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“Sesungguhnya Setelah Kesulitan itu ada Kemudahan, Sesungguhnya Sesudah 

Kesulitan ada Kemudahan” 

(QS. Al-Insyirah ayat 5 & 6)  
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ABSTRAK 
 

LATIFAH NUR FITRIANA. Pengembangan Aspek Sosial Emosional Anak 
Melalui Aktivitas Senam Irama di Kelompok A2 PAUD Terpadu Mutiara Yogyakarta. 
Skripsi. Yogyakarta: Program Studi Pendidikan Islm Anak Usia Dini Fakultas Ilmu 
Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019. 

 
Senam irama merupakan salah satu kegiatan penting yang mampu meningkatkan 

aspek perkembangan anak usia dini, salah satu aspek yang mampu untuk 
dikembangkan adalah aspek sosial emosional anak karena kegiatan ini berkaitan 
dengan lingkungan sekolah dan kegiatan anak secara bersama-sama. Tujuan 
penelitian senam irama ini dilakukan adalah untuk mengetahui seberapa besar anak 
dapat mengontrol sosial emosional mereka di lingkungannya. Terkait dengan 
perkembangan sosial emosion anak usia dini di kelompok A2 yang berusia 4-5 tahun. 

 
Penelitian ini memiliki subjek sebanyak 15 peserta didik yang terdiri dari 8 

perempuan dan 7 laki-laki. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara 
dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari hasil penelitian menggunakan metode 
pengumpulan data penelitian kualitatif deskriptif, penyajian data dan penarikan 
kesimpulan. Uji keabsahan triangulasi peneliti, metode, teori dan sumber data. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan aspek sosial emosional 
anak melalui aktivitas senam. 

 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: melalui senam irama yang dilakukan 

secara rutin yang diterapkan di PAUD Terpadu Mutiara Yogyakarta secara lebih 
rinci, penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan perkembangan sosoal-emosional 
yang dialami oleh anak. Proses peneitian terlebih dahulu direncanakan, baik rencana 
untuk penilaian maupun alat yang digunakan dalam penilaian. Senam irama sebagai 
media penilaian sosial-emosional menggunakan teknik observasi dan ceklist dari ujuk 
kerja kegiatan peserta didik. Kelebihan dari senam irama ini adalah dilakukan secara 
rutin sehingga pendidik dapat menilai dengan rinci serta dapat mendeteksi 
perlembangan fisik peserta didik dan membuat peserta didik rileks dan menyenagkan.  

 
Kata kunci: pengembangan, sosial-emosional, senam irama  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Anak usia dini adalah individu yang sedang mengalami proses 

pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat, bahkan dikatakan sebagai 

lompatan perkembangan. Anak usia dini memiliki rentan usia yang sangat 

berharga dibanding usia-usia selanjutnya karena perkembangan kecerdasannya 

sangat luar biasa. Usia tersebut merupakan fase kehidupan yang unik dan 

berbeda pada masa proses pertumbuhan, perkembangan, pematangan dan 

penyempurnaan, baik pada aspek jasmani maupun rohani yang berlangsung 

seumur hidup, bertahap dan berkeseimbangan.1 

Tujuan Pendidikan Nasional yang dirumuskan dalam Undang-Undang 

SISDIKNAS Bab II Pasal 3, menyatakan bahwa “Pendidikan Nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa 

yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, 

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung 

                                                            
1 Mulyasa, Manajemen PAUD, (Bandung: Rosdakarya, 2012), hal. 16. 
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jawab”.2 Berdasarkan UU SISDIKNAS tersebut maka salah satu ciri 

manusia berkualitas adalah mereka yang berilmu dan mempunyai akhlak yang 

baik. 

Diperlukan suatu usaha sadar dan terus menerus dari setiap individu untuk 

mencapai hal tersebut, dapat diperoleh melalui sebuah pendidikan, salah satunya 

adalah penanaman karakter dan  pendidikan anak usia dini. Undang-undang 

Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional mengematkan dengan 

tegas perlunya penanaman pendidikan anak usia dini, hal tersebut dapat dilihat 

dalam pasal 1 butir 14 yang menyatakan bahwa “pendidikan anak usia dini 

adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan pada anak sejak lahir sampai 

dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan 

pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani 

agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.3 

Perkembangan anak sangat penting karena merupakan masa perkembangan 

yang sangat pesat dan fundamental bagi kehidupan selanjutnya. Masa 5 tahun 

pertama pertumbuhan dan perkembangan anak sering disebut sebagai masa 

keemasan karena pada masa itu keadaan fisik dan segala kemampuan anak 

sedang berkembang pesat seperti kemampuan kognitif, bahasa, sosial emosional, 

fisik motorik, seni. 

                                                            
2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, (Jakarta: Diknas, 2003), hal. 6. 
3 Ibid, hal. 4. 
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Perkembangan sosial adalah tingkat jalinan interaksi anak dengan orang 

lain, mulai dari orang tua, saudara, teman bermain, hingga masyarakat secara 

luas. Perkembangan emosional adalah luapan perasaan ketika anak berinteraksi 

dengan orang lain. Dengan demikian perkembangan sosial emosional adalah 

kepekaan anak untuk memahami perasaan orang lain ketika berinteraksi dalam 

kehidupan sehari-hari.4 

Perkembangan sosial emosional pada anak usia dini sangatlah penting, 

sebab perilaku sosial-emosional ada hubungannya dengan aktivitas dalam 

kehidupannya. Semakin kuat emosi memberikan tekanan, akan semakin kuat 

mengguncangkan keseimbangan tubuh untuk melakukan aktivitas tertentu. Jika 

kegiatan sesuai dengan emosinya maka anak akan senang melakukannya dan 

secara mental akan meningkatkan konsentrsai pada aktivitasnya dan secara 

psikologis akan positif memberikan sumbangan pada peningkatan motivasi dan 

minat pada pembelajaran yang ditekuninya. 

Pendapat tradisonal mengatakan bahwa sifat sosial dan emosional itu sudah 

dimiliki oleh masing-masing orang sesuai dengan keturunan, namun banyak 

penelitian yang membuktikan bahwa kecerdasan sosial emosional seseorang 

tumbuh dan berkembang sesuai dengan pendidikan yang didapatkannya atau 

dengan kata lain merupakan hasil dari belajar. Oleh karena itu TK/RA sebagai 

salah satu wadah peletak dasar utama konsep diri anak-anak baik secara sosial 

emosional, intelektual, sikap dan lain sebagainya hendaklah menjadi dasar bagi 
                                                            

4 Suyadi, Psikologi PAUD, (Yogyakarta: Aswaja Pedagogia, 2010), hal. 108-109. 
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para pendidik Anak Usia Dini dalam mengembangkan metode dan media pada 

kurikulum pengajaran di TK/ RA.5 

Kegiatan senam merupakan kegiatan belajar sambil bermain atau 

sebaliknya. Banyak pendapat ahli yang mengungkapkan hal demikian. Menurut 

Vygotsky, bermain mempunyai peran langsung terhadap perkembangan kognisi 

seorang anak dan berperan penting dalam perkembangan sosial dan 

emosionalnya.6 Senam ritmik atau irama sangat membantu pembentukan tubuh 

ideal atau pertumbuhan dan perkembangan anak, karena dengan aktivitas senam 

akan mendukung peningkatan kemampuan fisik yaitu kekuatan, kecepatan, 

keseimbangan, fleksibilitas dan lain - lain.7 Setiap individu memiliki kondisi 

internal yang turut berperan dalam aktivitas dirinya sehari-hari. Salah satu dari 

kondisi internal disebut motivasi. Motivasi adalah dorongan dasar yang 

menggerakkan seseorang bertingkah laku. Dorongan ini berada pada diri 

seseorang yang menggerakkan untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan 

dorongan dalam dirinya.8 

Sedangkan dalam sebuah penanaman karakter atau aspek perkembangan 

terkadang ada kendala atau tidak optimalnya perkembangan dengan tingkat 

pencapaian yang diinginkan. Seperti adanya faktor internal atau eksternal. Jika 
                                                            

5 Rini Desmareza, “Peningkatan Perkembangan Sosial Emosional Anak Melalui 
Perkembangan Montase Di RA Darul ‘Ulum PGAI Padang, Pesona PAUD”, jurnal, Volume 1, No. 1, 
Diakses Pada 28 Januari 2019. 

