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Dr. Sofia Hartati 
Ketua Asosiasi PG-PAUD 

 

Bismillahirahmanirahim 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Salam Sejahtera bagi Kita semua,  

 

Puji syukur kita sampaikan kehadirat Alloh SWT, Tuhan Semesta 

Alam yang telah melimpahkan berbagai kenikmatan yang 

demikian besar dan tak terhingga. Semoga kita semua dapat selalu 

amanah dalam menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-

Nya. Aamin Ya Robbal Alamin. Pertama-tama, saya atas nama 

seluruh Pengurus Asosiasi Program Studi Pendidikan Guru PAUD 

Indonesia menyampaikan terima kasih yang tak terhingga pada para peserta yang telah dengan niat 

dan usaha keras untuk hadir dalam acara Seminar Nasional Sewindu APG PAUD Indonesia dan Temu 

Kolegial pada tanggal 28-29 Juli 2018 di Bandung Jawa Barat yang bertemakan “Dalam Rangka 

Sewindu APG PAUD Kita Tingkatkan Kualitas Kompetensi Dosen Melalui Sinergitas Kolegial”. Adapun 

maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah menggalang persatuan dan kesatuan kita sebagai kaum 

akademisi dalam rangka memajukan pendidikan di Indonesia, khususnya Pendidikan Anak Usia Dini. 

Kita semua memiliki tanggungjawab besar terhadap pertumbuhan, perkembangan dan pendidikan 

bagi setiap anak usia dini diberbagai pelosok tanah air. Anak Indonesia Emas...Anak Indonesia 

Harapan..menjadi cita-cita luhur yang akan kita wujudkan secara bersama-sama. Tak ada gading yang 

tak retak...kesempurnaan hanyalah milik Alloh SWT semata. Atas nama seluruh pengurus dan panitia 

pelaksana seminar, kami memohon maaf lahir dan batin atas segala salah dan khilaf yang tanpa 

sengaja yang mungkin kami lakukan selama kegiatan berlangsung. Selamat berjuang dalam 

memajukan anak usia dini Indonesia. Jaya !. 

 

Wassalamu’alaikum Wr. 

Bandung-Jawa Barat, 28-29 Juli 2018 

 

Dr. Sofia Hartati, M.Si 

Ketua APG PAUD Indonesia 

 
  

Sekapur Sirih 
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PENGEMBANGAN KEGIATAN DAN MEDIA PEMBELAJARAN UNTUK PENGETAHUAN SOSIAL ANAK USIA DINI 

 Sofia Hartati 

Universitas Negeri Jakarta 

Niken Pratiwi  

Universitas Negeri Jakarta 

Pelaksanaan kegiatan pendampingan dan pelatihan ini bertujuan untuk membangun pemahaman guru bahwa 

pengetahuan sosial merupakan materi penting yang perlu dikenalkan pada anak usia dini. Pengetahuan sosial 

juga menjadi salah satu cara untuk mengenalkan pendidikan pada anak tentang keluarga, hubungan dengan 

orang lain, masyarakat, bangsa dan tentang dunia.  

Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Sukamakmur, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor-Jawa Barat dalam 

bentuk pendampingan dan pelatihan bagi guru PAUD tentang Pembelajaran studi sosial anak usia dini. Hal ini 

didasari pengetahuan dan pemahaman guru PAUD yang belum optimal tentang tumbuh kembang anak dan 

menciptakan rancangan kegiatan belajar yang tepat untuk anak. Maka perlu adanya pemberian materi terkait 

pengembangan kegiatan belajar yang tepat, khususnya tentang pembelajaran studi sosial anak usia dini. 

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pendampingan yaitu 1) Pemberian materi tentang Studi 

Sosial AUD, dan 2) Simulasi Pembelajaran Studi Sosial Anak Usia Dini. Metode yang digunakan dalam kegiatan 

pendampingan ini adalah ceramah, tanya jawab, demonstrasi dan praktek langsung. Hasil akhir dari kegiatan 

ini berupa rancangan kegiatan dan media pembelajaran studi sosial anak usia dini. Kegiatan Pengabdian 

Masyarakat dapat berkontribusi untuk memberikan kesadaran bagi masyarakat di Desa Sukamakmur, 

Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, khususnya Guru di Lembaga PAUD dan orang tua tentang 

pentingnya PAUD dalam upaya pengembangan potensi anak. 
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Dr. Hendra Sofyan, M.Si 
Ketua Panitia Seminar Sewindu APG-PAUD 

 
Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena 

berkat rahmat Nya  Proseding kegiatan Seminar Nasional dalam rangka 

Sewindu APGPAUD    Tahun 2018 dapat disusun dengan sebaik-baiknya. 

Proseding ini sebagai acuan kegiatan dalam pelaksanaan kegiatan seminar  

dengan tema:  “Dalam  Rangka Sewindu APGPAUD Kita Tingkatkan 

Kualitas Kompetensi Dosen Melalui Sinergitas Kolegial” pada tanggal 28-

29 Juli  di Hotel Grend Aquila Bandung, mulai dari pembukaan, 

pelaksanaan dan sampai penutup. Akhirnya kami sampaikan terimakasih 

kepada  Seksi Artikel, para dosen  yangtelah berpartisipasi sebagai 

presenter dan telah  mengirim artikel, para peserta,     semua panitia  dari 

APGPAUD, Direktur Karier dan Kompetensi SDM Kemenristekdikti , serta 

semua pihak yang telah membantu  dalam menyusun proseding ini dan semoga dengan adanya proseding ini, 

kegiatan seminar Nasional Dalam rangka Sewindu APGPAUD Tahun 2018 dapat berjalan dengan baik sesuai 

dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya 

 

Bandung Juli 2018 

Ketua Pelaksana Seminar Nasional Sewindu APGPAUD 

 

Dr. Drs. H. Hendra Sofyan. M.Si 

  

 

  

Sambutan Ketua Panitia 
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Pengurus Asosiasi PG-PAUD Indonesia 

 

Pembina  

 Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kementerian Riset, Teknologi Pendidikan Tinggi  

 Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  

 Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan  

Penasihat 

 Prof. dr. Fasli Jalal, Ph.D  

 Prof. Dr. Soegeng Santoso, M.Pd 

Ketua Umum  : Dr. Sofia Hartati, M. Si (Universitas Negeri Jakarta)  

Wakil Ketua  : Dr. Ernawulan Syaodih, M.Pd (Universitas Pendidikan Indonesia)  

Sekretaris Umum : Dr. Hj. Rachma Hasibuan, M.Kes (Universitas Negeri Surabaya)  

Wakil Sekretaris : Joko Pamungkas, M.Pd (Universitas Negeri Yogyakarta)  

Bendahara Umum : Dr. Isti Rusdiyani, M.Pd (Universitas Sultan Ageng Tirtayasa)  

Wakil Bendahara : Dr. Nurbiana Dhieni, M.PSi (Universitas Negeri Jakarta)  

Departemen Sumber Daya Manusia 

 Dr. Hendra Sofyan, M.Si (Universitas Negeri Jambi) (Ketua) 

 Dr. Yuliani Nurani, M.Pd (Universitas Negeri Jakarta) 

 Dr. Fidesrinur (Universitas Al-Azhar Indonesia)  

Departemen Penelitian & Pengembangan 

 Prof. Dr. Anita Yus, M.Pd (Universitas Negeri Medan) (Ketua) 

 Dr. Edi Waluyo, M.Pd (Universitas Negeri Semarang) 

Penyelenggara 
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 Ali Formen, M.Ed (Universitas Negeri Semarang) 

 Dr. Putu Aditya, M.Pd. (Universitas Pendidikan Ganesha) 

Departemen Kemitraan 

 Dr. Badruzaman, M.Pd (Universitas Pendidikan Indonesia) (Ketua) 

 Dr. Hapidin, M.Pd (Universitas Negeri Jakarta) 

 Dra. Yulsyofriend, M.Pd (Universitas Negeri Padang) 

Departemen KOMINFO 

 Drs. I Wayan Sutama, M.Pd. (Universitas Negeri Malang) (Ketua) 

 Dr. Sri Dewanti, M.Pd (Universitas Negeri Semarang) 

 Drs. I  Putu Suwika, M.Si (Universitas Tadulako) 

 Faizuddin, M.Pd. (Univ. Pahlawan Tambusai Riau). 

Ketua Wilayah 

1) Wilayah Jawa, Madura ;   Ketua :  Drs. Ilham Sunaryo, M.Pd.(UMS-Surakarta)                                                                                     
                                                 Muniroh, M.Pd. (UPGRIS)  
                Dr. Brigita Puridawaty,S.Psi, M.Pd. (UWM ) 

                                                                    
2) Wilayah Bali, NTB,  NTT;  Ketua : Drs. I  Nyoman Suarta, M.Si (UNRAM)  

       Ferdinandus Arifin Sulaiman, M.Pd. (STKIP Ruteng) 
 
3) Wilayah Sumatra  Ketua : Kamtini, M.Pd. (UNIMED)  
                                                                       Drs. Nasirun, M.Pd. (UNIB) 
                                                                     Drs. Tumewa Pangaribuan, M. Pd (UNJA) 
 
4) Wilayah Kalimantan  Ketua : Dr. Budi Rahardjo, M.S. (UNMUL)  
                         Dra. Halida, M.Pd (UNTAN)  
        Heppy Liana, SE, M.Pd. (UNU Samarinda) 
                                                                       
5) Wilayah Maluku, Maluku Utara  

Dan Papua                 Ketua    : Rosita Wondal, M.Pd (UNIV. KHAERUN) 
        Drs. Agustinus, M.Pd (UNCEN) 
                                                                      
 
6) Wilayah Sulawesi  Ketua : Dra. Shofyatun, M.Pd (UNTAD) ` 

                                                                  Dr. Rusmayadi, M.Pd (UNM) 
                                                             Dr. Pupung Puspa Ardini, M.Pd. (UNG) 

                                                                 Dr. Mieske E Tumbel, M.Si (UNIMA) 
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PANITIA SEWINDU ASOSIASI PG-PAUD INDONESIA 

Pembina  : Dr. Sofia Hartati, M.Si. 

Pensihat  : Dr. Ernawulan Syaodih, M.Pd 

     Dr. Rachma Hasibuan, M.Kes 

Ketua Panitia  : Dr. Hendra Sofyan, M.Si   

Wakil Ketua  : Dr. Fidesrinur, M.Pd 

Sekretaris  : Dr. Yuliani Nurani, M.Pd. 

Wakil Sekretaris : Niken Pratiwi, M.Pd 

Bendahara  : Dr. Isti Rusdiyani, M.Pd. 

Perekrutan Peserta  

 Banten &DKI Jakarta : Dr. Chandrawati, M.Pd 

 Jawa Tengah : Drs. Ilham Sunaryo, M.Pd 

 DI Jogjakarta : Joko Pamungkas, M.Pd. 

 JATIM, Bali, NTB & NTT : Dr. Brigitta Puridawaty, M.Pd & Dr. Putu Aditya 

 JABAR : Dr. Badruzaman, M.Pd. 

 Sumatera 1 (Riau, Bengkulu & Jambi): Dr. Fauziddin. 

 Sumatera 2 (SUMBAR, SUMUT, ACEH) : Dra. Kamtini, M.Pd & Dra. Yulsyofirend, M.Pd 

 Sumatra 3 (Lampung & SUMSEL) : Dr. Syafdaningsih. 

 Kalimantan : Dr. Budi Raharja, M.Pd 

 Sulawesi : Dra. Sofiyatun, M.Pd & Dr. Herlina, M.Pd 

 Ternate : Dra. Muznah, M.Pd 

 Papua : Agus Mama, M.Pd 

Artikel  

 Prof, Dr. Anita Yus 

 Eriva Syamsiatin, S.Pd., M.Si 

Materi dan Seminar Kit 

 Dr. Isti Rusdiyani, M.Pd. 

 Della Raymena Jovanka, S.Pd., M.Si 

 Niken Pratiwi, M.Pd 

 Tim Dosen UPI 

Publikasi dan Dokumentasi 

 Drs. I Wayan Sutama, M.Pd 

 Tim Dosen UPI 

 

Konsumsi 

 Dr. Herlina M.Pd 

 Dr. Sri Dewanti, M.Pd 

 Tim Dosen UPI 

Perlengkapan dan Tata Ruang 

 Dr. Nurbiana Dhieni, M.Pd 

 Dra. Yulsyofirend, M.Pd 

 Tim Dosen UPI 

Acara, Kerjasama dan Sponsorship 

 Dr. Badruzaman, M.Pd 

 Dr. Hapidin, M.Pd 

 Tim Dosen UPI
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Waktu Acara Keterangan 
Sabtu, 28 Juli 2018 

08.00 – 08.30 Registrasi Peserta Panitia Pelaksana 
 

08.30 – 09.45 Pembukaan Pemandu Acara (MC)  
 Menyanyikan lagu Indonesia raya Panitia 
 Tari Selamat Datang Mahasiswa PGPAUD UPI 
 Sambutan: 

1. Ketua Pelaksana 
2. Ketua Asosiasi dan sekaligus 

Membuka Acara 

 
Dr. Hendra Sofyan, M.Pd 
Dr. Sofia Hartati, M.Si 

08:30-09:30 Pembicara Utama  
Tema: Tantangan dan Peluang Karir 
Dosen PGPAUD dalam Era SDGs 

Direktur Karir dan Kompetensi Sumber 
Daya Manusia Kemenristek Dikti 
Prof. Dr. Bunyamin Maftuh, M.Pd, MA 

09:30-10.00 Snack Time  
10:00-11.00 Presentasi 1 

Tema: Strategi Pengembangan Anak 
Usia Dini dalam Kerangka Pendidikan 
Abad 21 

Prof Madya. Dr. Mariani binti Md Noer 
( Universiti Malaya-Malaysia) 

11:00-12:00 Presentasi 2 
Tema: Strategi Peningkatan 
Kompetensi Dosen dalam 
Melaksanakan Penelitian 

Dr. Ade Gaffar Abdullah, M.Si 

 Diskusi & Tanya Jawab Moderator  
12.00 – 13.00 ISHOMA  
13.00 – 13.45 Presentasi 3 

Tema: Menyiapkan Pendidik PAUD 
pada Abad 21 
 

Dr. Sofia Hartati, M.Si 
(Ketua APG PAUD Indonesia) 

 Diskusi & Tanya Jawab Moderator 
13:45-15:30 Presentasi Panel Pakar Prof. Dr. Anita Yus, M.Pd 

Dr. Hendra Sofyan, M.Si 
Dr. Yuliani Nurani, M.Pd 
Dr. Fidesrinur, M.Pd 

15:30-16:00 Snack Time  
16.00 – 17.45 Sesi Paralel 1  
17:45-19:30 ISHOMA Panpel 
19:30-22:00 Sesi Paralel 2  

Minggu, 29 Juli 2018 
08.00 – 11.00 Temu Kolegial 

Penguatan APG PAUD 
Pengurus APG PAUD 

 Membahas :  

Jadwal Kegiatan 
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Waktu Acara Keterangan 
 1. Keanggotaan  
 2.Penyamaan mata kuliah dalam 

Kurikulum S1 
 

 3. CP S1, S2 PAUD  
 4. Kurikulum PPG PAUD  
11.00 – 11:30 Sidang Pleno Ketua Sidang Pleno 

11.30 – 12.00 Penutupan Ketua APG PAUD Indonesia 
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Prof. Dr. Bunyamin Maftuh, M.Pd, MA 

Direktur Karir dan Kompetensi Sumber Daya Manusia 

Kemenristek Dikti 
 

Tantangan dan Peluang Karir Dosen PG PAUD di Era SDGs 

Program Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PG PAUD) 

memiliki tanggung jawab strategis untuk menghasilkan para guru 

pendidikan anak usia dini (PAUD) yang berkualitas sesuai dengan 

tuntutan era Sustainable Development Goals (SDGs), Revolusi Industri 4.0 dan Kecakapan Abad ke-

21. Untuk mencapai hal tersebut, para dosen PG PAUD dituntut untuk  memiliki kualifikasi akademik 

yang memadai dan relevan, profesional, dan memiliki kompetensi yang mumpuni sesuai tuntutan 

masa kini. Para dosen PGPAUD memiliki peluang untuk meningkatkan kualitas diri mereka melalui 

peningkatan kualifikasi pendidikan, sertifikasi pendidik, dan peningkatan kompetensi di dalam dan 

luar negeri, serta peningkatan karir jabatan akademik sampai jenjang tertinggi.  

  

 

 

 

 

Dr. Ade Gaffar Abdullah, M.Si 

Universitas Pendidikan Indonesia 

 

Strategi Peningkatan Kompetensi Dosen dalam 

Melaksanakan Penelitian  

 

 

 

 

 

 

Key Note Speaker 
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Prof Madya. Dr. Mariani binti Md Noer 

Pengarah Pusat Pendidikan Awal Kanak-Kanak, Fakulti Pendidikan 

Universiti Malaya 

 

Strategi Pengembangan Anak Usia Dini  

dalam Kerangka Pendidikan Abad 21 

Kertas ini membincangkan strategi pengembangan anak usia dini dalam 

kerangka Pendidikan abad 21. Elemen penting bagi Pendidikan abad 21 

akan menjadi fokus presentasi. Antara elemen tersebut adalah aspek 

pengajaran dan pembelajaran dalam konteks abad 21 di mana kurikulum 

dan pedagogi harus sesuai dengan konsep pembelajaran anak usia dini 

abad 21. Dalam mengenalpasti pengembangan anak usia dini, pedagogi dan Teknik observasi sesuai terhadap 

anak-anak dalam bilik darjah harus digunapakai mengikut aspek pengembangan anak usia dini yang 

dimaksudkan. Aspek kurikulum juga dibincangkan dalam memastikan strategi pengembangan anak usia dini 

dalam abad 21 tercapai dengan baik. 

 

 

Mohd Nazri Abdul Rahman, Ph.D. 

Universiti Malaya 

mohdnazri_ar@um.edu.my 

 

Kreativiti Kanak-kanak Berasaskan Intelektualisme Orang Asli 

Sebagai Bahan Pembelajaran Prabaca : Tinjauan Awal 

Mohd Nazri Abdul Rahman (PhD) & Mariani Md Nor 

 

Masyarakat Orang Asli mempunyai pelbagai keunikan yang tersendiri 

seperti seni ukiran, gerak tari, muzik, perubatan herba serta cerita 

penglipur lara berkaitan kepercayaan dan nilai kehidupan. Aspek ini merujuk kepada intelektualisme Orang 

Asli yang semakin dipinggirkan dalam arus pemodenan hari ini. Kajian ini meninjau kreativiti kanak-kanak 

berasaskan Intelektualisme Orang Asli sebagai bahan pembelajaran prabaca. Tujuan kajian ini adalah untuk 

mengenal pasti kesesuaian kreativiti kanak-kanak berasaskan intelektualisme Orang Asli sebagai medium 

pembelajaran prabaca bagi kanak-kanak Orang Asli. Pendekatan temubual digunakan untuk mengenal pasti 

kesesuaian kreativiti berasaskan intelektualisme Orang Asli sebagai medium pengajaran dan pembelajaran 

prabaca bagi kanak-kanak Orang Asli. Kutipan data dijalankan kepada 6 pakar iaitu Guru Prasekolah, guru 

bahasa Malaysia, pakar pendidikan Orang Asli dan pangkaji intelektualisme Orang Asli. Dapatan temubual 

dengan pakar mendapati penggunaan lagu tradisi masyarakat Orang Asli, Tarian Sewang, cerita rakyat 

masyarakat Orang Asli, anyaman dan ukiran tradisi masyarakat Orang Asli sesuai digunakan dengan beberapa 

adaptasi sebagai medium pembelajaran prabaca bagi memenuhi keperluan pendidikan kanak-kanak Orang 

Asli. Oleh itu, penyelidik mencadangkan pembangunan modul Pembelajaran Prabaca Berasaskan 

Intelektualisme Orang Asli dibangunkan bagi memulihara dan memelihara intelektualisme masyarakat Orang 

Asli dan seterusnya meningkatkan kemahiran prabaca kanak-kanak. 

 

Kata Kunci: Literasi, kemahiran prabaca dan  Pendidikan Kanak-kanak Orang Asli 
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Prof. Dr. Anita Yus 
Guru Besar, Universitas Negeri Medan 
 
Bertugas melayani mahasiswa calon guru khususnya calon guru PAUD melalui 
kegiatan kuliah kelas, bimbingan skripsi, tesis, disertasi, diskusi informal dan kegiatan 
akademik lainnya. Ilmu BK yang dimiliki diperoleh di IKIP Medan, Penelitian dan 
Evaluasi Pendidikan diperoleh di IKIP Yogyakarta yang akhirnya dilabuhkan pada 
PAUD yang didalami di UNJ diasah dan dikembangkan dengan cara mengikuti 
berbagai pertemuan ilmiah, dan dimantapkan dalam beberapa tulisan sebagai 
laporan penelitian, artikel yang dipublikasi di beberapa jurnal nasional terakreditasi 
dan beberapa buku bacaan mahasiswa PGPAUD, Guru TK dan lainnya yang ingin 

mendalami PAUD, pembelajaran dan asesmen. 
 

Abstrak 

PERSPEKTIF GURU PAUD TERHADAP PROFESIONALISME DAN URGENSINYA DALAM PENGUATAN 

PEMBELAJARAN 

Anita Yus1), Damaiwaty Ray2) dan Winda Widya Sari3) 

1)2)3) Dosen PG PAUD FIP UNIMED 

1)anitayus.dikdas@gmail.com 

 

Profesionalisme guru masih menjadi kajian yang menarik dan Brock (2012) mengkaji profesionalisme dengan 

mengemukakan tujuh dimensi. Artikel ini mengkaji profesionalisme guru pendidikan anak usia dini (PAUD) 

dengan mengadopsi pendapat Brock berdasarkan perspektif guru dan kaitannya dengan penguatan 

pembelajaran. Tujuan penelitian ini adalah, 1) mengidentifikasi indikator dimensi profesionalisme berdasarkan 

prespektif guru PAUD, 2) mengidentifikasi kecenderungan prespektif guru PAUD terhadap profesionalisme 

yang dimiliki guru, 3) mengetahui perbedaan prespektif guru PAUD terhadap profesionalisme yang dimiliki 

guru berdasarkan latar belakang pendidikan, dan 4) mengetahui hubungan prespektif guru PAUD terhadap 

profesionalisme dengan kualitas pembelajaran. Data dikumpulkan dengan menggunakan angket yang 

diberikan kepada 225 orang guru PAUD dan dilanjutkan dengan focus group discussion (FGD) dengan peserta 

66 orang. Data dianalisis dengan teknik analisis faktor, statistik deskriptif, uji t dan uji r serta analisis kualitatif. 

Hasil analisis menunjukkan bahwa 1) terdapat 59 indikator profesionalisme guru PAUD yang menyebar pada 

tujuh dimensi profesionalisme guru PAUD, 2) Rata-rata perspektif guru PAUD terhadap profesionalisme guru 

dilihat dari keseluruhan dimensi cenderung baik, tetapi bila dilihat berdasarkan dimensi diketahui terdapat 

tiga dimensi berada pada kategori cukup, yaitu dimensi pengetahuan, dimensi otonomi (kemandirian) guru, 

dan dimensi nilai/values yang dimiliki guru PAUD, 3)  tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada prespektif 

guru PAUD terhadap profesionalisme yang dimiliki bila dilihat dari latar belakang pendidikan, dan 4) prespektif 

guru PAUD terhadap profesionalisme berkorelasi positif dan signifikan dengan kualitas pembelajaran. 

Implikasi hasil pengkajian bagi pengambilan kebijakan khususnya dalam menentukan upaya pengembangan 

profesionalisme guru PAUD. 

Kata kunci: dimensi profesionalisme, Persfektif guru, guru PAUD dan  pembelajaran di PAUD 

  

Panelis 
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Dr. Hendra Sofyan, M.Si 

PG-PAUD, Universitas Jambi 
 

Dilahirkan dikota Sungai Penuh Propinsi Jambii pada tanggal 5 Mei 1965, 

putra ke empat dari sepuluh bersaudara, pasangan almarhum H. 

BUSTAMI RAJO INDO SUTAN dan Hj. SYAMSUNIAR. Menamatkan 

pendidikan Sekolah Dasar pada tahun 1979 di SD Negeri Nomor 8 Sungai 

Penuh di Kabupaten Kerinci Propinsi Jambi, Sekolah Umum Tingkat 

Pertama pada tahun 1982 di SMP negeri 1 Sungai Penuh, kemudian pada 

tahun 1982 melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Atas pada 

SMA Negeri 1 Sungai Penuh dan tamat pada tahun 1985.  Pada tahun 

1985 melanjutkan pendidikan di Universitas Jambi di Propinsi Jambi dan 

diterima melalui Proses Penelusuran Minat dan Kemampuan (PMDK) 

pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Jurusan Bimbingan dan 

Konseling program S1, dan tamat pada tahun 1990. Diwaktu proses pendidikan mendapat beasiswa Ikatan 

Dinas, maka setelah menamatkan pendidikan, kemudian diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil di Universitas 

Jambi dan mengabdi sebagai dosen pada tahun 1991 sampai sekarang. Pada Tahun 1995 mendapat 

kesempatan mengikuti Program Pascasarjana di Universitas Padjadjaran Bandung pada Program Studi S2 

Psikologi, Bidang kajian Utama Psikologi Perkembangan, dan tamat pada tahun 1999. Pada tahun 2008, 

mendapat kesempatan mengikuti Program Pascasarjana di Universitas Negeri Jakarta Pada Program Studi  S3 

Pendidikan Anak Usia Dini dan tamat  pada tahun 2013. Pada Tahun 2015 menjabat sebagai ketua Prodi PG-

PAUD Universitas Jambi hingga sekarang. 

Abstrak 

INTERAKSI SOSIAL POLA PERILAKU DAN PEMBINAAN ANAK JALANAN DI KOTA MADYA JAMBI 

 

Anak-anak yang seharusnya tumbuh dan berkembang di lingkungan yang kondusif di tengah keluarga, sekolah, 

dan msyarakat tapi pada kenyataannya ada anak yang hidup di jalanan yang beresiko tinggi 24 jam 

menggunakan semua fasilitas jalan untuk ruang hidup seperti: tidur, mencari uang, dan berhubungan sesame 

temannya. Mereka mengemis, mengamen, bahkan mencuri yang bercirikan liar, tertutup, tidak tergantung 

pada orang lain dan bebas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana interaksi sosial, pola 

perilaku, serta bagaimana pembinaan anak usia dini yang ada di  jalanan di Kota Madya Jambi. Penelitian ini 

dilakukan di Jalanan di Kota Madya Jambi selama satu semester dengan “penerapan triagulasi: sumber, 

metoda, materi”. Analisa data dengan kualitatif dengan prosedur etnografi. Sumber data: anak jalanan, rumah 

singgah, instansi terkait (Depsos) subjek  penelitian berjumlah 38 orang. Hasil dari penelitian (1) Interaksi anak 

usia di jalanan melakukan kegiatan mengamen, mengemis, membersihkan kaca mobil di lampu merah dan 

tempat wisata, (2) Belum ada pembinaan secara optimal. (3) Pola: sendiri, dengan teman, kelompok, keluarga, 

hubungan anak dengan keluarga putus, tidak teratur, pulang ke rumah, tinggal dengan orang tua. (4) Tingkat 

pendidikan dari subjek penelitian yang berjumlah 38 orang tidak  sekolah  berjumlah 12 orang, SD 14 orang, 

SMP 4 orang, SMA 2 orang. (5) Lama waktu yang dihabiskan anak-anak di jalanan rata-rata 24 Jam, 7-12 Jam, 

4-6 Jam. Kesimpulan dari penelitian ini Anak jalanan melakukan aktivitas mengamen, mengemis, 

membersihkan kaca mobil dan  berjualan koran di lokasi yang banyak di kunjungi oleh orang-orang pada 

umumnya, Anak yang banyak menghabiskan waktu di jalanan berdampak pada intelektual/kecerdasan mereka. 

Belum ada ditemukan pembinaan serius secara optimal. 
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Dr. Yuliani Nurani 

Koordinator Program Studi PG-PAUD 

Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta  

 
Dosen S1 PG PAUD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta dan 

Pascasarjana di beberapa PT Negeri dan Swasta di Indonesia. Beliau juga 

sebagai penulis buku, pengembang kurikulum di Lembaga PAUD, narasumber 

nasional, serta peneliti pendidikan, dimana salah satunya pernah melakukan 

penelitian longitudinal terhadap ketiga anak kandungnya semasa usia 

dini.Memiliki motto hidup : berilmu dan berbakti. 

 

 

 

Abstrak 

KeterampilanMengajar Guru PAUD dalam Membuka Kegiatan Belajar melalui Bermain berbasis 

Komunikasi Efektif 

Yuliani Nurani dan Niken Pratiwi 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan “Model KeterampilanMengajar Guru PAUD dalam Membuka 

Kegiatan Belajar melalui Bermain berbasis Komunikasi Efektif” yang dikembangkan berdasarkan kurikulum 

KKNI yang digunakan pada program studi S1 PG PAUD, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta.  

