


BERMAIN DAN 
PERKEMBANGAN ANAK



HAKIKAT BERMAIN
Bermain identik bagi dunia anak, karena bermain
adalah hidup dan hidup adalah permainan

Bermain merupakan kebutuhan anak usia dini

Oleh Piaget Bermain adalah suatu kegiatan yang
dilakukan berulang dan menimbulkan kesenangan atau
kepuasan seseorang.

Oleh Parten dengan bermain sebagai sarana sosialisasi
yang memungkinkan anak untuk bereksplorasi,
menemukan, mengekspresikan perasaanm berkreasi, dan
belajara dengan cara menyenangkan



KARAKTERISTIK BERMAIN ANAK

Bermain muncul dalam diri anak

Bermain bebas dari aturan yang 
mengikat, kegiatan untuk dinikmati,

Bermain dengan aktivitas nyata

Bermain difokuskan pada proses

Bermain didominasi pemain yang 
aktiv



JENIS BERMAIN BERDASAR KEMAMPUAN ANAK
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1 PERMANAN EKSPLORATORIS

•Permainan dengan eksplorasi menemukan hal yang baru

•Eksplorasi merangsang rasa ingin tahu

•Eksplorasi mengembangkan keterampilan

•Eksplorasi mendorong keterampilan yang baru

KARAKTERISTIK

MEMILIH PERMAINAN

•Libatkan anak dalam permainan yang berkaitan dengan kehidupan sehari 
hari

•Gunakan lingkungan sekitar untuk di eksplorasi

•Letakkan permianan pada lokasi yang menarik untuk dijelajahi dan 
bervariasi



•Aku namaku?

oIsi kantong dengan beragam benda (biji padi, kelereng, pasir, serbuk kayu,)

o Bedakan Warna kantong

oTaruh kantong di tempat dengan ketinggian berbeda dan diacak tempatnya 

CONTOH PERMAINAN

•Aku sang penjelajah?

oPerintahkan anak untuk keliling-lingkungan sekolah

oSediakan benda yang baru bagi anak

oBeri kesempatan anak untuk interaksi (memegang, melihat, tanya nama 
benda, fungsi benda, dll



2 PERMANAN ENERGETIK

•Permainan membantu anak untuk mengendalikan tubuhnya

•Permainan untuk mengkoordinasikan setiap bagian 
berbeda pada tubuhnya

KARAKTERISTIK

CONTOH PERMAINAN

•Memanjat

•Melompat dua kaki

•Bermain Bola

•Berdiri satu kaki



3 PERMAINAN KETERAMPILAN

•Membantu anak untuk jadi pembangun

•Dapat mengarah kepada kebergunaan dan kemandirian

•Mengembangkan keterampilan baru

•Belajar memegang bahan langsung

KARAKTERISTIK

TAHAPAN PERMAINAN

•MEMEGANG LANGSUNG

•Yaitu mengajak anak untuk memegang objek langsung

•TANGAN YANG PINTAR

•Yaitu keterampilan tangan dalam mengolah atau desain bahan



•Bermain keterampilan dengan 
Playdough

• Membentuk bangunan dengan 
geometri

•Meronce dengan ragam bahan 

• Bernyanyi dan menari

CONTOH PERMAINAN



4 PERMAINAN SOSIAL

•Membantu anak belajar dengan orang lain

•Dapat mengembangkan komunikasi

•Mengembangkan keterampilan sosialisasi

•Membantu persahabatan

KARAKTERISTIK

PILIHAN PERMAINAN

•Bermain denganku

•Kita Berdua

•Bergiliran



•BERMAIN DENGANKU

• Bermain dengan oranglain (guru, pedagang, profesi)

URAIAN ALUR PERMAINAN

•KITA BERDUA

•libatkan mereka bergaul dengan beragam profesi

• Fasilitasi mereka untuk tanya jawab atau bermain dengan alat yang ada 
disekelilingnya

• BERGILIRAN

• Kegiatan bermain yang ada aturan bergantian

• Main ular tangga, bowling, dll



5 PERMAINAN IMAJINATIF

•Membantu kemampuan berpikir dan bahasa

•Dapat memahami orang lain

•Mengembangkan kreativitasnya

•Membantu kenali diri sendiri

KARAKTERISTIK

PILIHAN PERMAINAN

•Mari Berpura-pura

•Bercerita



6 PERMAINAN TEKA TEKI

•Membantu anak menemukan srategi pemecahan masalah

•Dapat mengembangkan keterampilan berbasisi solusi

•Mendorong rasa ingin tahu

•Membantu persahabatan

KARAKTERISTIK

PILIHAN PERMAINAN

•Susun Puzzel

•Temukan jalan keluar/ labirin

•Serupa tapi tak sama (cari perbedaan, kelompokkan jenis 
tranportasi, dll)