6 Erwin, Widiaworo, Strategi &Metode Mengajar Siswa di Luar Kelas, (Yogyakarta: Ar-Ruzz 
Media, 2017), hal. 153. 

7 Ade Mardiana, dkk, Pendidikan Jasmani dan Olahraga, (Jakarta: UT, 2011) hlm. 327. 
8 Hamzah B.Uno, Teori motivasi dan pengukurannya, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011) hlm. 1. 
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hal ini tidak ditangani dengan baik kemungkinan perkembangan anak juga akan 

terhambat atau tidak sesuai harapan dan perkembangan anak terganggu. Maka 

dengan demikian harus dilaksanakannya penelitian dalam menilai atau melihat 

perkembangan anak sudah sesuai dengan tingkat pencapaian atau sudah 

memenuhi pencapaian tingkat perkembangan atau belum, sehingga perlu 

diadakannya penelitian lebih lanjut supaya tahu perkembangan yang terjadi pada 

anak. 

Berkaitan dengan judul, hal ini mengacu pada masalah yang ada dalam 

aktivitas senam anak di PAUD Terpadu Mutiara Yogyakarta yang terkadang ada 

kendala dalam pelaksanaan senam seperti anak datang terlambat, masih rewel 

ketika ditinggal  orang tua, membeli jajan di warung depan sekolah, tidak mau 

aktif berpartisipasi dalam aktivitas senam, membawa mainan atau properti yang 

harusnya tidak dipakai di sekolah dan lain sebagainya. penelitian ini 

dilaksanakan di PAUD Terpadu Mutiara Yogyakarta karena merupakan salah 

satu lembaga yang selalu mengembangkan dan memberi hasil terbaik bagi 

peserta didik lembaga tersebut. Selain itu rangkaian kegiatan yang disajikan 

dapat membentuk sikap dan karakter anak melalui pembiasaan kegiatan harian 

seperti, senam, merawat tanaman, berbagi, mengantri dan lain sebagainya.  

Pendidik menjadi tauladan serta fasilitator agar anak usia dini dapat 

membiasakan diri dalam bersosialisasi dari mulai hal yang kecil. Hal ini 

merupakan sesuatu yang dianggap penting untuk diteliti. Sebab karakteristik dari 

pendekatan tersebut memberi keleluasaan anak untuk mengembangkan 
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kecerdasan sosial emosional. PAUD Terpadu Mutiara Yogyakarta merupakan 

lembaga yang menerapkan kegiatan senam sebagai salah satu penanaman 

karakter dalam perkembangan sosial emosional anak. Maka dari itu, bagaimana 

pembiasaan senam untuk meningkatkan perkembangan sosial emosional pada 

anak usia dini di PAUD Terpadu Mutiara Yogyakarta sehingga perlu dilakukan 

penelitian yang lebih mendalam, karena perkembangan sosial emosional anak 

sangat penting dalam pertumbuhan yang sekarang maupun masa akan datang. 

Berdasarkan uraian di atas, melihat kesulitan-kesulitan dalam perkembangan 

sosial emosioanal anak dalam pembiasaan senam, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian yang berjudul “Pengembangan Aspek Sosial Emosional 

Anak Melalui Aktivitas Senam Irama Di Kelompok A2 PAUD Terpadu Mutiara 

Yogyakarta”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, ada beberapa 

rumusah masalah yang diambil : 

1. Bagaimana pengembangan aspek sosial emosional anak di kelompok A2 

PAUD Terpadu Mutiara Yogyakarta? 

2. Bagaimana aktivitas senam irama di PAUD Terpadu Mutiara Yogyakarta? 

3. Bagaimana aktivitas senam irama mampu mengembangkan aspek sosial 

emosional anak di kelompok A2 PAUD Terpadu Mutiara Yogyakarta? 
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui bagaimana pengembangan aspek sosial emosional 

anak di kelompok A2 PAUD Terpadu Mutiara Yogyakarta. 

b. Untuk mengetahui bagaimana aktivitas senam irama di PAUD Terpadu 

Mutiara Banguntapan Bantul Yogyakarta. 

c. Untuk mengetahui bagaimana aktivitas senam irama mampu 

mengembangkan aspek sosial emosional anak di kelompok A2 PAUD 

Terpadu Mutiara Yogyakarta. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Sebagai salah satu rujukan agar para pendidik TK dapat mengetahui 

tahap perkembangan sosial emosional anak, sehingga para pendidik 

mampu menerapkan metode pendekatan secara tepat. 

b. Guru, diharapkan penelitian ini akan memberikan wawasan 

pembelajaran khususnya dalam penanaman aktivitas senam irama. 

c. Orang tua, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan 

tentang perkembangan sosial emosional anak, sehingga orang tua dapat 

memantau perkembangan anak dirumah. 

d. Peserta didik, diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan 

perkembangan sosial emosional anak melalui aktivitas senam irama. 
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e. Sekolah, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan untuk 

lebih meningkatkan mutu peserta didik khususnya dengan aktivitas 

senam irama. 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 
Setelah dilakukan serangkaian penelitian dan menganalisis data yang 

terkumpul dari lapangan, selanjutnya langkah yang dilakukan adalah menarik 

kesimpulan berdasarkan rumusan masalah yang telah peneliti sampaikan, 

maka kesimpulan dari judul peneliti tentang Perkembangan Aspek Sosial 

Emosional Anak di Kelompok A2 PAUD Terpadu Mutiara Yogyakarta yang 

menyatakan bahwa: 

Perkembangan aspek sosial emosional anak di kelompok A2 PAUD 

Terpadu Mutiara Yogyakarta mengalami perkembangan di setiap kegiatan 

yang dilakukan, hal demikian dapat kita lihat dengan adanya berbagai 

kegiatan yang dapat mengembangkan serta menunjang asepek-aspek 

perkembangan anak untuk mengasahnya serta melatihnya menjadi 

berkembang dan lebih baik, seperti kegiatan di dalam kelas da luar kelas, 

dalam berinteraksi antara peserta didik dengan peserta didik lain, antara 

peserta didik dan guru, peserta didik mulai memahami untuk mengatur emosi 

mereka seperti mereka tidak langsung marah atau menangis ketika mereka di 

jahili oleh peserta didik lain tapi mereka akan menegur temanya terlebih 

dahulu. 

Aktivitas senam irama di PAUD Terpadu Mutiara di lakukan setiap 

hari selasa – sabtu, kegiatan ini dilakukan sebelum pembelajaran di dalam 
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kelas dimulai. Rangkaian kegiatan yang dilakukan meliputi berbaris, 

pemilihan pemimpin doa, berdoa bersama, bernyanyi, ice breaking, game, 

pemilihan pemimpin senam, pemanasan senam, kegiatan senam inti, kegiatan 

peregangan senam, terkadang juga melakukan senam fantasi, bersalaman serta 

pembubaran barisan. Senam irama juga bertujuan sebagai pengamatan yang 

signifikan atas aspek perkembangan peserta didik alami. 