Subyek penelitian ini adalah mahasiswa program studi S1 PG PAUD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas 

Negeri Jakarta, yang sedang mengikuti mata kuliah Kurikulum 1 (teoritis) dan Kurikulum 2 (praktek mengajar), 

dengan  pokok bahasan keterampilan dasar mengajar, secara teoritis dan praktis. Praktek mengajar terbatas 

(micro teaching) ini berisi berbagai keterampilan yang harus dikuasai oleh mahasiswa. Mata kuliah ini berisi 

berbagai keterampilan mengajar, salah satunya yaitu keterampilan membuka kegiatan belajar melalui 

bermain sebagai persiapan sebelum mahasiswa berpraktek langsung di lembaga PAUD (real teaching) dalam 

Program Keterampilan Mengajar PKM), dulu dikenal dengan istilah Program Pengalam Lapangan (PPL). Data 

dikumpulkan dengan menggunakan metode observasi dengan teknik running record dan check list yang 

dilanjutkan dengan diskusi (focus group discussion), tes unjuk kerja (performance test), serta analisis dokumen 

dan wawancara. Kesimpulan penelitian ini adalah: (1) Konsep model keterampilan mengajar guru dalam 

membuka kegiatan belajar melalui bermain berbasis komunikasi efektif perlu dikembangkan agar dapat 

meningkatkan kompetensi pedagogik guru, meningkatkan kualitas pembelajaran, dan perubahan paradigma 

PAUD yang konvensional; (2) Rancangan kegiatan selanjutnya adalah revisimodel keterampilan guru PAUD 

dalam membuka kegiatan bermain berdasarkan catatan pakar; dan (3) Pelaksanaan penelitian selanjutnya juga 

adanya model awal yang dianggap sahih dari aspek teoritis, sehingga peneliti dapat melakukan uji lapangan 

model awal. 
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Dr. Fidesrinur 

Kepala Program Studi PG-PAUD 

Universitas Al-Azhar Indonesia 

 
Menyelesaikan pendidikan formal S1  Pendidikan Bahasa Inggris  (1987) dan  

S2 Manajemen Pendidikan (1997) di IKIP Padang;  dan S3 Teknologi Pendidikan  

Universitas Negeri Jakarta (2003).  Mengikuti pelatihan NEST dibiayai Bank 

Dunia (2007), The Course on Creative  Teaching Methodology (Singapore, 

2007), A Bridging Program  for School Readiness (Singapore, 2009), program 

beasiswa AAF di QUT Brisbane Australia ( Australia, 2015). Berperan serta 

pada temu ilmiah tingkat nasional dan internasional: Pembicara pada  Executive Board Room, SEAMEO 

Innotech (Philippines, 2011), CCPE (2016 dan 2017) di China dan Pembicara pada Rencana Aksi Nasional PAUD 

HI (Bappenas RI, 2017)   Terlibat aktif dalam Organisasi  Profesi:  (1)  NEST (National Early Childhood Specialist 

Team (2007-sekarang); (2)  anggota  Konsorsium PAUD (2008-2010); (3) Anggota Litbang HIMPAUDI Pusat 

(2010-2014); (4) Ketua 2 Asosiasi Pelatih PAUD Indonesia (2014-2018); dan Anggota Bidang  SDM Asosiasi PG 

PAUD Indonesia  (2018-2022), TIM Ahli Pemantauan Evaluasi SNP PAUD (2018); serta membantu kegiatan 

Kemdikbud seperti tim penilai lomba apresiasi,  tim penilai bantuan pemerintah untuk lembaga PAUD di 

Indonesia, narasumber Diklat Berjenjang, Workshop Penyusunan  buku panduan dan NSPK,  pengembangan 

dan uji coba instrumen evaluasi PAUD dan sebagainya. Sebagai peminat dalam Penelitian tentang PAUD 

sebagai suatu sistem yang menyeluruh dan terintegrasi dalam berbagai aspek kehidupan. PAUD merupakan  

masalah kemanusiaan, untuk itu penelitian PAUD seyogianya terkait konteks kehidupan dengan berbagai 

tantangan baik di lingkungan keluarga, masyarakat serta lingkungan yang lebih luas.  Perubahan PAUD sulit 

terselesaikan tanpa membahas berbagai aspek kehidupan karena akan  berimplikasi luas pada  kearifan 

pengembangan Anak Usia Dini yang berkualitas dengan  mengutamakan nilai-nilai moral keagamaan yang 

dianut Anak Usia Dini. 

 

Abstrak 

KESIAPAN LINGKUNGAN KELUARGA  SEBAGAI  LINGKUNGAN PERKEMBANGAN  BAGI  TODDLER  

 

Lingkungan keluarga merupakan tempat pertama dan utama dalam pengasuhan  anak usia dini, khususnya 

toddler. Kebutuhan lingkungan perkembangan dalam keluarga bagi toddler tidak hanya untuk perkembangan 

saat ini  dan PAUD selanjutnya tetapi juga untuk mengawasi anak dalam beraktivitas bagia anak usia toddler  

yang belum sepenuhnya dapat dilakukannya sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  kesiapan  

lingkungan keluarga sebagai  lingkungan perkembangan bagi usia toddler. Penelitian menggunakan metode 

deskriprif kualitatif dengan responden berjumlah 106 keluarga di Jabodetabek. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa: (1) pengasuh utama adalah ibu karena sebagain besar responden ibu rumah tangga, (2) sebagian besar 

material main buata pabrik, hanya sebagain kecil yang menggunakan alat main tradisional, dan (3) sebagian 

besar toddler melakukan kegiatan mengendarai atau mendorong alat main yang mempunyai roda. Selanjutnya 

disarankan agar orang tua  perlu dilibatkan dalam  persipan lingkungan perkembangan anak, dan lebih 

menggunakan  materi atau alat main tradisional serta  lebih memfungsikan fasilitas umum dan fasilitas  sosial 

di lingkungan tempat tinggal untuk lingkungan perkembangan anak.  
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Sesi Paralel 1   

 

 

Pukul  16.00 – 17.45 WIB 

Sub Sesi Paralel 1A ( Jam 16.00 – 16.55 ) 

1-24  
 

Ruang  No. Artikel  Judul Penulis 

R.1 SSAPGPAUD–005 Pentingnya Pemerolehan Bahasa Ibu (Mother 
Language) Terhadap Perkembangan Bahasa Anak 
Usia Dini 

Yulsyofriend, Indra Yeni, 
Vivi Anggraini. 

 SSAPGPAUD–006 
 

Pandangan Guru Tk Tentang Integrasi Permainan 
Tradisional Sebagai Bentuk Stimulasi Aspek 
Perkembangan Anak Tk Di Kecamatan Langke 
Rembong Kabupaten Manggarai 

Adriani Tamo Ina Talu, 
M.Pd. 
 
 

 SSAPGPAUD-007 Pengaruh Media Boneka Wayang Terhadap 
Perkembangan Kemampuan Bercerita Di Taman 
Kanak-Kanak Angkasa Lanud  Padang 

Indra Jaya 

 SSAPGPAUD–008 Membangun Pengetahuan Anak Usia Dini Melalui 
Permainan Konstruktif Berdasarkan Perspektif  Teori  
Piaget 

Meta Br Ginting, S.Pd.AUD, 
M.Pd 
Dra. Panni Ance 
Lumbantobing, M.Psi 
 

R.2 SSAPGPAUD-009 Penerapan Model Pembelajaran Sentra Dalam 
Pengembangan Kecerdasan Bahasa Ekspresif Anak 
Usia Dini 

Malpaleni Satriana,, Farny 
Sutriany Jafar 
 

 SSAPGPAUD–010 Peningkatan Kreativitas Anak Usia 5-6 Tahun Melalui 
Pemanfaatan Barang Bekas Di Tk  Islam Al-Kautsar 
Samarinda 

Hasby Sjamsir,, Farny 
Sutriany Jafar , Annisa 
Nurjanah 
  

 SSAPGPAUD–011 Pendidikan Yang Merata Dan Berkualitas Stephanus Turibius Rahmat 
 

 SSAPGPAUD–012 Permainan  “catch me”menstimulasi perkembangan 
anak 

Samsiah 
 

R.3 SSAPGPAUD–013 Pengaruh Media Audio Visual Terhadap Stimulasi 
Sensori Pendengaran Bagi Anak  
Toddler Di Tpa/Paud 

Sri Hartati 
 

 SSAPGPAUD–014 Pemanfaatan Barang Bekas Sebagai Media 
Penanaman Entrepreunership For Kids Di Tk Aba Al - 
Hikmah Di Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul 
Yogyakarta 

Yetty Isna Wahyuseptiana, 
M.Pd. 
 

 SSAPGPAUD-015 Gaya Kognitif Mahasiswa Paud Fkip Uho Dalam 
Memecahkan Masalah Pembelajaran Matematika 
Pada Anak Usia Dini 

Damsir D  
Sitti Rahmaniar Abubakar  
Dorce Banne Pabunga  
Afifah Nur Hidayah 

 SSAPGPAUD–016 Pendidikan Holistik Integratif Dan Terpadu Untuk 
Pembentukan Karakter Anak Usia Dini 

Elisabeth Sarinastitin, M. Pd 

Jadwal Sesi Paralel 
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Ruang  No. Artikel  Judul Penulis 

R.4 SSAPGPAUD–017 Aktivitas Guru dan Nilai-Nilai Karakter  Anak Usia 
Dini di PAUD Nurut-Taqwa Sangatta Selatan, Kaltim 

Budi Rahardjo. Wiwik 
Haryani dan Nasimul 
Husniyah 
 

 SSAPGPAUD–018 Stimulasi Sensori Pendengaran Bagi Anak Toddler 
Melalui Cerita Boneka Jari Di Tpa/Paud 

Zulminiati 

 SSAPGPAUD–019 Token Economy Sebagai Penguatan Positif Bagi Anak 
Usia Dini 

Elizabeth Prima 

 SSAPGPAUD-020 Inkuri Terbimbing Aternatif Meningkatkan Motivasi 
Belajar Dan Kreativitas Anak Usia Dini   

I Made Elia Cahaya, 
Christiani Endah Poerwati 

R.5 SSAPGPAUD–021 Peran Guru Paud Sebagai Coach Dalam Menghadapi 
Era Mea 

Gervasius Adam, M.Or 
 

 SSAPGPAUD–022 Kelompok Kerja Guru (Kkg) Dalam Menunjang 
Kompetensi Pedagogik Guru Paud 

Theresia Alviani Sum 
 
  

 SSAPGPAUD–023 Penerapan Model Evaluasi Cipp Dalam Mengevaluasi 
Program Layanan Paud Holistik Integratif 

Petrus Redy Partus Jaya 
Felisitas Ndeot 
  
 

 SSAPGPAUD–024 Hubungan Profesionalisme Pendidik Paud Dengan 
Kinerja Pendidik Di Paud Terpadu Mutiara Bunda 
Kabupaten Kampar Provinsi Riau 

Nelti Rizka, Nenny 
Mahyuddin 
 

R.6 SSAPGPAUD–025 Pengaruh Kecerdasan Interpersonal, Keterampilan 
Sosial Terhadap Kemandirian Anak Usia Dini  
The Influence Of Interpersonal Intelligence, Social 
Skills To The Independence Of Early Children 

Rusmayadi 
 

 SSAPGPAUD-028 Implementasi Pembelajaran Sains Pada Anak Usia 
Dini Melalui  Metode Percobaan Sederhana 

Santi M. J. Wahid, S.Pd., 
M.Pd 
Bujuna Alhadad, S.Ag., M.Ag 

 SSAPGPAUD–028 Upaya Meningkatkan Motorik Kasar Anak Usia 4-5 
Tahun Melalui Permainan Tradisional Baldoban 

Ifadatul Muafikoh & 
Anik lestariningrum 

 SSAPGPAUD–029 Kinerja Mengajar Guru Pendidikan Anak Usia Dini 
Dan Latar Belakang Pendidikan 

Nenny Mahyuddin 
Sri Yanti 
 

R. 1 SSAPGPAUD–30 Permainan Tradisional Engrang Untuk Meningkatkan 
Kemampuan Kognitif dan Motorik Kasar AUD 

Rachma Hasibuan 
 

 SSAPGPAUD-031 Penggunaan “Bahasa Kasar” dalam Komunikasi Anak 
Usia Dini 

Eka Cahya Maulidiyah 
Nurul Khotimah 
 

 SSAPGPAUD–032 Pembelajaran Berbasis Kognitif Moral Dalam 
Pengembangan Karakter Anak Usia Dini 

Ernawulan Syaodih 
Hany Handayani 

R. 2 SSAPGPAUD–034 Model Pembelajaran Multikultural Paud Pesisir  Hadi Machmud 
 

 SSAPGPAUD-035 Permainan Tradisional Sebagai Upaya Menstimulasi 
Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak Usia Dini 

Hj. Shofyatun AR 
Besse Nirmala 

 SSAPGPAUD–036 Peneguhan Nilai-Nilai Kehidupan Kader Paud 
Kelurahan Caturtunggal Depok Sleman Melalui 
Karawitan Berbasis Lagu Dolanan Tradisional 
Masyarakat Jawa 
 

Joko Pamungkas & Amir 
Syamsudin 
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Ruang  No. Artikel  Judul Penulis 

 SSAPGPAUD–037 Analisis Kebutuhan Program Pendampingan 
Pengembangan Keterampilan Motorik Halus Anak 
Usia Dini Melalui Penggunaan Media Bahan Alam Di 
Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa 
Barat  

Azizah Muis, S.Pd, M.Pd, Dr. 
Sri Wulan, M.Si 

R. 3 SSAPGPAUD-038 Program Bilingualisme Bahasa Inggris Pada 
Pendidikan Anak Usia Dini 

Rismareni Pransiska 
Elise Muryanti 
Serli Marlina 

 SSAPGPAUD-039 Model Stimulasi Neurokinestetik Untuk Anak Usia 
Dini Berbasis Neurosains Terapan  

Ruqoyyah Fitri, Rachma 
Hasibuan  
 

 SSAPGPAUD-040 Media Sosial Dan Dampaknya Terhadap Perilaku 
Sosial Anak Usia Dini 

Andi Agusniatih, Haerul 
Annuar 

 SSAPGPAUD–041 Pendekatan Pembelajaran Saintifik Pendidikan Anak 
Usia Dini 

Dadan Suryana dan Erick 
Yolanda ,  
 

R. 4 SSAPGPAUD-042 Kesiapan Sekolah dan Transisi ke Sekolah Dasar (SD) 

Studi tentang Perspektif dan Praktek Guru  

Lara Fridani 
 
 

 SSAPGPAUD-043 Pengembangan Nilai Krakter Disiplin Anak Usia 5-6 
Tahun Di Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Adzkia I 
Padang 

Rivda Yetty, Prof 
Rakimahwati & Desri 
Andriani 
YETTIrivdayetti63@gmail.co
m  

 SSAPGPAUD-044 Mengenal Matematika Anak Usia Dini Melalui 
Kegiatan Mengurutkan Pola (Pattern) 

Nurlayli Hasanah, S.Pd., 
M.Pd dan Hariani Fitrianti, 
S.T., M.Si 
 

 SSAPGPAUD-045 Model Pengembangan Pendidikan Seks Bagi Guru 
Taman Kanak-kanak di Kabupaten Padang Pariaman 

Serli Marlina 
Rismareni Pransiska 

R.5 SSAPGPAUD–046 Presepsi Guru Terhadap KEgiatan Menyanyi Nur Hayati dkk 

 SSAPGPAUD-047 Pendekatan Fungsional Berbasis Budaya Untuk 
Mengenalkan Matematika Dalam Konteks  
Pendidikan Anak Usia Dini 

Febritesna Nuraini 
  

 SSAPGPAUD-048 Konsep-Konsep Matematika Untuk Anak Usia Dini YENI SOLFIAN 
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Sesi Paralel 2 

Pukul  19.30 – 22.00 WIB 
 

Ruang  No. Artikel  Judul Penulis 

R. 1 SSAPGPAUD-49 Meningkatkan Kemampuan Guru PAUD 
Dalam Melakukan Asesmen dan Evaluasi 
Perkembangan Anak di Desa Sukamakmur 
Kabupaten Bogor. 

R.Sri Martini Meilanie 
Lara Fridani 

 SSAPGPAUD-50 Analisis Context, Input, Proccess And Product 
(Cipp) Sertifikasi Guru Tk Di Kabupaten 
Tulungagung 

Sandy Tegariyani P.S, Kentar 
Budhojo, Evania Yafie 
 

 SSAPGPAUD-051 Literasi Sains Ramah Anak Usia Dini Peny Husna Handayani, S.Pd., M.Pd., 
Srinahyanti, S.Pd.,M.Pd. 
 

 SSAPGPAUD–052 Penanaman Moral Dan Pembentukan 
Karakter Anak Usia Dini Melalui Pendidikan 
Informal, Formal, Dan Nonformal 

Dra. Damaiwaty Ray, M.Pd 
Winda Widya Sari, S.Pd, M.Pd 
 

R.2 SSAPGPAUD-053 Studi Tentang Keterlambatan Anak Berbicara 
di Kelompok B TK Aisiyah Bustanul Athfal 05 
Kampung Dadap Medan 

Dorlince Simatupang 
Nurfadillah Rusni 
 

 SSAPGPAUD-054 Penanaman nilai nilai moral melalui 
Mendongeng Dengan Wayang Modern 

Kamtini ,S.Pd., M.Pd./ Dwi Maya 
Novitri S.Pd., M.Hum 
 

 SSAPGPAUD-055 Pengaruh Mendongeng Terhadap Empati 
Anak Usia 4-5 Tahun 
 di PAUD Al-Huda 

Nurmaniah  
Ulfa Rafiqah 

 SSAPGPAUD-056 Penerapan Pendidikan Karakter Mandiri dan 

Hambatan Guru di Kelompok B TK Angkasa 

Lanud Soewondo Medan 

Nasriah  
Masita Syaputri Br Hombing 
nasriahcut@yahoo.co.id 

R.3 SSAPGPAUD-057 Peningkatan Kemampuan Guru Dengan 
Pelatihan Bercerita Di Tk Jayanegara 
Surabaya 

Sri Widayati,  Nurhenti Simatupang, 
Kartika Rinakit Adhe 
 

 SSAPGPAUD-058 Pengembangan Holistik Karakter Anak Usia 
Dini 

Dr. Putu Aditya Antara, S.Pd., M.Pd. 
 

 SSAPGPAUD-059 Pelatihan Pembelajaran Melalui Model 

Pembelajaran Terpadu Bagi Guru-Guru Tk Di 

Wilayah Sukamakmur 

Dra. Yudrik Jahja, M.Pd.   
Dra. Yasmin Faradiba, M.Pd. 

 SSAPGPAUD-060 Meningkatkan Kreativitas Guru melalui 

Aktivitas Bermain Balok 

Della Raymena Jovanka, S.Pd., M.Si. 

R.4 SSAPGPAUD–061 Membangun Nilai Kewirausahaan Pada Anak 
Usia Dini Melalui Program Kebun Sabilina 
(Studi Kasus di TK Islam Sabilina Kota Bekasi) 

Chandrawaty 

Khusniyati Masykuroh 

 

 SSAPGPAUD–062 Strategi Komunikasi Efektif Guru Tk Dan 
Pamong Paud Kecamatan Batang Anai Padang 
Pariaman 

Nurhafizah Ismail 
 

 SSAPGPAUD-063 Tinjauan Kesejahteraan Psikologis Guru 
Kelompok Bermain (KB) Di Kota Padang 

Delfi Eliza, Tita Sapriyanti, Prima 
Oktarina, Syamsuarni  

 SSAPGPAUD–064 Pengembangan Teknik Pengenalan Dan 
Pemahaman Simbol Notasi Balok Musik 

Suryadi, I Made Seken,  
Retno Tri Wulandari 
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Ruang  No. Artikel  Judul Penulis 

Beserta Nilai Nadanya Pada Anak Usia Taman 
Kanak-Kanak  

 

R.5 SSAPGPAUD–065 Penggunaan Fingerprint dalam Melatih Sosial 
Emosional Anak Usia Dini 

Leni Gonadi 
 

 SSAPGPAUD-066 Resiliensi Ibu Dari Keluarga Pra Sejahtera Di 

Kabupaten Kepulauan Meranti 

Ria Novianti, S.Psi, M.Pd dan 

Febrialismanto, S.Pd, M.Pd 

 SSAPGPAUD-067 Model Pembelajaran Meaningful Instructional 
Desain Pada Pembelajaran Enterpreneurship  
Bagi Mahasiswa Paud 

Eny Nur Aisyah 
 

 SSAPGPAUD-068 Pengembangan Buku Ajar Bahasa Inggris 
Pendukung Blended Learning Untuk 
Memfasilitasi Kemampuan Literacy Dan 
English Speaking Skill Mahasiswa 

Saridewi, Rismareni Pransiska, Izzati 
 

R.6 SSAPGPAUD-069 Bullying Di Taman Kanak-Kanak Pertiwi Kota 
Pekanbaru Provinsi Riau (Studi Kasus) 

Ilga Maria 
 

 SSAPGPAUD-070 Efektifitas Teknik Token Economy Terhadap 
Kemandirian Anak Usia 4-5 Tahun di TK Labor 
FKIP Universitas Riau 

Devi Risma & Defni Satria 

 

 SSAPGPAUD-071 Gambaran Pengelolaan Taman Penitipan 
Anak Di Tk Fkip Universitas Riau 

Daviq Chairilsyah 
 

 SSAPGPAUD–072 Pelatihan Pembuatan Perangkat 
Pembelajaran Rpph Pada Guru / Tutor Paud 
Di Desa Sukamakmur Kecamatan 
Sukamakmur Kabupaten Bogor Propinsi Jawa 
Barat 

Yenina Akmal, Hikmah 

R.1 SSAPGPAUD-073 Problematika Penggunaan Media 
Pembelajaran dan Tuntutan Pengembangan 
Kemampuan Literasi Anak Usia Dini 

Asdi Wirman 

 SSAPGPAUD-074 Urgensi Pengembangan Literasi Digital bagi 
Pendidik Anak Usia Dini 

Rosyidamayani TM, S.Psi, M.Pd 
 

 SSAPGPAUD-075 Pengembangan Kemampuan Membaca Anak 
Usia Dini 

Rita Kurnia 
 

 SSAPGPAUD-076 Studi Evaluatif Tingkat Pemahaman Guru 
Tentang Teknik Tempel Dalam Penyelesaian 
Karya Seni Dua Dimensi Anak Usia Dini  

Retno Tri Wulandari, I Made Seken, 
Usep Kustiawan 
 

R.2 SSAPGPAUD-077 Mediated Learning Experience Sebagai 
Pendekatan Pembelajaran 
dalam Meningkatkan Kualitas Interaksi Guru - 
Anak 

Nurul Afrianti, M.Pd., M.Si.Psi 
 

 SSAPGPAUD-078 Analisis Unsur Science dan Technology dalam 
Penerapan Pembelajaran Berbasis STEAM 
(Science, Technology, Engineering, Art, and 
Mathematic) di TK Negeri Pembina 01 Kota 
Malang 

Nur Anisa 

 SSAPGPAUD-079 Metode Debat Aktif Untuk Meningkatkan 
Berfikir Kritis Mahasiswa Pg-Paud Unesa 

Dewi Komalasari 

 SSAPGPAUD-080 Pelatihan Dan Pendampingan Pengembangan 
Kegiatan Matematika  

Eriva Syamsiatin, S.Pd., M.Si 
Dr. Nurjannah, M.Pd. 
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Ruang  No. Artikel  Judul Penulis 

Untuk Anak Usia Dini Memanfaatkan 
Lingkungan Sekitar 
Di Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor  

R.3 SSAPGPAUD–081 Pendidikan Seks Bagi Anak Usia Dini Di 
Lingkungan Keluarga 

Mallevi Agustin Ningrum, 
Muhammad Reza 

 SSAPGPAUD-082 Program Implementasi Kurikulum Berbasis 
Bermain (Play Based Curriculum) Lembaga 
Paud Di Kecamatan Sukamakmur 
Kabupaten Bogor 

Hapidin, Myrnawati Ch 
 

 SSAPGPAUD–083 Meningkatkan Kemampuan Naturalis Anak 
Melalui Kegiatan Bercocok Tanam 
Di Tk Hang Tuah Kendari 

Sitti Rahmaniar Abubakar 
Dorce Banne Pabunga Irawati Ilham 
Ratulangi 
Wahyu Ningsih 

 SSAPGPAUD-084 Membangun Komunikasi Ibu dan Anak 
Melalui Hariring indung 

Dinar Nur Inten 
 

R.4 SSAPGPAUD–085 Implementasi Pengembangan Nilai-Nilai 
Pancasila Melalui Pendidikan Anak Usia Dini 
(Paud) 

Marwany 

 SSAPGPAUD–086 Penerapan Pembelajaran Berpusat Pada 
Mahasiswa Terhadap Eksplorasi Gaya Belajar 
Dan Strategi Regulasi Belajar     Mahasiswa 
Program Studi Pg Paud 

Drs. I Putu Suwika, M.Si; Hj. 
Shofiyanti Nur Zuama, S.Psi, M.Si; 
Sitti Supiyati, S.Pd., M.Pd 

 SSAPGPAUD–087 Ruang Terbuka Hijau Layak Anak  
(Pemetaan Taman Terhadap Konsep Kota 
Kendari Layak Anak) 

La Ode Anhusadar 
 

 SSAPGPAUD-088 Kemampuan Guru Dalam  
Melaksanakan Pembelajaran Berbasis 
Pendekatan Saintifik Di Tk Se Kecamatan 
Tumpang, Malang 

I Wayan Sutama,  
Sandy Tegariani,  
Leni Gonadi 

R.5 SSAPGPAUD–089 Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan 
Komunikasi Sebagai Media Pembelajaran 
Dalam Pendidikan Anak Usia Dini 

Ni Made Ayu Suryaningsih, & I Made 
Elia Cahaya 
 

 SSAPGPAUD-090 Integrasi Keterampilan 4c (Communicators, 
Creators, Critical Thinkers, And Collaborators) 
Dalam Pembelajaran Seni Rupa Anak Usia Dini 

Christiani Endah Poerwati, Ni Made 
Ayu Suryaningsih 

 

 SSAPGPAUD–091 Upaya Meningkatkan Kemampuan Kognitif 
Anak Usia 5-6 tahun Melalui Permainan 
Pencampuran Warna dengan Percobaan Sains 
Sederhana di TK Islam Silmi 2017 Samarinda 

Kartika Fajriani 
Heppy Liana. P  
 

 SSAPGPAUD–092 Pengukuran Kemampuan Guru Ramah Anak 
Di Paud: Sebuah Expert Judgement Instrumen 
Survey 

Prima Suci Rohmadheny  

 

R.6 SSAPGPAUD–093 Optimalisasi Pembelajaran Anak Usia Dini 
Melalui Pemanfaatan Teknologi 

Naili Rohmah 

Ari Purnomo Endah Aflahani 

 SSAPGPAUD-094 Pengembangan Multi Kecerdasan Anak Usia 
Dini 

Arif Hakim 

 SSAPGPAUD–095 Pembelajaran Kewirausahaan pada Anak Usia 
Dini  

Ruli Hafidah, Sekar Sholih Mulatsari, 

Muhammad Munif Syamsuddin 
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Ruang  No. Artikel  Judul Penulis 

 SSAPGPAUD–096 Bermain Pada Anak Usia Dini: “Implikasinya 
Terhadap Aspek Perkembangan” 
  

DRS.TUMEWA PANGARIBUAN, M.PD 

R.1 SSAPGPAUD–097 Dimensi Konseptual Pendidikan Karakter 
Multikultural  
Anak Usia Dini  
 

Harun  
harun@uny.ac.id  

 SSAPGPAUD-098 Faktor-Faktor Kesulitan Guru Dalam 
Menangani Anak Berkebutuhan Khusus Di 
Paud  

Hana Nur Aini  
Dwi Hastuti 
 

 SSAPGPAUD-099 Teachers’ support on Child Directed Play and 
The Contributions to Children’s development. 

Elise Muryanti, Sri Hartati 
 

 SSAPGPAUD-100 Peningkatan Kompetensi Sosio-Emosional 
Anak Usia Dini Melalui Permainan Tradisonal 
Sunda Huhuian Dan Paciwit-Ciwit Lutung 

Emma Rastini (Guru RA Cianjur) 
Erhamwilda  

R.2 SSAPGPAUD-101 Implementasi Alat Permainan Edukatif Pop 
Up Book Untuk Meningkatkan Pengetahuan 
Anak Tentang Budaya Osing Di Tk Negeri 
Pembina Banyuwangi 

Luh Putu Indah Budyawati, S.Pd., 
M.Pd.  
Dra. Khutobah, M.Pd. 

 SSAPGPAUD-102 Pelatihan Pembelajaran Bahasa Anak Usia 

Dini dalam Mengembangan Kompetensi 

Pendidik PAUD se-Kecamatan Sukamakmur 

Kabupaten Bogor 

Dr. Nurbiana Dhieni, M.Psi 
Dr. R. Sihadi 

 SSAPGPAUD–103 Pemanfaatan Permainan Tepuk Dalam 
Mengembangkan Aspek Fisik Motorik Pada 
Anak Usia Dini 

Moh Fauziddin, M.Pd. 
 

