

 

1. Jangan menunjuk, membantu atau membetulkan, katakan pada anak : 

 

“Tunjukkan 

segi empat 

merah” 

“Tunjukkan 

segi empat 

kuning” 

“Tunjukkan 

segi empat 

biru” 
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“Tunjukkan segi empat hijau” 

Dapatkah anak menunjuk keempat warna itu dengan benar? 

2. Suruh anak melompat dengan satu kaki beberapa kali tanpa 

berpegangan (lompatan dengan dua kaki tidak ikut dinilai). Apakah ia 

dapat melompat 2-3 kali dengan satu kaki? 

3. Dapatkah anak sepenuhnya berpakaian sendiri tanpa bantuan? 

4. Suruh anak menggambar di tempat kosong yang tersedia. Katakan 

padanya: "Buatlah gambar orang". 

Jangan memberi perintah lebih dari itu. Jangan bertanya/ 

mengingatkan anak bila ada bagian yang belum tergambar. Dalam 

memberi nilai, hitunglah berapa bagian tubuh yang tergambar. 

Untuk bagian tubuh yang berpasangan seperti mata, telinga, lengan 

dan kaki, setiap pasang dinilai satu bagian. Dapatkah anak 

menggambar sedikitnya 3 bagian tubuh? 

5. Pada gambar orang yang dibuat pads nomor 7, dapatkah anak 

menggambar sedikitnya 6 bagian tubuh? 

6. Tulis apa yang dikatakan anak pada kalimat-kalimat yang 

belum selesai ini, jangan membantu kecuali mengulang 

pertanyaan: 

"Jika 

kuda 

besar 

maka 

tikus 

"Jika api 

panas 

maka es 

"Jika ibu seorang wanita maka ayah seorang 

Apakah anak menjawab dengan benar (tikus kecil, es dingin, ayah 

seorang pria) ? 

7. Apakah anak dapat menangkap bola kecil sebesar bola tenis/bola 

kasti hanya dengan menggunakan kedua tangannya? (Bola besar 

tidak ikut dinilai). 

8. Suruh anak berdiri satu kaki tanpa berpegangan. Jika perlu tunjukkan 

caranya

clan beri anak ands kesempatan melakukannya 3 kali. Dapatkah ia 

mempertahankan keseimbangan dalam waktu 11 detik atau lebih? 

9. Jangan membantu anak clan jangan memberitahu nama 

gambar ini, Suruh anak menggambar seperti contoh ini di 

kertas kosong yang tersedia- Berikan 3 kali kesempatan. 

Apakah anak dapat menggambar seperti contoh ini? 
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10. lsi titik-titik di bawah ini dengan jawaban anak. Jangan membantu 

kecuali mengulangi pertanyaan sampai 3 kali bila anak 

menanyakannya. 

"Sendo

k dibuat 

dari 

apa?" 

"Sepatu 

dibuat 

dari 

apa?" 

"Pintu 

dibuat 

dari 

apa?" 
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Apakah anak dapat menjawab ke 3 pertanyaan di atas dengan benar? 

Sendok dibuat

dari besi, baja, plastik, kayu. 

Sepatu dibuat dari kulit, karet, kain, plastik, kayu. Pintu dibuat dari kayu, 

besi,kaca. 
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Pekerjaan  : - 

Alamat  : - 

Nama Saudara  : Alm. Salabiah 

Email  : teeyantee07@gmail.com 

No. Hp  : 082148910422 

mailto:teeyantee07@gmail.com
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