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TUJUAN PELATIHAN

Peserta memahami:

• Pengertian penilaian pertumbuhan dan perkembangan

• Tujuan, manfaat, prinsip, dan ruang lingkup penilaian

• Tahapan penilaian

• Teknik pencatatan dan pendokumentasian

• Pengolahan penilaian

• Penyusunan laporan pertumbuhan dan perkembangan

• Pemanfaatan dan tindak lanjut hasil penilaian

Dit. GTK PAUD, Kemendikbud, 2021



GAMBARAN UMUM MATERI

• Materi Penilaian berkaitan erat dengan materi perencanaan dan cara bermain anak usia

dini. 

• Materi ini memberikan pemahaman kepada guru untuk mengetahui apakah rencana yang 

sudah disusun dan dilaksanakan sudah tercapai sebagaimana yang diharapkan.

• Hasil penilaian menjadi informasi dalam memberikan stimulasi yang tepat pada anak.



PENGERTIAN PENILAIAN

Proses mengukur tingkat pencapaian 
kompetensi sikap (spiritual 

dan sosial), pengetahuan, dan 
keterampilan berdasarkan 
fakta yang sesungguhnya.
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TUJUAN DAN MANFAAT PENILAIAN

Mendapatkan gambaran utuh
tentang capaian seluruh

aspek perkembangan anak
yang terwujud dalam sikap, 

pengetahuan dan 
keterampilan

Merancang stimulasi dan 
kegiatan yang tepat dan 

sesuai untuk
mengembangkan

kemampuan anak.

Memberikan stimulasi
dan kegiatan sesuai

kebutuhan
perkembangannya.

BAN, Kemendikbud, 2021



RUANG LINGKUP PENILAIAN

Nilai 
Agama & 

Moral

Fisik
Motorik Kognitif Bahasa

Sosial
Emosional

Seni



PRINSIP PENILAIAN

Dit. GTK PAUD, Kemendikbud, 2021
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MEKANISME PENILAIAN

Penilaian
berdasarkan fakta

yang sesungguhnya

Dilakukan secara
alami

Penilaian
Otentik

Dit. GTK PAUD, Kemendikbud, 2021



TAHAPAN/PROSES PENILAIAN

Pengamatan

Pengumpulan Data

Catatan Anekdot

Hasil Karya

Ceklis

Pengolahan Data

Menganalisa 
Data

Menyimpulkan

Membuat 
Keputusan

Pelaporan

Tertulis

Lisan

BAN, Kemendikbud, 2021



PENILAIAN PADA MASA BDR DAN PTM

Guru
✓ Mencatat
✓ Memfoto

✓ Memvideokan
✓ Mendokumentasikan

✓ Menganalisa
✓ Membuat Kesimpulan

Orang Tua
✓ Memfoto

✓ Memvideokan

Guru
✓ Mencatat

✓ Mendokumentasikan
✓ Menganalisa

✓ Membuat Keputusan

BdR

PTM

BAN, Kemendikbud, 2021



TEKNIK PENGUMPULAN DATA PTM

Teknik 
Pengumpulan

Data PTM

Anekdot

Hasil 
Karya

Ceklis

BAN, Kemendikbud, 2021



TEKNIK PENGUMPULAN DATA BDR

Teknik 
Pengumpulan 

Data BdR

Hasil Karya

Video

BAN, Kemendikbud, 2021



SKALA PENILAIAN

BAN, Kemendikbud, 2021

Belum Berkembang 

(BB) 

: 1. Anak masih dalam bimbingan atau diberi contoh oleh 

pendidik 

2. Anak belum menunjukkan kemampuan sesuai 

dengan indikator yang ditetapkan dalam kelompok 

usianya 

Mulai Berkembang (MB) : 1. Anak masih harus diingatkan atau dibantu oleh 

pendidik 

  2. Anak sudah mulai menunjukkan kemampuan sesuai 

dengan indikator yang ditetapkan dalam kelompok 

usianya 

Berkembang Sesuai 

Harapan (BSH) 

: 1. Anak sudah dapat melakukannya secara mandiri dan 

konsisten tanpa harus diingatkan atau dicontohkan 

pendidik 

2. Anak sudah menunjukkan kemampuan sesuai 

dengan indikator yang ditetapkan dalam kelompok 

usianya 

Berkembang Sangat 

Baik (BSB) 

: 1. Anak sudah dapat melakukannya secara mandiri dan 

sudah dapat membantu temannya yang belum 

mencapai kemampuan sesuai dengan indikator yang 

diharapkan 

2. Anak sudah menunjukkan kemampuan diatas 

indikator yang ditetapkan dalam kelompok usianya. 

