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A. Pengertian Evaluasi Pembelajaran PAUD

• Setiap hari, guru melakukan penilaian/evaluasi, 
dalam hal ini guru mempertimbangkan efektivitas
suatu perencanaan program atau sasaran, atau
yang disebut penilaian reflektif

• Evaluasi program bertujuan untuk mengetahui
efektivitas pelaksanaan program PAUD, yang 
mencakup penilaian terhadap :

1. Kinerja pendidik (guru/kader/pamong) dan
pengelola

2. Program pembelajaran

3. Administrasi kelompok



• Dalam evaluasi PAUD, ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh
guru, yaitu:

1. Pengamatan langsung (observasi)

2. Mencatat kegiatan yang dilakukan dan tahapan main anak

3. Mencatat ungkapan, pertanyaan (tanya jawab), pernyataan anak

4. Membaca hasil karya anak, mendokumentasikan semua Bahasa 
natural anak ke dalam portofolio masing-masing anak



B. Evaluasi perkembangan anak

• Ada empat fokus evaluasi untuk pembelajaran anak usia dini

1. Evaluasi perencanaan

2. Evaluasi pelaksanaan

3. Evaluasi media

4. Evaluasi perkembangan anak

Dalam membahas evaluasi perkembangan anak, guru dapat membaca dari tampilan
Bahasa natural anak, mulai saat anak datang ke sekolah sampai waktunya pulang. 

Evaluasi juga dapat dikumpulkan dari:

1. Hasil kerja anak

2. Catatan dari pengamatan guru tentang Bahasa natural anak, antara lain: dari gerakan
tubuhnya, ucapannya, tulisannya, gambarannya, yang mempresentasikan tahapan
perkembangan domain berpikirnya



C. Pengembangan evaluasi pembelajaran PAUD berbasis sentra

• Ada beberapa tahap perkembangan main yang dapat diamati oleh guru, 
antara lain: tahap perkembangan pembangunan balok, menggambar, 
melukis, menggunting, meronce dan menulis.

• Guru dapat mengamati delapan aspek perkembangan, yaitu : 

1. Estetika

2. Afeksi

3. Kognisi

4. Bahasa psikomotor

5. Sosial

6. Pembangunan 

7. Main pura-pura



Ada beberapa tahapan perkembangan anak yang dapat
dibaca oleh guru, seperti berikut ini:

• Tahap-tahap perkembangan pembangunan balok anak

• Tahap-tahap perkembangan menggambar anak

• Tahap-tahap perkembangan karya seni anak (melukis)

• Tahap-tahap perkembangan menulis anak

• Tahapan perkembangan menggunting anak

• Tahap perkembangan meronce (manik-manik dan tali)



Tahap-tahap perkembangan pembangunan balok anak



Tahap 1 : Tanpa bangunan



Tahap 2 : susunan garis lurus ke atas



Tahap 3 : susunan garis lurus ke samping



Tahap 4 : Susunan Daerah Lurus ke Atas



Tahap 5 : Susunan Daerah Mendatar



Tahap 6 : Ruang tertutup ke atas



Tahap 7 : Ruang tertutup mendatar



Tahap 8 : Menggunakan balok untuk membangun bangunan tiga
dimensi yang padat



Tahap 9 : ruang tertutup tiga dimensi



Tahap 10 : Menggabungkan/mengkombinasikan beberapa bentuk
bangunan



Tahap 11 : Mulai memberi Nama



Tahap 12 : Satu bangunan, satu nama



Tahap 13 : “bentuk-bentuk” balok diberi nama



Tahap 14 : Memberi Nama Objek-Objek yang terpisah



Tahap 15 : Merepresentasikan ruang dalam



Tahap 16 : Objek-objek dalam ditempatkan di luar



Tahap 17 : Representasi ruang dalam dan ruang luar secara tepat



Tahap 18 : Bangunan dibangun sesuai skala



Tahap 19 : Bangunan yang terdiri dari banyak bagian



Tahap-tahap perkembangan menggambar anak



















Tahap-tahap perkembangan karya seni anak (melukis)





















Tahap-tahap perkembangan menulis anak

















Tahapan perkembangan menggunting anak



Tahap pra menggunting

• Kegiatan yang memperkuat koordinasi tangan dan genggaman penjepit harus dimulai
sejak bayi, dengan :

1. Memungut benda-benda kecil dengan penjepit

2. Main jari menggunakan jari-jari untuk menulis (ibu jari, telunjuk, dan jari tengah)

Harus dilanjutkan selama usia dini.

Pengalaman awal menggunting lainnya untuk memperkuat koordinasi tangan dan
genggaman penjepit yaitu: meremas, merobek sepenuh tangan dan merobek dengan jari



Perkembangan menggunting

A. menggunting sekitar pinggiran kertas

B. Menggunting dengan sepenuh bukaan gunting

C. Membuka dan menggunting terus menerus untuk sepanjang kertas

D. Menggunting diantara dua garis lurus

E. Menggunting bentuk tetapi tidak pada garis

F. Menggunting pada garis tebal dengan terkendali

G. Menggunting berbagai macam bentuk



Tahap-tahap perkembangan meronce