 SSAPGPAUD–104 Brain Based Learning Application In The 
Scientific Approach  
In Early Childhood Education  

Desni Yuniarni 
 

R.3 SSAPGPAUD–105 Kompetensi Guru Dalam Pembelajaran Tari 
Pendidikan Sebagai Upaya Stimulasi 
Kreativitas Anak Usia Dini 

Indah Juniasih, M.Pd 

 SSAPGPAUD–108 ‘Kelas Inspirasi’ Sebagai Jawaban Atas 
ketidakpedulian Orang Tua Dalam Paud 

Ferdinandus Arifin Sulaiman, M.Pd 
Maria Fatima Mardina Angkur, M.Pd 

 SSAPGPAUD-109 
 

Peningkatan Kompetensi Pendidik Paud 
Dalam Menyusun Program Pembelajaran Seni 
Musik Untuk Anak Usia Dini 

Winda Gunarti, M.Pd 

 SSAPGPAUD-110 Analisis Pelaksanaan Model Pembelajaran 
Sentra Di Tk Kecamatan Sungai Gelam 
Kabupaten Muaro Jambi 

Hendra Sofyan, Novi Lestari, Nyimas 
Muazomi 
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SSAPGPAUD-005 

PENTINGNYA PEMEROLEHAN BAHASA IBU (MOTHER LANGUAGE) 
TERHADAP PERKEMBANGAN BAHASA ANAK USIA DINI 

Yulsyofriend1, Indra Yeni2, Vivi Anggraini3. 
Universitas Negeri Padang 
yulsyofriend@fip.unp.ac.id 

indrayeni.30031971@gmail.com 
vivianggraini887@gmail.com 

Urgensi dalam Pendidikan Anak Usia Dini adalah bagaimana semua perkembangan anak berkembang dengan optimal, 
baik perkembangan Nilai agama dan moral, kognitif, fisik-motorik, sosial-emosional, seni dan bahasa. Perkembangan 
bahasa mempunyai tahapan yakni diawali dengan pemerolehan bahasa ibu. Pemerolehan bahasa ibu (mother language) 
adalah titik tolak dalam tahap perkembangan anak usia dini. Bahasa daerah merupakan bahasa ibu atau bahasa pertama 
yang digunakan manusia dalam kegiatan yang bersifat kedaerahan sesuai dengan kebudayaan pemakainya. 
Pemerolehan bahasa ibu sangat mempergaruhi kemampuan-kemampuan berbahasa.Untuk itu pentingnya perhatian dan 
rangsangan terhadap bahasa ibu bagi anak usia dini. Hal ini disebabkan bahwa bahasa ibu berkaitan dengan memori 
jangka pendek yang akan mempengaruhi memori jangka panjang anak, kemampuan anak berinteraksi dengan 
lingkungan. Pemerolehan bahasa juga ditentukan oleh stimulasi yang ada di lingkungan tatkala mereka mempelajari 
bahasa Ibunya. Kemampuan bahasa ibu mempengaruhi  kemampuan belajar dalam bahasa kedua. 
Kata kunci: Bahasa ibu, Perkembangan Bahasa, Anak Usia Dini 
 
SSAPGPAUD-0006 

PANDANGAN GURU TK TENTANG INTEGRASI PERMAINAN TRADISIONAL SEBAGAI BENTUK STIMULASI ASPEK 
PERKEMBANGAN ANAK TK DI KECAMATAN LANGKE REMBONG KABUPATEN MANGGARAI 

Adriani Tamo Ina Talu, M.Pd. 
Program Studi PG PAUD STKIP Santu Paulus Ruteng, Jln Ahmad Yani No.10, Ruteng-Flores 86508 

Email:inatalu@gmail.com 
Penelitian ini bertujuan (1) menjajagi bagaimana pandangan guru TK tentang integrasi permainan tradisional  

sebagai bentuk stimulasi aspek perkembangan anak TK di Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai, (2) 
mengetahui perubahan/pergeseran cara pandang guru TK modern tentang permainan tradisional sebagai bentuk 
stimulasi  aspek perkembangan anak TK di Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai, (3) mengkaji faktor-faktor 
penyebab perubahan pola pikir guru tentang permainan tradisional dalam pembelajaran sebagai bentuk stimulasi aspek 
perkembangan anak di Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai, (4) mengetahui bentuk permainan tradisional 
Manggarai yang bisa dijadikan sebagai sarana stimulasi aspek perkembangan anak TK di Kecamatan Langke Rembong 
Kabupaten Manggarai. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan 
data menggunakan teknik angket/kuesioner. Analisis data dengan menggunakan analisis kuantitatif dan kualitatif. Hasil 
perhitungan kuantitatif kemudian dideskripsikan kembali secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan (1) para guru TK 
menyadari adanya pergeseran permainan anak dari permainan tradisional ke permainan modern dan mereka tidak setuju 
jika permainan anak TK menggunakan permainan modern sebagai bentuk stimulasi perkembangannya. (2) Para guru TK 
menyatakan setuju tentang manfaat permainan tradisional dalam mengembangkan aspek motorik, kognitif, sosial 
emosional dan seni juga memiliki nilai karakter serta sifat rekreatif, edukatif, kompetitif, kerja sama, dan gotong royong, 
(3) Bentuk permainan tradisional lokal Manggarai yang bisa dijadikan sarana stimulasi adalah banga welu, so inang so, 
main cina, main lingkaran, cici bangca, teka watu, nggetel kopi, tepeng, dan sekong.  
Kata Kunci: Permainan tradisional, stimulasi, perkembangan anak TK 
  

Abstrak 

mailto:yulsyofriend@fip.unp.ac.id
mailto:vivianggraini887@gmail.com
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SSAPGPAUD-007 
KEMAMPUAN BERCERITA DI TAMAN KANAK-KANAK ANGKASA LANUD  PADANG 

Indra Jaya 
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang 

 
Penelitian ini di latar belakangi oleh kurangnya variasi media atau permainan yang digunakan guru dalam 
mengembangkan kemampuan bercerita anak. Bercerita merupakan aspek yang sangat penting dikembangkan 
pada masa usia dini. dan salah satu caranya dengan menggunakan  media boneka wayang   yang divariasikan dalam 
berbagai bentuk boneka wayang   sesuai tema, sehingga menyenangkan bagi anak usia dini. Metode penelitian 
yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif yang berbentuk quasy eksperimen. Berdasarkan hasil penelitian ini 
media boneka wayang    memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan kemampuan bercerita 
anak. 
Kata kunci:Boneka wayangn, Pengaruh Positive,  Kemampuan Bercerita Anak  
 
 
SSAPGPAUD-008 

MEMBANGUN PENGETAHUAN ANAK USIA DINI MELALUI PERMAINAN KONSTRUKTIF BERDASARKAN PERSPEKTIF  
TEORI  PIAGET 

Meta Br Ginting, S.Pd.AUD, M.Pd 
Dra. Panni Ance Lumbantobing, M.Psi 

metamunthe31@gmail.com 
 

Pengetahuan merupakan hal yang penting dalam proses perkembangan anak, karena pengetahuan adalah dasar dari 
terbentuknya sikap dan keterampilan diri. Membiasakan anak membangun pengetahuannya sendiri sejak dini dapat 
menjadikan mereka  generasi-generasi yang mampu menemukan ide-ide atau  gagasan-gagasan  dalam pemecahan 
masalah, memiliki rasa percaya diri dan inisiatif yang baik. Anak adalah insan aktif yang dapat membangun 
pengetahuannya sendiri melalui bermain. Dalam bermain anak berekplorasi, menemukan dan memanfaatkan objek-objek 
yang ada disekitarnya sehingga menjadi bermakna. Kegiatan mengeksplorasi objek-objek memungkinkan terjadinya 
proses asimilasi dan akomodasi dalam membentuk skema baru. Bermain konstruktif adalah salah satu permainan yang 
bersifat mengeksplorasi benda. Dengan bermain konstruktif sangat mungkin bagi anak untuk memperoleh pengetahuan 
melalui proses asimilasi dan akomodasi sehingga permainan dapat membantu anak membentuk skema baru berdasarkan 
pengalaman yang didapatkan serta menghasilkan pengetahuan.  
Kata kunci: Pengetahuan, Bermain Konstruktif, Teori Piaget 
 
SSAPGPAUD-009 

PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN SENTRA DALAM PENGEMBANGAN KECERDASAN BAHASA EKSPRESIF ANAK 
USIA DINI 

Malpaleni Satriana,, Farny Sutriany Jafar  
Pendidikan Guru PAUD, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan,Universitas Mulawarman 

malpa.mz@gmail.com ; farny_sutriany@yahoo.co.id 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskrpsikan : (1) Untuk mengetahui pelaksanaan model pembelajaran sentra dalam 
pengembangan bahasa ekspresif anak usia dini pada kelompok B di TK Negeri 01 Tenggarong, dan (2) Untuk mengetahui 
Faktor yang mempengaruhi pengembangan bahasa ekspresif anak usia dini dalam model pembelajaran sentra di TK 
Negeri 01 Tenggarong. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik 
pengumpulan data data dilakukan dengan mengunakan : (1)  Observasi lapangan untuk mengamati semua kegiatan yang  
dilakukan  di TK Negeri 01 Tenggarong, (2) Metode wawancara yang  dilakukan guru, murid dan kepala sekolah TK Negeri 
01 Tenggarong, (3) Metode dokumentasi, sebagai penunjang untuk memperoleh data di lapangan, dan dari hasil 
dokumentasi/perekaman di transkipkan  dan dikelompokkan kemudian di analisis mengunakan model alir, yang dimulai 
dengan (a) reduksi data, (b) penyajian data, (c) penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) 
Pelaksanaan Model Pembelajaran Sentra dalam Pengembangan Kecerdasan Bahasa Ekspresif Anak Usia Dini di TK Negeri 
01 Tenggarong, (2) Faktor yang mempengaruhi pengembangan Bahasa Ekspresif Anak Usia Dini dalam Model 

mailto:metamunthe31@gmail.com
mailto:malpa.mz@gmail.com
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Pembelajaran Sentra di TK Negeri 01 Tenggarong. Kesimpulan penelitian ini adalah : (1) Pelaksanaan Model Pembelajaran 
Sentra dalam Pengembangan Kecerdasan Bahasa Ekspresif Anak Usia Dini di TK Negeri 01 Tenggarong, (2) Faktor yang 
mempengaruhi pengembangan Bahasa Ekspresif Anak Usia Dini dalam Model Pembelajaran Sentra di TK Negeri 01 
Tenggarong. 
Kata Kunci : pembelajaran sentra, bahasa ekspresif, anak usia dini, 
 
SSAPGPAUD-010 
PENINGKATAN KREATIVITAS ANAK USIA 5-6 TAHUN MELALUI PEMANFAATAN BARANG BEKAS DI TK  ISLAM AL-KAUTSAR 

SAMARINDA 
Hasby Sjamsir,, Farny Sutriany Jafar , Annisa Nurjanah 

Pendidikan Guru PAUD, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan,Universitas Mulawarman 
sjamsirhasbi@yahoo.com ; farny_sutriany@yahoo.co.id 

 
Tujuan penelitian ini untuk meningkatkan kreativitas anak usia 5-6 tahun melalui pemanfaatan barang bekas di 

TK Islam Al-Kautsar Samarinda Tahun Ajaran 2017/2018. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK). 
Penelitian dilaksanakan dengan 3 siklus dan setiap siklus terdiri dari 3 pertemuan, masing-masing siklus terdiri dari empat 
tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian 
ini yaitu observasi dan dokumentasi. Subjek penelitian tindakan kelas dilaksanakan pada anak kelompok B3 yang 
berjumlah 16 anak yang terdiri dari 7 anak laki-laki dan  9 anak perempuan serta satu orang guru Tahun Ajaran 2017/2018 
di TK Islam Al-Kautsar Samarinda. Objek dalam penelitian ini adalah peningkatan kreativitas dan keterampilan guru dalam 
pembelajaran kegiatan memanfaatkan barang bekas di Kelompok B TK Islam Al-Kautsar Samarinda.Hasil penelitian yang 
dilakukan menunjukkan perolehan jumlah nilai pada siklus I yaitu 636 dengan nilai rata-rata yaitu 40% yang termasuk 
dalam kategori mulai berkembang. Perolehan jumlah nilai pada siklus II yaitu 1183 dengan nilai rata-rata yaitu 74% yang 
termasuk dalam kategori berkembang sesuai harapan. Perolehan jumlah nilai pada siklus III yaitu 1528  dengan nilai rata-
rata yaitu 95% yang termasuk dalam kategori berkembang sangat baik. Berdasarkan uraian hasil observasi dan refleksi 
dari siklus I, II, dan III dapat disimpulkan bahwa melalui kegiatan memanfaatkan barang bekas dapat meningkatkan 
kreativitas anak pada anak usia 5-6 tahun di TK Islam Al-Kautsar Samarinda. 
Kata Kunci : kreativitas, barang bekas, anak usia dini 
 
SSAPGPAUD-011 

PENDIDIKAN YANG MERATA DAN BERKUALITAS 
Stephanus Turibius Rahmat 

Program Studi Pendidikan Guru PAUD STKIP Santu Paulus Ruteng,  
stephan_rahmat@yahoo.com 

 
Pendidikan yang merata dan berkualitas ditentukan oleh kualitas dan kompetensi pendidik dalam lingkungan keluarga 
(pendidikan informal), sekolah (pendidikan formal) dan masyarakat (pendidikan non-formal). Pendidik dalam ketiga 
level ini berperan dan berpartisipasi untuk menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas. Selain itu, pendidik 
bertanggungjawab untuk memajukan pendidikan dalam segala dimensinya. Itu berarti bahwa kita semua harus memiliki 
komitmen yang sama untuk meningkatkan kualitas Pendidikan Nasional di negeri ini. Kita mempunyai visi yang satu dan 
sama yakni menjadikan pendidikan di Indonesia semakin merata dan berkualitas. Perayaan Hari Pendidikan Nasional 
yang dirayakan setiap tahun kiranya mampu menggelorakan komitmen dan panggilan hati seluruh komponen 
masyarakat Indonesia untuk mempercepat pendidikan yang merata dan berkualitas. 
Kata Kunci : Pendidikan; merata; berkualitas 
 
SSAPGPAUD-012 

Permainan  “catch me”menstimulasi perkembangan anak 
Samsiah 

Jurusan PG PAUD, FIP, UNG 
 
Tujuan Penelitian ini untuk mengkaji permainan “catch me” dalam  Perkembangan motorik kasar, Kognitif, interaksi sosial 
anak dan aspek  perkembangan lainnya. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka, .Permainan “catch me” 
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mereupakan  permainan anak  yang mengharuskan anak memilikii kemampuan berlari, kemampuan anak dalam berpikir 
untuk menangkap teman sebaya dan kemampuan untuk berinteraksi sosial.Permainan ini menstimulasi perkembangan 
anak baik aspek motorik kasarnyanya, kemampuan berbahasa dan kognitifnya berani menjawab pertanyaan, berinteraksi 
sosial dan aspek perkembnagan lainnya sehingga anak merasa senang dan tidak terbebani dalam kegiatan permainan 
“catch me” ini.  
Kata Kunci : Permainan, Perkembnagan anak 
 
SSAPGPAUD-013 

PENGARUH MEDIA AUDIO VISUAL TERHADAP STIMULASI SENSORI PENDENGARAN BAGI ANAK  
TODDLER DI TPA/PAUD 

Sri Hartati 
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini 

Fakultas Ilmu Pendidikan 
Universitas Negeri Padang 

Email: sri.pgpaudunp@gmail.com 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh media audio visual terhadap stimulasi sensori pendengaran 
bagi anak toddler di TPA/PAUD Padang. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan jenis 
penelitian quasy experimental dengan menggunakan media audio visual. Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh 
nilai rata-rata hasil kemampuan mendengar anak kelas eksperimen yang menggunakan media audio visual lebih 
tinggi (8,81)  dibandingkan kelas kontrol yang menggunakan media buku cerita (6,69). Berdasarkan perhitungan t-
test diperoleh bahwa t hitung lebih besar dari t tabel menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan terhadap 
kemampuan mendengar anak. Dengan demikian disimpulkan bahwa dengan menggunakan media audio sangat 
efektif terhadap kemampuan mendengar anak  toddler di TPA/PAUD Padang. 
Kata kunci: Stimulasi Sensori Pendengaran, Media Audio Visual, Toddler 
 
SSAPGPAUD-014 

PEMANFAATAN BARANG BEKAS SEBAGAI MEDIA PENANAMAN ENTREPREUNERSHIP FOR KIDS DI TK ABA AL - 
HIKMAH DI KECAMATAN KRETEK KABUPATEN BANTUL YOGYAKARTA 

Yetty Isna Wahyuseptiana, M.Pd.  
Universitas Slamet Riyadi Surakarta 

yettyisnawahyuseptiana09@gmail.com 
 

Dalam mengembangkan aspek kognitif, sosial emosional, moral, bahasa, serta fisik  motorik perlu adanya 
stimulus-stimulus yang harus dilakukan oleh orang tua atau pendidik. Salah satu wujudnya dengan memberikan 
kebebasan bermain pada anak. Adapun dalam kegiatan bermain akan lebih bermanfaat jika anak juga mampu 
memberdayakan apa yang terdapat disekitar lingkungan. Misalnya dengan memberdayakan barang-barang bekas yang 
sering dijumpai oleh anak. Dari segi kognitif, tentunya akan berpengaruh pada anak. Namun perlunya didukung oleh 
pengalaman yang selama ini mereka peroleh. Daya pikir dan daya cipta setiap anak memiliki karakter yang berbeda 
dengan anak yang satunya. Adapun cara membantu mengembangkan kemampua daya pikir dan daya cipta anak dengan 
memperkenalkan dan mengajak anak dalam memanfaatkan barang bekas. Pemanfaatan barang bekas merupakan salah 
satu cara untuk mengetahui seberapa besar daya kreatifitas yang dimiliki anak. Metode  peneletian  dalam  penelitian  ini  
adalah  menggunakan  metode penelitian tindakan kelas. Penelitian ini berdasarkan pada siklus-siklus yang sudah 
ditentukan  sebelumnya.  Untuk  perolehan  datanya,  penulis menggunakan  teknik wawancara,  observasi  dan  angket.  
Adapaun  populasi  dari  penelitian  ini  adalah anak-anak usia dini kelas TK B yang berjumlah 30 orang dengan  rata-rata 
umur 5-6 tahun. Berdasarkan  pada  hasil  siklus  yang  dilaksanakan  sebanyak  2  siklus, berapa  temuan  yang  ditemukan. 
Pada siklus pertama dan siklus kedua terdapat beberapa tindakan yang dilakukan oleh guru dimulai dari pengkondisian 
anak sampai dengan pengecekan kesiapan kondisi anak untuk mengikuti kegiatan tersebut. Adapun  nilai-nilai  yang  akan  
tertanam  pada  anak melalui kegiatan pemanfaatan barang bekas diantaranya adanya sikap tanggungjawab, munculnya 
daya kreatifitas dan sikap saling berinteraksi dengan lingkungan sekitar.  
Kata kunci: Barang bekas, Anak usia dini, Entrepreneurship For Kids 
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SSAPGPAUD-015 
GAYA KOGNITIF MAHASISWA PAUD FKIP UHO 

DALAM MEMECAHKAN MASALAH PEMBELAJARAN MATEMATIKA PADA ANAK USIA DINI 
Damsir D (damsirdima@gmail.com) 

Sitti Rahmaniar Abubakar (sitirahmaniar@ymail.com) 
Dorce Banne Pabunga (dorcebane@gmail.com) 

Afifah Nur Hidayah (afifah.n.hidayah@gmail.com) 
 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana gaya kognitif mahasiswa PAUD FKIP UHO dalam memecahkan 
masalah pembelajaran matematika pada anak usia dini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan gaya kognitif 
mahasiswa PAUD dalam memecahkan masalah pembelajaran matematika pada anak usia dini.  
Penelitian ini merupakan penelitian desktriptif dengan pendekatan kualitatif yang dilaksanakan pada mahasiswa jurusan 
PAUD FKIP UHO. Subjek penelitian adalah mahasiswa jurusan PAUD FKIP UHO angkatan 2015 yang berjumlah  38 orang. 
Untuk mengumpulkan data digunakan teknik tes dan wawancara. Pemberian tes digunakan untuk mengumpulan data 
gaya kognitif mahasiswa dalam memecahkan masalah, sedangkan wawancara digunakan untuk menelusuri lebih 
mendalam gaya kognitif mahasiswa dalam memecahkan masalah pembelajaran matematika pada anak usia dini. 
Pelaksanaan kedua teknik ini dilakukan secara simultan, yaitu pemberian tes diikuti wawancara.  Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa gaya kognitif mahasiswa PAUD terdiri atas gaya kognitif reflektif dan gaya kognitif impulsif. 
Sebanyak 32 orang mahasiswa memiliki gaya kognitif reflektif dan sebanyak 6 orang mahasiswa memiliki gaya kognitif 
impulsif. Mahasiswa yang memiliki gaya kognitif reflektif menunjukkan karakteristik yang cenderung lebih lambat dalam 
memberikan reaksi terhadap stimulus yang diterimanya karena memerlukan lebih banyak waktu untuk memikirkan 
stimulus yang diterimanya tersebut. Sedangkan, mahasiswa yang memiliki gaya kognitif impulsif adalah mahasiswa yang 
cenderung memberikan reaksi dengan cepat terhadap stimulus yang diterimanya, tanpa melalui perenungan yang 
mendalam. Dengan demikian mahasiswa jurusan PAUD FKIP UHO memiliki kemampuan yang berbeda dalam 
memecahkan masalah dalam melaksanakan pembelajaran matematika pada anak usia dini. Kesimpulan penelitian adalah 
mahasiswa jurusan PAUD FKIP UHO dapat dibagi menurut gaya kognitifnya, yang terdiri atas gaya kognitif reflektif dan 
gaya kognitif impulsif dan tidak ditemukan gaya kognitif lain yang dimiliki oleh mahasiswa. Saran yang dikemukakan 
adalah dalam melaksanakan perkuliahan pada mahasiswa jurusan PAUD, khususnya pada mata kuliah Dasar-dasar 
Pembelajaran Matematika dan Sains dan matakuliah yang berhubungan dengan pembelajaran, hendaknya dosen 
memperhatikan gaya kognitif mahasiswa dalam memecahkan masalah sehingga daya serap mahasiswa terhadap materi 
ajar dapat lebih maksimal. 
Kata kunci: Gaya Kognitif Reflektif, Gaya Kognitif Impulsif, Pemecahan Masalah. 
 
SSAPGPAUD-016 

PENDIDIKAN HOLISTIK INTEGRATIF DAN TERPADU UNTUK PEMBENTUKAN KARAKTER ANAK USIA DINI 
Elisabeth Sarinastitin, M. Pd 

Program Studi PG. PAUD STKIP St. Paulus Ruteng 
titienelyzabeth@gmail.com 

 
Pendidikan integratif dan terpadu merupakan pendidikan yang menyatakan keseluruhan yang menjadi dasar untuk 
pembentukan karakter. Pembentukan karakter integrative dan terpadu sangat ditentukan oleh keterlibatan banyak pihak. 
Kebijakan dan kesepakatan baik nasional maupun internasional membantu para pihak dalam pembentukan karakater 
anak usia dini. Kenyataannya pembentukan karakter anak hanya dialayani oleh lembaga pendidikan formal tanpa 
keterlibatan aktif dari elemen lainnya. Karakter manusia telah melekat pada kepribadian seseorang dan ditunjukkan 
dalam perilaku kehidupannya sehari-hari. Sejak lahir, manusia telah memiliki potensi karakter yang ditunjukkan oleh 
kemampuan kognitif dan sifat-sifat bawaannya. Karakter bawaan akan berkembang jika mendapat sentuhan pengalaman 
belajar dari lingkungannya. Keluarga merupakan lingkungan belajar pertama yang diperoleh anak dan akan menjadi 
fondasi yang kuat untuk membentuk karakter setelah dewasa.Pembinaan karakter harus terus menerus dilakukan secara 
holistik dari semua lingkungan pendidikan yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Menurut Miftahudin (2010) 
pendidikan karakter pada usia dini di keluarga bertujuan untuk pembentukan, pada usia remaja di sekolah bertujuan 
untuk pengembangan sedangkan pada usia dewasa di bangku kuliah bertujuan untuk pemantapan. Tugas-tugas pendidik 
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adalah menyediakan lingkungan belajar yang baik untuk membentuk, mengembangkan dan memantapkan karakter 
peserta didiknya.  
Kata Kunci: Integratif dan terpadu, holistic pembentuk karakter anak. 
 
SSAPGPAUD-017 

Aktivitas Guru dan Nilai-Nilai Karakter  Anak Usia Dini di PAUD Nurut-Taqwa Sangatta Selatan, Kaltim 
Budi Rahardjo. Wiwik Haryani dan Nasimul Husniyah 

Universitas Mulawarman 
  
Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk menganalisis pengajaran yang menggunakan metode bercerita dalam 
mengembangkan nilai-nilai karakter anak usia 4-5 tahun di PAUD Nurut-Taqwa Sangatta Selatan Kutai Timur, (2) untuk 
mendeskripsikan aktivitas murid dalam pengajaran yang menggunakan metode bercerita dalam mengembangkan nilai-
nilai karakter anak usia 4-5 tahun di PAUD Nurut-Taqwa Sangatta Selatan Kutai Timur, (3) untuk mendeskripsikan 
perkembangan nilai-nilai karakter anak usia 4-5 tahun di PAUD Nurut-taqwa Sangatta Selatan Kutai Timur. Metodologi 
yang digunakan peneliti adalah kualitatif yang meliputi: (1) observasi partisipasi, sebagai utama untuk mengumpulkan 
data mengenai pengembangan aktivitas guru dan nilai-nilai karakter anak usia dini di PAUD Nurut Taqwa, (2) wawancara 
mendalam yang dilakukan terhadap kepala PAUD, guru, anak didik dan orang tua murid, (3) dokumentasi, sebagai metode 
penunjang untuk memperoleh data/fakta di lapangan. Tehnik analisis data menggunakan Miles dan Huberman, melalui 
beberapa tahapan. Pertama, data yang telah diperoleh dari berbagai sumber, baik dari pengamatan, catatan lapangan, 
dan wawancara diklasifikasikan sesuai dengan karakteristk  masing-masing. Data hasil perekaman ditranskripsikan dan 
dikelompokkan. Kedua data yang telah ditranskripsikan dan dikelompokkan kemudian dianalisis. Analisis menggunakan 
tahapan analisis model alir, yang dimulai dengan (a) reduksi data, (b) penyajian data, (c) penarikan kesimpulan dan 
verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan temuan sebagai berikut: (1) Keteladanan sikap yang baik yang dilakukan oleh 
guru dalam semua kegiatan dapat menumbuhkan nilai-nilai karakter positif pada anak ,(2) Melalui metode bercerita 
menggunakan media gambar, nilai-nilai karakter dapat berkembang sesuai harapan. anak-anak sangat senang dan 
gembira dalam kegiatan bercerita, (3) Kekompakan dan kerjasama telah terjalin dengan baik antara anak dan guru, ini 
terlihat dari cara guru memberikan stimulasi dalam setiap kegiatan, terutama dalam acara puncak manasik haji. Dari awal 
sampai akhir acara anak-anak selalu tertib mengikuti aturan yang telah disepakati, sehingga nilai-nilai  karakter kejujuran, 
disiplin, percayadiri dan tanggung jawab telah dilakukan anak dengan benar. Kesimpulan dari penelitian bahwa aktivitas 
guru dalam metode bercerita dapat mengembangkan nilai-nilai karakter anak seperti nilai kejujuran, disiplin, percayadiri 
dan tanggung jawab. 
Kata Kunci: Nilai-nilai Karakter, Anak Usia Dini. 
 
SSAPGPAUD-018 

STIMULASI SENSORI PENDENGARAN BAGI ANAK TODDLER MELALUI CERITA BONEKA JARI DI TPA/PAUD 
Zulminiati 

Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan 
Universitas Negeri Padang 

bundazulminiati@gmail.com 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh media boneka jari terhadap stimulasi sensori pendengaran bagi 
anak toddler di TPA/PAUD Padang. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan jenis 
penelitian quasy experimental dengan menggunakan media boneka jari. Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh 
nilai rata-rata hasil kemampuan mendengar anak kelas eksperimen yang menggunakan media boneka jari lebih 
tinggi (90,5)  dibandingkan kelas kontrol yang menggunakan media buku cerita (79). Berdasarkan perhitungan t-test 
diperoleh bahwa t hitung lebih besar dari t tabel menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan terhadap 
kemampuan mendengar anak. Dengan demikian disimpulkan bahwa dengan menggunakan boneka jari sangat 
efektif terhadap kemampuan mendengar anak  toddler di TPA/PAUD Padang. 
Kata kunci: Stimulasi Sensori Pendengaran, Boneka Jari, Toddler 
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SSAPGPAUD-019 
TOKEN ECONOMY SEBAGAI PENGUATAN POSITIF BAGI ANAK USIA DINI 

Elizabeth Prima 
Program Studi Pendidikan Guru – Pendidikan Anak Usia Dini 

Universitas Dhyana Pura (Undhira-Bali) 
e-mail: elizabethprima@undhirabali.ac.id 

 
Setiap orang membutuhkan penghargaan termasuk anak usia dini. Ketika seorang anak dihargai di dalam 

keluarga, disekolah maupun dilingkungan sekitarnya, maka akan tercipta rasa bangga dalam diri anak. Penghargaan atau 
penguatan positif (positive reinforcement) dapat diberikan kepada anak dengan berbagai cara. Misalnya, guru tersenyum 
atau mengucapkan kata-kata pujian kepada anak yang dapat mengerjakan pekerjaan rumah, akan besar pengaruhnya 
terhadap anak jika dibandingkan dengan anak yang tidak menerima pujian. Token Economy juga dapat digunakan sebagai 
penguatan positif bagi anak usia dini karena merupakan sebuah sistem reinforcement atau penguatan untuk perilaku 
yang hendak dikelola dan diubah. Tujuan utamanya ialah untuk meningkatkan perilaku yang diinginkan dan mengurangi 
perilaku yang tidak diinginkan dengan menggunakan alat bantu yaitu token dan hadiah yang diinginkan sebagai bentuk 
penguatan positif. 
Kata Kunci: Token Economy, penguatan positif, anak usia dini 
 

SSAPGPAUD-020 
INKURI TERBIMBING ATERNATIF MENINGKATKAN MOTIVASI BELAJAR DAN KREATIVITAS ANAK USIA DINI   

I Made Elia Cahaya1, Christiani Endah Poerwati2 

madeeliacahaya@undhirabali.ac.id,  christianiendah@undhirabali.ac.id 
Program Studi Pendidikan Guru-Pendidikan Anak Usia Dini 

Universitas Dhyana Pura (UNDHIRA-BALI) 
 

Orientasi pendidikan adalah mendewasakan peserta didik, sehingga anak akan menjadi sosok pribadi yang memiliki 
kemandirian dalam menghadapi berbagai permasalahan yang muncul. Keberhasilan anak dalam aktivitas pendidikan 
tidak akan lepas dari motivasi yang ditanamkan sehingga mendorong anak melakukan perbuatan tertentu, sehingga anak 
berpikir kreatif dalam dalam menyelasaikan tugas dan masalah yang dihadapi. Permasalahan yang dihadapi dalam 
pembelajaran anakusia dini adalah keterbatasan sumber materi yang diterima oleh anak. Banyak guru yang telah 
menggunakan beberapa model pembelajaran namun model pembelajaran hanya digunakan untuk menyelesaikan tugas-
tugas belajar dan guru juga terlalu banyak memberi informasi secara langsung kepada anak, sehingga anak kurang 
termotivasi dan kurang kreatif untuk menemukan sendiri konsep-konsep dalam pembelajaran. Inkuiri Terbimbing 
menekankan pada aktivitas anak dalam mencari dan menemukan, menempatkan peserta didik sebagai subjek belajar 
bukan sebagai objek belajar, sehingga menumbuhkan sikap percaya diri anak.  Dalam pembelajaran inkuiri terbimbing 
anak termotivasi mampu menguasai pelajaran, serta anak dituntut dapat menggunakan potensi kreatifitas yang 
dimilikinya.  
Kata kunci: Inkuiri terbimbing, Motivasi belajar, Kreativitas 

 
SSAPGPAUD-021 

PERAN GURU PAUD SEBAGAI COACH DALAM MENGHADAPI ERA MEA 
Gervasius Adam, M.Or 

Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, STKIP Santu Paulus Ruteng 
gervasiusadam@yahoo.com 

 
Menghadapai Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) perlu dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Salah satu 

bentuk persaingan di dalam masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) ini dibidang pendidikan. Guru memiliki andil yang sangat 
strategis dalam merubah maju ataupun mundur pendidikan anak bangsa. Oleh sebab itu guru dituntut untuk bekerja 
ekstra dan memiliki kesiapan serta kemampuan dan keterampilan lebih dari anak didiknya. Salah satu upaya adalah 
dengan meningkatnya profesinalime guru melalui pengembangan keprofesian yang terus menerus. Kompetensi 
profesional dalam menguasai hard skills dan soft skills yang dapat memberikan nilai lebih pada dirinya. Mendidik, 
mengajar, dan melatih anak didik adalah tugas guru sebagai suatu profesi. Tugas guru sebagai pendidik berarti 
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meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup kepada anak didik. Tugas guru sebagai pengajar berarti meneruskan 
dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada anak didik. Tugas guru sebagai pelatih berarti 
mengembangkan keterampilan dan menerapkannya dalam kehidupan demi masa depan anak didik.Guru terpangil tidak 
hanya mepersiapkan anak didiknya dengan berbagai pengetahuan dan keterampilan anak sejak usia dini tapi guru juga 
berperan sebagai pelatih bagi tataran hidup sosial masyarakat pada umumnya. Karena itu peran guru sangat dibutuhkan 
dalam mempersipakan anak didik sedini mungkin dengan  mengembangkan aspek nilai agama dan moral, fisik-motorik, 
kognitif, bahasa, sosial-emosional, dan seni melalui latihan dengan benar, tepat dan berkualitas sesuai dengan karakter 
dan potensi anak didiknya agar kelak bisa menjadi masyrakat yang baik dan dapat bersaing dalam menghadapi MEA.  
 