Aktivitas senam irama mampu mengembangkan aspek sosial 

emosional anak di kelompok A2 PAUD Terpadu Mutiara Yogyakarta karena 

dalam pelaksanaan kegiatan senam tersebut terdapat segenap rangkaian-

rangkaina kegiatan yang dimana kegiatan tersebut berperan dalam 

perkembangan aspek sosial-emosional anak seperti, ketika ada  di dalam 

barisan anak akan mengingat dan mampu menata barisan mereka, 

mengingatkan teman yang salah dalam berbaris juga akan menimbulkan 

sosialisasi satu sama lain, melakukan game secara berkelompok, kegiatan 

senam dapat mengontrol emosi mereka dengan kegiatan atau gerakan yang 

dilakukan akan membuat peserta didik melakukan gerakan senam sama 

dengan yang dicontohkan oleh fasilitator senam. Sehingga dalam kegiatan 

senam jika anak sering bertemu maka mereka juga akan melakukan 

pengontrolan dalam sosial dan emosional mereka masing-masing. 
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B. Saran 
Saran yang dapat penulis sampaikan untuk menunjang dalam 

perbaikan kegiatan senam irama di PAUD Terpadu Mutiara Yogyakarta 

adalah alangkah baiknya jika sebelum kegiatan senam irama dimulai 

dilakukan terlebih dahulu pemanasan ringan yang bertujuan supaya otot-otot 

anak mendapatkan gerakan pemanasan sebelum gerakan senam agar tidak 

terjadi keram atau hal-hal sejenisnya. 

C. Penutup 

Mengucapkan rasa syukur alhamdulillah, akhirnya peneliti dapat 

menyelesaikan penulisan skripsi ini. Karena berkat kekuasaan dari-Nya, 

peneliti memiliki kemampuan untuk menyelesaikan tugas akhir ini. 

Ucapan terimakasih peneliti sampaikan kepada semua pihak yang 

telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini dari awal hingga akhir. 

Semoga amal ibadah yang telah diberikan mendapat balasan dari Allah SWT. 

Peneliti sadari bahwa meskipun telah berusaha semaksimal mungkin, 

namun tentunya tetap terdapat kesalahan dan kekurangan. Segala kebenaran 

hanya milik sang maka kuasa, teriring dengan doa semoga skripsi ini 

bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. 

Aamiin. 
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DAFTAR TABEL 

 Tabel 1 

Data sisiwa kelas A2 PAUD Terpadu Mutiara 

NAMA PESERTA DIDIK KELOMPOK A2 PAUD TERPADU MUTIARA 

No Nama Tempat Tnggal Lahir 

1. Nindy Maharani Klaten, 21 November 2013 

2. Andara Kirana Larasati Yogyakarta, 9 April 2014 

3.  Ghina Gania Mustaqimah Bantul, 27 Desember 2013 

4. Billy Affan Mahendra Bantul, 23 Desember 2013 

5. Agastya Shyantica Baruna Bantul, 8 November 2013 

6. Naila Aleta Cahya Tradiar Bantul, 11 November 2013 

7. Faqih Abdurrahman Ma’arif Bantul, 19 Maret 2014 

8. Khairunisa Asabya Zakiya Yogyakarta, 12 Maret 2014 

9. Faiz Narendrastama Yogyakarta, 3 Februari 2014 

10. Zahran Hafid Al Khalifi Bantul, 10 Januari 2014 

11. Nadia Chyntya T.S Bantul, 13 Januari 2014 

12. Askana Ratifa Ainiya A Gunung Kidul, 19 Januari 2014 

13. Muhammad Fakhri Abdurrahman Yogyakarta, 4 Januari 2014 

14. Aqila Humaira Zahrani Yogyakarta, 8 September 2013 

15. Virendra Khalifani Khidr Sleman, 5 April 2014 
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Tabel 2 

Data guru dan karyawan PAUD Terpadu Mutiara 

NAMA PENGURUS, GURU DAN KARYAWAN 

PAUD TERPADU MUTIARA 

NO NAMA JABATAN ALAMAT 

1 H. Susilo Surahman, S. Ag., 

M. Pd.  

Direktur Manggisan, Baturetno, 

Banguntapan 

0818277444  

2 Hj. DR. Hibana Yusuf, S. 

Ag., M. Pd. 

Konsultan Manggisan, Baturetno, 

Banguntapan 

081802618111 

3 Erny Muslikhah, S. Pd. AUD Kepala Mertosanan Kulon, Potorono, 

Banguntapan  

081804230566 

4 Yessy Nepriyanty, S. Pd.I Guru Sumberejo, Ngalang, 

Gedangsari, Gunungkidul 

081804311605 

5 Densi Kurniawati, S. Pd. 

AUD 

Guru Jl. Tegal Turi, Giwangan UH 

081904125043 

6 Rina Evi Wulandari, SE Guru Gambiran UH 5/366, 

Pandeyan, Yk 

081931710131 

7 Mukhayat, S. Pd.I Guru Kalangan, Baturetno, 

Banguntapan 

08773853328 

8 Ferianti, S. Pd Guru Jogoragan, Pringgolayan, 

Banguntapan  
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081804372526 

9 Inung Masruroh, SE Guru Salaka, Potorono, Banguntapan 

081390597862  

10 Finika ningrum, S. Pd. Guru Karangtengah, Nogotirto, 

Gamping  

081903733654 

11 Fitriah Lestari, S. Si Guru Perum Graha Banguntapan B7, 

Jambidan 

083840521144 

12 Devita Agusta Miftahul 

Husna 

Guru Pungkuran, Pleret, Bantul  

087839530488 

13 Muh Darmaini Karyawan Kuncen, Manggisan, Baturetno 

083867952546 

14 Astuti Tata Usaha Rejokusuman, Tamanan, 

Banguntapan 

085878244339 

15 Mujiyati Pengasuh Sarean, Wonokromo, Pleret 

0895380142566 

16 Siti Maryati Pengasuh Saradan, Segoroyoso, Pleret 

085713527149 

17 Wasni Pengasuh Sumberejo, Ngalang, 

Gedangsari, Gunungkidul 

087838967253 

18 Kamilah Karyawan Manggisan, Baturetno, 

Banguntapan 

19 Umayah Karyawan Kuncen, Manggisan, 

Baturetno, Banguntapan 

081632306943 
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20 Dewi Utami Pengasuh Manggisan, Baturetno, 

Banguntapan 

089649472557 

21 Istiqomah, S. Pd. AUD Pengasuh Kenaran, Sumberharjo, 

Prambanan 

085741056989 

22 Safitri Atika Pengasuh Balong Kidul, Potorono, 

Banguntapan 

089670359875 

23 Taufik Syuhda Dirgantara Karyawan Jatimulyo TR I/813 RT 12 RW 

03, Yogyakarta 

085743575711 

24 Taufik Kurniawan Guru Ekstra 

Lukis 

Bumen, Kotagede, Yk 

081328345424 

25 Rahmad Suryanto Guru Ekstra  

Drumband 

Priyan, Potorono, Banguntapan 

085643300357 

26 Handa Okky Kurniawan Guru Ekstra 

Angklung 

Wonocatur, Banguntapan 

082135350099 
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DAFTAR GAMBAR 

 

 
 

 

  

Gambar halaman depan sekolah  Gambar parkiran dan halaman samping 

Mushola  Aula dan tempat makan 
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Ruang kelas  Alat Permainan Edukatif 

Alat Permainan Edukatif  Taman sekolah 
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Kamar mandi  Kolam renang 

Setelah wawancara dengan fasilitator senam

Wawancara dengan guru kelas 
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Lampiran 2  
 

RENCANA PENELITIAN 

Maret 2019 

Minggu Senin Selasa Rabu Kamis  Jumat Sabtu 

  1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 1 14 15  16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31   

 

April 2019 

Mnggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu

 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30  

 

Mei 2019 

Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat  Sabtu 

  1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25
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Keterangan: 

1. Tanggal 30 Maret mengantarkan surat ke PAUD Terpadu Mutiara Yogyakarta 
untuk izin penelitian. 

2. Tangga 1 April observasi penelitian kegiatan senam,  dan mengikuti aktivitas 
anak dari awal sampai perpulangan 

3. Tanggal 4 April observasi penelitian kegiatan sanam dan meminta data 
sekolah, serta mengamati keadaan sekolah 

4. Tanggal 9 April observasi penelitian kegiatan senam, pengambilan gambar 
5. Tanggal 11 April observasi penelitian kegiatan senam 
6. Tanggal 17 April observasi penelitian kegiatan senam dan meminta 

kelengkapan data sekolah 
7. Tanggal 18 April observasi penelitian kegiatan senam 
8. Tanggal 8 Mei observasi penelitian kegiatan senam 
9. Tanggal 9 Mei observasi penelitian kegiatan senam 
10. Tanggal 15 Mei penyelenggaraan wawancara kepada fasilitator senam dan 

guru kelas 
11. Tanggal 16 Mei penyelenggaraan wawancara kepada kepala sekolah dan 

meminta data prestasi sekolah dan sekolah dan pendidik. 