 

Skala penilaian yang digunakan ada empat, 
deskripsi dari keempat skala tersebut sebagai berikut



INDIKATOR PENILAIAN

BAN, Kemendikbud, 2021

Indikator
Penilaian

Konkret

Terukur

Sesuai Usia

Sikap, 
Pengetahuan

, 
Keterampilan

terkait
Kemaritiman

Permendikbu
d 146/2014

Permendikbu
d 137/2014



CONTOH INDIKATOR PERKEMBANGAN USIA 5-6 TAHUN

PROGRAM 

PENGEMBANGAN
KOMPETENSI YANG DICAPAI INDIKATOR PERKEMBANGAN

Nilai Agama dan

Moral

1.1. Mempercayai adanya Tuhan melalui

ciptaan-Nya 

• Terbiasa mengucap doa pendek

• Terbiasa mengucap kata-kata terpuji ketika melihat ciptaan Tuhan berupa laut, 

biota laut, dan lingkungan sekitar laut

• Terbiasa berdoa ketika naik transportasi laut (kapal laut, perahu)

• Terbiasa tetap beribadah meskipun sedang berada di pantai atau laut

1.2. Menghargai diri sendiri, orang lain, dan 

lingkungan sekitar sebagai rasa syukur kepada 

Tuhan

• Terbiasa bersyukur atas karunia laut yang kaya bagi bangsa Indonesia

• Terbiasa menjaga laut dan biota laut

2.13. Memiliki perilaku yang mencerminkan 

sikap jujur

• Terbiasa menjaga agar seluruh biota laut tetap pada habitatnya masing-masing

3.1. Mengenal kegiatan beribadah sehari-hari

4.1. Melakukan kegiatan beribadah sehari-hari

dengan tuntunan orang dewasa

• Mampu berdoa ketika naik transportasi laut (kapal laut, perahu)

• Mampu beribadah meskipun sedang berada di pantai atau laut

3.2. Mengenal perilaku baik sebagai cerminan 

akhlak mulia 

4.2. Menunjukkan perilaku santun sebagai 

cerminan akhlak mulia

• Berjalan berhati-hati ketika di tepi pantai untuk menghindari injakan terhadap

biota pantai/laut

• Menahan diri tidak membawa biota laut/memainkan biota laut yang masih

hidup

BAN, Kemendikbud, 2021
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ANEKDOT

No. Waktu Peristiwa Indikator - KD

1. 08.30-09.30 Hira berpartisipasi dalam kegiatan

bertema “Pasar Tradisional”, ia

mengatakan “aku mau jualan ikan aja”

Ketika berjualan ikan, Hira menjajakan

jualannya “ayo ibu/bapak beli ikannya, 

ikannya bergizi, biar badannya sehat.” Ada 

saat-saat Hira menjelaskan kepada

pembeli, “ini ikan bandeng, banyak

durinya, tapi enak.” Kemudian Hira 

bertanya, “mau beli berapa kilo ?”

kemudian pembeli menjawab, “satu kilo 

aja”, Hira merespon lagi, “aku timbang

dulu ya” kemudian Hira menimbang ikan-

ikannya. “Ikannya mau dipotong-potong ?”

Iya...kata pembeli, kemudian Hira 

memotong-motong ikannya dengan pisau

plastik. Ikan yang terbuat dari playdough

dipotong menjadi tiga bagian.

➢ Terbiasa percaya diri dalam

menyampaikan

keinginan/ide/gagasan/pendapat

(KD 2.5/Sosial Emosional)

➢ Mampu menyampaikan keinginan

diri baik verbal maupun non verbal

(KD 3.11, 4.11/Bahasa)

➢ Mengetahui jenis dan manfaat

makanan bergizi (KD 2.1/Fisik

Motorik)

➢ Mampu mengenal benda-benda

disekitar berdasarkan nama, jenis,

ukuran, bentuk, warna, fungsi,

tekstur, nilai, sifat, pola dan lain-

lain. (KD 3.6, 4.6/Kognitif)

➢ Mampu bertanya tentang hal-hal

yang ingin diketahui tentang dirinya

dan lingkungan (KD 2.2/Bahasa)

➢ Mampu mengenal fungsi dan

menggunakan teknologi sederhana

(KD 3.9, 4.9/Kognitif)