SSAPGPAUD-022 

KELOMPOK KERJA GURU (KKG) DALAM MENUNJANG KOMPETENSI PEDAGOGIK GURU PAUD 
Theresia Alviani Sum 

Program Studi PG-PAUD STKIP Santu Paulus 
sumanny@rocketmail.com 

 
Kompetensi pedagogik adalah pemahaman guru terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan 

pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang 
dimilikinya.Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah sejauhmana manfaat kelompok kerja guru (KKG) bagi 
guru PAUD di Ruteng Kabupaten Manggarai. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan manfaat KKG yang telah 
diikuti oleh guru-guru PAUD di Ruteng Kabupaten Manggarai khususnya dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru 
PAUD.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalag metode deskriptif dengan subjek penelitian adalah guru-guru 
PAUD di Kecamatan Ruteng Kabupaten Manggarai. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik 
wawancara, sebagai teknik penunjangnya adalah angket dan dokumentasi.Berdasarkan analisis data pembahasan hasil 
penelitian khususnya dapat disimpulkan bahwa kompetensi pedagogik  para guru PAUD telah meningkat dimana guru-
guru PAUD telah melaksanakan perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar dengan baik.  
Kata kunci : kompetensi pedagogik, kelompok kerja guru 
 
SSAPGPAUD-023 

PENERAPAN MODEL EVALUASI CIPP DALAM MENGEVALUASI PROGRAM LAYANAN PAUD HOLISTIK INTEGRATIF 
Petrus Redy Partus Jaya1) Felisitas Ndeot2) 

Program Studi PG PAUD STKIP Santu Paulus Ruteng 
email: 1)petrusredypartusjaya@gmail.com 

2)icananoarta@gmail.com 
 

 Tulisan ini bertujuan merancang model evaluasi CIPP dalam mengevaluasi program layanan PAUD HI ditingkat 
satuan PAUD. Uraian tentang terminologi evaluasi dan evaluasi program ditempatkan pada awal tulisan agar pembaca 
dapat melihat layanan PAUD HI sebagai suatu program. Selanjutnya, diuraikan tentang model evaluasi CIPP. Pemahaman 
tentang empat komponen evaluasi CIPP menjadi kunci untuk menerapkan model ini dalam mengevaluasi program 
layanan PAUD HI.  Dalam empat komponen evaluasi CIPP terdapat beberapa pertanyaan kunci, yaitu “apa yang 
dibutuhkan?”; “apa yang harus dilakukan?”; “apakah program dilaksanakan?”; dan “bagaimana tingkat keberhasilan 
program?”. Bertolak dari beberapa pertanyaan utama ini, model CIPP dapat diterapkan untuk mengevaluasi program 
layanan PAUD HI dari aspek Context, Input, Process, dan Product. Pengembangan objek dan pertanyaan evaluasi mengacu 
pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2013 dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan PAUD HI di 
tingkat Satuan PAUD. 
Kata Kunci: evaluasi, program, PAUD HI, model evaluasi CIPP 
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SAPGPAUD-024 
HUBUNGAN PROFESIONALISME PENDIDIK PAUD DENGAN KINERJA PENDIDIK DI PAUD TERPADU MUTIARA BUNDA 

KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU 
Nelti Rizka, Nenny Mahyuddin 

Universitas Negeri Padang 
neltrizka@gmail.com 

 
Pengembangan kinerja pendidik merupakan faktor yang amat menentukan pada keberhasilan proses pendidikan dan 
pembelajaran dalam era perkembangan pengetahuan yang sangat cepat ini. Salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja 
pendidik PAUD yaitu profesionalisme pendidik yang dapat dilihat dari kompetensi pedagogik, kepribadian, professional 
dan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan profesionalisme pendidik PAUD dengan Kinerja Pendidik 
di PAUD Terpadu Mutiara Bunda Bangkinang Kota. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain 
penelitian  korelasional. Jumlah responden dalam penelitian ini yaitu sebanyak 19 orang yang terdiri dari pendidik TK, KB, 
TPA dan SPS di PAUD Terpadu Mutiara Bunda. Analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu uji korelasional Pearson 
Product Moment dan didapat hasil nilai Sig (2-tailed) professionalisme terhadap kinerja guru sebesar 0.000 , maka 
perhitungan menunjukkan 0.000 < 0.05. Ini berarti Ha diterima, yaitu terdapat hubungan yang signifikan antara 
profesionalisme pendidik PAUD dengan Kinerja Pendidik di PAUD Terpadu Mutiara Bunda Bangkinang Kota Kab.Kampar 
Prov.Riau.  
Kata Kunci : Profesionalisme, Kinerja, Pendidik PAUD 
 
SSAPGPAUD-025 

PENGARUH KECERDASAN INTERPERSONAL, KETERAMPILAN SOSIAL TERHADAP KEMANDIRIAN ANAK USIA DINI THE 
INFLUENCE OF INTERPERSONAL INTELLIGENCE, SOCIAL SKILLS TO THE INDEPENDENCE OF EARLY CHILDREN 

Rusmayadi PGPAUD FIP 

Universitas Negeri Makassar 

rusmayadi@unm.ac.id 

 
Salah satu sikap dan perilaku yang ditanamkan melalui lingkungan sekolah adalah kemandirian. Kemandirian anak sangat 
erat kaitannya dengan anak sebagai individu yang mempunyai kecerdasan interpersonal dan keterampilan sosial yang 
berdampak pada kemampuan anak memahami tuntutan lingkungan terhadap dirinya dan menyesuaikan tingkah lakunya 
yang dimanisfestasikan dalam perilaku kemandirian. Pengembangan kecerdasan interpersonal, dapat dilakukan dengan 
pembelajaran elaborasi, yakni pembelajaran disajikan dengan cara menggali potensi yang dimiliki anak untuk 
dikembangkan dalam interaksi di kelas. Keterampilan sosial merupakan keterampilan yang dapat dipelajari oleh 
seseorang sejak usia dini mengenai pola berhubungan dengan orang lain melalui cara-cara yang diterima oleh lingkungan 
dan dapat saling menguntungkan, tidak hanya menguntungkan dirinya tapi juga menguntungkan buat orang lain. 
Kata kunci : kecerdasan interpersonal, keterampilan sosial, kemandirian, anak usia dini. 
 
SSAPGPAUD-028 

IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN SAINS PADA ANAK USIA DINI MELALUI  METODE PERCOBAAN SEDERHANA 
Santi M. J. Wahid, S.Pd., M.Pd* 
Bujuna Alhadad, S.Ag., M.Ag* 

 
Salah satu aspek penting yang perlu dikembangkan dalam pembelajaran anak TK adalah perkembangan kognitif. 
Perkembangan kognitif anak merupakan kemampuan otak anak dalam memperoleh informasi. Salah satu pembelajaran 
yang dapat mengembangkan kemampuan kognitif anak adalah pembelajaran sains. Pembelajaran sains memiliki peranan 
penting dalam peningkatan mutu pendidikan, khususnya di dalam menghasilkan peserta didik yang berkualitas yaitu 
manusia yang mampu berpikir kritis, kreatif, dan logis. Pengenalan tentang sains hendaknya dilakukan dengan  kegiatan 
yang menyenangkan dan melalui pembiasaan agar anak mengalami proses sains secara langsung. Salah satu upaya yang 
dapat meningkatkan penguasaan konsep pengenalan sains pada anak usia dini yaitu dengan cara mengenalkan sains 
dengan menggunakan metode percobaan sederhana. Metode percobaan sederhana merupakan metode yang dapat 
meningkatkan kemampuan berpikir anak secara logis dan juga merupakan metode di mana anak berperan aktif dengan 
cara merasakan langsung dalam suatu proses percobaan. 
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Kata Kunci : Sains Anak Usia Dini, Percobaan Sederhana 
 

SSAPGPAUD-028 
UPAYA MENINGKATKAN MOTORIK KASAR ANAK USIA 4-5 TAHUN MELALUI PERMAINAN TRADISIONAL BALDOBAN  

Ifadatul Muafikoh, Anik lestariningrum 
PG-PAUD, FKIP, UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI 

muafikohifa@gmail.com, aniklestariningrum@gmail.com 
 

Bermain merupakan cara anak belajar, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan keefektifan permainan 
tradisional baldoban sebagai upaya meningkatkan kemampuan motorik kasar anak usia 4-5 tahun. Penelitian ini 
berlatarbelakang masalah yang dihadapi oleh pendidik terkait rendahnya kemampuan motorik kasar anak yaitu dalam 
melompat, berlari, mendorong benda dan juga keseimbangan saat bergerak bebas.Metode penelitian yang digunakan 
adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan tiga (3) siklus  yang direncanakan. Subyek penelitian adalah anak kelompok 
A usia 4-5 tahun di TKIT Al-Azhar Kabupaten kediri sejumlah 12 anak. Intrumen yang digunakan dalam mengambila data 
dengan teknik penilaian unjuk kerja yang dikembangkan oleh peneliti berdasarkan kajian teori yang dilakukan bersama 
kolaborator.Hasil data penelitian setelah mengalami proses analisis data diperoleh dari pra- tindakan sebesar17%, siklus 
I meningkat 19% siklus II meningkat 6 % dari siklus I dan siklus III meningkat 41% dari siklus II. Sehingga hasil akhir siklus 
III dicapai 83%. Pemaparan peningkatan hasil dari pembelajaran yang dirancang di masing-masing siklus membuktikan 
keefektifan permainan tradisional baldoban sebagai upaya meningkatkan kemampuan kasar anak usia 4-5 tahun. 
Kata Kunci: motorik kasar, permainan tradisional baldoban 
 
SSAPGPAUD-029 

KINERJA MENGAJAR GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN LATAR BELAKANG PENDIDIKAN 
Nenny Mahyuddin  

Universitas Negeri Padang 
E-mail : nenny.mahyuddinpaud@gmail.com  

Sri Yanti 
Mahasiswa S2 PAUD Universitas Negeri Padang 

E-mail: sriy9019@gmail.com 
 
Penelitian ini didasari oleh permasalahan kinerja mengajar yang terjadi pada guru taman kanak-kanak di PAUD Tanjung 
Jati belum optimal. Berdasarkan studi pendahuluan, diduga guru yang memiliki latar belakang pendidikan sarjana PAUD 
memiliki kinerja yang lebih baik daripada guru yang memiliki latar belakang pendidikan lainnya. Hal tersebut menjadi 
alasan yang mendasari rumusan masalah, yaitu 1) Bagaimana gambaran kinerja mengajar guru TK di PAUD Tanjung Jati 
tahun pelajaran 2018/2019 berdasarkan latar belakang pendidikannya? 2). Apakah terdapat perbedaan yang signifikan 
terhadap kinerja mengajar guru TK di PAUD Tanjung Jati tahun pelajaran 2017/2018 ditinjau dari latar belakang 
pendidikannya?Penelitian ini menggunakan metode komparatif dengan desain penelitian ex post facto pada subjek 
penelitian yaitu guru. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah angket, kemudian analisis data yang 
digunakan adalah uji beda, ANOVA satu jalur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Kinerja mengajar guru TK di PAUD 
Tanjung Jati tahun pelajaran 2018/2019 menunjukkan optimal berdasarkan latar belakang pendidikan pada aspek 
kebiasaan kerja secara umum, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, namun pada penilaian hasil pembelajaran 
menunjukkan kinerja mengajar yang belum optimal. 2) Tidak terdapat perbedaan yang signifikan kinerja mengajar guru 
yang ditinjau dari latar belakang pendidikan.  
Kata kunci: kinerja mengajar guru, latar belakang pendidikan. 
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SSAPGPAUD-030  
PERMAINAN TRADISIONAL ENGRANG UNTUK MENINGKATKAN  KEMAMPUAN KOGNITIF DAN MOTORIK KASAR ANAK  

USIA DINI 
Rachma Hasibuan 

Universitas Negeri Surabaya 
rachmahasibuan@unesa.ac.id 

 
Kemampuan kognitif dan motorik kasar pada anak usia dini merupakan salah satu perkembangan anak yang sangat 
penting untuk distimulasi sejak usia dini. Kemampuan kognitif dan motorik kasar yang rendah akan berpengaruh terhadap 
kehidupan anak untuk ke jenjang selanjutnya. Anak belum mampu melakukan gerakan secara terkoordinasi untuk melatih 
motorik kasar dalam gerakan terstruktur, selain itu pada aspek kognitif sangat perlu distimulasi lagi melalui berbagai 
aktivitas permainan tradisional. Terkait hal tersebut, maka permainan tradisional yang cocok adalah engrang. Permainan 
tradisional engrang ini adalah permainan yang terbuat dari batok kelapa yang diberi tali panjang. Cara mainnya tali 
panjang tersebut dijepitkan pada jari kaki untuk alat bantu berjalan sambil menghitung langkah-langkah kaki anak dengan 
konsentrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh permainan tradisional engrang terhadap kemampuan 
kognitif dan motorik kasar anak usia dini. Penelitian ini menggunakan rancangan pretest posttest Eqiuvalent Group Design, 
yaitu kelompok eksperimen dan kontrol serta menggunakan metode eksperimen dengan pendekatan kuantitatif. Teknik 
pengumpulan data menggunakan observasi dan instrumen penelitian ini menggunakan model rating scale, sedangkan 
analisis data menggunakan analisis statistik dengan uji Mann Whitney yang bertujuan untuk mengetahui perbedaan nilai 
pretest dan posttest dari dua sampel yang berbeda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permainan tradisional engrang 
berpengaruh terhadap kemampuan kognitif dan motorik kasar anak usia dini yaitu anak usia 5-6 tahun dengan nilai rata-
rata dan taraf signifikansi yang dihasilkan pada pretest motorik kasar sebesar 0,845 dan posttest sebesar 0,000. Hasil 
kemampuan kognitif dan motorik kasar saat pretest sebesar 0,762 dan posttest sebesar 0,000. Dapat disimpulkan nilai 
pretest lebih dari taraf signifikan sebesar 0,05  berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan nilai pretest antara 
kelompok eksperimen dan kontrol. Sedangkan pada nilai postest diperoleh nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,000 yang 
kurang dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan nilai postest antara kelompok 
eksperimen dengan kontrol pada kemampuan kognitif dan motorik kasar anak usia dini 
Kata Kunci : Permainan Tradisional Engrang, Kemampuan Koknitif, Motorik Kasar  
 
SSAPGPAUD-031 

Penggunaan “Bahasa Kasar” dalam Komunikasi Anak Usia Dini 
Eka Cahya Maulidiyah  

Nurul Khotimah 
Universitas Negeri Surabaya 
ekamaulidiyah@unesa.ac.id 
nurulkhotimah@unesa.ac.id 

 
Studi ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana pola asuh orangtua yang berkaitan dengan penggunaan “Bahasa 
Kasar” yang dapat mempengaruhi komunikasi anak dalam lingkungan sosial. Studi ini juga untuk mengetahui solusi yang 
dilakukan guru dalam menangani masalah yang berkaitan dengan penggunaan bahasa yang dapat mempengaruhi 
komunikasi anak dengan lingkungannya. Berdasarkan teori dan telaah masalah “Bahasa Kasar” dalam  studi ini 
didefinisikan sebagai bahasa yang selayaknya dihindari oleh para orang tua dalam mengajarkan anak berkomunikasi 
dan menggunakan bahasa sehari-hari. Pengambilan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi 
terhadap masalah yang terjadi. Metode penelitian yang digunakan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif 
dengan jenis penelitian studi kasus.  Hasil studi menggambarkan pola asuh yang dilakukan oleh orangtua, deskripsi  
perilaku dan komunikasi anak terhadap lingkungan, serta penerapan strategi yang dilakukan oleh guru dalam 
menghadapi peserta didiknya. 
Kata kunci : bahasa, anak usia dini, pola asuh orangtua. 
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SSAPGPAUD-032 
PEMBELAJARAN BERBASIS KOGNITIF MORAL DALAM PENGEMBANGAN KARAKTER ANAK USIA DINI 

 
Ernawulan Syaodih1, Hany Handayani2 

Email: ernawulansy@upi.edu 
Universitas Pendidikan Indonesia1, STKIP Purwakarta2 

 
Karakter merupakan salah satu potensi yang harus di kembangkan sejak dini. Pendidikan anak usia dini (PAUD) secara 
umum bertujuan untuk mengembangkan dan menfasilitasi seluruh aspek perkembangan yang dimiliki anak anak secara 
menyeluruh sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai kehidupan yang berlaku, sehingga terbentuk karakter yang baik 
dan kuat sejak dini. Berdasarkan hal tersebut, salah satu kegiatan pembelajaran yang dapat mengembangkan karakter 
anak sejak dini adalah melalui penciptakaan kegiatan pembelajaran berbasis kognitif dan moral. Pemeblajaran berbasis 
kognitif moral merupakan merupakan pembelajaran yang berorientasi perkembangan kognitff dan moral yang berusaha 
mengembangkan seluruh potensi anak secara optimal terutama dalam pengembangan karakter anak sejak dini. Kegiatan 
pembelajaran ini didasarkan atas keyakinan bahwa seluruh aspek perkembangan anak terutama karakter anak  akan 
berkembang dengan baik jika pembelaran yang berbasis kognitif dengan pembelajaran berbasis moral dilaksanakan 
secara seimbang. Pembelajaran berbasis kognitif moral ini memerlukan kerjasama yang baik antara pihak sekolah dan 
orang tua di rumah, karena pengembangan karakter anak harus berjalan seimbang dan berkesinambungan.  
Kata Kunci : Karakter, Pembelajaran Berbasis Kognitif Moral, Pendidikan Anak Usia Dini. 
 
SSAPGPAUD-034 

MODEL PEMBELAJARAN MULTIKULTURAL PAUD PESISIR  
Hadi Machmud 

Dosen Tetap IAIN Kendari Prodi PIAUD 
Email: hadimahmudiain@gmail.com 

 
Tulisan ini mencoba menawarkan suatu model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik anak usia dini di pesisi kota 
Kendari, yang berlatar belakang keberagaman (multikultur), model pembelajaran yang memudahkan anak belajar dan 
menyesuaikn diri dengan lingkungan dan perbedaan budaya yang heterogen serta memudahkan guru melakukan proses 
pembelajaran dilapangan. Memudahkan anak dapat mengaitkan berbagai aspek yang ada dalam kurikulum dengan 
pengalaman nyata dan potensi beragam yang dimiliki siswa dalam kehidupan sehari-hari, dapat diamati melalui capaian 
perolehan pembelajaran (learning outcome) berbasis kelas yang berbeda pada masing-asing anak.Model pembelajaran 
yang dikembangkan adalah model keterjalaan “Webbed”, model ini  memadukan antar materi pembelajaran dalam 
tampilan tema yang menarik, mendukung prinsip pendidikan anak usia dini seutuhnya, yang melibatkan aspek 
pengembangan; kognitif, motorik, sosial-emosional, bahasa dan seni, serta moral dan agama secara holistik. Model 
pembelajaran ini diharapkan kebhinnekaan nilai-nilai bangsa merupakan sumber kreativitas potensial yang akan 
menjadikan segenap etnis/suku budaya yang ada di Indonesia dapat mewujudkan dirinya dengan utuh dalam era otonomi 
yang saat ini tengah berlangsung. Dibutuhkan suatu lompatan untuk dapat mengejar ketertinggalan akibat terabaikannya 
kearifan-kearifan lokal yang selama ini mengalami banyak kendala dalam proses pembelajaran di sekolah. 
Kata kunci: Model Pembelajaran, Multikultur, PAUD Pesisir 
 
SSAPGPAUD-035 

PERMAINAN TRADISIONAL SEBAGAI UPAYA MENSTIMULASI TINGKAT PENCAPAIAN PERKEMBANGAN ANAK USIA 
DINI 

Shofyatun AR 
Besse Nirmala 

(Staff Pengajar Prodi PG PAUD FKIP UNTAD) 
 

Tulisan ini berdasarkan hasil penelitian tentang implementasi permainan tradisional terhadap tingkat pencapaian 
perkembangan anak usia dini. Penelitian ini dilakukan pada anak usia 5-6 tahun di Kecamatan Palu Barat Sulawesi Tengah. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, 
wawancara, dan dokumentasi yang didukung oleh catatan lapangan. Analisis data kualitatif digunakan berdasarkan pada 
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model analisis oleh Miles dan Hubberman dengan pemeriksaan keabsahan data melalui teknik triangulasi. Berdasarkan 
hasil penelitian yaitu: permainan yang diimplementasikan di lembaga PAUD yaitu Kadende, Bakiak, Congklak, Tapak Kuda 
(kalempa), Simpai, Angklung, Lompat Tali Dan Ular Naga. 1) aspek perkembangan fisik motorik dapat dikembangkan saat 
anak mulai melakukan koordinasi otot dan indera, 2) aspek perkembangan kognitif  akan berkembang ketika anak 
mengetahui bentuk, ukuran, warna, tekstur, dan jumlah alat permainan, 3) aspek perkembangan sosial emosional dapat 
terstimulasi melalui interaksi sosial yang terbangun diantara pemain, 4) aspek perkembangan bahasa dapat 
dikembangkan melalui komunikasi lisan antara pemain, 5) aspek perkembangan moral-agama dapat terlihat saat anak 
mulai belajar untuk mematuhi aturan main yang telah disepakati sebelumnya, 6) sedangkan aspek perkembangan seni 
dapat distimulasi melalui lagu yang dinyanyikan saat bermain. 
Kata kunci : Permainan Tradisional, Tingkat Pencapaian Perkembangan, Anak Usia Dini. 
 
SSAPGPAUD-036 

PENEGUHAN NILAI-NILAI KEHIDUPAN KADER PAUD KELURAHAN CATURTUNGGAL DEPOK SLEMAN  
MELALUI KARAWITAN BERBASIS LAGU DOLANAN TRADISIONAL  MASYARAKAT JAWA 

 
Joko Pamungkas & Amir Syamsudin 

Pendidikan Anak Usia Dini, Universitas Negeri Yogyakarta 
joko_pamungkas@uny.ac.id; amirsyamsudin@uny.ac.id. 

 
Tujuan penelitian ini untuk memberdayakan kader PAUD/PKK kelurahan Caturtunggal melalui tindakan pelatihan 
karawitan berbasis lagu dolanan tradisional Jawa. Subjek penelitian adalah kader PAUD/PKK sebanyak 35 orang. Metode 
penelitian menggunakan pendekatan tindakan kelompok kader PAUD/PKK (participation action research). Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa tindakan pelatihan karawitan dapat menanamkan nilai-nilai kehidupan seperti kerjasama, disiplin, 
tanggungjawab, percaya diri, toleransi, saling berbagi pengalaman, saling menolong, dan saling menghargai satu sama 
lain 
Kata kunci: nilai-nilai kehidupan, lagu dolanan tradisional, guru PAUD 
 
SSAPGPAUD-037 
ANALISIS KEBUTUHAN PROGRAM PENDAMPINGAN PENGEMBANGAN KETERAMPILAN MOTORIK HALUS ANAK USIA 

DINI MELALUI PENGGUNAAN MEDIA BAHAN ALAM DI KECAMATAN SUKAMAKMUR, KABUPATEN BOGOR, JAWA 
BARAT  

Azizah Muis, S.Pd, M.Pd, Dr. Sri Wulan, M.Si 
PG PAUD, Universitas Negeri Jakarta  

 
Keterampilan motorik halus merupakan salah satu aspek penting yang berkaitan dengan penggunaan koordinasi mata 
dan tangan anak. Keterampilan ini penting karena akan digunakan sepanjang kehidupan anak, baik untuk mengerjakan 
kegiatan sehari-hari maupun pekerjaan akademis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebutuhan dalam program 
pendampingan pengembangan keterampilan motorik halus anak usia dini melalui penggunaan bahan alam di Kecamatan 
Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan 
analisis tema, yang dilaksanakan mulai Maret s.d. Mei 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru PAUD sebagian 
besar masih berlatar belakang Sekolah Menengah Atas (SMA), minimnya pelatihan tentang materi PAUD termasuk 
pemahaman tentang pengembangan keterampilan motorik halus, dan guru belum optimal dalam memanfaatkan bahan 
alam sebagai media dalam proses pembelajaran. Solusi yang ditawarkan untuk mengatasi masalah tersebut adalah 
program pendampingan selama dua tahun dengan target luaran yang terukur.  
Kata Kunci: keterampilan motorik halus, anak usia dini, bahan alam 
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SSAPGPAUD-038 
Program Bilingualisme Bahasa Inggris Pada Pendidikan Anak Usia Dini 

Rismareni Pransiska, Elise Muryanti, Serli Marlina 
Jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini 

Universitas negeri Padang 
pransiskaunp@fip.unp.ac.id 

elise@fip.unp.ac.id 
serlimarlina@fip.unp.ac.id 

 
Kebutuhan untuk mengusai bahasa asing terutama Bahasa Inggris pada era milenial ini semakin meningkat. Keahlian 
berbahasa asing ini diperlukan untuk menguasai ilmu pengetahuan, bergaul dengan komunitas yang lebih luas dan tentu 
saja memiliki kesempatan berkarir yang lebih cemerlang. Kondisi  ini membuat semua orang dari berbagai kalangan 
termotivasi untuk mengusai Bahasa Inggris. Keinginan masyarakat akan penguasaan bahasa asing tersebut, membuat 
berbagai lembaga pendidikan berkompetisi menciptakan program yang memasukan Bahasa Inggris sebagai salah satu 
keahlian yang dikembangkan Demikian juga di lembaga pendidikan anak usia dini. Semakin menjamurnya Taman Kanak-
kanak yang menerapkan program bilingual muncul untuk menjawab tuntutan orang tua terhadap masa depan anaknya 
berkaitan dengan keahlian berbahasa Inggris. Penelitian studi kepustakaan ini bertujuan untuk mengupas segala sesuatu 
yang berhubungan dengan program bilingual yang diadakah di lembaga pendidikan anak usia dini. 
Kata Kunci: Bilingual Program; Bahasa Inggris; Anak Usia Dini 
 
SSAPGPAUD-039 

MODEL STIMULASI NEUROKINESTETIK UNTUK ANAK USIA DINI BERBASIS NEUROSAINS TERAPAN  
Ruqoyyah Fitri, Rachma Hasibuan  

PG PAUD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya  
 ruqoyyahfitri@unesa.ac.id 

 
Kajian ini bertujuan menguraikan model stimulasi neurokinestetik untuk anak usia dini berbasis neurosains terapan. 
Metode pembahasan menggunakan studi literatur dengan menguraikan, merangkum dan menuangkan gagasan dari 
beberapa sumber pustaka baik berupa teori, temuan dan bahan penelitian yang relevan dan mutakhir. Dari studi literatur 
yang dilakukan dapat diketahui bahwa neurosains merupakan salah satu dari pendekatan yang diakui sebagai langkah 
dalam menfasilitasi belajar. Apabila  neurosain diterapkan dalam pembelajaran maka pengetahuan tentang fungsi otak 
dan sistem syaraf bisa dipakai sebagai acuan guru, orang tua, maupun pendamping anak untuk memberikan stimulasi 
guna mengaktivasi area-area tertentu dalam otak anak melalui berbagai bentuk kegiatan pembelajaran. Pada dasarnya 
kegiatan belajar terdiri atas menciptakan serta menstabilkan koneksi sinaptik antar neuron sehingga perlu adanya 
stimulasi dalam bentuk aktivitas bermain yang bisa menyeimbangkan belahan otak kanan dan otak kiri serta 
mengoptimalkan kematangan fungsi saraf otak menuju kecerdasan. Salah satu model stimulasi berbasis neurosains 
terapan yang bisa diterapkan dalam pembelajaran anak usia dini adalah aktivitas gerak sirkuit neurokinestetik. Hasil yang 
diharapkan dari model sirkuit neurokinestetik adalah proses kematangan yang terjadi secara bertahap dimulai dari 
pematangan sistem sensoris atau fungsi indera yang menjadi dasar bagi proses kematangan selanjutnya dan berujung 
pada kesiapan belajar anak pada jenjang selanjutnya. 
Kata kunci: stimulasi, neurokinestetik, neurosains 
 
SSAPGPAUD-040 

MEDIA SOSIAL DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERILAKU SOSIAL ANAK USIA DINI 
 

Andi Agusniatih, Haerul Annuar 
Prodi PGPAUD Universitas Tadulako 

 
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah merubah cara interaksi individu satu dengan individu yang lain. 
Media sosial merupakan salah satu bentuk dari perkembangan internet. Tidak dapat dihindari bahwa keberadaan media 
sosial memberikan kemudahan pada penggunanya. Kota Palu merupakan salah satu penikmat dan pengguna media sosial. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak dari penggunaan media sosial terhadap perilaku sosial anak. 
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Subjek penelitian adalah anak usia dini dengan kategori usia 4-5 tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial 
memberikan dampak yang positif bagi perilaku sosial anak. 
Kata Kunci: Media Sosial, Perilaku Sosial 
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PENDEKATAN PEMBELAJARAN SAINTIFIK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 
Dadan Suryana, Erick Yolanda,  

dadan.suryana@yahoo.com; e rickyolanda@gmail.com  
Program S2 Pendidikan Anak Usia Dini  

Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang 
 

This paper is a library-based study. This paper attempts to examine the scientific lesson in the Curriculum 2013 of Early 
Childhood Education. In this paper discusses, firstly how early childhood education education based on curriculum 2013 
in accordance with the regulation of the minister of culture republic Indonesia number 146 of 2014 curriculum 2013 
PAUD. Second, describes how the concept of scientific learning. Third describes how the principle of scientific learning in 
early childhood learning in the curriculum 2013. And fourth describes about how the early childhood learning phase in 
the curriculum 2013. The purpose of this study is to know the policy Curriculum 2013 early childhood, learning approach 
Curriculum 2013 early childhood and implementation of learning saitifik in early childhood. 
Keywords: Scientific Learning, Curriculum 2013, Early Childhood Education.  
 