  



103 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 3 

PEDOMAN OBSERVASI 
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PEDOMAN OBSERVASI 

 

1. Kegiatan senam irama 

2. kegiatan pembelajaran anak 

3. kegiatan anak diluar kelas 

4. strategi yang digunakan dalam senam 

5. metode yang digunakan fasilitator untuk pelaksanan senam irama 

6. sosial emosional anak 

7. hubungan anak dengan teman dan gurunya 

8. fasilitas pendukung dan penghambat dalam proses senam irama 
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LAMPIRAN 4 

PEDOMAN WAWANCARA 
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Lampiran 4  

pedoman wawancara 

Kisi-Kisi Wawancara 

NO Variabel Indikator Alat 

Pengambilan 

Data 

Responden Indikator 

1. 

Sosial 

- Kesadaran diri - Observasi 

- Wawancara 

- Peserta didik 

- Pendidik 

- pedoman 

observasi untuk 

anak 

- pedoman 

wawancara 

untuk guru 

‐ rasa tanggung 

jawab untuk diri 

sendidri dan 

orang lain 

‐ observasi 

‐ wawancara 

‐ peserta didik 

‐ pendidik 

‐ Pedoman 

observasi 

untuk anak 

‐ Pedoman 

wawancara 

untuk guru 

‐ Perilaku 

personal 

‐ Obssevasi 

‐ Wawancara 

‐ Peserta didik 

‐ Pendidik 

‐ Pedoman 

observasi 

untuk anak 

‐  Pedonam 

wawancara 

untuk guru 

2. Emosional 

 

 

‐ Mengelola 

emosi 

‐ Observasi 

‐ Wawancara  

‐ Peserta didik 

‐ pendidik 

‐ pedoman 

observasi 

untuk anak 
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 ‐ pedoman 

wawancara 

untuk guru 

‐ memanfaatkan 

emosi secara 

produktif 

‐ observasi  

‐ wawancara 

‐ peserta didik 

‐ pendidik 

‐ pedoman 

observasi 

untuk anak 

‐ pedoman 

wawancara 

untuk guru 

‐ empati  ‐ observasi 

wawancara 

‐ peserta didik 

‐ pendidik 

‐ pedoman 

observasi 

untuk anak 

‐ pedoman 

wawancara 

untuk guru 

‐ membina 

hubungan 

‐ observasi 

‐ wawancara 

‐ peserta didik 

‐ pendidik 

‐ pedoman 

observasi 

untuk anak 

‐ pedoman 

wawancara 

untuk guru 

3. 

Senam 

irama 

‐ mengikuti 

tahapan  

‐ observasi 

‐ wawancara 

‐ dokumentasi 

‐ peserta didik 

‐ pendidik 

‐ peserta didik 

‐ pedoman 

observasi 

untuk anak 

‐ pedoman 

wawancara 

untuk guru 

‐ pedoman 
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dokumentasi 

‐ melakukan 

gerak senam 

‐ observasi 

‐ wawancara 

‐ dokumentasi 

‐ peserta didik 

‐ pendidik 

‐ peserta didik 

‐ pedoman 

observasi 

untuk anak 

‐ pedoman 

wawancara 

untuk guru 

‐ pedoman 

dokumentasi 

‐ perilaku anak 

ketika berada 

dibarisan 

‐ observasi 

‐ wawancara 

‐ dokumentasi 

‐ peserta didik 

‐ pendidik 

‐ peserta didik 

‐ pedoman 

observasi 

untuk anak 

‐ pedoman 

wawancara 

untuk guru 

‐ pedoman 

dokumentasi 
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Pedoman wawancara untuk fasilitator senam 

variabel Indikator Pertanyaan 

Aspek sosial Kesadaran Diri 1. Bagaimana pendapat ibu tentang 

kesadaran diri anak ketika sebelum 

melakukan kegiatan senam irama? 

2. Bagaimana menurut ibu dengan 

kegiatan senam irama apakah dapat 

meningkatkan sedaran diri yang 

dimiliki oleh anak? 

Rasa Tanggung 

Jawab Untuk Diri 

Sendiri Dan Orang 

Lain 

1. Bagaimana pendapat ibu tentang rasa 

tanggung jawab yang dimiliki anak? 

2. Bagaimana pendapat ibu tentang 

pengembangan rasa tanggung jawab 

anak terhadap dirinya sendiri? 

3. Bagaimana pendapat ibu tentang 

pengembangan rasa tanggung jawab 

anak terhadap orang lain? 

Perilaku Personal Bagaimana pendapat ibu tentang perilaku 

personal anak ketikaberada di halaman? 

Aspek 

emosioanal 

Mengelola Emosi 1. Bagaimana pendapat ibu tentang emosi 

anak? 

2. Bagaimana  pendapat ibu apakah anak 

dapat mengelola emosi mereka ketika 

melkaukan aktivitas senam? 

3. Bagaimana pendapat ibu apakah 

aktivitas senam irama dapat mengontrol 

emosi yang dimiliki oleh anak? 

Memanfaatkan Bagaimana pendapat ibu apakah peserta 
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Emosi Secara 

Produktif 

didik mampu  memanfaatan emosi mereka 

secara produktif?  

Empati Bagaiman pendapat ibu tentang empati 

yang dimilikin oleh peserta didik? 

Membina Hubungan 1. Bagaimana pendapat ibu tentang 

kemampuan anak dalam membina 

hubunganya terhadap teman sebayanya? 

2. Bagaimana pendapat ibu tentang 

kemampuan peserta didik dalam 

membina hubungan dengan fasilitator? 

Aspek senam 

Mengikuti Tahapan Bagaimana pendapat ibu apakah peserta 

didik mampu untuk mengikuti tahapan 

senam irama yang ada? 

Melakukan Gerakan 

Senam 

1. Bagaimana pendapat ibu apakah peserta 

didik mampu melakukan gerakan senam 

irama dengan baik? 

2. Bagaimana pendapat ibu apakah 

gerakan yang dilakukan oleh peserta 

didik sama dengan gerakan yang di 

contohkan oleh fasilitator? 

Perilaku Anak 

Ketika ada dibarisan 

1. Bagaimana pendapat ibu tentang 

perilaku anak ketika ada dihalaman? 

2. Bagaimana pendapat ibu apakah anak 

dapat dikondisikan? 
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Pedoman wawancara untuk guru kelas 

variabel Indikator Pertanyaan 

Aspek sosial Kesadaran Diri 1. Bagaimana pendapat bapak tentang 

kesadaran diri anak ketika sebelum dan 

sesudah melakukan kegiatan senam 

irama? 

2. Bagaimana menurut bapak dengan 

kegiatan senam irama apakah dapat 

meningkatkan kesedaran diri yang 

dimiliki oleh anak? 

