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ABSTRAK
Pertumbuhan dan perkembangan anak merupakan hal penting dalam kehidupan
anak. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak antara
lain lingkungan. Lingkungan yang dimaksud adalah keluarga, guru serta
lingkungan sekitar. Tujuan kegiatan PKM ini adalah untuk mewujudkan sekolah
ramah anak dengan melakukan Pemberdayaan Guru TK melalui program
psikoedukasi di TK Nurul Izzah Candirejo , Ungaran Barat, Kab. Semarang.
Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui 4 tahap yaitu observasi dan
sosialisasi kegiatan, tes bakat minat dengan 4 P, test perkembangan
menggunakan KPSP dan pelatihan APE serta praktek penggunaan APE . Hasil
dari kegiatan ini adalah sosialisasi diikuti oleh semua guru (100%), tes minat dan
bakat personality sebagian besar anak senang bertemu dengan orang-orang
baru (82.85%), potency sebagian kecil anak suka mencari variasi (45.71%),
passion sebagian besar anak suka membantu orang (75.71%) dan psychology
sebagian besar anak suka mengorganisir kegiatan (70%), tes perkembangan
menggunakan KPSP didapatkan interpretasi hasil tes perkembangan sebagian
besar sesuai (S) dengan usia anak sebesar 82.48 %, meragukan (M) 12.86%
dan ada penyimpangan (P) 2.86 %, serta Pelatihan APE dan praktik penggunaan
APE diikuti oleh guru (100 %) dan siswa (97.22 %) karena ada 2 siswa yang sakit
Berdasarkan hasil tersebut dapat dilakukan program psikoedukasi yang dapat
mendukung perkembangan anak menjadi optimal antara lain dengan melakukan
pemeriksaan perkembangan secara rutin sesuai dengan usia anak.
Kata kunci : pemberdayaan guru, psikoedukasi, sekolah ramah anak

ABSTRACT
Growth and development are important in children’s life. The factors can
influence growth and development such as environtment. The environtment
includes family, teacher, and the other environtment. The purpose of community
services is to create a child-friendly school through teacher empowerment the
teacher with psycoeducation program in Nurul Izzah Kindegarden School,
Candirejo, Ungaran, Semarang Regency. The method was done by 4 session,
there were observastion and socialization, test of interest and talent use 4 P,
development test, and educational game tool, and practice of educational game
tool. The result of this socialization was followed by teachers (100%), test of
interest and talent : personality, the children were happy to meet the new people
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(82.85%), potency, the children like to search variety (45.71%), passion, the
children like to help the other (70%) and psychology, the children liked to
organized their activity, development test SUITABBLE 82.48%, DOUBT 12.86 %,
DEVIATION 2.86%, training of educational game tool and practice was followed
by teacher (100%) and student (97.22%) because there weretwo students were
sick. Based on the result, could be done psychoeducation program for supporting
child development through routin development test best their age.
Keyword : empowerment, psychoeducation, a child-friendly school
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PENDAHULUAN
Pendidikan untuk anak pada usia dini mempunyai peranan yang
sangat penting untuk membentuk generasi penerus bangsa Indonesia di
masa depanyang akan datang. Anak-anak pada usia dini merupakan
salah satu bagian dari sumber daya manusia yang membutuhkan
penanganan yang serius dan berkelanjutan oleh semua pihak. Sehingga,
untuk memastikan keberhasilan mendapatkan generasi penerus yang
berkualitas ini , diperlukan tindakan-tindakan nyata . Pada saat anak usia
4-5 tahun, sebagian besar orang tua telah memasukkan anaknya
disekolah TK. Hal ini untuk mengenalkan anak pada pendidikan di usia
dini sehingga memiliki kesiapan dalam melaksanakan pendidikan lanjut.
Hal ini tentunya akan menjadikan g uru

TK mempunyai peranan penting terhadap

optimalisasi aspek perkembangan anak secara holistik.
METODE

Pelaksanaan program PKM ini dilaksanakan dengan metode
pendekatan partisipatif, artinya mitra binaan akan secara aktif dilibatkan
dalam setiap tahapan dan kegiatan pembinaan yang akan dilakukan
melalui psikoedukasi melaui tes bakat minat , tes perkembangan , yang
kemudian dilanjutkan dengan pelatihan, diskusi dan praktik bersama.
Kegiatan PKM ini dilakukan di TK Nurul Izzah Candirejo, Ungaran Barat,
Kab.Semarang dan diikuti oleh 7 guru dan 70 siswa dari 72 siswa yang
ada