SSAPGPAUD-042 

KESIAPAN SEKOLAH DAN TRANSISI KE SEKOLAH DASAR (SD) STUDI TENTANG PERSPEKTIF DAN PRAKTEK GURU  
Lara Fridani 

Universitas Negeri Jakarta 
Lfridani@unj.ac.id 

 
Penelitian ini menjelaskan perspektif dan praktek para guru TK B dan SD kelas 1 tentang kesiapan sekolah dan transisi ke 
sekolah dasar di wilayah DKI Jakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi tentang berbagai 
konsep dan praktek pelaksanaan kesiapan sekolah dan transisi, serta mendapatkan jawaban dari berbagai stakeholder 
di Jakarta terkait dengan pemilihan prioritas berbagai aspek kesiapan sekolah yang mempengaruhi pelaksanaan guru di 
lapangan.  Penelitian ini menggunakan metode mixed method dengan disain QUAN-qual model, dimana peneliti 
mengumpulkan data kuantitatif, dilanjutkan dengan data kualitatif. Tahap pertama melibatkan 315 guru di DKI Jakarta, 
yang terdiri dari 200 guru TK B dan 115 guru SD kelas 1 yang diminta untuk mengisi kuesioner kesiapan sekolah dan 
transisi ke SD. Pada tahap kedua, dari 200 guru yang mengisi kuesioner, 70 guru (40 guru TK B dan 30 guru SD kelas 1)  
bersedia untuk berpartisipasi dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dalam kelompok-kelompok kecil sesuai 
dengan wilayah sekolah masing-masing di DKI Jakarta (Jakarta Pusat, Timur, Barat, Selatan, dan Utara). Hasil Penelitian 
menunjukkan bahwa  kebijakan pendidikan nasional, faktor guru dan sekolah, serta harapan orang tua, menjadi variabel 
utama yang mempengaruhi pelaksanaan kesiapan sekolah dan transisi di lapangan. Hasil penelitian ini juga memberikan 
masukan tentang pentingnya pengkajian kembali konsep kesiapan sekolah dan transisi dalam konteks teori Bioekologi 
dengan memperhatikan nilai-nilai dan keyakinan pendidik tentang perkembangan anak. 
Kata Kunci: kesiapan sekolah, transisi ke sekolah dasar , pandangan dan praktek guru 
 
SSAPGPAUD-043 

Pengembangan Nilai Krakter Disiplin Anak Usia 5-6 Tahun Di Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Adzkia I Padang 
RIVDA YETTI 

Dosen PG-PAUD Universitas Negeri Padang 
rivdayetti63@gmail.com 

 
Artikel ini merupakan luaran dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada Februari 2018 di Taman Kanak-kanak Islam 
Terpadu Adzkia I Padang. Adapun yang melatarbelakangi penelitian ini bahwa nilai karakter dari perilaku disiplin anak 
belum berkembang secara optimal. Berdasarkan fenomena yang ada, permasalahan tersebut terjadi karena kurangnya 
cara guru dalam menanamkan disiplin pada anak, sementara ada pada Taman Kanak-kanak Adzkia I Padang bahwa 
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disiplin anak sudah berkembang dengan baik. Berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan dan pentingnya 
pengembangan nilai karakter disiplin pada anak usia 5-6 tahun, maka peneliti ingin mengetahui bagaimanakah cara guru 
Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Adzkia I Padang mengembangkan nilai karakter disiplin pada anak. Metode 
penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pegumpulan data yang digunakan 
adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengembangan Nilai Karakter 
Disiplin Anak Usia 5-6 Tahun Di Taman Kanak-kanak Adzkia I Padang sudah baik. Pengembangan nilai karakter disiplin 
pada anak dilakukan dengan mengajarkan antrian pada anak, meletakkan barang-barang sesuai tempatnya, peranan 
guru sebagai pengingat pada anak yang melanggar aturan sehingga guru mengingatkan kembali, guru menggunakan 
metode pembiasaan, metode bercerita, dan metode praktek langsung. 
Kata Kunci: Pengembangan nilai karakter disiplin, Usia 5-6 Tahun 
 
SSAPGPAUD-044 

MENGENAL MATEMATIKA ANAK USIA DINI MELALUI KEGIATAN MENGURUTKAN POLA (PATTERN) 
Nurlayli Hasanah, S.Pd., M.Pd 

Hariani Fitrianti, S.T., M.Si 
Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Musamus Merauke 
nurlaylihasanah02@gmail.com 
hariani_fitrianti@yahoo.co.id 

 
Tujuan dari makalah ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara mengenal matematika anak usia dini melalui kegiatan 
mengurutkan pola (pattern). Matematika merupakan salah satu jenis pengetahuan yang dibutuhkan manusia dalam 
menjalankan kehidupannya sehari-hari. Matematika pada anak usia dini dapat terdiri dari konsep angka, pola dan 
hubungan-hubungannya, geometri, pengukuran serta pengumpulan, penyajian data dan organisasi. Konsep matematika 
tersebut dapat dikenalkan melalui kegiatan mengurutkan pola (pattern). Pola adalah urutan nomor, warna, benda, suara, 
bentuk atau gerakan yang berulang, dalam susunan urutan yang sama. Mengurutkan pola dapat dengan cara 
mengenalkan urutan dari yang sederhana AB AB, ABC, AA BB AA BB, AA BB CC AA BB CC dan sampai yang sulit yaitu AAB 
AAB, ABB ABB, ABBC ABBC dan ABDC ABCD. 
Kata Kunci : Matematika, Pola, Anak Usia Dini 
 
SSAPGPAUD-045 

Model Pengembangan Pendidikan Seks Bagi Guru Taman Kanak-kanak di Kabupaten Padang Pariaman 
Serli Marlina, Rismareni Pransiska 

Universitas Negeri Padang 
serlimarlina@fip.unp.ac.id 

pransiskaunp@fip.unp.ac.id 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model pengembangan pendidikan Seks bagi guru TK di Kabupaten Padang 
Pariaman. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan, teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi 
penelaahan terhadap buku-buku, litertur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan 
masalah yang dipecahkan. Peneliti melakukan kajian yang berkaitan dengan teori yang berkaitan dengan topik penelitian, 
mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan. Model pengembangan pendidikan 
seks adalah Sentuhan Boleh dan Sentuhan Tidak Boleh adalah model yang digunakan untuk pengembangan pendidikan 
seks di Taman Kanak-kanak. Model pengembangan pendidikan seks berikutnya Program Underwear Rules, Program 
underwear rules adalah program underwear rules berkembang untuk membantu guru memulai diskusi pendidikan seks 
dengan anak. 
Kata kunci: model, pendidikan seks, pengembangan, taman kanak-kanak. 
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SSAPGPAUD-046 
PERSEPSI GURU TERHADAP KEGIATAN MENYANYI DALAM PEMBELAJARAN DI PAUD 

Nur Hayati, Arumi Savitri Fatimaningrum, Rina Wulandari dan Muthmainnah 
nurhayati@uny.ac.id, arumi@uny.ac.id, rina_wulandari@uny.ac.id, muthmainnah@uny.ac.id, 

 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi guru terkait kegiatan menyanyi dalam pembelajaran anak. Guru 
masih beranggapan bahwa hafal lirik, menyanyi sesuai nada, berani menyanyi di depan sebagai indikator bahwa 
perkembangan aspek seni pada anak telah optimal. Metode penelitian adalah survey terhadap pendidik PAUD di 
Kecamatan Banguntapan Bantul Yogyakarta. Subyek penelitian sebanyak 29 guru, teknik analisis data menggunakan 
deskriptif kuantitatif Hasil penelitian terbagi menjadi tiga bagian. Bagian pertama tentang apa yang diketahui guru 
tentang kegiatan menyanyi. Menurut guru, kegiatan menyanyi dapat mengembangkan 6 aspek perkembangan anak usia 
dini, disesuaikan dengan tema, dilakukan di kegiatan awal dan akhir pembelajaran, menggunakan media audio visual 
yang dinilai dengan indikator pencapaian perkembangan seni. Bagian kedua untuk mengetahui apa yang dirasakan guru 
tentang kegiatan menyanyi dan bagian ketiga untuk mengetahui apa yang dilakukan guru dalam kegiatan menyanyi. 
Kata kunci: persepsi guru, pembelajaran, menyanyi 
 
SSAPGPAUD-047 

PENDEKATAN FUNGSIONAL BERBASIS BUDAYA UNTUK  MENGENALKAN MATEMATIKA DALAM KONTEKS  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 

Febritesna Nuraini 
PGPAUD FKIP UAD 

Febritesna.nuraini@pgpaud.uad.ac.id 
 
Tujuan Penulisan artikel ini adalah untuk mengetauhui bagaimana pendekatan fungsional berbasis budaya untuk 

mengenalkan matematika dalam konteks pendidikan anak usia dini. Munculnya pendidikan bagi peserta didik di 
pendidikan anak usia dini (PAUD) dikarenakan adanya budaya. Budaya merupakan produk manusia berkembang nilai-
nilai secara etik maupun etis dalam kehidupan sebagai standard dalam memberikan penilaian.  Pendidikan bagian dari 
refleksi budaya, seperti  matematika. Matematika digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kegiatan ekonomi, 
social, politik dan budaya. Oleh karena itu pendidikan perlu diajarkan sejak dini dengan mengembangkan pendekatan 
fungsional dan sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Pendekatan fungsional di PAUD sebagai bentuk pengajaran 
yang di berikan pada anak usia dini, dengan menekankan pada pembelajaran yang terdekat dengan anak tanpa 
meninggalkan nilai yang ada disekitar anak. Pengamatan di lapangan pengenalan matematika di PAUD masih 
menggunakan pendekatan klasikal seperti menyalin dan menjodohkan. Kondisi pembelajaran seperti ini belum  sesuai 
dengan tahapan dan perkembangan serta lepas dari kebutuhan sehari-hari anak.  Dengan adanya pembelajaran berbasis 
fungsional diharapkan terjadi kesinambungan antara kehidupan dan pembelajaran.    
 
SSAPGPAUD-048 

KONSEP-KONSEP MATEMATIKA UNTUK ANAK USIA DINI 
YENI SOLFIAN 

 
Pendidikan anak usia dini merupakan pemberian stimulasi yang akan menjadi pondasi bagi pendidikan selanjutnya. Salah 
satu stimulasi yang diberikan merupakan konsep-konsep matematika. Adapun konsep-konsep matematika untuk anak 
usia dini meliputi angka, pola, pengukuran, geometri dan statistik. Konsep-konsep tersebut dapat dikembangkan melalui 
integrasi dengan aspek perkembangan. Melalui integrasi ini diharapkan anak usia dini dapat membangun pengetahuan 
dan mampu mengaplikasikan konsep matematika yang abstrak menjadi sesuatu yang konkrit. 
Kata Kunci: Konsep matematika 
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SSAPGPAUD-049 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN GURU PAUD DALAM MELAKUKAN ASESMEN DAN EVALUASI PERKEMBANGAN ANAK 

DI DESA SUKAMAKMUR KABUPATEN BOGOR. 
R.Sri Martini Meilanie, Lara Fridani 

Fakultas Ilmu Pendidikan – UNJ 
Pembelajaran pada anak usia dini adalah mengembangkan potensi anak yang dibawa sejak lahir. Dalam rangka 
mengembangkan potensi anak sejak lahir di dalamnya terjadi proses perkembangan yang akan dilalui anak. 
Perkembangan yang dilalui anak ini pada masing-masing anak berbeda. Tanggungjawab guru di sekolah membantu 
dan dapat menilai proses perkembangan anak secara tepat dan akurat. Untuk melaksanakan  tanggungjawab 
tersebut selayaknya seorang guru mempunyai kemampuan yang dapat dipercaya dan diandalkan dalam 
melaksanakan salah satu fungsi tugasnya yaitu melakukan asesmen terhadap perkembangan anak. 
Permasalahan di desa Sukamakmur kabupaten Bogor  masih banyak guru PAUD yang belum memahami cara 
melakukan penilaian terhadap perkembangan anak didiknya. Sehingga penilaian yang dilakukan  guru PAUD di 
sekolah masih bersifat sangat subyektif. Untuk menghindari kondisi di atas berkelanjutan, maka dalam rangka 
meningkatkan kemampuan guru PAUD di sekolah kiranya guru PAUD desa Sukamakmur kabupaten Bogor mesti 
dibekali kemampuan untuk melakukan asesmen dan evaluasi perkembangan anak yang dilakukan dalam bentuk 
pelatihan terstruktur teori dan praktek. Tujuan dari kegiatan pelatihan ini   untuk meningkatkan  kemampuan guru 
PAUD dalam melakukan asesmen dan evaluasi perkembangan anak.  
Kata kunci: Meningkatkan, Kemampuan guru PAUD, asesmen dan evaluasi perkembangan anak.  
 
SSAPGPAUD-050 

ANALISIS CONTEXT, INPUT, PROCCESS AND PRODUCT (CIPP) SERTIFIKASI GURU TK DI KABUPATEN TULUNGAGUNG 
Sandy Tegariyani P.S, Kentar Budhojo, Evania Yafie* 

PG PAUD Universitas Negeri Malang 
sandy.tegariyani.fip@um.ac.id 

 
Pelaksanaan program sertifikasi guru merupakan salah upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka 
meningkatkan profesionalisme guru TK serta kompetensi yang dimiliki oleh guru. Penelitian ini bertujuan untuk 
menganalisis program sertifikasikasi guru yang telah dilaksanakan mulai tahun 2005. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
para guru sudah merasa nyaman dengan posisinya sehingga tidak serta merta program sertifikasi memiliki dampak 
signifikan terhadap peningkatan profesinalisme. Melihat hasil tersebut pelu dibuat kebijakan atau program untuk 
meningatkan kualitas serta profesionalisme guru. 
Kata Kunci. analisis cipp, sertifkasi guru TK 
 
SSAPGPAUD-051 

LITERASI SAINS RAMAH ANAK USIA DINI 
1)Peny Husna Handayani, S.Pd., M.Pd., 2)Srinahyanti, S.Pd.,M.Pd. 

1) 2) Dosen PG PAUD FIP UNIMED 
1)peny_husna@unimed.ac.id, 2) srinahyanti@unimed.ac.id 

 
Sains sangat erat dalam kehidupan anak-anak. Anak-anak menemukan, mengamati, dan belajar dari objek-objek 

sains yang ada di lingkungan sekitarnya. Literasi sains menjadi sangat potensial untuk mulai dipupuk dan dikembangkan 
pada anak-anak usia dini. Literasi sains bagi anak usia dini yaitu dengan anak mengenal, menyadari, dan peduli terhadap 
lingkungan sekitarnya, sehingga anak dapat menjaga lingkungan bahkan memecahkan masalah di lingkungannya. 
Pendidikan anak usia dini seharusnya bisa menjadi wadah pengembangan literasi sains yang ramah untuk anak-anak usia 
dini melalui kegiatan atau pembelajaran sains yang terintegrasi dalam tema-tema sesuai kurikulum PAUD. Hakikat 
pembelajaran sains bukan hanya konsep, tetapi ada proses dan juga sikap. Kegiatan sains pada anak usia dini lebih 
ditekankan kepada proses. Proses sains yang ramah anak usia dini adalah dengan memberikan pengalaman nyata yang 
menantang sehingga memfasilitasi rasa ingin tahu anak dengan menyuguhkan  pembelajaran yang interaktif, variatif, dan 
menyenangkan.  
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SSAPGPAUD-052 
PENANAMAN MORAL DAN PEMBENTUKAN KARAKTER ANAK USIA DINI MELALUI PENDIDIKAN INFORMAL, 

FORMAL, DAN NONFORMAL” 
 Dra. Damaiwaty Ray, M.Pd 

Winda Widya Sari, S.Pd, M.Pd 
damaiwaty@gmail.com 

 Penanaman moral dan pembentukan karakter anak usia dini melalui pendidikan informal, formal, dan nonformal. 
Serta, dapat memberikan solusi mengenai permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan perkembangan nilai 
agama dan moral anak. Untuk dapat membentuk karakter yang baik dan benar dapat diperoleh dari seluruh segi 
pendidikan. Yang terpenting adalah bagaimana cara kita memandang dan melakukan yang terbaik dalam setiap proses 
belajar yang kita jalankan. Hal tersebut dapat dimulai sejak dini. Sebagai orang terdekat dengan anak kita dapat 
menanamkan nilai-nilai agama dan moral sejak mereka masih dini dan hendaknya di dalam ketiga jenis pendidikan 
tersebut menaruh pembelajaran yang menanamkan nilai-nilai agama dan moral pada anak. Agar dapat membentuk 
karakter yang baik pada diri anak haruslah dimulai sejak dini. Sebagai orang tua, guru, dan masyarakat sekitar haruslah 
memperhatikan hal ini. Marilah kita mengajarkan anak bagaimana sopan santun, bagaimana berprilaku, serta bagaimana 
bertindak dengan benar di tengah-tengah kehidupan dengan penanaman nilai-nilai agama dan moral. Hal tersebut dapat 
dimulai dari rumah dengan hal-hal sederhana seperti, mengajarkan kata terima kasih, maaf, dan tolong. Di sekolah, 
dengan mengajarkan anak perduli terhadap teman, begitu juga di lingkungan sekitar. Tidak hanya hal itu saja, tetapi kita 
hendaknya mengenalkan agama kepada anak sejak ini. Hal tersebut harus dilakukan berulang-ulang agar dapat terbiasa 
bagi anak dan dapat membentuk anak menjadi pribadi yang berakhlak. 
 
SSAPGPAUD-053 
STUDI TENTANG KETERLAMBATAN ANAK BERBICARA DI KELOMPOK B TK AISIYAH BUSTANUL ATHFAL 05 KAMPUNG 

DADAP MEDAN 
Dorlince Simatupang 

Nurfadillah Rusni 
dorlincesimatupang60@gmail.com 

 
Permasalahan dalam penelitian ini adalah factor apa yang menyebabkan anak mengalami ketelambatan 

berbicara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja faktor yang menyebabkan anak mengalami 
keterlambatan berbicara di TK Aisiyah Bustanul Athfal 05 Kampung Dadap Medan. Jenis penelitian ini adalah kualitatif 
dengan pendekatan studi kasus. Responden dalam penelitian ini adalah empat orang anak yang mengalami 
keterlambatan berbicara di TK Aisiyah Bustanul Athfal 05 Kampung Dadap Medan.Teknik pengumpulan data 
menggunakan observasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan cara 
mendeskripsikan keadaan anak yang mengalami keterlambatan berbicara sesuai dengan kebutuhan penelitian. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa keempat responden mengalami keterlambatan berbicara yang ringan, keterlambatan 
berbicara disebabkan dari lingkungan dan pola pengasuhan orangtua. Faktor penyebab anak mengalami keterlambatan 
berbicara yang berasal dari pola pengasuhan orangtua berupa teknik pengajaran yang salah, tidak adanya model yang 
baik untuk ditiru dan tidak adanya kesempatan untuk berpraktik.Sedangkan faktor penyebab keterlambatan berbicara 
yang berasal dari lingkungan berupa lingkungan yang sepi, bilingual (penggunaan dua bahasa), kurangnya motivasi dan 
bimbingan dari lingkungan sosialnya. 
 
SSAPGPAUD-054 
 

PENANAMAN NILAI NILAI MORAL MELALUI MENDONGENG DENGAN WAYANG MODERN 
Kamtini ,S.Pd., M.Pd./ Dwi Maya Novitri S.Pd., M.Hum 

 
Anak merupakan investasi masa depan yang perlu distimulasi perkembangannya sejak usia dini. Sel-sel otak yang 

dimiliki anak sejak lahir tidak akan mampu berkembang secara optimal jika stimulus yang diberikan tidak tepat dan tidak 
mendukung perkembangannya. Salah satu kawasan yang perlu dikembangkan oleh „orang tua‟ dalam menstimulasi anak 
adalah penanaman nilai dan moral. Penanaman nilai nilai moral pada anak sejak usia dini merupakan hal yang mutlak 
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dilakukan oleh orang tua dilingkungan keluarga maupun guru disekolah. Nilai nilai moral ditumbuhkan melalui berbgai 
aktivitas dan pembiasaan. Salah satu aktivitas yang dapat dilakukan adalah melalui kegiatan mendongeng dengan wayang 
modern dengan media kertas. Ada beberapa alasan penggunaan wayang kertas dalam kegiatan mendongeng untuk 
menanamkan nilai nilai moral pada anak usia dini, yaitu : (1) cerita atau dongeng yang akan disampaikan dengan 
menggunakan wayang modern dengan media kertsa dapat dikembangkan sendiri oleh guru dan bersifat fleksibel serta 
tergantung denagn nilai-nilai moral yang akan ditanamkan,(2) Menggunakan media latar yang menarik, (3) dapat 
dilakukan oleh orang banyak, tergantung cerita, banyak tokoh dan luas media layar yang dibuat,(4) meningkatkan 
ketertarikan anak dengan kegiatan mendongeng itu sendiri. 

Mendongeng dengan wayang modern ini dapat dilakukan dalam waktu yang ditentukan oleh guru, 
pelaksanaannya dapat dilakukan dua minggu sekali, satu bulan sekali atau sesuai dengan tema yang berkaitan. 
Pelaksanaannya akan lebih baik jika dilakukan pada kelas gabungan yang di setting pada sebuah ruangan besar yang dapat 
menampung seluruh anak dilaksanakan pada hari-hari yang kegiatan belajar dikelasnya tidak terlalu padat seperti hari 
jumat atau sabtu. Penanaman nilai nilai moral ini memerlukan adanya kerjasama orangtua dan guru. 
 
SSAPGPAUD-055 

PENGARUH MENDONGENG TERHADAP EMPATI ANAK USIA 4-5 TAHUN 
 DI PAUD AL-HUDA 

Nurmaniah  
Ulfa Rafiqah 

nurmaniah14@yahoo.com 
 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah masih rendahnya empati anak. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh mendongeng terhadap empati anak usia 4-5 tahun di PAUD Al-Huda. Jenis penelitian ini adalah 
eksperimen dengan bentuk posttest-only control design. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan dua kelas yang 
memiliki karakteristik yang sama yaitu kelas A1 dan kelas A2. Penentuan sampel kelas dilakukan secara acak (random) 
dengan jumlah sampel tiap kelas sebanyak 15 anak. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah mendongeng, sedangkan 
variabel terikat dalam penelitian ini adalah empati anak. Instrument pengumpulan data yaitu panduan observasi. Analisis 
data menggunakan uji-t dan observasi dilakukan dengan panduan observasi yang telah disediakan, dengan taraf nyata σ 
= 0,05. Berdasarkan hasil analisis data di atas diperoleh rata-rata nilai pada kelas eksperimen 7,73 dengan nilai tertingi 9 
dan nilai terendah 6, sehingga pengembangan empati pada kelas eksperimen memperoleh perbedaan yang signifikan. 
Sedangkan nilai rata-rata kelas kontrol 6,46 dengan nilai tertinggi 8 dan nilai terendah 5, sehingga pengembangan empati 
anak kelas kontrol memperoleh perbedaan yang signifikan. Berdasarkan hasil tersebut hipotesis yang menyatakan bahwa 
thitung (3,522) > ttabel (1,701) pada taraf nyata σ = 0,05. Dengan demikian mendongeng berpengaruh secara signifikan 
terhadap empati anak usia 4-5 tahun di PAUD Al-Huda. 

 
SSAPGPAUD-056 

PENERAPAN PENDIDIKAN KARAKTER MANDIRI DAN HAMBATAN GURU DI KELOMPOK B TK ANGKASA LANUD 
SOEWONDO MEDAN 

Nasriah  
Masita Syaputri Br Hombing 

nasriahcut@yahoo.co.id 
  

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan pendidikan karakter mandiri oleh guru di TK Angkasa 
Lanud Soewondo Medan serta hambatan yang dialami guru dalam penerapan pendidikan karakter mandiri di TK Angkasa 
Lanud Soewondo Medan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.Subjek dalam penelitian ini adalah 
kepala sekolah dan guru di TK Angkasa Lanud Soewondo Medan.Data dikumpulkan melalui metode observasi, wawancara 
dan dokumentasi.Data yang terkumpul dianalisis menggunakan model analisis interaktif. Data-data hasil penelitian diuji 
kembali keabsahannya dengan menggunakan triangulasi data sebagai keabsahan data. Hasil penelitian ini menunjukkan 
1) Penerapan pendidikan karakter mandiri di TK Angkasa Lanud Soewondo dilakukan dengan antara lain : a) guru 
memberikan keterampilan dalam mengurus diri sendiri, b) guru membentuk kegiatan yang merangsang sikap mandiri 
anak, c) guru membuat pembiasaan positif, d) guru memberanikan anak bertanggung jawab atas pilihannya, e) guru 
memberikan kebebasan kepada anak untuk menentukan tujuannya sendiri, f) guru menyadarkan anak pendamping tidak 
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selalu disisi anak, g) guru menerapkan aturan kelas. Adapun hambatan yang dialami guru dalam penerapan pendidikan 
karakter mandiri adalah perbedaan aturan yang guru terapkan di sekolah untuk menanamkan karakter mandiri anak 
dengan aturan dan pola asuh yang dibuat orangtua di rumah.Perbedaan aturan dan pola asuh di rumah yang selalu 
membantu anak dalam mengerjakan tugas anak ini sangat berlawanan dengan penerapan pendidikan karakter mandiri 
yang diterapkan guru di sekolah yang selalu membiasakan anak untuk mandiri dalam segala kegiatan di sekolah.Hal ini 
membuat penerapan pendidikan karakter mandiri oleh guru menjadi terhambat dan kurangnya kemandirian pada anak 
TK Angkasa Lanud Soewondo Kota Medan. 
 
SSAPGPAUD-057 

PENINGKATAN KEMAMPUAN GURU DENGAN PELATIHAN BERCERITA DI TK JAYANEGARA SURABAYA 
Sri Widayati,  Nurhenti Simatupan, Kartika Rinakit Adhe 
Universitas Negeri Surabaya, Fakultas Ilmu Pendidikan 

 sriwidayati@unesa.ac.id, nurhentisimatupang@unesa.ac.id, kartikaadhe@unesa.ac.id  

 

Kegiatan penelitian action research ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan guru dalam kegiatan 
bercerita dengan menggunakan tahapan bercerita untuk anak usia dini khususnya di TK. Subjek penelitian ini adalah 
guru TK di Jayanegara Surabaya. Tehnik pengumpulan data penelitian ini menggunakan tehnik observasi dan 
dokumentasi. Tehnik analisis data penelitian ini menggunakan refleksi persiklus. Berdasarkan oleh data diperoleh data 
aktivitas guru dalam kegiatan bercerita (cara memperhatikan setting tempat duduk anak, ekspresi wajah, gerak tubuh, 
intonasi suara dan materi cerita yang sederhana) pada siklus I sebesar 62,5 % meningkat menjadi 84,75% pada Siklus II. 
Aktivitas anak dalam mengikuti kegiatan bercerita (respon anak yang terwujud dalam sikap menyimak dan menjawab 
pertanyaan) pada siklus I sebesar 56,25% meningkat menjadi 81,25% pada siklus 2. Berdasarkan data tersebut maka 
dapat disimpulkan kegiatan bercerita yang menggunakan tahapan bercerita akan berdampak pada peningkatan aktivitas 
guru dan aktivitas anak dalam kegiatan bercerita.  
 
SSAPGPAUD-058 
PENGEMBANGAN HOLISTIK KARAKTER ANAK USIA DINI  HOLISTIC DEVELOPMENT OF EARLY CHILDHOOD CHARACTER 

Dr. Putu Aditya Antara, S.Pd., M.Pd. 
Dosen Tetap Jurusan PGPAUD FIP Universitas Pendidikan Ganesha, Bali 

email: putuaditya.antara@undiksha.ac.id  
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran guru dalam pengembangan karakter dan konsep 

pengembangan karakter dengan pendekatan holistik. Penelitian dilakukan pada Taman Kanak-kanak Suta Dharma Tahun 
2011. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran guru dalam 
pengembangan karakter anak adalah sebagai teladan, fasilitator, dan motivator. Sedangkan konsep pengembangan 
karakter pada kelompok B Taman Kanak-kanak Suta Dharma yang dilakukan dengan pendekatan holistik terlihat dari 
berbagai nilai karakter seperti kewajiban, hemat, hormat dan santun, taat, toleransi, sabar, empati, mandiri, serta berani. 
Pengembangan karakter anak dilakukan berdasarkan atas karakteristik yang dimiliki anak dengan melakukan kegiatan 
pembiasaan, mendongeng, meditasi, bermain peran, dan yoga. 
 
SSAPGPAUD-059 

PELATIHAN PEMBELAJARAN MELALUI MODEL PEMBELAJARAN TERPADU BAGI GURU-GURU TK DI WILAYAH 
SUKAMAKMUR 

Dra. Yudrik Jahja, M.Pd. dan Dra. Yasmin Faradiba, M.Pd. 
Universitas Negeri Jakarta  

 
Pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada guru-guru PAUD di kecamatan 

Sukamakmur desa Sukamakmur, dimana berdasarkan hasil analisis situasi yang telah dilakukan bahwa guru-guru 
PAUD di wilayah tersebut belum paham bagaimana meningkatkan pembelajaran dan minat anak, berdasarkan hal 
tersebut maka pengusul memberikan kekurangan-kekurangan tersebut melalui pelatihan model pembelajaran 
sesuai dengan kebutuhan di lokasi, sehingga diharapkan guru lebih kreatif dalam pengajarannya. Rencana kegiatan 
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ini dilakukan oleh dua orang, dengan tugas yang berbeda. Metode yang akan dipakai adalah metode ceramah dan 
praktek langsung. Pemberian materi awal diberikan dengan ceramah yang dilakukan oleh pengusul pertama. 
Setelah itu guru-guru berusaha mempraktekkan materi yang telah diberikan dengan dimonitor oleh pengusul 
kedua. Pada akhir kegiatan pengusul melakukan evaluasi bersama, sudah berapa jauh penguasaan para guru dalam 
melakukan kegiatan ini. 
 