Rasa Tanggung 

Jawab Untuk Diri 

Sendiri Dan Orang 

Lain 

1. Bagaimana pendapat bapak tentang rasa 

tanggung jawab yang dimiliki anak? 

2. Bagaimana pendapat bapak tentang 

pengembangan rasa tanggung jawab 

anak terhadap dirinya sendiri? 

3. Bagaimana pendapat bapak tentang 

pengembangan rasa tanggung jawab 

anak terhadap orang lain? 

Perilaku Personal Bagaimana pendapat bapak tentang prilaku 

personal anak ketika berada di dalam 

kelas? 

Aspek 

emosioanal 

Mengelola Emosi 1. Bagaimana pendapat bapak tentang 

emosi anak? 

2. Bagaimana  pendapat bapak apakah 

anak dapat mengelola emosi mereka 

ketika di dalam dan kuar kelas? 

3. Bagaimana pendapat bapak apakah 

aktivitas senam irama dapat mengontrol 
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emosi anak? 

Memanfaatkan 

Emosi Secara 

Produktif 

Bagaimana pendapat bapak apakah peserta 

didik mampu  memanfaatan emosi mereka 

secara produktif?  

Empati Bagaiman pendapat bapak tentang empati 

yang dimilikin oleh peserta didik? 

Membina Hubungan 1. Bagaimana pendapat bapak tentang 

kemampuan anak dalam membina 

hubunganya terhadap teman sebayanya? 

2. Bagaimana pendapat bapak tentang 

kemampuan peserta didik dalam 

membina hubungan dengan gurunya? 
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HASIL WAWANCARA 

FASILITATOR 

Pertanyaan Tanggapan 
1. Bagaimana pendapat ibu tentang 

kesadaran diri anak ketika sebelum 

melakukan kegiatan senam irama? 

Kesadaran diri yang dimiliki anak ketika 

akan melakukan senam masih dimilik 

sebagian anak saja, karena tingkat 

kematangan anak berbeda, di kelas A2 

kisaran usia 4-5 tahun masih ada yang 

blm bisa sadar dengan aktivitas yang 

ada dan ada juga yang dudah paham 

dengan kegiatan tersebut. 

2. Bagaimana menurut ibu dengan 

kegiatan senam irama apakah dapat 

meningkatkan kesadaran diri yang 

dimiliki oleh anak? 

Bisa, karena dengan terbiasa melakukan 

suatu aktivitas akan memunculkan 

kesadaran diri kepada anak. 

3. Bagaimana pendapat ibu tentang rasa 

tanggung jawab yang dimiliki anak? 

Tanggung jawab yang dimiliki anak usia 

5 tahun sudah mulai ada dan mulai 

berkembang. 

4. Bagaimana pendapat ibu tentang 

pengembangan rasa tanggung jawab 

anak terhadap dirinya sendiri? 

Anak mulai sadar dengan tugas dan 

kegiatan-kegiatan yang harusnya peserta 

didik lakukan. 

5. Bagaimana pendapat ibu tentang Anak mulai sadar dengan tanggung 
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pengembangan rasa tanggung jawab 

anak terhadap orang lain? 

jawabnya terhadap orang lain, seperti 

ketika mereka meminjam barang orang 

lain mereka akan menjaga dan 

mengembalikannya kembali. 

6. Bagaimana pendapat ibu tentang 

perilaku personal anak ketika berada 

di halaman? 

Rata-rata anak memiliki sikap antusias, 

semangat dan ceria, tapi terkadang juga 

terdapat anak yang kurang bersemangat 

dan tidak aktif, biasanya hal seperti itu 

terjadi karena anak tidak enak badan, 

belum sarapan atau mempunyai masalah 

dari rumah. 

7. Bagaimana pendapat ibu tentang 

emosi anak? 

Emosi anak di usia 5 tahun belum stabil, 

terkadang masih suka marah-marah 

sendiri, sering menangis. Tapi ada juga 

sebagian anak yang dapat 

mengendalikan emosi mereka masing-

masing, sebeb emosi dapat berjalan 

dengan baiak dari proses kematangan 

anak juga. 

8. Bagaimana  pendapat ibu apakah 

anak dapat mengelola emosi mereka 

Bisa, dengan pelaksanaan senam ini 

peserta didik dapat mengikuti alur yang 
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ketika melkaukan aktivitas senam? dipandu oleh fasilitator. Disini peserta 

didik akan berfokus pada senam 

senhingga mereka dapat mengontrol 

emosi yang mereka punya. 

9. Bagaimana pendapat ibu apakah 

aktivitas senam irama dapat 

mengontrol emosi yang dimiliki oleh 

anak? 

Bisa, dengan senam anak bisa 

mengendalikan emosinya seperti dengan 

mengikuti gerakan senam, mengikuti ice 

breaking, bernyanyi dan hal-hal lain 

yang ada di alur senam, senam juga 

dapat menjadi sebuah pengalihan bagi 

anak sehingga anak dapat merasakan 

rasa senang atau gembira. 

10. Bagaimana pendapat ibu apakah 

peserta didik mampu  memanfaatan 

emosi mereka secara produktif? 

Hanya sebagian anak saja yang dapat 

mengontor emosi mereka menjadi 

produktif. 

11. Bagaiman pendapat ibu tentang 

empati yang dimiliki oleh peserta 

didik? 

Anak sudah mulai memiliki rasa empati 

terhadap lingkungannya. Seperti ketika 

temannya sakit anak akan bertanya 

tentang keadaannya, ketika anak nakal 

atau jahil teman yang lain akan 

mengingatkannya. 
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12. Bagaimana pendapat ibu tentang 

kemampuan anak dalam membina 

hubunganya terhadap teman 

sebayanya? 

Sudah baik, antara sesama peserta didik 

bisa salingg mengayomi dan mereka 

sering menghabiskan waktu bersama 

untuk mai, bercerita dan lain 

sebagainya. 

13. Bagaimana pendapat ibu tentang 

kemampuan peserta didik dalam 

membina hubungan dengan 

fasilitator? 

Lekat, ketika ditanya atau di ajak 

mengerjakan sesuatu peserta didik ikut 

antusias. Namun kedekatan mereka 

biasanya bisa terjalin karena mereka 

sudah saling kenal antara fasilitator dan 

peserta didik 

14. Bagaimana pendapat ibu apakah 

peserta didik mampu untuk 

mengikuti tahapan senam irama yang 

ada? 

Mampu, peserta didik bisa mengikuti 

tahapan senam yang akan dilakukan 

yang di dmpingi dan difasilitator 

mencontohkan. 

15. Bagaimana pendapat ibu apakah 

peserta didik mampu melakukan 

gerakan senam irama dengan baik? 

Gerakan yang dilakukan oleh peserta 

didik ada yang sudah baik dan ada 

yangvmasih berkembang. 

16. Bagaimana pendapat ibu apakah 

gerakan yang dilakukan oleh peserta 

didik sama dengan gerakan yang di 

Gerakan senam yang dilakukan oleh 

peserta didik sudah mulai menyerupai 

dengan gerakan senam yang 
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contohkan oleh fasilitator? dicontohkan oleh fsilitator. 

17. Bagaimana pendapat ibu tentang 

perilaku anak ketika ada dihalaman? 

Ketika di halaman peserta didik 

biasanya bercerita cdengan temanya di 

dalam barisa,  

18. Bagaimana pendapat ibu apakah 

anak dapat dikondisikan? 

Bisa dikondisikan, tapi belum semua 

secara optimal. Masih ada yang kurang 

fokus, anak memiliki beda karakter atau 

hiperaktif, jika dipresentasekan dapat di 

hitung sebesar 75% anak dapat 

dikondisikan dan 25% anak masih asik 

dengan fokus mereka masing-masing. 
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GURU KELAS 

Pertanyaan Tanggapan 

1. Bagaimana pendapat bapak tentang 

kesadaran diri anak ketika sebelum 

dan sesudah melakukan kegiatan 

senam irama? 