➢ Mampu melakukan gerakan

terkontrol yang melibatkan

koordinasi tangan dan 

mata/membuat hasil karya (KD 3.3, 

4.3/Fisik motoric; 3.15, 4.15/Seni)

Format Catatan Anekdot
Nama Anak : Hira
Usia : 5,5 tahun
Lokasi : Halaman Sekolah

Catatan anekdot 
merupakan catatan 

perkembangan penting 
dan bermakna dari 

waktu ke waktu

BAN, Kemendikbud, 2021



HASIL KARYA

BAN, Kemendikbud, 2021

Hasil Karya Hasil Pengamatan Indikator-KD

− Menggunakan

bahan/material

yang beragam

− Bentuk daun dan

pohon sudah

menyerupai

− Pilihan warna

beragam

− Bercerita tentang

pohon yang

dibuatnya dan cara

memeliharanya

Dapat membuat karya sesuai dengan gagasan/ide,

pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya (KD

3.15, 4.15/Seni) BSH

Mampu menggunakan berbagai alat, bahan dan media 

untuk membuat berbagai hasil karya seni dan aktivitas

seni (KD 3.15, 4.15/Seni) BSH

Bangga dengan hasil karyanya (KD 2.5/Seni) BSH

Dapat menggunakan teknologi sederhana (KD 3.9,

4.9/Kognitif) BSH

Mengenal ciri-ciri tanaman (KD 3.8, 4.8Kognitif) BSH

Dapat melakukan gerakan terkontrol yang melibatkan

koordinasi tangan dan mata (KD 3.3, 4.3/Fisik Motorik) 

BSH

Bercerita dengan menggunakan bahasa verbal dan non

verbal (hasil karya) (KD 3.11, 4.11/Bahasa) MB

Mampu mengenal benda-benda disekitar berdasarkan

nama, jenis, ukuran, bentuk, warna, fungsi, tekstur, nilai, 

sifat, pola dan lain-lain (KD 3.6, 4.6/Kognitif). BSH

Format Penilaian Hasil Karya Anak

Nama anak : Hira
Usia : 5,5 tahun
Sub Tema : Tanamanku Sayang
Hari, tanggal : Senin, 27 Juli 2020

Bangunan-
bangunan

(3D)

Gambar/

lukisan

Coretan



CEKLIS

PROGRAM PENGEMBANGAN/KD INDIKATOR PERKEMBANGAN
CAPAIAN PERKEMBANGAN

BB MB BSH BSB

Nilai Agama dan Moral: 1.1, 1.2, 
2.13, 3.1-4.1

● Terbiasa mengucap kata-kata pujian ketika melihat ciptaan Tuhan

● Terbiasa merawat tanaman, binatang dan benda-benda disekitar

● Terbiasa mengembalikan barang yang bukan miliknya.

● Terbiasa berdoa sebelum dan sesudah makan/sebelum melakukan kegiatan

Fisik Motorik;

2.1, 3.3, 4.3, 3.4, 4.4

● Terbiasa membuang sampah pada tempatnya

● Mampu melakukan gerakan terkontrol yang melibatkan koordinasi tangan dan mata
(membuat celengan kesukaan).

● Mampu menjaga diri saat menggunakan benda-benda yang membahayakan seperti pisau

Kognitif;

2.2, 2.3, 3.5, 4.5, 3.6, 4.6

● Terbiasa mengenal lingkungan baru, seperti tempat berbelanja; pasar tradisional dan pasar 
modern

● Mampu menggunakan alat/bahan dengan berbagai cara

● Mampu menghasilkan karya menggunakan bahan-bahan alam atau daur ulang

● Mengenal dan mengidentifikasi ciri ciri uang, baik jenis-jenis uang (tunai dan non tunai), 
bentuk uang (lingkaran dan persegi panjang), bahan (logam dan kertas), warna, tekstur, nilai
(besar atau kecil, murah atau mahal) dan lain-lain. 

Bahasa : 

3.10, 4.10, 3.11, 4.11, 3.12, 4.12

● Mampu memahami dua instruksi dalam satu kalimat (“Silahkan ambil air minum secukupnya, 
lalu dihabiskan, ya..”)

● Mampu menyampaikan ide terkait Pendidikan Sosial Finansial, misalnya; “Kalau sudah siang, 
lampunya dimatikan saja, kita buka jendela saja.”