SSAPGPAUD-060 

MENINGKATKAN KREATIVITAS GURU MELALUI AKTIVITAS BERMAIN BALOK 
Della Raymena Jovanka 

Universitas Terbuka 
 

Kreativitas merupakan salah satu kompetensi profesional guru yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan nomor 137 tahun 2014, tentang Standar Nasional untuk Pendidikan Anak Usia Dini. Posisi 
guru sebagai profesional tersebut bertujuan untuk mengimplementasikan sistem pendidikan nasional dan mencapai 
tujuan pendidikan nasional. Namun, data lapangan menunjukkan bahwa belum semua guru dapat dikatakan kompeten. 
Hal ini didukung oleh hasil uji kompetensi guru (UKA-UKG) tahun 2014 yang menunjukkan bahwa dari 170.844 orang guru 
TK yang mengikuti tes, sebanyak 94,6% guru memperoleh nilai dibawah 70 (Kemdikbud, 2015). Oleh karena itu, penelitian 
ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya peneliti dalam meningkatkan kreativitas guru taman kanak-kanak sebagai 
salah satu kompetensi profesional guru, melalui kegiatan bermain balok. Dalam penelitian sebelumnya, para peneliti 
mengembangkan berbagai metode untuk merangsang kreativitas guru dan anak-anak dalam bermain balok (Jovanka, 
Setiawan, Aisyah, 2016). Hal ini didasari atas pemikiran bahwa bermain balok dianggap sebagai alat yang paling berguna 
dan yang paling banyak digunakan di taman kanak-kanak dan lembaga pendidikan prasekolah (Benish, 1978, Kinsmans G. 
Berk, 1979 dalam Montolalu, et al, 2013). Selanjutnya, aktivitas bermain balok dapat mendorong anak-anak untuk bekerja 
sama dalam permainan konstruksi. Kemampuan anak dalam membuat pola terlihat melalui bagaimana anak-anak 
membangun berbagai bentuk menjadi pola yang teratur (YN Sujiono, et al, 2013). Metode penelitian dan pengembangan 
dilakukan untuk menentukan cara terbaik untuk meningkatkan kreativitas guru. Penelitian ini dilakukan di daerah 
Tangerang Selatan dan melibatkan guru TK sebagai responden. Hasil penelitian ini adalah sebuah model hasil kreativitas 
guru yang dapat digunakan oleh guru dalam kegiatan bermain balok. 
Kata kunci: bermain balok, guru TK, kreativitas, peraturan pemerin 
 
SSAPGPAUD-061 

MEMBANGUN NILAI KEWIRAUSAHAAN PADA ANAK USIA DINI MELALUI PROGRAM KEBUN SABILINA 
(STUDI KASUS DI TK ISLAM SABILINA KOTA BEKASI) 

Chandrawaty1)   Khusniyati Masykuroh2) 

Universitas Muhammadiyah Prof.Dr. HAMKA 
 

Kewirausahaan adalah sebuah sikap mental, bukan hanya sekedar kemampuan menjual dan membeli. 
Membangun nilai kewirausahaan sejak usia dini sangatlah penting, mengingat masa usia dini adalah masa keemasan 
penanaman nilai-nilai karakter positif yang akan menjadi pondasi membangun pribadi yang unggul, kreatif, tangguh, dan 
penuh daya juang di masa depan. Subjek penelitian studi kasus di TK Islam Sabilina, Kota Bekasi ini meliputi siswa, guru, 
dan orang tua murid. Objek penelitian adalah proses pembelajaran nilai-nilai kewirausahaan pada siswa TK Islam Sabilina 
melalui program Kebun Sabilina. Permasalahan ini diteliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan 
data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data diuji kembali keabsahan menggunakan 
perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, dan auditing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
nilai-nilai kewirausahaan yang ditanamkan yaitu nilai kerjasama, mandiri, kreatif, kerja keras, dan bertanggung jawab. 
Program Kebun Sabilina merupakan sebuah kegiatan yang memanfaatkan kebun sekolah sebagai sumber pembelajaran 
dan penanaman nilai-nilai kewirausahaan pada siswa usia dini. Kepala Sekolah dan guru merancang perencanaan, 
pelaksanaan, dan evaluasi program. Siswa dibimbing untuk berperan menjadi Petani Cilik Sabilina dengan menanam, 
merawat, dan memanen tanaman di kebun sekolah. Setelah panen, kegiatan dilakukan dengan mengolah tanaman hasil 
panen menjadi aneka makanan, kemudian dilanjutkan dengan proses menjual dan memanfaatkan hasil penjualan. Faktor 
pendukung program Kebun Sabilina adalah guru yang  kreatif dan kompeten, serta  kerjasama yang baik antara  guru dan 
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orang tua murid. Sedangkan faktor penghambatnya adalah terbatasnya lahan, yang disiasati sekolah dengan 
menggunakan lahan warga sekitar dan menggunakan polybag sebagai media tanam. 
Kata Kunci : kewirausahaan, usia dini, Kebun Sabilina 
 
SSAPGPAUD-062 

STRATEGI KOMUNIKASI EFEKTIF GURU TK DAN PAMONG PAUD KECAMATAN BATANG ANAI PADANG PARIAMAN 
Nurhafizah Ismail 

PG-PAUD FIPUniversitas Negeri Padang 
nurhafizah.is.87@gmail.com 

 
Artikel ini merupakan hasil pelatihan dalam pengabdian masyarakat sebagai salah satu upaya dalam 

mengembangkan kecerdasan anak sejak usia dini melalui pengembangan kemampuan guru/pamong. Diperlukan  proses 
pembelajaran yang menarik pada rentang usia dini, hal itu disebabkan karena rentang perhatian anak yang masih terbatas. 
Upaya-upaya sistematis perlu dilakukan untuk mengatasi hal tersebut baik melalui strategi dan metode pembelajaran 
maupun usaha-usaha lain termasuk kemampuan komunikasi efektif para guru. Namun dari temuan-temuan di lapangan 
proses pembelajaran yang terjadi tidak sesuai dengan kebutuhan anak. Hal ini disebabkan karena belum semua 
guru/pamong memiliki latar belakang pendidikan yang mumpuni, sehingga membawa dampak terhadap kemampuan 
berkomunikasinya. Di beberapa lembaga pendidikan anak usia dini masih banyak guru/pamong AUD tamatan non 
pendidikan, bahkan masih ada yang lulusan setaraf SMA. Secara profesional mereka tidak memiliki keterampilan yang 
terlatih untuk berkomunikasi efektif dengan anak. Untuk itu diperlukan tambahan wawasan, pengetahuan dan 
keterampilan dalam bentuk pelatihan-pelatihan dengan melakukan perbaikan dengan keterlibatan lembaga-lembaga 
profesional termasuk perguruan tinggi. Oleh sebab itu Pelatihan Strategi Komunikasi Efektif penting dilakukan, pada 
Guru/Pamong Lembaga PAUD Se-Kecamatan Batang Anai Padang Pariaman. Hasil yang diperoleh dari pelatihan tersebut 
adalah bertambah pahamnya guru/pamong PAUD dalam hal strategi pembelajaran, semakin pahamnya guru/pamong 
PAUD tentang pentingnya kemampuan komunikasi efektif sebagai salah satu strategi dalam pembelajaran pada anak usia 
dini. Semakin pahamnya guru/pamong tentang pentingnya keterampilan dan bagaimana mengaplikasikan strategi 
komunikasi efektif dalam mengembangakan kemampuan anak usia dini.   
 
SSAPGPAUD-063 

TINJAUAN KESEJAHTERAAN PSIKOLOGIS GURU KELOMPOK BERMAIN (KB) di KOTA PADANG 
Delfi Eliza, Tita Sapriyanti, Prima Oktarina, Syamsuarni  

Universitas Negeri Padang 
deliza.zarni@gmail.com, titasapriyanti93@gmail.com 

 
Guru KB memiliki peranan penting dan  strategis untuk menumbuhkembangkan anak sejak dini. Oleh karenanya, 

kesejahteraan guru KB perlu diperhatikan agar guru dapat memberikan layanan pendidikan pada anak dengan baik. 
Kesejahteraan guru KB bukan saja pada aspek ekonomi tetapi juga kesejahteraan psikologis. Penelitian ini berfokus pada 
masalah kesejahteraan psikologis guru KB. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dalam bentuk survei untuk 
mengetahui tingkat kesejahteraan guru KB di Kecamatan Kuranji Kota Padang Sumatera Barat. Pengumpulan data 
dilakukan dengan menggunakan skala ukur kecerdasan psikologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gambaran umum 
kesejahteraan psikologis guru  berada pada kategori sedang 59,87%. Dilihat dari kategori frekuensi rentang skor skala 
kesejahteraan psikologis, jumlah guru KB yang berada pada kategori sedang 52,94% dan rendah 38,24%. Artinya, sebagian 
besar kesejahteraan guru KB di Kecamatan Kuranji Kota Padang Sumatera Barat berada pada di tingkat sedang dan 
rendah. Keadaan ini menunjukkan bahwa kesejahteraan psikologis guru KB di Kecamatan Kuranji Kota Padang Sumatera 
Barat masih harus ditingkatkan lagi. 
Kata kunci : kesejahteraan psikologis; guru kelompok bermain 
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SSAPGPAUD-064 
PENGEMBANGAN TEKNIK PENGENALAN DAN PEMAHAMAN SIMBOL NOTASI BALOK MUSIK BESERTA NILAI NADANYA 

PADA ANAK USIA TAMAN KANAK-KANAK  
Suryadi 

I Made Seken 
Retno Tri Wulandari 

PG PAUD FIP Universitas Negeri Malangsuryadium@gmail.com 
 Tingkat pendidikan dan kompetensi Guru TK yang sangat bervariasi. Pada kenyataannya tidak semua guru TK 

memiliki pemahaman tentang bagaimana cara mengajarkan materi pembelajaran yang tepat kepada siswanya apalagi 
jika menyangkut materi bidang khusus seperti musik. Sehingga umumnya guru TK mengalami kesulitan untuk 
meningkatkan efektifitas pembelajarannya, khususnya di bidang musik terutama dalam mengenalkan dan memahaman 
notasi musik apalagi tentang simbol notasi balok dan nilai nadanya. Berdasarkan analisis situasi yang ada, maka diusulkan 
penelitian tentang   “Pengembangan Teknik Pengenalan dan Pemahaman Simbol Notasi Balok Musik Beserta Nilai 
Nadanya Pada Anak Usia TK.” Hal ini bertujuan agar menghasilkan sebuah cara yang tepat untuk mempermudah anak 
mengenal dan memahami simbol notasi balok dan nilai nada musik sehingga dapat mengembangkan potensi anak 
khususnya kecerdasan musikal sebagai bagian dari upaya pengembangan kecerdasan majemuk. Penelitian ini 
menggunakan metode penelitian dan pengembangan dengan mengacu pada teori Borg and Gall (1983:775) dari langkah 
1-7, dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif berupa kuisioner dalam pengumpulan datanya yang dianalisis secara 
deskriptif persentase dan berdasarkan evaluasi para ahli untuk uji produk. Hasil dari penelitian ini berupa sebuah teknik 
baru yang layak digunakan untuk mempermudah anak dalam mengenal dan memahami simbol notasi balok dan nilai 
nada musik. Hal tersebut lebih kongkrit ketika anak:  a) dapat dengan mudah  mengenal gambar notasi balok yang 
diberikan, b) dapat memahami makna dari masing-masing gambar notasi balok yang mewakili nilai nada tertentu, c) dapat 
merespon makna gambar-gambar notasi balok yang masing-masing mewakili simbol nilai nada tertentu dengan aktivitas 
meloncat, berjalan, berjalan cepat, dan berlari, dan d) dapat menunjukkan gambar-gambar notasi yang nilainya 
diperagakan dengan aktivitas meloncat, berjalan, berjalan cepat, dan berlari. Meskipun secara umum dapat dikatakan 
berhasil, namun penelitian ini kurang maksimal sehingga disarankan adanya penelitian lanjutan yang lebih luas dan lebih 
mendalam sehingga akan menghasilkan produk yang lebih baik dan lebih valid sesuai harapan peneliti.   
Kata-kata kunci: Simbol Notasi Balok, Nilai Nada    
 
SSAPGPAUD-065 

PENGGUNAAN FINGERPRINT DALAM MELATIH SOSIAL EMOSIONAL ANAK USIA DINI 
Leni Gonadi 

Universitas Negeri Malang 
leni.gonadi.fip@um.ac.id 

 
Penelitian ini bertujuan untuk; (1) Mendiskripsikan penggunaan fingerprint sebagai alat presensi di PAUD, (2) 

Mendiskripsikan bagaimana fingerprint dapat mempengaruhi kedisiplinan anak usia dini. Fingerprint dalam penelitian ini 
didefinisikan sebagai alat teknologi yang digunakan sebagai presensi anak melalui sidik jari. Pengambilan data dilakukan 
dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis 
penelitian deskriptif kualitatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa; 1) Penggunaan fingerprint sebagai alat presensi 
dilakukan dengan tahap membiasakan anak menginput kode dan password, dilanjutkan meletakkan jari pada fingerprint, 
2) Pembiasaan menggunakan fingerprint melatih disiplin, tanggungjawab dan sabar menunggu giliran. Berdasarkan 
penelitian di atas, saran yang diajukan adalah penggunaan fingerprint dapat diimplementasikan di PAUD untuk 
memudahkan pendidik dalam melakukan presensi, dan menumbukan kedisiplinan anak. 
Kata kunci : fingerprint, anak usia dini, social emosional 
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SSAPGPAUD-066 
RESILIENSI IBU DARI KELUARGA PRA SEJAHTERA  DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI 

Ria Novianti, S.Psi, M.Pd dan Febrialismanto, S.Pd, M.Pd 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Riau  

rianovianti.rasyad@gmail.com 
febrialisman@gmail.com 

 
Ibu memiliki banyak tugas dan tuntutan yang harus dihadapinya sehari-hari. Berbagai permasalahan rumah 

tangga maupun pekerjaan, ditambah lagi kondisi ekonomi yang lemah yang dihadapi oleh banyak keluarga di Kabupaten 
Kepulauan Meranti, dapat menjadi pemicu stress bagi ibu yang tentunya akan mempengaruhi bagaimana ia berinteraksi 
dan merespon lingkungannya, terutama anak. Namun, tiap individu memiliki kemampuan untuk menghadapi masalah 
dan bangkit dari keterpurukan yang disebut dengan resiliensi. Penelitian ini ditujukan untuk mendapat gambaran tingkat 
resiliensi ibu dari keluarga pra sejahtera di Kabupaten Kepulauan Meranti, dengan metode yang digunakan adalah 
deskriptif kuantitatif. Adapun jumlah sampel sebanyak 70 orang ibu yang diambil secara random. Dari pengolahan data 
penelitian diketahui bahwa resiliensi ibu sebesar 73.03% yang berarti ibu memiliki resiliensi yang cukup baik meskipun 
mengalami masalah ekonomi dan berbagai permasalahan lainnya. Kondisi ini bisa terjadi karena adanya dukungan dari 
lingkungan, terutama pasangan dan kerabat. Resiliensi perlu ditumbuhkan agar ibu dapat menjalani perannya sehari-hari, 
terutama dalam mengasuh anak dengan baik. 
Kata Kunci: Resiliensi, Ibu, Keluarga Pra Sejahtera,  
 

SSAPGPAUD-067 

MODEL PEMBELAJARAN MEANINGFUL INSTRUCTIONAL DESAIN PADA PEMBELAJARAN ENTERPRENEURSHIP  
BAGI MAHASISWA PAUD 

Eny Nur Aisyah 
PGPAUD Universitas Negeri Malang 

eny.nur.fip@um.ac.id 
 

Pembentukan pribadi yang kritis, kreatif, mandiri, dan bertanggungjawab serta tidak mudah putus asa adalah 
bagian dari pengembangan model pembelajaran Meaningful Instructional Design  pada pembelajaran enterpreneurship 
mahasiswa PAUD di lingkungan perguruan tinggi. Kebermaknaan belajar yang diperoleh melalui aktivitas; 1)  lead in yang 
berbasis pada pengalaman langsung, analisis pengalaman dan konsep ide yang dibangun, 2) reconstruction pengalaman 
belajar, 3) production . Pengembangan penanaman jiwa enterpreneur melalui tiga aktivitas belajar tersebut, menjadi kaya 
makna karena berbasis kepada kesadaran dan motivasi belajar yang hadir sebagai suatu bentuk kemauan mahasiswa 
untuk belajar dengan lebih bermakna.   
Kata Kunci: MID Model, Entrepreneurship Learning, Student. 
 
SSAPGPAUD-068 

PENGEMBANGAN BUKU AJAR BAHASA INGGRIS PENDUKUNG BLENDED LEARNING UNTUK MEMFASILITASI 
KEMAMPUAN LITERACY DAN ENGLISH SPEAKING SKILL MAHASISWA 

Saridewi, Rismareni Pransiska, Izzati 
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini 

Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang 
saridewi@fip.unp.ac.id 

 
Informasi aktual dari World’s Most Literate Nation yang disusun oleh Central Connecticut State University tahun 

2016, mengungkapkan bahwa peringkat literasi negara Indonesia berada di posisi kedua terbawah dari 61 negara yang 
diteliti. Indonesia sedikit lebih baik dari Bostwana, negara di kawasan selatan Afrika. Fakta ini didasarkan pada studi 
deskriptif dengan menguji 5 kategori, antara lain: perpustakaan, koran, input sistem pendidikan, output sistem 
pendidikan, dan ketersediaan komputer. Tidak hanya itu, Badan Pusat Statistik (BPS) juga mengadakan 3 tahun penelitian 
berturut-turut mengkaji minat baca dan menonton anak-anak Indonesia, terakhir penelitian ini dilakukan tahun 2012. 
Hasil penelitian memaparkan fakta bahwa hanya 17.66% anak-anak Indonesia memiliki minat baca, sementara minat 
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menonton mencapai 91.67%. Sedangkan, 10 Negara dengan peringkat literacy tertinggi yaitu: Finlandia, Norwegia, 
Islandia, Denmark, Swedia, Swiss, Amerika Serikat, Jerman, Latvia, dan Belanda. Ternyata, salah satu faktor penyebab 
kurangnya minat baca tersebut karena minimnya buku yang diperkenalkan pada anak sejak usia dini. (Cuplikan informasi 
tersebut termaktub dalam trending topic majalah femina yang terbit pada tanggal 23 April 2016) 
Kata Kunci: Bilingual Program; Bahasa Inggris; Anak Usia Dini 
 
SSAPGPAUD-069 

BULLYING DI TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI KOTA PEKANBARU PROVINSI RIAU (STUDI KASUS) 
Ilga Maria 

PG-PAUD, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Universitas Riau 
m.ilga@yahoo.co.id 

Penelitian kualitatif yang bertujuan untuk melihat perilaku bullying yang dilakukan oleh anak usia dini baik dari 
segi korban dan pelaku bully di kelas B1 dan B2 di TK Pertiwi Kota Pekanbaru maka dapat diketahui bentuk-bentuk 
perilaku bullying dan dampaknya terhadap kegiatan bermain anak. Adapun subyek penelitian ini adalah CK yang 
merupakan seorang siswi perempuan di kelas B1 dan TN yang merupakan siswa laki-laki di kelas B2 TK Pertiwi Kota 
Pekanbaru yang menjadi korban bullying di lingkungan sekolahnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian 
kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi 
serta dilakukan uji kredibilitas dan dengan menggunkan triangulasi data. Hasil penelitian yang didapat dari perilaku 
bullying adalah menunjukkan bentuk-bentuk bullying yang sering dilakukan oleh pelaku bully serta menunjukkan dampak 
dari bullying yang diterima oleh korban bullying. 
Kata Kunci: bullying, Pola Asuh, Bermain  
SSAPGPAUD-070 

EFEKTIFITAS TEKNIK TOKEN ECONOMY TERHADAP KEMANDIRIAN ANAK USIA 4-5 TAHUN DI TK LABOR FKIP 
UNIVERSITAS RIAU 

Devi Risma1 & Defni Satria2 

Prodi PG PAUD FKIP Universitas Riau 
devi.risma@lecturer.unri.ac.id1, defni.satria@lecturer.unri.ac.id2 

 
Penelitian ini didasarkan dari pengamatan awal di TK Labor FKIP UNRI bahwa kemandirian anak-anak usia 4-5 

tahun tergolong rendah. Masih banyak anak yang masih tergantung pada guru untuk melakukan aktivitasnya di sekolah. 
Penelitian ini menggunakan metode eksperimen untuk menjelaskan seberapa besar  efektifitas teknik token economy 
terhadap kemandirian anak usia 4-5 tahun di TK Labor FKIP Universitas Riau. Tujuan penelitian ini adalah: Untuk 
mengetahui apakah teknik token economy efektif untuk meningkatkan kemandirian anak usia 4-5 tahun di TK Labor FKIP 
Univeristas Riau. Rancangan penelitian eksperimen ini adalah The Pre Test- Post Test Design, yang melibatkan 19 orang 
anak. Eksperimen dilakukan dengan memberi perlakuan teknik token economy untuk meningkatkan kemandirian anak. 
Analisis data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis uji beda (t-test) menggunakan seri program statistik 
SPSS 17  for windows untuk mengetahui efektivitas dari teknik token economy terhadap kemandirian anak. Pre test dan 
posttest dilaksanakan melalui observasi pada perilaku kemandirian yang dimunculkan oleh anak. Data Pretest 
kemandirian anak dilakukan pada 1 minggu sebelum perlakuan dilaksanakan, sedangkan data posttest dilaksanakan 
setelah perlakuan dilaksanakan, yaitu setelah token ditukarkan dengan reward yang yang telah disediakan peneliti. 
Berdasarkan analisa data diperoleh hasil uji-t sebesar -8,383 (p=0,000) dan peningkatan kreativitas dari sebelum 
eksperimen dan setelah eksperimen sebesar 28, 037 %. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa teknik token 
economy efektif untuk meningkatkan kemandirian anak usia 4-5 tahun di TK Labor FKIP Universitas Riau. 
Kata Kunci : token economy, kemandirian 
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SSAPGPAUD-071 
GAMBARAN PENGELOLAAN TAMAN PENITIPAN ANAK DI TK FKIP UNIVERSITAS RIAU 

Daviq Chairilsyah 
Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riu 
daviqch@yahoo.com 

 
Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana gambaran pengelolaan TPA di TK FKIP Universitas Riau (UR)  adapun 

subjek penelitian dalam penelitian ini adalah Taman Penitipan Anak di FKIP UR dengan jumlah indikator yang akan di teliti 
sebanyak 8 indikator dan 22 sub indikator manajemen pengelolaan TPA. Metode yang digunakan yaitu metode deskriptif 
kuantitatif untuk mengetahui gambaran pengelolaan TPA. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu menggunakan 
lembar observasi. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh hasil persentase dari 8 indikator yaitu:  Pengaturan fisik 
sebesar (75%) maka TPA FKIP UR sudah dikatakan baik (B). Mainan dan Peralatan  sebesar (70%) maka TPA FKIP UR sudah 
dikatakan baik (B). Rasio pengasuh anak sebesar (62,5%) maka TPA FKIP UR sudah dikatakan baik (B). Kegiatan sehari-hari 
sebesar (100%) maka TPA FKIP UR sudah dikatakan sangat baik (SB). Kualifikasi pengasuh sebesar (75%) maka TPA FKIP 
UR sudah dikatakan baik (B). Interaksi orang dewasa  sebesar (83,333%) maka TPA FKIP UR sudah dikatakan sangat baik 
(SB). Hubungan dengan orang tua sebesar (100%) maka TPA FKIP UR sudah dikatakan sangat baik (SB). Perizinan dan 
akreditasi sebesar (75%) maka TPA FKIP UR sudah dikatakan baik (B). Secara umum manajemen pengelolaan TPA FKIP UR 
sudah dapat dikategorikan BAIK. 
Kata Kunci : Pengelolaan, Taman Penitipan Anak, Anak Usia Dini. 
 
SSAPGPAUD-072 

PELATIHAN PEMBUATAN PERANGKAT PEMBELAJARAN RPPH PADA GURU / TUTOR PAUD DI DESA SUKAMAKMUR 
KECAMATAN SUKAMAKMUR KABUPATEN BOGOR PROPINSI JAWA BARAT 

Yenina Akmal, Hikmah 
Universitas Negeri Jakarta 

 
Kurikulum PAUD tahun 2013 merupakan kurikulum terbaru dan sudah disahkan sekitar 4 tahun yang lalu di 

bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kurangnya pemahaman guru dan tutor PAUD mengenai Kurikulum 
PAUD tahun 2013, berdampak pada minimnya pengetahuan guru dalam membuat perangkat pembelajaran, terutama 
RPPH. RPPH atau singkatan dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian merupakan panduan yang harus dibuat oleh 
guru atau tutor sebelum melakukan kegiatan pembelajaran. RPPH sangat penting dalam penyelenggaraan program 
pembelajaran, di dalam RPPH memuat langkah-langkah kegiatan, tujuan yang ingin dicapai, media dan alat yang 
digunakan hingga evaluasi pembelajarannya. Permasalahan yang ada di Desa Sukamakmur Kabupaten Bogor adalah 
sebagian besar guru dan tutor PAUD belum memahami pembuatan RPPH (perangkat pembelajaran) berdasarkan K – 13. 
Solusi yang dilakukan adalah membuat pelatihan dan penyadaran serta sosialisasi K – 13 PAUD. Selain pelatihan juga 
dilakukan pendampingan dalam beberapa kali pertemuan. Dari hasil yang dicapai terlihat bahwa tidak hanya jumlah 
tenaga pendidik yang bermasalah, namun pengetahuan guru dan tutor PAUD mengenai pembuatan RPPH masih minim. 
Hal tersebut diakibatkan karena keterbatasan akses (jauh dari pusat kota) untuk mendapatkan informasi serta kurangnya 
sosialisasi dari K – 13 tersebut, ditambah lagi karena sebagian besar latar belakang pendidikan guru / tutor PAUD adalah 
lulusan SMA yang juga merangkap sebagai ibu PKK.  
Kata Kunci: PAUD, RPPH, K – 13, Perangkat Pembelajaran 
 
SSAPGPAUD-073 

PROBLEMATIKA PENGGUNAAN MEDIA PEMBELAJARAN DAN TUNTUTAN PENGEMBANGAN KEMAMPUAN LITERASI 
ANAK USIA DINI  

Asdi Wirman 
Dosen PGPAUD Fakultas Ilmu Pendidikan   

Universitas Negeri Padang 
 

Kemampuan literasi adalah salah satu potensi anak yang mesti dikembangkan secara optimal dan dimulai 
semenjak dini. Pengembangan kemampuan ini mesti seimbang dan terintegrasi dengan lingkup perkembangan anak 
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lainnya. Upaya pengembangan kemampuan anak usia dini mesti dilakukan oleh pendidik yang memiliki kompetensi 
sehingga anak pada masa usia emasnya dapat menjadi potensi sumber daya manusia yang mampu survive dan eksis di 
masa depan. Tantangan dan tuntutan era hari ini “era digital” menuntut pemanfaatan media pembelajaran yang konteks 
dengan dunia anak serta variatif sehingga mampu menfasilitasi aktivitas belajar mereka. Bahkan bukan masalah media 
pembelajaran saja masalah pemahaman guru tentang materi juga ikut menentukan pecapaian pembelajaran yang efektif 
dan efisien. 
Kata Kunci: Media Pembelajaran; Literasi;  Anak usia dini  
 
SSAPGPAUD-074 

URGENSI PENGEMBANGAN LITERASI DIGITAL BAGI PENDIDIK ANAK USIA DINI 
Rosyidamayani TM, S.Psi, M.Pd  

Universitas Negeri Malang  
rosyi.damayani.fip@um.ac.id 

 
Kajian ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya pengembangan literasi digital bagi pendidik anak usia dini di 

abad 21. Literasi digital merupakan kemampuan untuk memilah dan mengolah informasi yang ada di dunia digital serta 
memanfaatkan dunia digital dengan bijak dan bertanggung jawab. Pendidik Anak Usia Dini merupakan peletak pondasi 
pengetahuan dan etika bagi generasi bangsa sehingga kompetensi dan kapabilitasnya harus terus menerus diasah dan 
diperbarui. Dunia digital sebagai dunia yang hari ini menjadi dunia bagi anak usia dini harus dapat dimanfaatkan dengan 
sebaik- baiknya oleh para pendidik AUD agar dapat mengoptimalkan layanan pendidikan yang diberikan. Dengan 
kemampuan literasi digital yang baik, Pendidik AUD akan mampu menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas 
berdasarkan sumber- sumber belajar yang kaya, terpercaya dan bermakna.  
Kata kunci : Literasi digital, Pendidik AUD, Abad 21  
 
SSAPGPAUD-075 

PENGEMBANGAN KEMAMPUAN MEMBACA ANAK USIA DINI 
Rita Kurnia 

Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau 
kurniarita46@gmail.com 

 
Penulisan karya tulis ini bertujuan untuk memaparkan pengembangan kemampuan membaca anak usia dini. Membaca 
adalah suatu cara untuk mendapatkan informasi dari sesuatu yang ditulis dalam membaca mecakup aktivitas pengenalan 
kata, pemahaman literasi, interprestasi, membaca kritis, dan pemahaman kreatif. Peneliti dapat menggunakan metode 
observasi untuk mendapatkan pengembangan kemampuan membaca anak usia dini. Pada buku cerita bergambar anak 
dapat mengembangkan kemampuan membaca, ada warna-warna yang menarik pada gambar sehingga membuat anak 
senang untuk membaca buku, dan anak juga dapat mempelajari huruf, bunyi, simbol, kosa kata, dan kalimat sederhana, 
juga dapat merangsang pertumbuhan otak anak. Dalam pengembangan media lotto bergambar dan media puzzle dapat 
meningkatkan kemampuan membaca dan kognitif anak, dengan mencocokkan gambar dengan tulisannya. Media puzzle 
dapat mengembangkan aspek kognitif, motorik halus, bahasa, dan juga dapat mengembangkan aspek sosial emosional.  
Kata kunci: kemampuan, membaca, anak usia dini 
 
SSAPGPAUD-076 
STUDI EVALUATIF TINGKAT PEMAHAMAN GURU TENTANG TEKNIK TEMPEL DALAM PENYELESAIAN KARYA SENI DUA 

DIMENSI ANAK USIA DINI  
Retno Tri Wulandari, I Made Seken, Usep Kustiawan* 

PG PAUD Universitas Negeri Malang 
retno.tri.fip@um.ac.id 

 
Salah satu teknik berkarya dalam seni rupa yang dapat diterapkan untuk pembelajaran seni anak usia dini adalah 

teknik menempel. Karya yang dihasilkan menggunakan teknik tersebut dapat bervariasi sesuai dengan kemampuan dan 
kreativitas. Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan 1) kemampuan dan pengetahuan guru dalam berkarya seni, 2) 
kecermatan guru dalam memilih bahan yang dipakai dalam  penyelesaian karya seni, 3) ketepatan guru dalam 
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menyelesaikan gambar teknik tempel 4) pemahaman guru terhadap bentuk karya seni  kolase, mozaik dan montase. 
Penelitian menggunakan rancangan penelitian deskriptif. Populasi penelitian adalah guru TK se-Kota Malang. Instrumen 
pengumpulan data yang digunakan adalah angket. Kesimpulan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman guru 
tentang konsep karya seni dengan teknik tempel masih kurang dan beragam, sehingga perlu adanya penyamaan konsep.  
Kata kunci: teknik tempel, karya seni dua dimensi, anak usia dini. 
 