Peserta didik ketika hendak melakukan 

senam irama antusisa, tapi terkadang 

ada hal yang membuat terkendalanya 

anak dan kadang kurang terkendali, 

sedangkanketika telah selsai melakukan 

senam anak akan mudah di kontrol 

untuk kegiatan di dalam kelas. 

2. Bagaimana menurut bapak dengan 

kegiatan senam irama apakah dapat 

meningkatkan kesedaran diri yang 

dimiliki oleh anak? 

Bisa, karena dengan terbiasa melakukan 

suatu aktivitas anak akan terbiasa 

dengan kegiatan tersebut, sehingga 

lama-kelamaan anak akan mulai sadar 

dengan tugas atau giatan yang akan 

mereka lakukan. 

3. Bagaimana pendapat bapak tentang 

rasa tanggung jawab yang dimiliki 

anak? 

Anak-anak biasanya dilatih bertanggung 

jawab dengan kemandirian, dibangun 

dengan aturan main agar memiliki 

landasan aturan yang harusnya mereka 

lakukan dan hal yang tidak boleh 

mereka lakukan, maka dengan kegiatan 
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seperti itu anka-anak kan mulai terbiasa 

dengan tanggung jawab yang mereka 

punya. 

4. Bagaimana pendapat bapak tentang 

pengembangan rasa tanggung jawab 

anak terhadap dirinya sendiri? 

Tanggung jawab yang dimiliki anak 

sudah mulai berkembang dengan 

kegiatan, kebiasaan dan tugas yang 

diberi.peserta didik mulai akan 

bertanggung jawab untuk 

menyelesaikan tugas dan kegiatan yang 

sedang mereka kerjakan. 

5. Bagaimana pendapat bapak tentang 

pengembangan rasa tanggung jawab 

anak terhadap orang lain? 

Peserta didik mulai muncul rasa 

tanggung jawab kepada orang lain 

karena sering berinteraksi dan 

bersosialisasi, seperti halnya ketika 

mereka meminjam mainan maka mereka 

akan merawat dan mengembalikannya. 

6. Bagaimana pendapat bapak tentang 

perilaku personal anak ketika berada 

di dalam kelas? 

Sikap peserta didik baik, biasanya 

mereka akan melakukan kegiatan2 di 

dalam kelas seperti bermain, membaca, 

bercerita bersama teman-teman mereka. 

7. Bagaimana pendapat bapak tentang Emosi yang dimiliki peserta didik di 
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emosi anak? rentan usia 4-5 tahun biasanya mereka 

masih mulai berkembang, masih butuh 

pendampingan dan diberi contoh 

tenteng pengendalian emosi.  

8. Bagaimana  pendapat bapak apakah 

anak dapat mengelola emosi mereka 

ketika di dalam dan di luar kelas? 

Biasanya peserta didik bisa 

mengontrolnya jika mereka melakukan 

hal-gal yang buasa saja, kecuali ketika 

ada teman yang menjahili mereka 

biasanya ada anak yang membals untuk 

menjahili, ada yang menangis, marah-

marah untuk meluapkan emosi mereka. 

9. Bagaimana pendapat bapak apakah 

aktivitas senam irama dapat 

mengontrol emosi anak? 

Bisa namun belum optimal, sebab dalam 

perkembangan emosi banyak aspek hal 

yang harus di pelajari dari berbagai 

kegiatan, sehingga kegiatan satu sama 

lain slaing melengkapi. 

10. Bagaimana pendapat bapak apakah 

peserta didik mampu  memanfaatan 

emosi mereka secara produktif? 

Belum terkendali secara maksimal, 

untuk peserta didik yang laki-laki 

biasanya mereka lebih susah untuk 

diatur dibandingkan dengan permpuan, 

dan pendidikan di rumah juga sangat 
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mempengaruhi perkembangan emosi 

peserta diidk. 

11. Bagaiman pendapat bapak tentang 

empati yang dimilikin oleh peserta 

didik? 

Peserta didik mempunyaki kepedulian 

yang besar kepada sesama temanya, 

biasanya mereka akan menolong satu 

sama lain jika dalam keadaan tidak baik, 

seperti ketika sakit teman yang lain akan 

lebih perhatian. 

12. Bagaimana pendapat bapak tentang 

kemampuan anak dalam membina 

hubunganya terhadap teman 

sebayanya? 

Peserta didik dalam membina hubungan 

dengan teman sebayanya sangat mudah, 

karena mereka sering bermain dan 

bercerita bersama. Namun biasanya 

peserta didik akan lebih dekat denga 

anka lain yang mereka suka bergaul, 

jika anaknya pendiam bisanya mereka 

hanya sebatas mengajak main bersama 

entah itu dia mau atau tidak. 

13. Bagaimana pendapat bapak tentang 

kemampuan peserta didik dalam 

membina hubungan dengan 

gurunya? 

Biasanya peserta didik akan lebih dekat 

dengan guru yang mereka kenal atau 

guru tersebut adalah guru kelas mereka 

sebab peserta didik akan elbih sering 
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berinteraksi dengan guru tersebut. 
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Hasil wawancara 

Kepala sekolah 

PERTANYAAN JAWABAN 

1. Kapan PAUD Terpadu Mutiara 

didirikan 

PAUD Terpadu Mutiara didirikan pada 

tanggal 05 Mei 2005 

2. Bagaimana latar belakang berdirinya 

PAUD Terpadu Mutiara 

PAUD ini didirikan karena terinspirasi 

dengan Amin Rais yang... 

3. Apa visi, misi dan tujuan berdirinya 

PAUD Terpadu Mutiara 

 

Visi : 

Menjadikan PAUD Terpadu Mutiara 

Yogyakarta sebagai lembaga pendidikan 

anak yang unggul dan terkemuka di 

Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Misi : 

- Menyelenggarakan program 

pendidikan Anak Usia Dini yang 

profesional dan islami. 

- Menyelenggarakan layanan dan 

pencerahan bagi komunitas 

lingkungan anak usia dini 

- Sebagai laboratorium pendidikan 

anak usia dini 

Tujuan : 

- Tertanamnya landasan keimanan 

yang kuat. 

- Terbangunnya dasar kepribadian 

dan sikap mental positif. 

- Terwujudnya pengembangan 
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segenap potensi dan kemampuan 

dasar anak. 

- Terbentuknya komunitas 

lingkungan anak usia dini yang 

sadar akan pendidikan anak. 

- Terwujudnya lembaga 

pendidikan anak sebagai mutiara 

bangsa yang dapat memberi 

manfaat dan kembanggaan bagi 

anggota dan lingkungan 

sekitarnya. 

4. Apa kurikulum yang digunakan di 

PAUD Terpadu Mutiara 

Paud Terpadu Mutiara menggunakan 

kurikulum 13 

5. Apa saja kegiatan yang dilakukan di 

PAUD Terpadu Mutiara 

Kegiatan yang dilaukan adalah 

kegiatan-kegiatan yang mengandung 

unsur 6 aspek perkembangan anak 

6. Berapa jumlah guru dan karyawan di 

PAUD Terpadu Mutiara 

Total guru dan kartawan di PAUD 

Terpadu Mutiara adalah 21 orang yang 

terdiri dari 16 guru dan 5 karyawan 

7. Berapa jumlah peserta didik di 

PAUD Terpadu Mutiara 

Jumlah peserta didiknya 143 murid, 

yang terbagi di kelas TPA, play grup, 

TK A dan TK B 

8. Apa saja sarana dan prasarana yang 

menunjang pembelajaran di PAUD 

Terpadu Mutiara 

Ruang kelas, arena bermain, ruang 

kantor administrasi, ruang perpustakaan, 

kamar kecil, kolam renang, tanaman 

perindang, ruang aula, ruang pengantar 

dan penjemput siswa. 