● Mampu membuat huruf-huruf dan merangkai menjadi kata dengan menggunakan material 
yang beragam

Sosial Emosional;

2.5, 2.7, 2.9

● Bangga terhadap hasil karyanya

● Mampu menunda keinginan untuk mendahulukan kebutuhan,

● Terbiasa peduli terhadap lingkungan, misalnya membantu teman yang membutuhkan
bantuan,  berbagi mainan,  berbagi tempat main dan menunggu giliran bermain

Seni : 

2.4, 3.15-4.15

● Mampu mengapresiasi hasil karyanya dan hasil karya orang lain

● Mampu membuat hasil karya menggunakan material yang beragam

● Mampu bergerak mengikuti tempo

Format Ceklis
Nama Anak : Hira
Usia : 5,5 tahun
Hari, tanggal : _________________

✓ Ceklis merupakan
catatan
perkembangan anak
yang menunjukkan
kemunculan indikator
berdasarkan skala
penilaian yang 
ditentukan. 

✓ Ceklis disusun sesuai
dengan (RPPH). 

✓ Indikator yang akan 
diamati adalah
indikator yang 
ditetapkan dalam
RPPH sesuai dengan
kompetensi dasar dan 
perkembangan yang 
akan dicapai pada hari
itu. 
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CONTOH MENGOLAH DATA BDR

FOTO HASIL KARYA & VIDEO HASIL PENGAMATAN INDIKATOR - KD

Gambar menyerupai kepala, tangan, kaki,  dan badan

- Warna merah dan biru, 

-Huruf-huruf terangkai

Video Karel  menceritakan gambar yang dibuat : “Ada

hiu, cacing, kaki seribu, terus turun hujan, ada kupu-

kupu, ada orang di dalam hiu. Hiu ada di laut yang 

lebih dalam ”

3.3-4.3 Mengenal anggota tubuh dan
koordinasi tangan mata (BSH)

3.6-4.6; Mengenal dan membedakan
warna (MB)

3.12-4.12; menuliskan huruf-huruf (BSH)

3.3-4-3 Melakukan berbagai gerakan

terkoordinasi secara terkontrol, seimbang

dan lincah (BSH) .

3.10-4.10 Memahami dan dapat

menunjukan bahasa reseptif( (menyimak) 

(BSH)

3.11-4.11 Memahami dan dapat

m4nunjukan kemapun bahasa ekspresif

(brbicara) (BSH) 

BAN, Kemendikbud, 2021



PENGOLAHAN DATA

BAN, Kemendikbud, 2021

Pengolahan
Data

Mingguan

Bulanan

Semester
BAN, Kemendikbud, 2021



REKAP MINGGUAN

BAN, Kemendikbud, 2021

KD/

Indikator

Catatan Anekdot
Cekl

ist

Hasil 

Karya

Minggu I Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4
Hasil 

Akhir

dst

….
dst...

● Bangga terhadap hasil

karyanya
MB BB BSH MB BSH

dst..

.
dst...

● Mampu bergerak

mengikuti tempo
MB MB BSH BSH BSH

dst….

Nama anak : Hira
Usia : 5,5 tahun
Minggu/Bulan : Minggu 1/Agustus

✓ Mengumpulkan semua data dalam
satu minggu

✓ Memilah dan menganalisa data 
penilaian (catatan anekdot, hasil
karya)

✓ Mengisi data ke dalam kolom 
Penilaian sesuai dengan capaian  
Perkembangan Anak dengan BB, MB, 
BSB, BSH

✓ Satu format untuk satu orang anak 



REKAP BULANAN

BAN, Kemendikbud, 2021

Kompetensi Dasar/Indikator Catatan Anekdot Ceklis Hasil Karya
Capaian akhir 

bulan

● Terbiasa berdoa sebelum dan sesudah makan/sebelum melakukan

kegiatan

BSH BSH - BSH

● Mampu melakukan gerakan terkontrol yang melibatkan koordinasi

tangan dan mata (membuat hasil karya).

BSH BSH BSH BSH

● Terbiasa percaya diri dalam menyampaikan

keinginan/ide/gagasan/pendapat

BSH MB - BSH

● Terbiasa mengenal lingkungan baru, seperti tempat berbelanja; pasar 

tradisional dan pasar modern
BSH MB - BSH

● Mampu menghasilkan karya menggunakan bahan-bahan alam atau

daur ulang

BSH BSH BSH

● Mampu memahami dua instruksi dalam satu kalimat (“Silahkan ambil

air minum secukupnya, lalu dihabiskan, ya..”)