 
 
SSAPGPAUD-077 

MEDIATED LEARNING EXPERIENCE SEBAGAI PENDEKATAN PEMBELAJARAN DALAM MENINGKATKAN KUALITAS 
INTERAKSI GURU - ANAK 

Nurul Afrianti, M.Pd., M.Si.Psi 
PG-PAUD Universitas Islam Bandung 

(nurulafrianti28@gmail.com) 
 
 Usia TK sering juga disebut fase fundamental yang akan menentukan kehidupannya di masa yang akan datang, 
karena pada usia TK anak  mengalami proses perkembangan yang sangat pesat dan sangat fundamental bagi kehidupan 
selanjutnya. Melalui pendidikan di TK diharapkan pendidik (guru) dapat mengembangkan segenap potensi yang dimiliki 
oleh anak. Peran guru TK sangat penting dalam proses pendidikan karena guru adalah lingkungan mikrosistem anak yang 
berhadapan dan berinteraksi secara langsung dengan anak selama di sekolah. Interaksi belajar yang efektif menunjukkan 
terjadinya transfer pengetahuan maupun pengalaman secara timbal balik antara guru dan anak karena pada dasarnya 
pendidikan merupakan interaksi antara pendidik dengan peserta didik. Interaksi belajar yang efektif akan memberikan 
pengalaman belajar yang optimal pada anak. Interaksi antara guru dan anak hendaknya terjalin lebih intensif 
dibandingkan di sekolah dasar. Hal ini disebabkan TK berfungsi untuk menstimulasi perkembangan kemampuan anak 
yang menuntut guru memberikan perhatian yang lebih holistik dan kreatif dalam memberikan stimulasi saat kegiatan 
pembelajaran. Terlebih proses pembelajaran yang paling efektif di TK adalah melalui bermain. Agar aktivitas bermain 
memberikan pengalaman yang lebih kaya bagi anak, diperlukan kemampuan guru untuk memediasi anak dengan 
lingkungannya. Dalam proses mediasi ini guru diharapkan berperan sebagai mediator (perantara) yang akan mentransfer 
pengetahuan-pengetahuan yang ada di lingkungan kepada anak. Sebagai mediator, guru yang akan menterjemahkan 
segala sesuatu yang ada di lingkungan agar menjadi semakin berarti dan bermakna bagi anak. Guru berusaha 
menerangkan mengenai kejadian-kejadian atau objek yang sesuai dengan kemampuan serta pengetahuan yang dimiliki 
anak. Guru harus memiliki kemampuan membangun interaksi pembelajaran yang efektif dengan menerapkan metode 
belajar melalui mediasi yang disesuaikan dengan karakteristik anak.  
Kata kunci : mediated learning experience, interaksi, anak 
 
SSAPGPAUD-078 

ANALISIS UNSUR SCIENCE DAN TECHNOLOGY DALAM PENERAPAN PEMBELAJARAN BERBASIS STEAM (SCIENCE, 
TECHNOLOGY, ENGINEERING, ART, AND MATHEMATIC) DI TK NEGERI PEMBINA 01 KOTA MALANG 

Nur Anisa 
Universitas Negeri Malang 

E-mail : nur.anisa.fip@um.ac.id 
 

Studi ini bertujuan untuk menggambarkan penerapan pembelajaran berbasis STEAM  (Science, Technology, 
Engineering, Art, and Mathematic) dalam proses pembelajaran khususnya pada unsur Science dan Technology. Studi ini 
juga dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan guru terkait pembelajaran berbasis STEAM. Jenis penelitian 
ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di TK Negeri Pembina 01 Kota Malang. Pengumpulan data dalam 
penelitian dilakukan dengan  observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik menganalisis data menggunakan model 
analisis interaktif. Hasil penelitian menggambarkan proses pembelajaran di TK Negeri Pembina 01 Kota Malang yang 
secara tidak langsung telah menunjukkan beberapa unsur dalam pembelajaran berbasis STEAM yaitu pada unsur Science 
dan Technology sehingga dapat melatih anak usia dini untuk berpikir kritis dan memiliki teknik serta desain untuk 
memecahkan masalahnya berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi.  
Kata kunci: pembelajaran berbasis STEAM, science, technology, pendidikan anak usia dini 
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SSAPGPAUD-079 

METODE DEBAT AKTIF UNTUK MENINGKATKAN BERFIKIR KRITIS MAHASISWA PG-PAUD UNESA 
Dewi Komalasari 

Jurusan PG-PAUD FIP Universitas Negeri Surabaya 
 

Salah satu pemikiran penting dalam mengajar mahasiswa adalah meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Melalui  
penelitian penerapan  metode  debat  aktif  ini,  diharapkan berfikir kritis mahasiswa PG-PAUD UNESA angkatan 2017 B  
meningkat  khususnya pembelajaran diskusi. Penelitian tindakan (action Research) ini menggunakan metode Kemmis dan 
Taggart melalui dua siklus yang terdiri dari siklus I dan siklus II perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Subjek 
penelitian ini adalah mahasiswa PG-PAUD UNESA angakatan 2017 kelas B yang berjumlah 32. dalam mata kuliah 
Pengembangan Sosial Emosional Anak Usia Dini. Analisis data dilakukan dalam bentuk deskritif kuantitatif. Hasil 
penelitian ini menunjukan peningkatan berfikir kritis mahasiswa  pada setiap pertemuan. Berfikir kritis mahasiswa dari 
pra tindakan ke siklus I pertemuan 1 mengalami peningkatan sebesar 12 % , sedangan untuk penerapan  metode debat 
aktif mengalami kenaikan sebesar 13% dan aktifitas dosen mengalami kenaikan 18%. Dapat disimpulkan penggunaan 
metode debat aktif melalui pembelajaran diskusi untuk meningkatkan berfikir kritis mahasiswa telah teruji efektif. 
Sehingga mahasiswa mampu mengembangkan ketrampilan sosialnya  untuk memberikan pendapat, menerima pendapat 
orang lain, menanggapi pendapat orang lain, kemampuan mempertahankan pendapat, kelancaran berbicara, 
kenyaringan suara, keberanian berbicara, ketepatan struktur dan kosakata, pandangan mata dan penguasaan topik.  
Kata Kunci : Metode debat aktif, berfikir kritis. 
 
 
SSAPGPAUD-080 

PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN PENGEMBANGAN KEGIATAN MATEMATIKA UNTUK ANAK USIA DINI 
MEMANFAATKAN LINGKUNGAN SEKITAR 

DI KECAMATAN SUKAMAKMUR KABUPATEN BOGOR  
Eriva Syamsiatin, S.Pd., M.Si, Dr. Nurjannah, M.Pd. 

Universitas Negeri Jakarta 
eriva@unj.ac.id 

 
Program pelatihan dan pendampingan memiliki tujuan untuk membangun paradigma pendidik PAUD dan orang 

tua tentang kegiatan matematika yang tepat untuk anak usia dini. Pendidik akan dibangun pemahamnya tentang konsep 
matematika dan pengembangan kegiatan matematika. Diharapkan pendidik PAUD dan orang tua menerapkannya dalam 
kegiatan belajar mengajar dan kegiatan bermatematika di rumah. Pengembangan kegiatan matematika akan diarahkan 
pada mengasah kepekaan guru untuk memanfaatkan beragam barang dan kegiatan sehari – hari. Pengembangan 
pembelajaran matematika yang akan diperkenalkan pada guru yaitu berupa pengembangan konsep awal matematika. 
Adapun konsep tersebut terdiri atas pengembangan kemampuan berpikir matematis dan ilmiah, bilangan, geometri, 
pengukuran dan analisis data. Sedangkan konsep sains yang akan diperkenalkan yaitu tentang manusia, tanaman, hewan, 
alam dan benda. Seluruh konsep ini akan diperkenalkan kepada guru berbasis pada perkembangan anak.Metode yang 
digunakan dalam kegiatan program pendampingan dan pelatihan ini adalah parsipatory learning, ceramah, tanya jawab, 
demonstrasi serta praktek langsung. Penyampaian materi dan praktek dilakukan dengan pendekatan yang bersifat 
edukatif yang lebih menekankan pada aspek pengembangan serta pengerahan potensi yang dimiliki. Guru akan 
melakukan beragam kegiatan praktek untuk mempertajam pehaman dan diharapkan dapat diaplikasikan pada kegiatan 
pembelajaran dilembanga masing-masing. Pembinaan dari lembaga PAUD yang dianggap sudah mampu untuk membina 
lembaga PAUD yang memerlukan pengembangan lebih lanjut. Program pendampingan ini merupakan salah satu program 
pengembangan pendidik PAUD untuk pengembangan pembelajaran anak usia dini di lembaga PAUD berbasis masyarakat. 
Dengan demikian, program pelatihan dan pendampingan lembaga PAUD untuk meningkatkan kualitas lembaga PAUD 
seutuhnya  dapat dilaksanakan. Kegiatan ini akan dbagi kedalam dua tahun keiatan. Tahun pertama pelatihan dan tahun 
kedua dilanjutkan dengan pendampingan. 
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SSAPGPAUD-081 
PENDIDIKAN SEKS BAGI ANAK USIA DINI DI LINGKUNGAN KELUARGA 

Mallevi Agustin Ningrum, Muhammad Reza 
Jurusan PG PAUD, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya 

 
Lingkungan keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan pendidikan seks sejak usia dini. 

Pendidikan seks ini tentunya berangkat dari hal-hal yang sifatnya sederhana dan mudah dipahami oleh anak sehingga 
dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Peran orang tua di dalam lingkungan keluarga menjadi tonggak 
utama dan pertama bagi anak dalam mendapatkan pendidikan seks. Tujuan utama memberikan pendidikan seks sejak 
usia dini kepada anak adalah mampu memberikan pengetahuan dan pemahaman bahwa yang dianugerahkan Tuhan 
kepada anak berupa anatomi fisik harus dapat dijaga dengan baik dan tentunya juga menghindari terjadinya pelecehan 
seksual pada anak. Di samping itu, orang tua juga harus membentengi anak dengan nilai-nilai moral dan agama,  karena 
jika anak mendapatkan landasan keimanan yang kuat maka tidak akan mudah terjerumus ke hal-hal yang negatif, 
sehingga anak akan mampu membedakan mana yang baik dan yang buruk. Pendidikan seks yang diberikan oleh 
lingkungan keluarga dapat dilakukan melalui metode keteladanan, pembiasaan, terikat dengan ajaran agama, serta 
mengajak anak untuk diskusi. Pihak-pihak yang berkompeten dalam memberikan pendidikan seks adalah yang pertama 
orangtua kemudian guru dan teman sebaya. Peranan yang diberikan oleh pihak-pihak tersebut berdampak pada 
perkembangan anak agar di saat dia dewasa tidak terjerumus ke dalam lingkungan yang tidak baik karena anak masih 
dalam tahap meniru apa yang di lakukan oleh orang dewasa. 
Kata kunci: Pendidikan seks, anak usia dini, keluarga 
 
SSAPGPAUD-082 

PROGRAM IMPLEMENTASI KURIKULUM BERBASIS BERMAIN (PLAY BASED CURRICULUM) LEMBAGA PAUD  
DI KECAMATAN SUKAMAKMUR 

KABUPATEN BOGOR 
Hapidin, Myrnawati Ch 

Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta 
hapidin@unj.ac.id 

 
 Implementasi kurikulum berbasis bermain merupakan salah satu bentuk program untuk mengembalikan dan 
menyegarkan pemahaman pendidik PAUD tentang esensi dan fundasi pelaksanaan layanan pendidikan pada anak usia 
dini yang berbasis pada kegiatan bermain. Pendidik PAUD perlu dibangun kembali orientasi praktik pendidikan pada anak 
usia dini ke arah penerapan kurikulum berbasis bermain. Hal ini didasarkan atas maraknya pembelajaran yang 
berorientasi akademik, khususnya Calistung (Membaca, Menulis dan Berhitung) pada anak usia dini yang diberikan 
seperti layaknya di lembaga sekolah. Metode pelaksanaan pengabdian masyarakat ini didasarkan pada metode pelatihan 
partisipatif, diskusi terfokus dan kegiatan workshop. Peserta yang terlibat akan diberikan kesempatan lebih aktif dalam 
memahami, menganalisis dan menerapkan konsep kurikulum berbasis bermain. Kegiatan akan dilaksanakan pada 
pendidik/guru PAUD di Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Melalui program ini diharapkan akan terjadi proses 
desiminasi implementasi kurikulum berbasis bermain yang mengacu pada permendikbud nomor 137 tahun 2014 tentang 
standar PAUD dan nomor 146 tahun 2014 tentang kurikulum 2013 PAUD. Hasil pelaksanaan P2M diharapkan akan 
menghasilkan (1) pemahaman konsep yang benar sebagai dasar pendidik PAUD dalam melaksanaan praktik PAUD yang 
benar dan tepat, (2) menghindari kesalahan dalam praktik pembelajaran pada anak usia dini (malpraktik), dan (3) 
munculnya inovasi pembelajaran pada guru PAUD untuk membangun perkembangan anak usia dini yang kuat, holistic 
dan bermakna. 
Kata kunci : Kurikulum berbasis bermain, bermain immersion, inovasi pembelajaran 
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SSAPGPAUD-083 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN NATURALIS ANAK MELALUI KEGIATAN BERCOCOK TANAM  

DI TK HANG TUAH KENDARI 
Sitti Rahmaniar Abubakar (sitirahmaniar@ymail.com) 

Dorce Banne Pabunga (dorcebane@gmail.com) 
Irawati Ilham (irawati_ilham@yahoo.com) 

Ratulangi (ratulangi@gmail.com) 
Wahyu Ningsih (wahyuningsih@yahoo.com) 

 
Rumusan masalah dalam  penelitian ini adalah bagaimana meningkatkan kemampuan naturalis anak melalui 

kegiatan bercocok tanam di TK Hang Tuah Kendari?. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan naturalis 
anak melalui kegiatan bercocok tanam di TK Hang Tuah Kendari. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengoptimalkan 
kemampuan naturalis anak, lebih memiliki minat dan kecintaan terhadap tanaman. Dapat memberikan pemahaman anak 
dalam mengenal tanaman, sebagai mahluk hidup serta memberikan pengetahuan dan pengalaman langsung bagi anak 
bagaimana memelihara ciptaan Tuhan. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian ini dilakukan 
dalam dua siklus. Tahapan dalam penelitian ini mengikuti tahap-tahap, yaitu: (1) perencanaan, (2) pelaksanaan tindakan, 
(3) pengamatan, dan (4) refleksi. Subjek dalam penelitian ini adalah guru dan anak didik di kelompok B1 TK Hang Tuah 
Kendari berjumlah 20 orang yang terdiri dari 9 anak perempuan dan 11 anak laki-laki berusia 5 sampai 6 tahun. 
Berdasarkan analisis data sesuai dengan standar nilai untuk indikator proses dikatakan berhasil apabila ≥90% 
ketercapaian. Pada siklus I sesuai dengan lembar observasi kegiatan mengajar guru sebanyak 15 aspek yang diamati dan 
13 aspek yang telah dicapai guru, diperoleh presentase 86,7%. Sedangkan kegiatan belajar anak sesuai lembar observasi 
sebanyak 13 aspek dan 11 aspek yang telah dicapai anak, diperoleh presentase 84,6%. Pada siklus II, presentase aktivitas 
mengajar guru meningkat menjadi 93,3%, sedangkan presentase kegiatan belajar anak meningkat menjadi 92,3%. 
Berdasarkan analisis data sesuai dengan standar nilai untuk indikator hasil belajar anak baik secara individual maupun 
klasikal dikatakan berhasil apabila memperoleh ≥75%, kategori BSB atau BSH. Berdasarkan observasi awal kemampuan 
naturalis anak didik sebesar 30%. Setelah pelaksanaan tindakan, hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan hasil 
belajar anak didik dari siklus I sebesar 70% ke siklus II sebesar 90%. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kemampuan 
naturalis anak dapat ditingkatkan melalui kegiatan bercocok tanam di TK Hang Tuah Kendari tahun akademik 2015/2016.  
Kata Kunci: Naturalis Anak, Kegiatan Bercocok Tanam 
 
SSAPGPAUD-084 

MEMBANGUN KOMUNIKASI IBU DAN ANAK MELALUI HARIRING INDUNG 
Dinar Nur Inten 

Dosen PG-PAUD Universitas Islam Bandung 
dinar_nurinten@yahoo.com  

 
Ibu merupakan orang pertama dan utama yang memegang peranan penting dalam pendidikan anak. Dimulai 

dari dalam kandungan sampai sang anak dewasa sebuah peribahasa bahasa arab mengatakan Alummu madrosatun iza 
a’adattaha, a’adtaha sya’banthoyyibal’aroafi (ibu adalah madrasah, bila engkau menyiapkannya dengan baik berarti 
engkau menyiapkan bangsa yang baik pokok pangkalnya). Komunikasi antara ibu dengan anak dibangun sejak anak dalam 
kandungan sebagaimana dalam Al-quran di tuliskan bahwa hal yang pertama atau kemampuan yang pertama diberikan 
pada seorang anak adalah assam’a (pendengaran/menyimak/ audio baru kemudian al-abshor (penglihatan/visual), dan 
yang terakhir adalah al- afidah (penalaran/mental/ intelektual). Oleh karena itu penelitian ini mengangkat kegiatan 
hariring indung sebagai alternatif media untuk membangun komunikasi ibu dan anak yang diwali dengan 
memperdengarkan senandung berupa nasehat dan doa terhadap anak. Melalui hariring indung komunikasi yang 
terbangun bukan hanya secara verbal tapi penuh kasih sayang (body languange), kelekatan dikarenakan menggunakan 
bahasa ibu serta hal ini pun dapat sekaligus melestarikan budaya sunda.    
Kata Kunci komunikasi, ibu-anak, hariring 
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SSAPGPAUD-085 
IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN NILAI-NILAI PANCASILA MELALUI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) 

 
Marwany 

 
Nilai-nilai Pancasila merupakan warisan leluhur yang harus diimplementasikan kepada seluruh masyarakat 

Indonesia termasuk kepada anak usia dini. Permasalahnya bagaimana terobosan dan strategi implementasinya yang bisa 
kita gunakan kepada anak usia dini. Sebagaimana kita ketahui bahwa anak adalah amanah dari Allah SWT, aset dan 
investasi bangsa dan negara yang tidak ternilai harganya. Oleh karena itu para ahli menyatakan bahwa  masa anak usia 
dini merupakan usia emas (golden age) yang sangat strategis dalam mengembangkan semua potensi yang dimiliki anak. 
Kurikulum program PAUD meliputi pengembangan perilaku melalui pembiasaan dan pengembangan kemampuan dasar 
melalui tema dan sub tema. Adapun bidang pengembangan dalam standar tingkat pencapaian perkembangan (STPP) 
anak dalam PERMEN 137 Tahun 2014, meliputi nilai Agama dan moral (NAM), sosial emosi, kognitif, fisik motorik, bahasa 
dan seni. STPP teresebut di tetapkan pula dalam PERMEN 146 Tahun 2014 tentang kurikulum PAUD. Ada keterkaitan yang 
sangat kuat dan erat  antara kemampuan dasar, tingkat pencapaian perkembangan dan nilai luhur Pancasila. Mengingat 
pentingnya penanaman nilai -nilai luhur Pancasila, maka perlu diimplementasikan sejak anak usia dini. Jika wacana 
tersebut dapat diimplementasikan secara maksimal maka akan terwujud anak-anak Indonesia yang berkarakter, sehat, 
cerdas ceria unggul mandiri sesuai yang ditetapkan dalam UU Nomor 20 Tahun 2003. Oleh karena itu perlu langkah 
strategis agar Pancasila bukan hanya melayani kepentingan vertikal saja (Negara) melainkan juga berkaitan dengan 
pelayanan kepentingan seluruh sendi kehidupan masyarakat (horisontal) termasuk pemenuhuhan kebutuhan hak-hak 
anak. Implementasi nilai-nilai pancasila yang dimulai sejak anak usia dini akan membangun karakter bangsa yang 
pancasilais untuk diterapkan dalam kehidupanya baik sebagai pelayan publik secara vertikal maupun horisontal sebagai 
sumber daya manusia yang berkualitas.  
 
SSAPGPAUD-086 

PENERAPAN PEMBELAJARAN BERPUSAT PADA MAHASISWA TERHADAP EKSPLORASI GAYA BELAJAR DAN STRATEGI 
REGULASI BELAJAR MAHASISWA PROGRAM STUDI PG PAUD 

Drs. I Putu Suwika, M.Si; Hj. Shofiyanti Nur Zuama, S.Psi, M.Si; Sitti Supiyati, S.Pd., M.Pd 
Prodi PG PAUD FKIP Universitas Tadulako   

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara penerapan pembelajaran berpusat 

mahasiswa dengan gaya belajar dan strategi regulasi belajar pada mahasiswa semester II. Penelitian ini dilakukan 
pada mahasiswa semester II Program studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PG PAUD) FKIP Universitas 
Tadulako. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian korelasi Teknik pengumpulan data yang 
sering digunakan pada penelitian korelasi dalam lingkup pendidikan adalah 1) Interview (wawancara), 2) 
Kuesioner/Angket dan 3) Observasi. Untuk variabel pembelajaran berpusat pada mahasiswa (X) terhadap 
eksplorasi gaya belajar (Y1) yang diterapkan, hasil uji korelasinya 0.988 (kategori sangat kuat). Kemudian untuk 
pembelajaran berpusat pada mahasiswa (X) terhadap strategi regulasi belajar (Y2), hasilnya adalah 0,756 (kategori 
kuat). Selain itu, hasil dari gaya belajar (Y1) dan strategi regulasi belajar mahasiswa (Y2) yang diterapkan, hasilnya 
adalah 0,767 (kategori kuat). Simpulan dari ketiga pengujian tersebut bahwa ada hubungan yang kuat antara 
pembelajaran berpusat pada mahasiswa dengan gaya belajar dan strategi regulasi belajar pada mahasiswa 
semester II. 
Kata Kunci: Pembelajaran Berpusat pada Mahasiswa, Eksplorasi Gaya Belajar, Strategi Regulasi Belajar 
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SSAPGPAUD-087 
RUANG TERBUKA HIJAU LAYAK ANAK  

(Pemetaan Taman Terhadap Konsep Kota Kendari Layak Anak) 
LA ODE ANHUSADAR 

Dosen Tetap FATIK Prodi PIAUD IAIN Kendari 
sadar.wanchines@gmail.com 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi RTH yang ada di kota Kendari, pemanfaatan RTH yang ada di 

kota Kendari dan peran RTH terhadap pertumbuhan anak untuk mendukung dan mewujudkan Kota Kendari sebagai Kota 
layak anak. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. orangtua menginginkan setiap fasilitas yang ada di taman 
tersebut kondisi baik dan layak, permainan yang ada ditaman kota tersebut tergolong memang cukup banyak namun 
sebagian besar permainan tersebut mengalami kerusakan dan tidak layak pakai. 
 
SSAPGPAUD-088 

KEMAMPUAN GURU DALAM 
MELAKSANAKAN PEMBELAJARAN BERBASIS PENDEKATAN SAINTIFIK DI TK SE KECAMATAN TUMPANG, MALANG 

Program Studi PG PAUD, FIP, Universitas Negeri Malang 
I Wayan Sutama, wayan.sutama.fip@um.ac.id 

Sandy Tegariani, sandy.tegariyani.fip@um.ac.id 
Leni Gonadi, leni.gonadi.fip@um.ac.id 

 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kemampuan guru dalam merencanakan dan 

menciptakan situasi pembelajaran berbasis pendekatan saintifik, serta untuk mengidentifikasi berbagai 
permasalahan yang dialami oleh guru. Peenelitian ini menggunakan rancangan deskriptif dengan instrumen 
alat penilaian kemampuan guru dan angket. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan guru dalam 
merencanakan dan menciptakan situasi pembelajaran berbasis pendekatan saintifik tergolong baik, namun 
belum optimal. Hal ini disebabkan karena masih terdapat beragam permasalahan yang dialami guru dalam 
melaksanakan pembelajaran berbasis pendekatan saintifik, sehingga menjadikan penerapan pembelajaran 
menjadi kurang efektif dan optimal. 

 
SSAPGPAUD-089 

PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN DALAM PENDIDIKAN 
ANAK USIA DINI 

Ni Made Ayu Suryaningsih1, & I Made Elia Cahaya2 
Program Studi Pendidikan Guru – Pendidikan Anak Usia Dini 

Universitas Dhyana Pura (Undhira-Bali) 
e-mail: suryaningsih@undhirabali.ac.id  & madeeliacahaya@undhirabali.ac.id, 

  
Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi telah menyentuh segala aspek kehidupan, termasuk ke dalam 

pendidikan anak usia dini. Terdapat banyak manfaat perkembangan teknologi yang dapat diterapkan pada proses 
pendidikan anak usia dini. Baik dalam hal manajemen paud maupun dalam proses pembelajaran. Terkait dalam 
pembelajaran, kemajuan teknologi dimanfaatkan sebagai media pembelajaran dalam upaya pengembangan kemampuan 
dasar anak yang meliputi; 1) Nilai agama dan moral, 2) Fisik dan motorik, 3) Kognitif, 4) Bahasa, 5) Sosial emosional, dan 
6) seni.  Dengan stimulasi yang sesuai dari segala pihak, guru dan juga orang tua, diharapkan dapat memanfaatkan 
teknologi informasi dan komunikasi dengan bijaksana dalam upaya mengoptimalkan tumbuh kembang anak.  
Kata Kunci : Teknologi Informasi dan Komunikasi,  Pendidikan Anak Usia Dini 
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SSAPGPAUD-090 
INTEGRASI KETERAMPILAN 4C (COMMUNICATORS, CREATORS, CRITICAL THINKERS, AND COLLABORATORS) DALAM 

PEMBELAJARAN SENI RUPA ANAK USIA DINI 
Christiani Endah Poerwati1, Ni Made Ayu Suryaningsih2 

Program Studi Pendidikan Guru-Pendidikan Anak Usia Dini 
Universitas Dhyana Pura (UNDHIRA-BALI) 

E-mail : christianiendah@undhirabali.ac.id, suryaningsih@undhirabali.ac.id 
 

Pendidikan abad 21 menghadapi tantangan dalam memasuki era industri 4.0 yang mulai menyentuh dunia 
virtual. Pembelajaran harus bersesuaian dengan tuntutan sumber daya manusia yang perlukan sejak usia dini. 
Keterampilan 4C yang meliputi communicators, creators, critical thinkers, and collaborators diperlukan dalam membekali 
anak milenial menghadapi tantangan jaman, termasuk pembelajaran seni rupa. Pembelajaran seni rupa selalu ditunggu 
anak karena merupakan pelajaran yang seru dan menyenangkan. Anak bebas mengekspresikan semua gagasan, pikiran 
dan perasaannya menjadi suatu karya. Karakteristik unik anak dapat dikembangkan melalui kegiatan berkarya seni rupa. 
Keterampilan 4C dapat diintegrasikan dalam pembelajaran seni rupa melalui kegiatan dan metode yang tepat. Desain 
pembelajaran perlu dirancang agar semua keterampilan dapat dikembangkan.  
Kata kunci : Anak usia Dini, Keterampilan 4C, Pembelajaran seni rupa 
 
SSAPGPAUD-091 

UPAYA MENINGKATKAN KEMAMPUAN KOGNITIF ANAK USIA 5-6 TAHUN 
MELALUI PERMAINAN PENCAMPURAN WARNA DENGAN PERCOBAAN SAINS SEDERHANA DI TK ISLAM SILMI 2017 

SAMARINDA 
Kartika Fajriani, Heppy Liana. P  

Dosen Universitas Nahdlatul Ulama Kaltim  
 

Kemampuan kognitif diperlukan oleh anak dalam rangka mengembangkan pengetahuan tentang apa yang anak 
dengar, rasa, raba ataupun ia cium panca indera yang ia miliki.. Dalam pembelajaran kognitif khususnya pembelajaran 
sains masih banyak kendala yang terjadi di lapangan, salah satunya adalah kurangnya kreativitas guru dalam membuat 
media pembelajaran terutama dalam mengenalkan warna pada anak pada anak. Rumusan masalah dalam penelitian ini 
dapat di rumuskan sebagai berikut : Bagaimanakah meningkatkan kemampuan kognitif anak melalui kegiatan eksperimen 
pencampuran warna  di  Kelompok B TK Islam Silmi ? b) Apakah kegiatan mencampur warna dapat meningkatkan 
kemampuan kognitif anak Kelompok B TK Islam Silmi ? Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : untuk meningkatkan 
kemampuan kognitif anak melalui pencampuran warna dengan kegiatan percobaan sains sederhana di kelompok B TK 
Islam Silmi. Berdasarkan hasil observasi dan penelitian dilakukan dengan berpedoman pada beberapa aspek atau 
indikator yang meliputi: Anak mampu melakukan percobaan mencampur warna, anak mampu mencampur dengan 
kesesuaian warna, anak mampu menceritakan hasil percobaa sains sederhana. Setelah dilaksanakan penelitian yang 
berjalan selama dua siklus, terbukti bahwa ternyata ada perubahan setelah dilakukan tindakan atau setelah diterapkan 
metode yang sesuai saat bermain mencampur warna. Berikut ini adalah penjelasan peningkatan hasil belajar pada siklus 
I dan siklus II, pada siklus I dengan rata-rata nilai persentase ketuntasan rata-rata mencapai 50%, pada siklus II mengalami 
peningkatan dengan rata-rata nilai persentase ketuntasan mencapai 90%. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian 
ini adalah pencampuran warna dengan percobaa sains sederhana dapat meningkatkkan perkembangan kognitif di bidang 
sains pada nnak kelompok B TK Islam Silmi di Samarinda Utara.  
Kata Kunci : Kemampuan kognitif, mengenal warna, mencampur warna, percobaan sains sederhana. 
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SSAPGPAUD-092 
PENGUKURAN KEMAMPUAN GURU RAMAH ANAK DI PAUD: 

SEBUAH EXPERT JUDGEMENT INSTRUMEN SURVEY 
Prima Suci Rohmadheny  

PG PAUD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Ahmad Dahlan 
prima.rohmadheny@pgpaud.uad.ac.id 

 
Salah satu indikator kemampuan guru ramah anak di Satuan PAUD adalah kemampuan dalam merencanakan 

program holistik integratif tanpa diskriminasi. Kemampuan tersebut menjadi hal penting yang harus dimiliki oleh guru 
PAUD (TK/RA/BA) karena akan berdampak pada layanan pada peseta didik. Oleh sebab itu, diperlukan sebuah instrumen 
yang valid dan reliable untuk mengukur kemampuan guru ramah anak di PAUD. Dengan dimilikinya kemampuan guru 
ramah anak di Satuan PAUD diharapkan peserta didik memiliki potensi lebih untuk mencapai childreen wellbeing. Langkah 
kerja yang dilakukan dalam mengembangkan instrumen ini beberapa tahap yaitu: mengembangkan instrumen dri kisi-kisi 
yang telah dirancang, melakukan expert judgement, menghitung skor hasil expert judgement, dan memperbaiki butir item 
yang diberi catatan rekomendasi perbaikan oleh ahli. Hasil expert judgement diperoleh skor total 71 dengan rata-rata 
perolehan skor 3,55 pada skala 4 dan 3 buah butir item yang ditemukan catatan rekomendasi perbaikan dari ahli. Dengan 
demikian, setelah butir item yang diperbaiki sesuai rekomendasi ahli maka instrumen survey untuk mengukur 
kemampuan guru ramah anak di satuan PAUD telah valid dan reliabel sehingga dapat digunakan untuk mengumpulkan 
data. 
 