9. Lulusan dari mana sajakah guru di UT, ST Bina Insani, UGM, UCY, UAD, 
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PAUD Terpadu Mutiara PGRI. 

10. Bagaimana cara rekruitmen pendidik 

yang dilakukan di PAUD Terpadu 

Mutiara 

Mengajukan surat lamaran, wawancara 

kepala sekolah dan yayasan, magang 

selama 4 bulan, menjadi calon pegawai 

selama 2 tahun, kemudian baru diterima 

sebagai pegawai tetap. 

11. Bagaimana implementasi model 

pembelajaran senam di  PAUD 

Terpadu Mutiara 

Mengacu pada enam aspek 

perkembangan namun lebih condong 

pada aspek fisik-motorik 

12. Apa saja faktor pendukung dan 

penghambat dalam menerapkan 

senam PAUD Terpadu Mutiara 

Pendukung: 

- Fasilitas sound sistem 

- Fasilitator 

Penghambat: 

- Kejenuhan anak 
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LAMPIRAN 5 
PEDOMAN OBSERVASI  
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Pedoman Observasi Untuk Anak 

 

No Nama 

Hasil Observasi Aspek Sosial 

Kesadaran Diri Rasa Tanggung Jawab 
Untuk Diri Sendiri 
Dan Orang Lain 

Perilaku Personal 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1. Nindy             

2. Andara             

3. Ghina             

4. Billy             

5. Agas             

6. Aleta             

7. Faqih             

8. Assa             

9. Faiz             

10. Zahran             

11. Nadia             

12. Azkana            

13. Fakhri             

14. Aqila             

15. Alfan             
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Pedoman Observasi Untuk Anak 

No Nama 

Hasil Observasi Aspek Emosioanl 

Mengelola Emosi 

Memanfaatkan 

Emosi Secara 

Produktif 

Empati Membina Hubungan 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1. Nindy                 

2. Andara                  

3. Ghina                   

4. Billy                   

5. Agas                  

6. Aleta                  

7. Faqih                  

8. Assa                   

9. Faiz                  

10. Zahran                  

11. Nadia                   

12. Azkana                  

13. Fakhri                   

14. Aqila                  

15. Alfan                  
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Pedoman Observasi Untuk Anak 

No Nama 

Hasil Observasi Aspek Senam Irama 

Mengikuti Tahapan Melakukan Gerakan 
Senam 

Perilaku Anak Ketika ada 

Dibarisan 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1. Nindy              

2. Andara              

3. Ghina              

4. Billy             

5. Agas              

6. Aleta              

7. Faqih              

8. Assa              

9. Faiz              

10. Zahran              

11. Nadia              

12. Azkana              

13. Fakhri             

14. Aqila              

15. Alfan             
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Lampiran : pedoman observasi 

Objek Keterangan Diskripsi 

Ada Tidak 

Latar belakang berdirinya 

PAUD Terpadu Mutiara 

Yogyakarta (Sejarah lembaga) 

    

Visi Misi dan Tujuan lembaga 

dan yayasan 

    

Dasar tujuan dan penelitian     

Struktur organisasi     

Data pendidik, anak didik dan 

kependidikan 

    

Luas tanah dan bangunan 

sekolah 

    

Letak geografis PAUD     

Batas wilayah utara, selatan, 

timur dan barat 

    

Brosur     

Sarana dan prasarana     

1. letak dan kondisi geografis PAUD Terpadu MutiaraYogyakarta 
2. sarana dan prasarana PAUD Terpadu Mutiara Yogyakrat 
3. pelaksanaan aktivitas senam kelompok A PAUD Terpadu Mutiara Yogyakarta 

Pedoman Dokumentasi 

1. letak dan kondisi geografis PAUD Terpadu Mutiara Yogyakarta 

2. dokumen latar belakang berdirinya PAUD Terpadu Mutiara Yogyakarta 

3. arsip visi, misi dan tujuan PAUD Terpadu Mutiara Yogyakarta 
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4. arsip mengenai guru, karyawan, peserta didik dan organisasi PAUD Terpadu 

Mutiara Yogyakrta 

5. arsip sarana dan prasarana PAUD Terpadu Mutiara Yogyakrta 

6. arsip data rencana pelaksanaa pembelajaran harian dan penilaian harian di 

kelompok A PAUD Terpadu Mutiara Yogyakrta 

7. kegiatan-kegiatan dalam proses pelaksanaan aktivitas senma irama di PAUD 

Terpadu Mutiara Yogyakrta 

8. Data keadaan pendidik dan anak didik 

9. Data sarana dan perasarana 

10. Pembelajaran anak yang meliputi: 

a. Mulai dari kedatangan dan penyambutan anak 

b. Berbaris, berdoa 

c. Kegiatan senam 

d. Kegiatan sebelum masuk kelas  
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LAMPIRAN 6 

CATATAN LAPANGAN 
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Lampiran 6 

CATATAN LAPANGAN I 

Hari/Tanggal : Sabtu, 30 Maret 2019 

Waktu  : pukul 09.00-10.15 

Tempat : PAUD Terpadu Mutiara Yogyakarta 

Kegiatan : Observasi Awal 

 

Deskripsi 

Pada hari sabtu, 30 Maret 2019 WIB peneliti datang ke PAUD Terpadu 

Mutiara Yogyakarta. Peneliti memperkenalkan diri dan mengatakan maksud dan 

tujuan peneliti datang ke PAUD Terpadu Mutiara Yogyakarta berserta menyerahkan 

surat izin untuk melakukan penelitian. Percakapan dimulai dengan peneliti 

menanyakan tentang program-program yang ada di PAUD Terpadu Mutiara, salah 

satunya adalah senam irama.  

Ibu Erni menjelaskan bahwa senam yang ada di PAUD Terpadu Mutiara 

merupakan salah satu kegiatan rutinan yang dilakukan setiap hari di halaman sekolah. 

Program senam tersebut merupakan salah satu program harian pra pembelajaran 

sebagai pengkondisian anak. 
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CATATAN LAPANGAN II 

Hari/Tanggal : Senin, 1 April 2019 

Waktu  : Pukul 07.00-12.00 

Tempat : PAUD Terpadu Mutiara Yogyakarta 

Kegiatan : Observasi Kondisi Senam 

 

Deskripsi 

Pada hari senin pukul 07.00 WIB peneliti datang ke PAUD Terpadu Mutiara 

Yogyakarta, peneliti mengikuti pendidik untuk menyambut kedatangan peserta didik, 

serta tak luput untuk ikut serta berjabat tangan dengan peserta didik dan wali murid 

yang mengantar peserta didik. Peneliti mengamati kegiatan peserta didik dari awal 

masuk hingga pulang sekolah. Pada pagi hari peserta didik yang sudah masuk 

kedalam lingkungan sekolah langsung melepas sepatu, menaruhnya dirak sepatu 

kemudian pergi menuju ke kelas masing-masing. Sesampainya di dalam kelas peserta 

didik akan menggantung tas mereka di tempat yang sudah disediakan.  