BSH MB - BSH

● Mampu membuat huruf-huruf dan merangkai menjadi kata dengan

menggunakan material yang beragam

BSH MB MB BSH

● Bangga terhadap hasil karyanya BSH BSH BSH BSH

● Terbiasa peduli terhadap lingkungan, misalnya membantu teman

yang membutuhkan bantuan,  berbagi mainan,  berbagi tempat main 

dan menunggu giliran bermain

MB BSH - BSH

● Mampu membuat hasil karya menggunakan material yang beragam BSH BSH BSH BSH

● Mampu bergerak mengikuti tempo BSH MB - BSH

✓ Mengumpulkan semua data dalam
satu bulan

✓ Memilah dan menganalisa data 
penilaian (catatan anekdot, hasil
karya)

✓ Mengisi data ke dalam kolom 
Penilaian sesuai dengan capaian  
Perkembangan Anak dengan BB, 
MB, BSB, BSH

✓ Satu format untuk satu orang anak 

Format Rekapitulasi Hasil Capaian Bulanan

Nama anak : Hira
Usia : 5,5 tahun
Bulan : Agustus



REKAP MID SEMESTER

BAN, Kemendikbud, 2021

Kompetensi Dasar & Indikator

Bulan Capaian 

Akhir 

Mid 

Semester 

Agustus September Oktober

● Terbiasa mengucap kata-kata terpuji ketika melihat ciptaan

Tuhan

BSH MB BSH BSH

● Mampu melakukan gerakan terkontrol yang melibatkan

koordinasi tangan dan mata (membuat hasil karya).

BSH BSH BSH BSH

● Terbiasa percaya diri dalam menyampaikan

keinginan/ide/gagasan/pendapat
BSH BSH MB BSH

● Terbiasa mengenal lingkungan baru, seperti tempat berbelanja; 

pasar tradisional dan pasar modern

BSH BSH MB BSH

● Mampu menghasilkan karya menggunakan bahan-bahan alam

atau daur ulang

BSH BSH BSH BSH

● Mampu memahami dua instruksi dalam satu kalimat (“Silahkan

ambil air minum secukupnya, lalu dihabiskan, ya..”)

BSH MB BSH BSH

● Bangga terhadap hasil karyanya BSH BSH BSH BSH

● dst...

 

Langkah selanjutnya sobat PAUD dapat melanjutkan ke laporan penilaian 
semester dengan prinsip dan cara yang sama  

✓ Mengumpulkan semua data dalam
tiga bulan

✓ Mengisi data ke dalam kolom 
Penilaian sesuai dengan capaian  
Perkembangan Anak dengan BB, 
MB, BSB, BSH

✓ Satu format untuk satu orang anak 

Format Rekapitulasi Hasil Mid Semester

Nama anak : Hira
Usia : 5,5 tahun



PORTOFOLIO

BAN, Kemendikbud, 2021

Portofolio

✓ Merupakan kumpulan data yang diperoleh dari
berbagai sumber yang menunjukkan pencapaian
perkembangan anak dari waktu ke waktu.

✓ Berupa hasil karya, foto anak, rekaman suara, video,
dan lain-lain.

✓ Setiap anak memiliki portofolio yang disusun
berdasarkan urutan tanggal dan diberi identitasnya
(nama, usia, kelompok);

✓ Satu portofolio untuk satu orang anak

✓ Portofolio dapat disimpan dalam wadah yang
disesuaikan dengan kebutuhan.
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PELAPORAN

BAN, Kemendikbud, 2021

Merupakan kegiatan 
mengomunikasikan dan 
menjelaskan hasil penilaian 
tentang perkembangan 
anak setelah mengikuti 
layanan/kegiatan 
pembelajaran di satuan 
PAUD. 



LAPORAN PERKEMBANGAN ANAK

BAN, Kemendikbud, 2021

Sifat

Insidental

Berkala

Bentuk

Lisan

Tertulis
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KONSTRUKSI NARASI LAPORAN PERKEMBANGAN ANAK

BAN, Kemendikbud, 2021

Capaian
Perkembangan Anak
(Skala Capaian : 
BSH/BSB)

Bahasa Positif

Kekuatan

Saran bagi Orang tua
(Konkret, Skala
Capaian : BB/MB)

Bahasa Positif

Rekomendasi



BAN, Kemendikbud, 2021

Pendahuluan  

Mendampingi Hira tumbuh dan berkembang pada awal tahun ajaran baru ini, sungguh 

merupakan pengalaman yang berharga dan menyenangkan.  Kepercayaan diri Hira 

semakin tampak pada setiap kegiatan yang diikuti.  Hira juga terlihat nyaman ketika 

terlibat di dalam interaksi dengan guru dan teman-temannya. 