TUGAS KELOMPOK
1 FILOSOF PENDIDIKAN

• Abad 18 dan 19

 Nama dan biodata sederhana

 Konsep pemikirannya

 Implementasi dalam PAUD

Filosof Pendidikan Anak Usia Dini abad 18:

1. Martin luther

2. John Amos Comenius

3. Jhon lock

4. Jean Jacques Rousseau

5. Johann Heinrick Pestalozzi

Filosof Pendidikan Anak Usia Dini abad 19:

1. Federich Wilhelm Froebel



TUGAS KELOMPOK
2 FILOSOF PENDIDIKAN

• Abad 20 dan Islam

 Nama dan biodata sederhana

 Konsep pemikirannya

 Implementasi dalam PAUD

Filosof Pendidikan Anak Usia 

Dini abad 20:

1. Maria Montessori

2. John Dewey

3. JeanPiaget

4. Ki Hajar Dewantara

Filosof Pendidikan Anak Usia 

Dini dari dunia ISLAM:

1. Ibn Qayyim Al-Jauziyyah

2. bdullah Nasih Ulwan

3. AHasyim Ashari

4. Ahmad Dahlan



TUGAS KELOMPOK

• Definisi

• Ragam kecerdasan jamak

• Karakteristik kecerdasan jamak

• Strategi pengembangan kecerdasan jamak

•Hasil akhir/ Profesi dari masing-masing kecerdasan jamak

3. KECERDASAN JAMAK

4 Anak Berkebutuhan Khusus

• Hakikat anak ABK

• Siapa anak ABK

• Pendidikan Inklusi

• Layanan Pendidikan inkusi 



TUGAS KELOMPOK

• Istilah Kurikulum AUD

• Batasan Kurikulum AUD

• Tujuan Pengembangan Kurikulum

• Pendekatan dalam pengembangan kurikulum AUD

5. KURIKULUM AUD





MARTIN LUTHER

Dilahirkan pada 10 November 1483 

Dari keluarga petani di Eisleben, 
Thuringen, Jerman

Ayahnya bernama Hans Luther 

ibunya bernama Margaretta.

Keluarga Luther adalah keluarga
yang saleh



KONSEP PEMIKIRAN
•Pentingnya sekolah untuk Pendidikan
Anak Usia Dini.

•Perlunya mendirikan sekolah untuk
mengajar anak membaca, karena itu
penting bagi anak

•Mengajarkan agama bagi anak

•Keluarga institusi penting dalam
pendidikan



JOHN AMOS COMENIUS

• Lahir di Moravia, Ceko, Belanda

• Lahir 28 Maret 1592 

• Meninggal di Amsterdam, 15 

November 1670 pada umur 78 

tahun) 

• Seorang guru, ilmuwan pendidik dan

penulis Ceko



PEMIKIRAN
Pendidikan harus mengikuti
perkembangan alam anak
(kematangan)

Kesempatan pada anak untuk
menggunakan seluruh inderanya. 

Pembelajaran berbasis
pengalaman

penggunaan buku yang ada
ilustrasinya akan sangat membantu
mengembangkan kemampuan anak.



JOHN LOCKE John Locke adalah seorang filsuf

lahir di Wrington, Somerset, Inggris
tanggal 28 Agustus 1632

tokoh utama dari 
pendekatan empirisme

Empirisme menurut Wikipedia Adalah
suatu aliran dalam filsafat yang 
menyatakan bahwa semua
pengetahuan berasal dari pengalaman
manusia.

http://id.wikipedia.org/wiki/Empirisme


PEMIKIRAN
“Tabula Rasa” bahwa anak sebagai 
kertas putih yang polos

Tergantung lingkungan yang akan
mengisi baik/buruk

Anak hidup di dalam lingkungannya 
sebagai proses pendidikan

Belajar melalui pengalaman
lingkungan



JEAN JACQUES ROUSSEAU

lahir 28 Juni 1712 di Jenewa, Swiss

seorang filsuf Jenewa, penulis, dan komposer abad
ke-18. 

Filsafat politiknya mempengaruhi Revolusi Perancis
serta pengembangan keseluruhan pemikiran politik, 
sosiologis, dan pendidikan modern

Rousseau meyakini agar orang dewasa tidak
memberikan batasan-batasan pada anak, karena
pengaruh batasan tersebut sangat besar, yaitu
menghambat perkembangan anak. 



PEMIKIRANNYA pembelajaran menggunakan pendekatan
alam naturalistik. 

membiarkan anak tumbuh tanpa intervensi

dengan cara tidak membandingkan anak
satu sama lain 

memberikan kebebasan anak untuk
mengeksplorasi

Kesiapan anak merupakan faktor penting
dalam proses pembelajaran.