SSAPGPAUD-093 

OPTIMALISASI PEMBELAJARAN ANAK USIA DINI MELALUI PEMANFAATAN TEKNOLOGI 
 

Naili Rohmah, Ari Purnomo Endah Aflahani 
Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara 

naili@unisnu.ac.id 
ape.aflahani@unisnu.ac.id 

Pesatnya perkembangan teknologi sudah tidak bisa terelakkan dalam kehidupan manusia. Hampir semua ranah 
kehidupan manusia diiringi dengan teknologi, termasuk ranah pendidikan. Pendidikan memerlukan bantuan dari 
teknologi agar dapat memudahkan kegiatan pembelajaran. Pemanfaatan teknologi dengan tujuan memudahkan kegiatan 
pembelajaran dapat dilakukan di semua jenjang pendidikan, termasuk didalamnya adalah jenjang PAUD. Beberapa 
contoh produk teknologi yang berada dilingkungan rumah maupun sekolah antara lain: gawai (gadget), handphone, 
televisi, kulkas, dispenser, magic com, oven, mesin jahit, kompor gas, listrik, komputer, setrika, kipas angin, maupun AC. 
Adapun contoh produk teknologi yang berupa alat transportasi terdiri atas: sepeda, sepeda motor, mobil, truck, bus, 
kereta api, kapal laut, dan pesawat terbang.  Produk-produk teknologi yang ada sangat beragam. Keberagaman produk 
teknologi tersebut bisa dimanfaatkan sebagai upaya untuk pengembangan aspek moral, motorik, kognitif, bahasa, seni, 
maupun sosial pada anak usia dini.   
Kata Kunci: PAUD, Pembelajaran, Teknologi 
 

SSAPGPAUD-094 

PENGEMBANGAN MULTI KECERDASAN ANAK USIA DINI 
Arif Hakim 

Dosen Prodi PG PAUD Universitas Islam Bandung 
arifhakim.spsupi@gmail.com 

 
Fenomena di Indonesia sampai sekarang ini banyak sekali menganggap anak yang cerdas adalah anak yang 

memiliki nilai yang bagus dalam mata pelajaran science, matematika, dan sebagainya. Akan tetapi pandangan tersebut 
sekarang ini sudah mulai sedikit bergeser dengan adanya kajian yang dikembangkan oleh Howard Gardner, seorang 
Profesor dari Havard University, melalui teori multi kecerdasan yang belakangan ini banyak diikuti oleh psikologi dunia, 
hingga merambah ke dunia pendidikan dan dunia profesional di perusahaan-perusahaan besar. Khususnya pada 
pendidikan anak usia dini, maka multi kecerdasan pun dapat kita kembangkan di Taman Kanak-kanak. Hasil kajian 
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dibawah ini merupakan contoh pengembangan di Taman kanak-kanak yang dikaitkan dengan aspek multi kecerdasan. 
Pengembangan multi kecerdasan pada anak usia dini yang dikembangkan di Taman kanak-kanak sebenarnya sudah 
terakomodasi didalam pembelajaran yang sering dilakukan di sekolah, tetapi perbedaanya pada pengembangan multi 
kecerdasan yaitu langkah awal di fokuskan pada model aktifitas pembelajaran dahulu baru setelah itu dilakukan analisis 
terhadap aktifitas tersebut berkaitan dengan kecerdasan apa saja. 
Kata Kunci: Pengembangan, Multi Kecerdasan, Anak  
 

 
SSAPGPAUD-095 

PEMBELAJARAN KEWIRAUSAHAAN PADA ANAK USIA DINI 
Ruli Hafidah, Sekar Sholih Mulatsari, Muhammad Munif Syamsuddin 

Program Studi PG-PAUD, Universitas Sebelas Maret Surakarta 
ruli_hafidah@yahoo.com, sarisekar331@gmail.com, wandamunif@yahoo.com 

 
Pendidikan kewirausahaan hendaknya diberikan sejak dini, anak yang mendapatkan pendidikan kewirausahaan 

sejak dini mampu mengembangkan potensinya dengan lebih baik saat dewasa. Kewirausahaan pada anak usia dini 
diajarkan melalui pengembangan diri dan pengintegrasian nilai-nilai kewirausahaan dalam pembelajaran sehari-hari. 
Tujuan akhirnya adalah membentuk budaya wirausaha di lingkungan sekolah dan mempersiapkan anak-anak dalam 
mengahadapi tantangan ekonomi saat dewasa. Dengan demikian kewirausahaan akan menjadi karakter dan bukan 
sekedar alternatif saat seseorang tidak mendapatkan kesempatan kerja. Kewirausahaan dapat diajarkan pada anak usia 
dini dengan cara menghadirkan partisipasi aktif anak dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Selain mengkondiksikan 
kegiatan untuk mengembangkan kewirausahaan pada anak usai dini seperti  outbond, cooking class dan market day, guru 
juga harus memberikan motivasi dan teladan pada anak untuk mengembangkan karakter wirausaha dalam dirinya. 
Kata Kunci: Kewirausahaan, Pendidikan Kewirausahaan, Anak Usia Dini 
 
SSAPGPAUD-096 

BERMAIN PADA ANAK USIA DINI: “IMPLIKASINYA TERHADAP ASPEK PERKEMBANGAN” 
Drs.Tumewa Pangaribuan, M.Pd 
Pg-Paud Fkip Universitas Jambi 

Tujuan penulisan ini adalah mendiskripsikan hakikat bermain, tujuan bermain, manfaat bermain, serta 
implikasinya terhadap aspek-aspek perkembangan anak usia dini. Makalah ini merupakan hasil kajian konseptual 
menurut beberapa para ahli. Hasil kajian menyatakan bahwa bermain merupakan suatu kebutuhan bagi anak usia dini. 
Melalui bermain anak akan dapat bersosialisasi dengan teman-temannya, serta melalui bermain semua aspek 
perkembangan dapat dikembangkan. Oleh sebab itu diharapkan para Guru PAUD perlu merancang kegiatan bermain yang 
bervariasi untuk mengembangkan aspek-aspek perkembangan anak 
 

SSAPGPAUD-097 

DIMENSI KONSEPTUAL PENDIDIKAN KARAKTER MULTIKULTURAL ANAK USIA DINI 
Harun 

Pendidikan Anak Usia Dini, UNY 
harun@uny.ac.id 

 
Tujuan penelitian ini untuk mengonfirmasi dimensi, subdimensi, dan indikator pendidikan karakter multikultural 

anak usia dini. Responden berjumlah 430 anak usia dini yang tersebar di 24 Taman Kanak-kanak pada 7 Kecamatan di 4 
Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Analisis data menggunakan pendekatan confirmatory factor analyses dengan 
bantuan software Smart-PLS versi 3.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa empat dimensi konseptual pendidikan 
karakter terbukti secara empiric mengelompok ke dalam empat dimensi yang dihipotesiskan. Namun masing-masing 
dimensi dikoreksi subdimensi dan indikatornya berdasarkan kriteria score factor loading, reliabilitas alpha Cronbach, 
score rho-A, composite reliability >0.70, Average Variance Extracted (AVE) >0.50 dan akar kuradrat AVE lebih besar dari 
skor korelasi antar konstruk (Discriminant Validity). Jumlah indikator pendidikan karakter multikultural semula 53 menjadi 
29 indikator yang memenuhi kriteria dan tersebar pada empat dimensinya. 
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SSAPGPAUD-098 

FAKTOR-FAKTOR KESULITAN GURU DALAM MENANGANI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DI PAUD  
Hana Nur Aini, Dwi Hastuti 

PRODI PG-PAUD FKIP 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 

hanasenja185@gmail.com 
dwi.hastuti@pgpaud.uad.ac.id 

              
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam terkait faktor-faktor kesulitan guru dalam menangani anak 
berkebutuhan khusus dengan kondisi dua anak mengalami speech delay di kelas playgroup dan satu anak berbakat di 
kelas TK B di PAUD Terpadu Jabal Rahmah Yogyakarta. Metode penelitian yang digunakan penelitian ini adalah 
menggunakan jenis penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif karena peneliti bermaksud 
mendeskripsikan, menguraikan dan menggambarkan kesulitan yang dialami guru dalam menangani anak berkebutuhan 
khusus di PAUD Terpadu Jabal Rahmah Yogyakarta. Subjek yang dituju dalam penelitian adalah satu kepala sekolah dan 
dua guru kelas. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. 
Hasil Penlitian menunjukan faktor profesionalisme guru belum sepenuhnya menguasai kompetensi professional, 
sebagian besar guru belum memenuhi standar kualifikasi akademik yaitu menempuh tingkat pendidikan dengan ijazah 
yang relevan dengan ketentuan perundang-undangan sehingga mempengaruhi kompetensi professional sebagai guru. 
Faktor pengalaman guru menangani anak berkebutuhan khusus menunjukan guru mampu bersikap sebagai motivator 
dan luwes seperti, pendampingan pada dua anak dengan gangguan speech delay di kelas playgroup  yaitu pada saat 
kegiatan toilet traning dan makan bersama berlangsung, serta pendampingan yang dilakukan oleh guru kelas TK B pada 
anak berbakat pada saat kegiatan bermain. Faktor kondisi anak berkebutuhan khusus menunjukkan bahwa guru belum 
memahami secara mendalam jenis dan karakteristik anak berkebutuhan khusus. Faktor fasilitas menunjukkan sekolah 
belum menjalin kerja sama dengan guru pendamping khusus maupun terapis. Faktor pelatihan guru menunjukkan bahwa 
mayoritas guru belum pernah mengikuti pelatihan. Faktor karakteristik pembelajaran menunjukan bahwa sudah baik 
yaitu menggunakan metode bercerita dan bernyanyi, tetapi tidak ada kurikulum khusus bagi anak berkebutuhan khusus. 
Kata kunci: speech delay, anak berbakat, kesulitan guru 
 
SSAPGPAUD-099 

TEACHERS’ SUPPORT ON CHILD DIRECTED PLAY AND THE CONTRIBUTIONS TO CHILDREN’S DEVELOPMENT. 
Elise Muryanti1, Sri Hartati2 
1 Universitas Negeri Padang 

 elise@fip.unp.ac.id 
 

This paper discusses teachers support on children directed play and the benefits of the play to children’s 
development. Children’s directed play is the context of play engaged by children’s initiation. Children’s holistic 
development can be stimulated through children’s directed play. The importance of children’s directed play is often 
ignored by adults. Play is a primary approach of learning in Indonesia kindergartens stated in Indonesia early childhood 
education curriculum 2013. Given the importance of play for children’s holistic development, this paper will explore and 
analyze teachers’ support of children’s directed play and the contributions to children’s development. 

 
SSAPGPAUD-100 

PENINGKATAN KOMPETENSI SOSIO-EMOSIONAL ANAK USIA DINI MELALUI PERMAINAN TRADISONAL SUNDA 
HUHUIAN DAN PACIWIT-CIWIT LUTUNG 

Emma Rastini (Guru RA Cianjur) 
Erhamwilda ( PG-PAUD Tarbiyah& Keguruan Unisba) 

erhamhoernis@gmail.com 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penerapan permainan tradisional sunda terhadap 
peningkatan perkembangan sosio-emosional anak di RA. Sukataris Kabupaten Cianjur. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan kualitatif dengan motode penelitian eksperimen quasi  dengan menggunakan desain The One group Pre-test 
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and Post-test. Penelitian ini melibatkan 20 anak (seluruh anak yang ada di RA). Instrumen penilaian dikembangkan untuk 
menggambarkan kemampuan sosioemosional anak meliputi kemampuan: kooperatif, toleransi, empati, berbagi, percaya 
diri, dan kontrol diri. Uji validitas dan realiabilitas dilakukan pada intrumen. Permainan Huhuian dan Paciwit-ciwit lutung 
di lakukan pada permainan bebas setelah kegiatan inti sebanyak tiga kali. Hasil uji statistik dengan uji beda (t) 
menunjukkan terdapat perbedaan signifikan tingkat kemampuan sosio-emosional anak/peserta didik RA. Sukataris antara 
sebelum dan sesudah penerapan permainan. Hasil observasi secara kualitatif juga menunjukkan anak-anak yang 
mengalami masalah sosial seperti: menyendiri, tidak bisa berpisah dengan orang tua, tidak bisa berbagi, dan sering 
berkelahi menjadi lebih baik. 

 
SSAPGPAUD-101 

IMPLEMENTASI ALAT PERMAINAN EDUKATIF POP UP BOOK UNTUK MENINGKATKAN PENGETAHUAN ANAK  
TENTANG BUDAYA OSING DI TK NEGERI PEMBINA BANYUWANGI 

Dra. Khutobah, M.Pd. 
Luh Putu Indah Budyawati, S.Pd., M.Pd. 

Dosen Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini FKIP Universitas Jember 
indahbudyawati.fkip@unej.ac.id 

khutobahmohtarom.fkip@unej.ac.id  
 

Alat permainan edukatif (APE) yang diimplementasikan dalam penelitian ini berupa Pop Up Book dengan tema 
Budaya Osing. Kebudayaan merupakan salah satu aset kearifan lokal bangsa Indonesia yang patut untuk dilestarikan 
secara turun temurun sebagai identitas bangsa agar tidak punah di era globalisasi ini. Osing merupakan salah satu budaya 
lokal di Banyuwangi yang harus dikenalkan sejak dini. Tujuan dari penelitian ini adalah memberi pemecahan masalah pada 
peningkatan pengetahuan tentang budaya Osing pada anak kelompok A di TK Negeri Pembina Banyuwangi. Metode 
penelitian yang digunakan berupa Penelitian Tindakan (Action Research) yang dilakukan dalam bentuk siklus tindakan. 
Penelitian ini secara teoritik memiliki manfaat meningkatkan pengetahuan anak tentang budaya Osing sedangkan secara 
aplikatif hasil penelitian ini bisa dimanfaatkan dalam pendidikan anak khususnya dalam meningkatkan pengetahuan 
budaya Osing melalui implementasi APE Pop Up Book. Keberhasilan desiminasi hasil penelitian ini pada masyarakat luas 
akan menguatkan keilmuan pendidikan anak usia dini yang dikembangkan pada lingkup universitas, sehingga perguruan 
tinggi akan menjadi pusat penemuan solusi dari permasalahan yang ada di masyarakat. 

 
SSAPGPAUD-102 

Pelatihan Pembelajaran Bahasa Anak Usia Dini dalam Mengembangan Kompetensi Pendidik PAUD  
se-Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor 

Dr. Nurbiana Dhieni, M.Psi 
Dr. R Sihadi Darmo Wihardjo, M.Pd 

Universitas Negeri Jakarta 
 

Program pelatihan memiliki tujuan untuk membangun paradigma pendidik PAUD tentang kegiatan bahasa yang 
tepat untuk anak usia dini. Pendidik akan dibangun pemahamnya tentang konsep dan pengembangan kegiatan bahasa. 
Diharapkan pendidik PAUD menerapkannya dalam kegiatan belajar mengajar. Pengembangan kegiatan bahasa khususnya 
pada kegiatan membaca dan menulis sesuai dengan tahapan anak usia dini.  

Pengembangan pembelajaran bahasa yang akan diperkenalkan pada guru yaitu berupa pengembangan konsep 
Bahasa permulaan. Adapun konsep tersebut terdiri atas pengembangan kemampuan menyimak, mendengar, membaca 
dan menulis permulaan.   Seluruh konsep ini akan diperkenalkan kepada guru berbasis pada perkembangan anak. 

Metode yang digunakan dalam kegiatan program pelatihan ini adalah parsipatory learning, ceramah, tanya 
jawab, demonstrasi serta praktek langsung. Penyampaian materi dan praktek dilakukan dengan pendekatan yang bersifat 
edukatif yang lebih menekankan pada aspek pengembangan potensi guru. Guru akan melakukan beragam kegiatan 
praktek untuk mempertajam pemahaman dan diharapkan dapat diaplikasikan pada kegiatan pembelajaran bahasa di 
lembaga masing-masing.  

Program pelatihan ini merupakan salah satu program pengembangan pendidik PAUD agar mampu 
pengembangan pembelajaran bahasa pada anak usia dini di lembaga PAUD di Kabupaten Sukamakmur. Dengan demikian, 
program pelatihan lembaga PAUD untuk meningkatkan kualitas lembaga PAUD seutuhnya  dapat dilaksanakan.   
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SSAPGPAUD-103 
PEMANFAATAN PERMAINAN TEPUK DALAM MENGEMBANGKAN ASPEK FISIK MOTORIK PADA ANAK USIA DINI 

Moh Fauziddin 
Prodi PG-PAUD Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai 

 
Bermain merupa metode pembelajaran yang paling sesuai dengan pembelajaran pada anak usia dini. Permainan 

tepuk merupakan salah satu dari jenis bermain yang diterapkan di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Tujuan Pendidikan 
pada anak usia dini adalah mengembangkan 6 aspek perkembangannya yakni; aspek norma agama dan moral, aspek fisik 
motorik, aspek kogniti, aspek sosial emosional, aspek bahasa dan aspek seni. Penelitian ini bertujuan mengetahui 
pemanfaatan permainan tepuk dalam pada mengembangkan  aspek fisik motorik pada anak usia dini. Subjek penelitian 
ini adalah  anak kelompok B Taman Kanak-Kanak (TK) Flamboyan Mekar kecamatan Tapung Kabupaten Kampar sejumlah 
14 anak perempuan dan 8 anak lak-laki. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi, metode 
kuesioner, dan metode wawancara. Penelitian ini melibatkan Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia (IGTKI) 
Kecamatan Tapung untuk memperoleh masukan dalam pengembangan permainan tepuk agar memperoleh hasil yang 
maksimal. Dari data penelitian didapatkan bahwa dengan permainan tepuk dapat meningkatkan motorik halus anak usia 
dini. 
 
SSAPGPAUD-104 

BRAIN BASED LEARNING APPLICATION IN THE SCIENTIFIC APPROACH IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION  
Desni Yuniarni 

desni.yuniarni@fkip.untan.ac.id 
 

Pendekatan saintifik untuk pendidikan anak usia dini dirancang agar anak dapat memenuhi standar dalam 
kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilannya melalui tahapan-tahapannya yaitu tahapan mengamati, menanya, 
mengumpulkan  informasi atau mencoba, menalar atau mengasosiasi dan mengomunikasikan/net working dalam proses 
pembelajarannya. Pendekatan tersebut sejalan dengan tuntutan kurikulum 2013 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. 
Namun, pada kenyataannya pengaplikasian pendekatan tersebut dalam pembelajaran di PAUD tidaklah mudah, karena 
peserta didik harus dapat memenuhi standar kompetensi yang telah ditetapkan. Oleh karena itu dibutuhkan suatu metode 
pembelajaran yang dapat mengaplikasi pendekatan saintifik tersebut. Brain based learning adalah suatu metode 
pembelajaran yang dapat membuat anak senang dalam belajar karena prinsip dalam pembelajarannya dibuat sejalan 
dengan kinerja otak anak. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk menggambarkan bagaimana aplikasi brain based 
learning dalam pembelajaran yang menggunakan pendekatan saintifik untuk anak usia dini. Penelitian ini adalah 
penelitian kepustakaan. Aplikasi brain based learning dalam pembelajaran untuk anak usia dini, akan menciptakan 
lingkungan belajar yang menyenangkan, menciptakan situasi belajar yang aktif dan bermakna untuk anak dan menantang 
kemampuan berpikir anak, yang sejalan dengan pendekatan saintifik. Dengan demikian, tercapailah kompetensi yang 
harus dipenuhi oleh anak didik sesuai dengan kurikulum 2013.  
 
SSAPGPAUD-105 
KOMPETENSI GURU DALAM PEMBELAJARAN TARI  PENDIDIKAN SEBAGAI UPAYA STIMULASI KREATIVITAS ANAK USIA 

DINI 
Indah Juniasih, M.Pd 

Universitas Negeri Jakarta  
 

Kreativitas merupakan salah satu potensi anak yang perlu dikembangkan. Salah satu upaya mengembangkan 
kreativitas adalah dengan cara melakukan stimulasi dalam bentuk kegiatan seni. Secara khusus seni tari dapat dijadikan 
sebagai upaya stimulasi kreativitas bagi anak. Namun kegiatan seni tari yang sesuai dengan konsep dan tahap 
perkembangan anak usia dini adalah pembelajaran sen tari yang menggunakan pendekatan educational model. 
Pendekatan educational model tersebut mengutamakan proses kreatif dan imajinatif bagi anak, sehingga pembelajaran 
seni tari dengan pendekatan ini sering disebut sebagai tari pendidikan. Namun saat ini masih belum banyak guru memiliki 
kompetensi yang baik dalam mengajarkan pembelajaran tari pendidikan. Sementara keberhasilan pembelajaran tari 
pendidikan sangat ditentukan dari kompetensi guru dalam menguasi materi dan konsep pembelajaran yang akan 
diajarkan. 
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SSAPGPAUD-108 
‘KELAS INSPIRASI’ SEBAGAI JAWABAN ATAS KETIDAKPEDULIAN  ORANG TUA DALAM PAUD 

1.Ferdinandus Arifin Sulaiman, M.Pd 
Program Studi PG-PAUD STKIP St. Paulus, 

 ferdinandarifin81@gmail.com 
2. Maria Fatima Mardina Angkur, M.Pd  

Program Studi PG-PAUD STKIP St. Paulus 
mariafatimamardinaangkur@gmail.com    

  
‘Kelas Inspirasi’ sebagai Jawaban atas Ketidakpedulian Orang Tua dalam PAUD. Fenomena yang terjadi saat ini 

adalah kurang pekanya orang tua dalam pendidikan anak terutama ketika anak berada di lingkungan sekolah. Adanya 
dikotomi pemikiran tentang tanggungjawab antara pihak sekolah dan orang tua membuat batas yang cukup tinggi dalam 
memisahkan tanggungjawab terhadap anak.  Pendapat-pendapat seperti itulah yang kadang-kadang membuat kualitas 
perkembangan anak menjadi rendah. Padahal, sinergitas antara pihak sekolah dan pihak rumah menjadi kekuatan yang 
luar biasa dalam upaya membantu anak berkembangan dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan cara-cara tertentu yang 
bisa menguatkan sinergitas antara kedua pihak. Tujuannya adalah agar anak-anak betul-betul diperhatikan secara serius 
demi peningkatan kualitas diri mereka dan juga teraktualisasinya potensi-potensi dan bakat yang terdapat dalam diri anak. 
Salah satu cara yang bisa digunakan untuk melibatkan orang tua dalam pendidikan anak adalah program ‘kelas inspirasi’. 
Kelas inspirasi merupakan sebuah program parenting yang digagas oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 
Indonesia untuk melibatkan orang tua dalam pendidikan anak. Orang tua diundang ke sekolah atau pun masuk ke dalam 
kelas untuk memberikan atau berbagi kisah yang inspiratif. Orang tua yang memiliki  kisah inspirtatfi dari berbagai profesi 
bisa diundang dalam program ini. Poin yang penting untuk dikembangkan adalah karakter dari kisah-kisah inspiratif 
tersebut. Kelas inspirasi dipercaya bisa meningkatkan frekuensi keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak.   
 Kata kunci: Kelas Inspirasi, Orang Tua, Guru, PAUD 
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PENINGKATAN KOMPETENSI PENDIDIK PAUD DALAM MENYUSUN PROGRAM PEMBELAJARAN SENI MUSIK UNTUK 
ANAK USIA DINI 
Winda Gunarti, 

PG PAUD Universitas Negeri Jakarta 
winda_gunarti@yahoo.com 

 
Program peningkatan kompetensi pendidik PAUD ini bertujuan untuk memberikan wawasan pengetahuan dan 
keterampilan kepada pendidik PAUD tentang konten pembelajaran seni musik untuk anak usia dini dan penyusunan 
rancangan aktivitas pembelajaran seni musik untuk anak usia dini. Program peningkatan kompetensi pendidik PAUD ini 
akan dilaksanakan di Desa Wargajaya Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. Ada beberapa 
rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menemukan cara terbaik untuk menyusun program peningkatan pendidik PAUD 
di wilayah Kecamatan Sukamakmur ini, yaitu kegiatan diskusi terpumpun (FGD) untuk menjajaki kebutuhan para pendidik 
PAUD. Kemudian didiskusikan cara yang disepakati untuk meningkatkan kompetensi pendidik PAUD yaitu melalui 
kegiatan pelatihan. Melalui kegiatan pelatihan, pendidik bisa mendapatkan pengetahuan dan keterampilan baru yang 
akan meningkatkan kompetensi yang harus dimilikinya sebagai seorang pendidik. Kegiatan pelatihan ini juga akan diiringi 
dengan kegiatan workshop yang akan memberikan pengalaman bagi pendidik untuk mengimplementasikan pengetahuan 
dan keterampilan yang didapatkannya dari kegiatan tersebut. Idealnya, kegiatan pelatihan ini diikuti kegiatan tindak 
lanjut berupa kegiatan monitoring dan pendampingan penyusunan program pembelajaran melalui konten pembelajaran 
seni musik untuk anak usia dini serta pelaksanaan programnya dalam situasi pembelajaran bersama anak.  
Kata kunci : pelatihan, workshop, pendampingan. 
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ANALISIS PELAKSANAAN MODEL PEMBELAJARAN SENTRA DI TK KECAMATAN SUNGAI GELAM 

KABUPATEN MUARO JAMBI 

Hendra Sofyan, Novi Lestari, Nyimas Muazomi 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan model pembelajaran sentra di TK Kecamatan 
Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, serta mendeskripsikan pelaksanaan model pembelajaran sentra dalam 
hal persiapan, proses pembelajaran dan evaluasi. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif melalui pendekatan 
kuantitatif dan kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah seluruh guru sentra yang berada di Kecamatan 
Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi. Pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan tiga tehnik 
pengumpul data yaitu angket, observasi dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diolah secara 
keseluruhan, dihasilkan bahwa Analisis pelaksanaan model pembelajaran sentra di TK Kecamatan Sungai 
Gelam Kabupaten Muaro Jambi berada pada kualitas “Baik”. Terbukti dari hasil rata-rata bobot angket sebesar 
78% dan hasil rata-rata bobot observasi sebesar 76% serta di perkuat hasil wawancara dimana sebagain besar 
guru telah melaksanakan model pembelajaran sentra sesuai dengan tahapannya. Dari hasil analisis data 
tersebut berdasarkan indikator, dapat disimpulkan Analisis pelaksanaan model pembelajaran sentra dalam hal 
persiapan berada pada kualitas “Baik” dengan hasil angket 76% dan hasil observasi 76% serta hasil wawancara 
yang membuktikan sebagain besar guru telah melaksanakan tahap persiapan sesuai dengan prosedurnya, 
dalam hal proses pembelajaran berada pada kualitas “Baik” dengan hasil angket sebesar 80% dan hasil 
observasi sebesar 76% serta hasil wawancara yang juga membuktikan bahwa sebagain besar guru-guru telah 
melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan tahapan-tahapannya dan pada tahap evaluasi berada pada 
kualitas “Baik” dengan hasil angket 76% serta hasil observasi sebesar 74% serta diperkuat dengan hasil 
wawancara yang membuktikan bahwa sebagian besar guru-guru telah melaksankan proses evaluasi sesuai 
dengan prosedurnya. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memacu semangat para guru dan lembaga 
untuk dapat meningkatkan kualitas pelaksanakan model pembelajaran sentra yang lebih baik lagi kedepannya, 
agar dapat mengoptimalkan seluruh perkembangan anak sehingga dapat mencetak generasi bangsa yang 
berkualitas. 
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