
PROSES PEMBELAJARAN DI PAUD

Oleh:
Dr. Hj. Gunarti Dwi Lestari, M.Si., M.Pd.

Pelatihan Asesor LKP Peralihan PAUD



CURRICULUM VITAE

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
DOSEN

081233770700
TELEPON

gunartilestari@unesa.ac.id
EMAIL

Dr. Hj. Gunarti Dwi Lestari, M.Si., M.Pd

Semarang, 12 Juli 61
TEMPAT, TANGGAL LAHIR

PEMBINA UTAMA MUDA/ IV C
PANGKAT/ GOLONGAN

NAMA



APA PENDAPAT ANDA?

BERMAIN DENGAN MEDIA 

LEMBAR KERJA??



▪ PRINSIP-PRINSIP PEMBELAJARAN PAUD

OUTLINE

3▪ METODE PENGEMBANGAN KEGIATAN MAIN ANAK

▪ CARA BERMAIN ANAK USIA DINI

1

2

3

▪ JENIS-JENIS KEGIATAN MAIN ANAK4

▪ ALAT DAN BAHAN YANG DIGUNAKAN5



PRINSIP-PRINSIP PEMBELAJARAN PAUD
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Kegiatan untuk

meningkatkan

perkembangan

kognitif dan

bahasa melalui

interaksi aktif

dengan

lingkungan.

VIGOTSKY

Media untuk

meningkatkan

keterampilan

dan

kemampuan

tertentu pada

anak

PLATO, 

ARISTOTELES, 

FROEBEL
Kegiatan yang

dilakukan

berulang ulang

demi

kesenangan.

JEAN PIAGET

Kegiatan

mengungkapkan

pikiran dan

perasaan anak

HELMS DAN 

TURNER

2 4

APA ITU BERMAIN?



Bermain aktif bisa dilakukan di

dalam dan luar ruangan. Tactile

Play/bermain dengan tangan,

Functional play/Motorik kasar,

Constructive play/pembangunan,

bermain kreatif, simbolik play, dan

permainan dengan aturan .

Kegiatan bermain pasif sering

dilakukan di indoor dan tidak

melibatkan banyak gerakan

tubuh anak seperti video games,

internet

BERMAIN AKTIF
BERMAIN PASIF

JENIS-JENIS BERMAIN



PERMAINAN DENGAN ATURAN

KONSTRUKSI (PEMBANGUNAN)

BERMAIN PERAN (DRAMA)

FUNSIONAL (SENSOR MOTORI)

JENIS- JENIS BERMAIN



01

02

03

mereka belajar dari apa yang mereka lakukan

sendiri melalui: tindakan, hubungan, pertanyaan,

kesempatan dan pengulangan.

KEDUA

Anak-anak tidak belajar dengan duduk

mendengarkan guru yang menyampaikan

pengetahuan, melainkan harus aktif dan terlibat

PERTAMA

Mereka belajar ketika: berlari, bertanya,

bersenandung, berbicara, bersolek, melompat,

menangkap, memanjat, menjerit, membaca,

mendengarkan, melukis, melempar, menendang,

mengamati, menarik, membentuk, mencipta,

menyanyi, memukul, mendorong, dan banyak lagi

KETIGA
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BEBERAPA METODE UNTUK PENGEMBANGAN KEGIATAN MAIN ANAK

Metode mendongeng sangat disenangi

anak, karena cerita dapat mengajak

anak mengembangkan imajinasi

sebagai bagian dari kemampuan

bermain.

2. Gerak dan lagu

Gerak dan lagu adalah sarana

yang menyenangkan bagi anak-

anak untuk olahraga atau

bersenam.

3. Bercerita/ Mendongeng

Lagu dan kegiatan bernyanyi dapat

membangkitkan motivasi anak,

menumbuhkan kesenangan,

mengajarkan keterampilan tertentu,

serata menjadi media bermain

1. Bernyanyi



MENGENALKAN KONSEP MATEMATIKA
DENGAN BERNYANYI DAN BERTEPUK TANGAN

BANGUN PAGI

Guru dan orang tua dapat mengajak anak untuk bernyanyi

dan bertepuk tangan. Kegiatan ini sangat mudah karena

mampu dilakukan tanpa menyiapkan alat dan bahan

tertentu. Sebagai contoh anak dikenalkan lagu :