JOHANN HEINRICK PESTALOZZI

lahir di Zurich, Switzerland 
pada tanggal 12 Januari 1746

Pestalozzi mulai mengenyam
pendidikan formal pada umur
sembilan tahun

Dia belajar di Universitas 
Zurich



PEMIKIRAN
Pendidikan didasarkan pada pengaruh
“objek pembelajaran” LANGSUNG

Menekankan pada pengamatan alam. 
Semua pengetahuan pada dasarnya
bersumber dari pengamatan yang akan
menimbulkan pengertian. 

Menumbuhkan keaktifan jiwa raga anak. 

Pembelajaran setingkat demi setingkat
atau bertahap. 



FEDERICH WILHELM FROEBEL

•penggagas taman kanak-kanak atau
kindergarten- chidren’s gardens dan beliau
dikenali sebagai father of kindergarten

•lahir pada tahun 1782 di Oberweiszbach
(Jerman)

•Pendidikan Prasekolah yang beliau membuat
konsep tentang kotak kubus (gifts), 
permainan-permainan, lagu-lagu, cerita, 
kerajinan tangan, sebagai sarana belajar
bagi anak-anak prasekolah



PEMIKIRANNYA
Anak didik harus didorong untuk aktif sehingga dapat
melakukan berbagai kegiatan (pekerjaan) yang 
produktif. 

Prinsip kedua adalah kebebasan atau suasana
merdeka. 

Otoaktivitas anak akan tumbuh dan berkembang jika
pada anak diberikan kesempatan dalam suasana bebas
sehingga anak mampu berkembang sesuai potensinya
masing-masing. 

Melalui suasana bebas atau merdeka, anak akan
memperoleh kesempatan mengembangkan daya fantasi
atau daya khayalnya, terutama daya cipta untuk
membentuk sesuatu dengan kekuatan fantasi anak. 

pengamatan dan peragaan dengan seluruh indra anak. 





MARIA MONTESSORI

seorang dokter wanita Italia 
pertama. 

Montessori lahir di Chiaravalle, 
sebuah propinsi kecil di Ancona, 
Italia, pada tahun 1870. 

Reputasinya di bidang pendidikan
anak dimulai setelah Montessori lulus 
dari sekolah kedokteran



PEMIKIRANNYA

Menghargai anak

Absorbent Mind ( pemikiran 
yang cepat menyerap)

Sensitive Periods (masa 
peka)

Lingkungan yang disiapkan.



JOHN DEWEY

Lahir 1859-1952)

Dewey terkenal karena pendangan filsafat
pendidikan

Memulai eksperimennya di Universitas
Chicago

Ia mulai mengkritik tentang sistem
pendidikan tradisional yang bersifat
determinasi. 



PEMIKIRANNYA

menekankan pentingnya kebebasan akademik dalam
lingkungan pendidikan. 

mengembangkan prinsip demokrasi di sekolah yang 
bertumpuh pada interaksi dan kerja sama, 

berpikir kreatif menemukan solusi atas problem yang 
dihadapi bersama, 

sekolah demokratis (Untuk aktif berpartisipasi dalam
pengambilan keputusan, merancang kegiatan dan
melaksanakan)



JEAN PIAGET

Pendewasaaan/kematangan, merupakan pengembanagn dari
susunan syaraf.

b. Pengalaman fisis, anak harus mempunyai pengalaman
dengan benda-benda dan stimulus-stimulusdalam lingkungan
tempat ia beraksi terhadap benda-benda itu.

c. Interaksi social, adalah pertukaran ide antara individu
dengan individu

d. Keseimbangan, adalah suatu system pengaturan sendiri yang 
bekerja untuk menyelesaikan peranan pendewasaan, 
penglaman fisis, dan interksi social.



KI HAJAR DEWANTARA

Nama : Ki Hadjar Dewantara

Lahir : 2 Mei 1889, Kota Yogyakarta, Indonesia

Meninggal : 28 April 1959, Kota Yogyakarta, Indonesia

Makam : Taman Wijaya Brata

Pendidikan : School tot Opleiding van Indische Artsen

Warga Negara : Indonesia

Zodiac : Taurus

Agama : Islam



PEMIKIRANNYA

Keluarga sebagai salah satu dari trisentra pendidikan

melibatkan orangtua secara aktif dalam proses 
pendidikan di sekolah

rogram-program yang mendukung orangtua
mendapatkan panduan dan bimbingan dalam mengawal
proses pendidikan dan tumbuh kembang anaknya

Ing ngarso sung tuladha ing madya mangun karsa tut wuri
handayani





tingkat kemampuan umum 

dan/atau kemampuan 

spesifik di atas rata-rata

tingkat komitmen tugas 

yang tinggi (motivasi),

tingkat kreativitas yang 

tinggi.