 

Perkembangan Nilai Agama dan Moral 

Perkembangan agama dan moral 

Hira berkembang dengan sangat 

baik. Hira  mengenal makhluk-

makhluk dan benda-benda di 

sekitarnya sebagai ciptaan Tuhan. 

Hal ini tampak ketika kegiatan 

mengamati hewan dan tumbuhan 

yang terdapat di lingkungan sekolah. 

Hira dengan tepat dapat 

menyebutkan jenis tumbuhan yang 

ia amati, ciri-cirinya dan manfaatnya 

untuk manusia.  

Selain itu Hira juga mampu memimpin do’a sebelum mulai belajar dan sebelum mulai 

makan sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan.  

Hira juga mampu melafalkan secara bersama-sama surat-surat pendek dalam Al-

qur’an dan mampu melakukan kegiatan beribadah sehari-hari bersama teman-

temannya dengan tuntunan orang dewasa.  

Hira berperilaku santun, sabar mendengarkan orang lain yang sedang berbicara dan 

terbiasa mengucapkan terima kasih setelah dibantu atau diberi sesuatu oleh teman 

atau guru.  

LAPORAN PERKEMBANGAN ANAK 
PAUD BUNGA NUSANTARA 
Tahun Pelajaran : 2020/2021 

 

Nama  Anak  : Hira    Usia   : 5,5 tahun 
Nomor Induk : ……..   Semester   : I (Satu) 
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Perkembangan Seni  

 

Perkembangan seni ananda berkembang sesuai harapan. Hira dapat mengikuti 

seluruh kegiatan yang berkaitan dengan seni. Saat menggambar, melukis atau 

menyanyi Hira dapat membuat sesuai dengan ide gagasannya, kreatif dalam 

berkarya, berani mencoba hal-hal baru dan mau memilih lagu kesukaannya. Hira juga 

mampu bergerak mengikuti nada dan tempo yang beragam. (akan ditambahkan foto) 

 

Penutup  

Pada umumnya, pencapaian perkembangan ananda hingga akhir tahun ini 

berkembang sesuai harapan. Kemandirian, tanggung jawab dan kreativitas ananda 

berkembang sesuai usianya. Harapan kami pada tahun berikutnya, ananda semakin 

mampu mengembangkan ide-ide kreatifnya dan kebiasaan-kebiasaan baik yang 

sudah ada. Juga semakin menunjukkan perkembangan kesehatan yang baik seiring 

dengan kesukaannya terhadap makanan yang berasal dari sayur. Semoga guru dan 

orang tua dapat senantiasa bekerja sama dalam memberikan stimulasi-stimulasi yang 

dapat memaksimalkan potensi, bakat, dan kreativitasnya demi perkembangan yang 

optimal. 

 

Informasi Pertumbuhan  

1. Berat Badan       : 

2. Tinggi Badan      : 

3. Lingkar Kepala   : 

 

Informasi Kehasiran 

1. Ijin                       : 

2. Sakit                    : 

3. Alpha/Tanpa Keterangan : 

 

Depok, 10 Juni 2020 

 

               Kepala Sekolah,                                                  Guru Wali, 

 

 

               Palupi, M.Psi                                                       Tantia, S.Pd  

Contoh narasi yang 
menggambarkan kekuatan anak

Hira sudah dapat konsisten dalam
menggunakan air secukupnya.
Hira menunjukan perkembangan
yang menggembirakan
dalam mengidentifikasi
kebutuhan dan keinginannya

Contoh narasi untuk
rekomendasi

Ayah dan bunda, ketika di rumah
diharapkan untuk melibatkan
Ananda dalam membuat dan 
menyepakati aturan –aturan di 
rumah beserta konsekuensinya.
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• Kemampuan belajar anak perlu diketahui dengan seksama 
melalui penilaian yang efektif, berkala dan komprehensif. 

• Hasil penilaian selanjutnya menjadi rujukan dalam melakukan 
perencanaan pembelajaran selanjutnya.

• Dengan demikian pembelajaran menjadi suatu siklus antara 
penilaian, perencanaan, dan pelaksanaan yang berlangsung 
secara terus-menerus.



BADAN AKREDITASI NASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Komplek  Direktorat Jenderal Dikdasmen Kemdikbud

Gedung F Lantai 2 Jl. RS Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan

Telepon: (021) 7658424, Faksimili: (021) 7698141

@banpauddanpnf

info@banpaudpnf.or.id

0812-9276-5586

TERIMA KASIH