Satu dua tiga empat

Lima enam tujuh delapan

Siapa rajin ke sekolah

Cari ilmu sampai dapat

Sungguh senang, amat senang

Bangun pagi-pagi sungguh senang

* Lagu ini mengenalkan konsep urutan 1 sampai 8
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1. BERMAIN MATEMATIKA

Kegiatan yang dirancang untuk

mengenalkan konsep-konsep

matematika permulaan dengan cara

bermain

KALAU KAU SUKA HATI (MODIFIKASI)

Kalau kau suka hati tepuk satu (prok) 

Kalau kau suka hati tepuk dua (prok prok)  K

alau kau suka hati mari kita lakukan

Kalau kau suka hati tepuk tiga (prok prok prok)

* Lagu ini mengenalkan konsep berhitung (angkanya  bisa 

disesuaikan dengan kemampuan anak)

MENGENALKAN KONSEP MATEMATIKA DENGAN 
BERNYANYI DAN BERTEPUK TANGAN



KONSEP MATEMATIKA PERMULAAN ANAK USIA DINI

Mencocokkan Mengelompokkan/ Klasifikasi Seriasi/Urutan

PolaGeometri

Bentuk-bentuk, 

Konsep atas bawah, 

konsep luar dalam



KONSEP MATEMATIKA PERMULAAN ANAK USIA DINI

MENCOCOKKAN
MENGELOMPOKKAN/

KLASIFIKASI

SERIASI/URUTAN

POLA
GEOMETRI

BENTUK-BENTUK, KONSEP ATAS BAWAH, KONSEP LUAR DALAM



KONSEP MATEMATIKA PERMULAAN ANAK USIA DINI

BILANGAN

KONSEP LEBIH

KURANG

KONSEP 

MENGHITUNG

KONSEP URUTAN

GRAFIK UKURAN



2. BERMAIN BAHASA

Bahasa berfungsi untuk alat

berkomunikasi. Dalam berkomunikasi

diperlukan kemampuan untuk memahami

pesan yang disampaikan baik dalam

bentuk lisan maupun tertulis.

MENYIMAK

BERBICARA
MEMBACA

MENULIS

• Berkembang sejak anak lahir, ketika anak

mulai berinteraksi dengan benda dan

orang disekitarnya.

• Perkembangan literasi saling

berkesinambungan satu dengan lainya .



DUKUNGAN DALAM PERKEMBANGAN BAHASA ANAK

MEMBACA LANTANG MELIBATKAN ANAK 

DALAM BERCERITA

MENYEDIAKAN KEGIATAN KEAKSARAAN



3. BERMAIN SAINS

Pembelajaran sains melatih

kemampuan anak untuk mengenal

berbagai gejala benda dan gejala

peristiwa. Anak dilatih untuk melihat,

meraba, membau, merasakan,

mendengar dan mengecap. Anak

memperoleh pengetahuan baru

RUANG LINGKUP SAINS PADA ANAK

SAINS FISIK Anak diajak untuk mengenal wujud fisik

dari benda. Melalui ekplorasi, anak

belajar mengenai ciri-ciri benda, cara

benda bergerak, perubahan pada

benda, berat, bentuk, ukuran, warna, dan

temperatur. serta mengeksplorasi

bagaimana benda-benda bergerak dan

berubah, misalnya :

• Membuat susu

• Es mencair

• Bola menggelinding

• Mengenal macam dan berbagai

bentuk buah-buahan

RUANG LINGKUP SAINS PADA ANAK



3. BERMAIN SAINS

RUANG LINGKUP SAINS 

PADA ANAK

SAINS MAHLUK HIDUP

• Anak mengeksplorasi tentang

makhluk hidup seperti manusia,

hewan dan tanaman.

• Anak akan belajar tentang ciri-ciri,

siklus hidup dan tempat hidup

mahluk hidup, misalnya :

− perubahan dari kacang hijau

menjadi toge

− Akuarium adalah salah satu

tempat untuk ikan dan mahluk

hidup lainnya untuk tumbuh



3. BERMAIN SAINS

RUANG LINGKUP SAINS 

PADA ANAK
SAINS BUMI DAN LINGKUNGAN 

Meliputi topik alam semesta., namun untuk anak usia

dini, lebih menekankan pada lingkungan alam sekitar

yang dapat dialami langsung oleh anak.