Pada pukul 07.30 peserta didik akan melaksanakan kegiatan senam irama di 

halaman sekolah. Setelah melakukan kegiatan senam peserta didik akan kembali ke 

kelas masing-masing, di sela-sela jam ini peserta didik akan diajak oleh guru kelas 

untuk menyirami tanaman, menyabiti rumput, memasukkan sampah pada tong 
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sampah. Kemudian kegiatan akan dilakukan di dalam kelas seperti, berdoa, belajar, 

mengaji, bermain, membaca dan lain-lain. 
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CATATAN LAPANGAN III 

Hari/Tanggal : Kamis, 4 April 2019 

Waktu  : pukul 07.00-10.00 

Tempat : PAUD Terpadu Mutiara Yogyakarta 

Kegiatan :  Observasi Kondisi Senam dan Meminta Data Sekolah 

Deskripsi 

 Pada hari senin pukul 07.00 WIB peneliti datang ke PAUD Terpadu 

Mutiara Yogyakarta, peneliti mengikuti pendidik untuk menyambut kedatangan 

peserta didik, serta tak luput untuk ikut serta berjabat tangan dengan peserta didik dan 

wali murid yang mengantar peserta didik. Peneliti mengamati kegiatan peserta didik 

dari awal masuk hingga pulang sekolah. Pada pagi hari peserta didik yang sudah 

masuk kedalam lingkungan sekolah langsung melepas sepatu, menaruhnya dirak 

sepatu kemudian pergi menuju ke kelas masing-masing. Sesampainya di dalam kelas 

peserta didik akan menggantung tas mereka di tempat yang sudah disediakan.  

 Setelah mulai kegiatan dikelas, peneliti meminta data sekolah seperti data diri 

lembaga, visi, misi, peserta didik, data tenaga kerja, fasilitas sekolah dan lainnya. 

Kegiatan ini dilakukan di kantor bersama dengan TU lembaga. Data ini digunakan 

sebagai kelengkapan data-data dan profil lembaga. Setelah meminta dapa profil 

sekolah peneliti mengamati dan mendata fasilitas serta keadaan di sekolah. 
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CATATAN LAPANGAN IV 

Hari/Tanggal : Selasa, 9 April 2019 

Waktu  : pukul 07.00-10.00 

Tempat : PAUD Terpadu Mutiara Yogyakarta 

Kegiatan :  observasi kegiatan senam dan pengambilan gambar 

 

Deskripsi 

Seperti biasa pada hari senin pukul 07.00 WIB peneliti datang ke PAUD 

Terpadu Mutiara Yogyakarta, peneliti mengikuti pendidik untuk menyambut 

kedatangan peserta didik, serta tak luput untuk ikut serta berjabat tangan dengan 

peserta didik dan wali murid yang mengantar peserta didik. Peneliti mengamati 

kegiatan peserta didik dari awal masuk hingga pulang sekolah. Pada pagi hari peserta 

didik yang sudah masuk kedalam lingkungan sekolah langsung melepas sepatu, 

menaruhnya dirak sepatu kemudian pergi menuju ke kelas masing-masing. 

Sesampainya di dalam kelas peserta didik akan menggantung tas mereka di tempat 

yang sudah disediakan.  

 Ketika kegiatan senam dilaksanakan, peneliti mengobservasi kegiatan senam 

tersebut dan mengambil data dokumentasi kegiatan senam, seperti gambar ketika 
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anak sedang mengikuti gerakan, ketika anak sedang dalam barisan, ketika anak 

selesai senam dan bersalaman dengan tenaga pendidik untuk masuk kelas. Setelah itu 

peneliti mengambil gambar dokumentasi tentang fasilitas dan keadaan kelas, seperti 

tempat bermain, aula, mushola, halaman depan sekolah, kelas, tempat makan, kamar 

mandi dan lain sebagainya. 
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CATATAN LAPANGAN V 

Hari/Tanggal : Kamis, 9 Mei 2019 

Waktu  : pukul 07.00-10.00 

Tempat : PAUD Terpadu Mutiara Yogyakarta 

Kegiatan : observasi kegiatan senam dan pengambilan penilaian data senam 

 

Deskripsi 

Seperti biasa pada hari senin pukul 07.00 WIB peneliti datang ke PAUD 

Terpadu Mutiara Yogyakarta, peneliti mengikuti pendidik untuk menyambut 

kedatangan peserta didik, serta tak luput untuk ikut serta berjabat tangan dengan 

peserta didik dan wali murid yang mengantar peserta didik. Peneliti mengamati 

kegiatan peserta didik dari awal masuk hingga pulang sekolah. Pada pagi hari peserta 

didik yang sudah masuk kedalam lingkungan sekolah langsung melepas sepatu, 

menaruhnya dirak sepatu kemudian pergi menuju ke kelas masing-masing. 

Sesampainya di dalam kelas peserta didik akan menggantung tas mereka di tempat 

yang sudah disediakan.  

 Ketika observasi senam ini peneliti mengambil data tertulis dari hasil 

observasi sebelum-sebelumnya. Disini penilaian yang digunakan adalah ceklis 

sebagai tahap pemahaman yang anak bisa, pengambilan data nilai ini ditujukan untuk 
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individu agar tahu seberapa perkembangan yang anak alami pada aktivitas senam 

irama ini.  
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CATATAN LAPANGAN VI 

Hari/Tanggal : Rabu, 15 Mei 2019 

Waktu  : pukul 08.00-13.00 

Tempat : PAUD Terpadu Mutiara Yogyakarta 

Kegiatan : wawancara failitator senam dan guru kelas 

 

Deskripsi 

Kegiatan pembelajaran di dalam kelas dilakukan pada pukul 08.00 WIB. Pada 

kegiatan ini peneliti ikut serta kegiatan bermain dan belajar anak-anak di dalam kelas, 

mulai dari mari membaca doa hingga steleah sholat dzuhur. Di kegiatan ini peneliti 

melakukan observai akhir juga tentang aktivitas anak didalam kelas yang berkaitan 

dengan aspek sosial emosional anak, selain itu peneliti juga mengambil data khir 

untuk penilaian pencapian anak di dalam kelas. 

 Peneliti melakukan wawancara kepada fasilitaor senam setelah peserta didik 

pulang. Hal-hal yang ditanyakan mencangkup tentang kegiatan dan perkembangan 

anak diluar ruanagn yang lebih mengerucut pada kegiatan senam irama. Peneliti juga 

melakukan wawancara kepada pguru kelas ketika jam istirahat, disini peneliti 

menanyakan kepada guru kelas tentang seputar kegiatan anak di dalam kelas yang 

berhubungan dengan aspek sosial emosional anak. Peneliti juga bertanya tentang 
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pelaksanaan kegiatan senam peserta didik sebelum dan sesudahnya apakah ada 

danpak bagi peserta didik.  
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CATATAN LAPANGAN VII 

Hari/Tanggal : Kamis, 16 Mei 2019 

Waktu  : pukul 09.00-10.00 

Tempat : PAUD Terpadu Mutiara Yogyakarta 

Kegiatan : wawancara kepala sekolah 

 

Deskripsi 

wawancara dilakukan di dalam kantor sekolah, disini peneliti mengajukan 

pertanyaan seputar keadaan sekolah, pendidik, tenaga pendidik dan hal-hal lain yang 

bersifat umum disekolah. Disini peneliti juga berpamitan untuk menyelesaikan 

penelitian di PAUD Terpadu Mutiara Yogyakarta karena telah merasa cukup dengan 

data-data yang telah duperolah, naum jika di kemudian hari peneliti membutuhkan 

suatu data kembali dipersilahkan untuk kembali melakukan penelitian di lembaga 

tersebut. 
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CATATAN LAPANGAN VIII 

Hari/Tanggal : Kamis, 21 November 2019 

Waktu  : pukul 10.00-13.30 

Tempat : PAUD Terpadu Mutiara Yogyakarta 

Kegiatan : wawancara failitator senam dan guru kelas serta pemgambilan 

gambar dokumentasi 

 

Deskripsi 

Wawancara ini dilakukan kembali guna untuk melengkapi data-data 

pertanyaan yang digunakan untuk penyempurnaan hasil wawancara terdahulu. Hal ini 

dilakukan karena terdapat beberapa hal yang dirasa kurang lengkap di penelitian 

terdahulu. 
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