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil
Hasil kegiatan PKM pada tes minat bakat didapatkan pada tabel 5.1
personality sebagian besar anak senang bertemu dengan orang-orang
baru (82.85%), anak suka menolong orang (67.14%), Anak kadang
membuat kesalahan (88.57%), anak mudah merasa kecewa (34.28%),
anak suka memperbaiki peralatan (71.43%), tabel 5.2 potensial sebagian
besar anak memiliki beragam teman (88.57%), anak suka mengorganisir
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orang (48.57%), Anak mudah rileks (62.85%), anak suka mencari variasi
(45.71%), anak memiliki banyak ide

( 48.57%) , anak senang memahami

sesuatu (72.28%), tabel 5.3 anak suka membantu orang (75.71%),
mengembangkan pendekatan baru (64.28%), memiliki banyak energy
(57.14), suka kegiatan social (78.57%), tabel 5.4 psycology sebagian
besar anak suka mengorganisir kegiatan (70%), anak kadang menjadi
marah (60%), anak suka bicara (80%), anak mudah diajak bergaul
(85.71%). Tabel 5.5 tes perkembangan dengan KPSP menunjukkan
SESUAI dengan usia anak sebesar 84.28 % , MERAGUKAN 12.86% dan
ada PENYIMPANGAN 2.86 %. Kegiatan pelatihan APE diikuti oleh semua
guru (100%).
Pembahasan
Pemberdayaan guru TK melalui program psiko edukasi mempunyai
peranan yang penting untuk mewujudkan sekolah ramah anak. Pada
pelaksanaan pengabdian ini meliputi beberapa tahap yaitu : observasi dan
sosialisasi kegiatan, deteksi minat dan bakat, test perkembangan,
pelatihan APE dan praktik penggunaan APE pada siswa.
Pada tahap observasi ini tim pengabdian melakukan pendekatan
kepada pihak sekolah TK Nurul Izzah dengan menemui Kepala Nurul
Izzah di Candirejo, Kec. Ungaran. Kabupaten Semarang yang berjarak 2
KM dari kampus Universitas Ngudi Waluyo. Observasi dilakukan dengan
tujuan untuk mengetahui dan menentukkan tahapan berikutnya dari
kegiatan PKM sesuai yang direncanakan yaitu sosialisasi kegiatan.
Sosialisasi kegiatan diadakan di TK Nurul Izzah pada hari pertama
yaitu tanggal 30 Januari 2019 bersama Kepala Sekolah dan para guru
yang ada disekolah tersebut. Sosialisasi dihadiri oleh 7 orang guru.
Kegiatan sosialisasi dilakukan dengan memaparkan kegiatan yang akan
dilakukan antara lain deteksi minat dan bakat, tes perkembangan anak
dengan menggunakan KPSP (Kuesioner Pra Skrining Perkembangan),
pelatihan APE dan praktik penggunaan APE pada siswa.
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Setelah dilakukan sosialisasi dilakukan kegiatan deteksi minat dan
bakat pada siswa. Kegiatan ini dilakukan melalui pengisian kuesioner oleh
para guru di sekolah tersebut. Deteksi minat dan bakat menggunakan 4P
(Personality , Potency, Passion, Psychology). Pada pelaksanaan PKM ini
didapatkan hasil dari tes minat dan bakat pada siswa TK Nurul Izzah pada
personality sebagian besar anak senang bertemu dengan orang-orang
baru (82.85%), potency sebagian kecil anak suka mencari variasi
(45.71%), passion sebagian besar anak suka membantu orang (75.71%)
dan psychology sebagian besar anak suka mengorganisir kegiatan (70%)
Melaui tes potensial, personality, passion, dan physical anak, para
orang tua ingin mengetahui bakat dan minat mereka agar dapat
menentukkan pendidikan paling tepat untuk mendukung kelebihan dang
bua ahti. Kebutuhan tersebut terjawab dengan maraknya lembaga dan
institusi penyelenggara tes bakat dan minat untuk anak usia 4 – 12 tahun.
Biasanya, tim yang melakukan tes minat dan bakat ini adalah Psikolog
dan Praktisi Pendidikan. (1)
Potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk
dikembangkan, kekuatan, kesanggupan dan daya kemampuan untuk lebih
berkembang.