Anak belajar tentang sebab akibat, bahwa semua itu

penting dan mereka mulai menghargai bahwa

manusia dapat mempengaruhi saling ketergantungan

ini baik secara positif maupun negatif, misalnya:

• Proses terjadinya hujan

• Membuang sampah sembarangan dapat

mengakibatkan banjir



CONTOH-CONTOH KEGIATAN BERMAIN SAINS PADA ANAK

AKU BISA MELAYANG

Bagaimana proses percobaan sains ini?

Air garam memiliki massa jenis yang lebih besar dari air, semakin tinggi

massa jenis cairan maka akan semakin mudah suatu benda mengapung

diatasnya. Maka makin banyak garam yang dimasukkan kedalam air,

telur akan lebih mengapung ke atas.

BAHAN : air, telur, gelas, garam dapur

CARA KERJA :

• Tuangkan air ke dalam gelas

• Masukkan telur ke dalam gelas tersebut

• Minta anak mengamati apa yang terjadi (telur tenggelam

sepenuhnya)

• Keluarkan telur dari gelas

• Masukkan beberapa sendok garam,



CONTOH-CONTOH KEGIATAN BERMAIN SAINS PADA ANAK

SUSU PELANGI

Bagaimana proses percobaan sains ini?

• Percobaan susu pelangi adalah percobaan

yang mencampurkan susu dengan pewarna

makanan. Pewarna awalnya akan nampak

diam dan tidak bercampur dengan susu.

Larutan susu dan pewarna tidak dapat campur

karena pewarna makanan tidak larut lemak

sedangkan susu mengandung lemak.

Kemudian pewarna akan bergerak setelah

adanya senyawa dalam sabun cuci piring yang

mengikat molekul lemak susu.

• Ikatan ini akan mendorong air dan pewarna

dari campuran, sehingga pewarna dan air

dalam susu akan bergerak dan bercampur

menghasilkan warna warni seperti pelangi.

Cara kerja :

• Tuang susu cair sekitar 5 sendok

makan ke dalam mangkuk

• Teteskan pewarna makanan

• Oleskan sabun cuci piring pada 

ujung cotton bud

• Celupkan cotton bud tersebut

pada susu

• dan lihat pendar warnanya yang 

menjalar ke pinggiran susu

• Bahan :

• susu cair putih

• sabun cuci piring/ sabun pencuci botol

bayi

• Pewarna makanan (sedikitnya 2 warna)

• piring/ mangkuk

• cotton bud



BAHAN :

Air

Gelas Plastik

Pewarna makanan

Tissu

CARA KERJA :

Siapkan gelas sebanyak 3 buah, isi gelas dengan air + ½ gelas,

masukkan 2-3 tetes pewarna kedalam gelas yang telah berisi air,

setiap gelas di isi warna yang berbeda

lipat tissu memanjang lalu masukkan tissu kedalam susunan gelas

tersebut

ajak anak mengamati apa yang akan terjadi (air merambat melalui

tisu )

RAMBATAN WARNA

Bagaimana proses percobaan sains ini ?

Air merambat dikertas tissue melalui proses

yang disebut aksi kapilarisasi. Kertas tissue

terbuat dari serat sehingga air dapat berpindah

di sela-sela serat kertas. Celah di tissue

bertindak seperti tabung kapiler dan menarik air

keatas. Itu sebabnya air dapat naik dari akar

tanaman menuju ke daun-daun di atas pohon.

Air dapat naikke atas melawan gaya tarik bumi

karena ada dorongan antara air dengan serat

dari kertas tisu tersebut.



4. BERMAIN MUSIK DAN GERAK

Bermain musik dan gerak

merupakan sarana bagi anak

untuk mengekspresikan ide,

imajinasi, perasaan dan emosi

mereka.

CONTOH-CONTOH 

KEGIATAN MUSIK DAN 

GERAK PADA ANAK

Bermain Musik seperti grup band

• Berikan anak-anak bahan untuk membuat alat musik atau

benda-benda yang dapat mengeluarkan bunyi (kertas, alat

rumah tangga, alat tulis, dll).

• Bunyikan alat-alat tersebut bersama anak dan ikutlah

bernyanyi bersama anak

• Guru/orang tua/anak juga dapat berperan seperti pemimpin

orkestra (dirigen)

• Eksplorasi bunyi dapat dipimpin oleh dirigent. Dirigent

memberi aba-aba siapa dan main apa/ bagaimana

• Buatlah iringan lagu dari semua sumber bunyi yang telah

dimainkan. Misalnya anak yang bernyanyi lalu guru/orang

tua yang mengiringi atau sebaliknya



5. SENI KRIYA

kegiatan menghasilkan karya

seni menggunakan tangan

melalui beragam media-media

seni.

• “kriya” diambil dari kata “Krya” yang

merupakan bahasa Sansekerta

yang berarti mengerjakan.

• Kerajinan tangan manusia

• Pada dasarnya seni dekat dengan

kehidupan sehari-hari



CONTOH SENI KRIYA PADA 
ANAK USIA DINI



CONTOH-CONTOH KEGIATAN SENI KRIYA PADA ANAK

Berkarya membuat patung dari material

lepasan/bahan rumah tangga.

Alat dan bahan yang dapat disediakan guru

/orang tua :

Batu-batuan alam

Biji pinus

Roll tisue

Kardus Bekas

Tusuk Sate / Tusuk Gigi

Ranting, dll

Pada kegiatan ini, anak-anak dapat diminta untuk

membuat patung 3D menggunakan benda-benda/

material lepasan yang dapat ditemukan di rumah.



MEMBERI BANYAK PENGALAMAN SENSORI



COOKING ART/SENI DALAM KEGIATAN MEMASAK



WAKTU, RUANG, DAN BAHAN-BAHAN UNTUK MEMBUAT KARYA SENI
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ALAT PERMAINAN EDUKATIF

Alat permainan edukatif adalah

segala sesuatu yang dapat

digunakan sebagai sarana atau

peralatan untuk bermain yang

mengandung nilai edukatif

(pendidikan) dan dapat

mengembangkan seluruh

kemampuan anak.



KATEGORI APE

• Mengenal konsep dasar

• Melatih problem solving

• Merangsang kreatifitas

• Melatih ketelitian dan 

ketekunan

• Multifungsi



BARANG BEKAS DAN BAHAN ALAM BISA MENJADI APE

• kardus, koran, bungkus makanan, galon, botol plastik, kaos

kaki, kain perca, majalah bekas, tutup botol, sterofoam, tutup

galon, dll.

• Biji-bijian.

• Batu-batuan.

• Bambu.

• Pelepah dan bunga pisang.

• Bermacam-macam daun.

• Serabut dan tempurung kelapa.

• Jerami padi.

• Lidi dan daun kelapa.

• Mendong, bahan untuk tikar.

• Jagung jali-jali (hati-hati, sebaiknya tidak diberikan untuk anak

tiga tahun dan perlu pengawasan guru).

• Bahan mainan yang terbuat dari tanah liat dan sebagainya.

• Air, Pasir, tanah

• Hasil pepohonan, Tanaman

• Hasil yang dikumpulkan dari tempat-tempat seperti pantai,

daerah pegunungan, tambang dan sebagainya.



LOOSE PARTS

APE di sekitar anak yang berupa

bahan-bahan yang terbuka, dapat

terpisah, dapat disatukan kembali,

dibawa, digabungkan, dijajar,

dipindahkan, dan digunakan sendiri

ataupun digabungkan dengan bahan-

bahan lain. Dapat berupa benda

alam dan sintetis (buatan manusia).



PENATAAN LINGKUNGAN MAIN

Kelas perlu ditata dan diatur sehingga

membuat anak tertarik untuk bermain.

Apabila kelas padat dan berisik, anak

cenderung berperilaku agresif karena

terbatasnya ruang gerak.

PENATAAN 

LINGKUNGAN MAIN



CARA MENATA LINGKUNGAN MAIN

• mengandung 3 jenis main, yaitu main 

sensorimotor, main peran dan main 

pembangunan.

• mudah dijangkau anak.

• dapat digunakan bermain dalam

kelompok (antara 2-6 anak).

• alat dan bahan main cukup untuk

sejumlah anak.

• jarak antar tempat main memungkinkan

anak bergerak.





BADAN AKREDITASI NASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Komplek  Direktorat Jenderal Dikdasmen Kemdikbud

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

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

@banpauddanpnf

info@banpaudpnf.or.id

0812-9276-5586

TERIMA KASIH