Minat

adalah

seberapa

besar

seseorang

merasa

suka/tertarik atau tidak suka/mengabaikan kepada suatu rangsangan.
Minat adalah dorongan yang kuat bagi sesorang untuk melakukan segala
sesuatu yang menjadi keinginannya. Sedangkan bakat adalah sebuah
sifat dasar, kepandaian dan pembawaan yang dibawa sejak lahir. (1)
Kegiatan berikutnya adalah tes perkembangan menggunakan KPSP
(Kuesioner Pra Skrining Perkembangan). Kegiatan ini dilakukan pada 70
siswa. Dari tes perkembangan tersebut didapatkan interpretasi hasil tes
perkembangan sesuai (S) dengan usia anak sebesar

84.28 %,

meragukan (M) 12.86 % dan ada penyimpangan (P) 2.85 %. KPSP
adalah instrumen yang digunakan untuk mengetahui perkembangan anak
normal atau ada penyimpangan. Tujuan penggunaan instrumen KPSP
adalah untuk mendeteksi adanya penyimpangan perkembangan anak
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agar segera dpat dilakukan intervensi. Alat/instrument yang digunakan
adalah formulir KPSP sesuai umur (formulir berisi 9-10 pertanyaan
tentang kemampuan perkembangan yang telah dicapai anak pada usia 072 bulan), alat bantu pemeriksaan berupa : pensil, kertas, bola sebesar
bola tenis, kerincingan, kubus berukuran sisi 2,5 cm sebanyak 6 buah,
ksimis, kacang tanah, potongan biscuit kecil berukuran 0,5 – 1 cm.
Interpretasi hasil tes berdasarkan skor yang dihasilkan dari tes yaitu
dinyatakan SESUAI dengan skor 9-10, MERAGUKAN skor 7-8 dan ada
PENYIMPANGAN skor 6 atau kurang.(2)
Untuk tindak lanjut masing-masing interpretasi hasil tes adalah
dengan intervensi tertentu. Intervensi yang dapat dilakukan pada anak
yang perkembangan sesuai antara lain: berikan pujian kepada ibu karena
telah mengasuh anaknya dengan baik, teruskan pola suh sesuai dengan
tahap perkembangan, berikan stimulasi perkembangan anak setiap saat,
ikutkan anak pada kegiatan penimbangan dan pelayanan kesehatan.
Lakukan pemeriksaan secara rutin. Intervensi pada anak dengan
interpretasi meragukan antara lain : beri petunjuk kepada ibu agar
melakukan stimulasi perkembangan lebih sering, ajarkan ibu untuk
melakukan

stimulasi

penyimpangan/mengejar

perkembangan

anak

ketertinggalannya,

untuk

lakukan

mengatasi
pemeriksaan

kesehatan ke pelayanan kesehatan untuk mencari kemungkinan adanya
penyakit yang menyebabkan keterlambatan, lakukan penilaian KPSP 2
minggu kemudian. Intervensi untuk anak dengan interpretasi ada
penyimpangan antara lain : merujuk ke Rumah Sakit dengan menuliskan
jenis dan jumlah penyimpangan perkembangan (gerak kasar, gerak halus,
bicara dan bahasa , sosialisasi dan kemandirian ) (2)
Setelah dilakukan tes perkembangan pada tanggal 31 Januari 2019
dilakukan pelatihan Alat Permainan Edukatif (APE) dan praktik APE pada
siswa TK Nurul Izzah. Pada kegiatan ini diiikuti 70 siswa (97.22% ) dibagi
menjadi 4 kelompok dan masing-masing kelompok didampingi oleh guru
sekolah tersebut. APE adalah alat permainan yang dapat mengoptimalkan
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perkembangan anak sesuai dengan usia dan tingkat perkembangnnya
dan yang berguna untuk perkembangan aspek fisik, bahasa , kognitif, dan
sosial anak. APE mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi antara
lain keamanan, ukuran dan berat, desain, fungsi yang jelas, variasi APE,
universal, tidak mudah rusak. Wulandari dan Erawati, 2016). Pada
kegiatan ini alat alat yang digunakan adalah stik es krim kayu, dengan
berbagai warna, kertas buffalo warna warni, gunting, lem, kertas origami,
asesoris dengan berbagai bentuk, botol air mineral, cat warna (acrylic)
dan kuas, spidol 12 warna. (3)

SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan
Simpulan kegiatan tersebut adalah sosialisasi diikuti oleh semua
guru (100%), Tes minat dan bakat personality sebagian besar anak
senang bertemu dengan orang-orang baru (82.85%), potency sebagian
kecil anak suka mencari variasi (45.71%), passion sebagian besar anak
suka membantu orang (75.71%) dan psychology sebagian besar anak
suka mengorganisir kegiatan (70%). Tes perkembangan menggunakan
KPSP didapatkan interpretasi hasil tes perkembangan sebagian besar
sesuai (S) dengan usia anak sebesar 82.48 %, meragukan (M) 12.86%
dan ada penyimpangan (P) 2.86 %. Pelatihan APE dan praktik
penggunaan APE diikuti oleh guru (100 %) dan siswa (97.22 %) karena
ada 2 siswa yang sakit
Saran
Saran untuk sekolah dapat dilakukan kegiatan psikoedukasi yang
dapat mendukung perkembangan anak menjadi optimal antara lain
dengan melakukan pemeriksaan perkembangan secara rutin sesuai
dengan usia anak.
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