TES
NON TES/ studi 

kasus

penyaringan atau

“screening” tes 

kelompok

seleksi atau

identifikasi dengan

tes individual

IDENTIFIKASI KECERDASAN

Tes dulu

Dibuatkan 

deskripsi



3 UNSUR CERDAS

tingkat kemampuan umum 

dan/atau kemampuan 

spesifik di atas rata-rata

tingkat komitmen tugas 

yang tinggi (motivasi),

tingkat kreativitas yang 

tinggi.

MULTIPLE INTELEGENSI

Kecerdasan jamak

1. Kecerdasan linguistik (cerdas bahasa)

2. Logika/ matematika (cerdas angka)

3. Spasial (cerdas ruang dan gambar)

4. Kinestetik (cerdas oalh tubuh dan 

jasmani)

5. Eksistensial (cerdas spiritual)

6. Musikal (cerdas musik)

7. Interpersonal (cerdas bergaul)

8. Intrapersonal (cerdas diri)

9. Naturalis (cerdas alam )



KECERDASAN 

BAHASA

KARAKTERISTIK

CARA BELAJARHASIL AKHIR

DEFINISI

TOKOH



Bahasa merupakan media seseorang dalam 
menyampaikan maksud keinginan kepada 
lawan bicara.

Bahasa adalah rangkaian kata dan kalimat 
yang tersusun rapi dan memiliki makna

Jadi kecerdasan bahasa adalah 
kemampuan berpikir dalam bentuk kata-
kata menggunakan bahasa untuk 
mengekspresikan dan menghargai makna 
yang kompleks



KARAKTERISTIK

Menyimak secara efektif, memahami, menguraikan, 
menafsirkan, dan mengingat apa yang akan diucapkan

Membaca secara efektif, memahami, meringkas, 
menafsirkan atau menerangkan, dan mengingat apa 
yang telah di baca

Berbicara secara efektif kepada para pendengar, 
berbagai tujuan dan mengetahui cara berbicara 
sederhana fasih, persuasif, atau bergairah pada waktu 
yang tepat

Memperlihatkan kemampuan menguasai bahasa 
lainnya



STRATEGI MENGAJAR

Membaca

Menulis informasi

Menulis naskah

Wawancara

Presentasi

Mendongeng

Bercerita

Debat

Membuat puisi

• Membuat cerpen

• Membuat buletin

• Tanya jawab

• Tebak aksara

• Tebak kata

• Aksara bermakna

• Permainan kosakata

• Pantun

• Melaporkan peristiwa



KONDISI AKHIRCerpenis

Sastrawan

Pembaca puisi 

Penulis buku

Penulis skenario

Penulis naskah

Drama

Wartawan

editor

• Orator

• Guru/ dosen

• Pengacara

• Penceramah

• Pembaca cerita

• Pelawak

• Pendongeng

• presenter



TOKOHNYAAndrea hirata (novelis)

Salman aristo (penulis skenario)
JK Rowling (novelis non fiksi)

WS rendra (pembaca puisi)

Hernowo (penulis buku)

Efendi ghozali (dosen/ pengamat ilmu politik)

Adnan buyung nasution (pengacara)

Tantowi zahya (presenter)

Zainudin MZ (penceramah)



KECERDASAN 

LOGIK 

MATEMATIK

KARAKTERISTIK

CARA BELAJARHASIL AKHIR

DEFINISI

TOKOH



DEFINISI KECERDASAN LOGIK MATEMATIK

Kemampuan menggunakan angka dengan
baik dan melakukan penalaran yang benar.

Kecerdasan yang lebih banyak melibatkan
angka, matematika, dan pola sebab akibat



KARAKTERISTIK KECERDASAN LOGIK MATEMATIK

Mudah menghitung angka-angka.

Senang bereksperimen, bertanya, menyusun
dan merangkai teka-teki.

Senang mencari pola keteraturan atau urutan
logis dalam segala hal.

Mampu berpikir logis, baik induktif maupun
deduktif.

Senang sesuatu yang telah diukur, 
dikategorikan, dianalisis atau dikualifikasi.

Senang berpikir abstraksi dan simbolis.



CARA BELAJAR KECERDASAN LOGIK MATEMATIK

Mengenal angka

Membandingkan benda

Mengelompokkan Benda

Menggunakan Puzzel

Eksperiment



HASIL AKHIR

Arsitek

Programmer

Statistik

Peneliti

AktuARIS

1. Friedrich Silaban

2. Ada Lovelace

3. Gottfried Achenwall

4. Albert Einsten

TOKOH



KECERDASAN SPASIAL 
(CERDAS RUANG DAN GAMBAR)

Kecerdasan Gambar-Ruang
adalah kecerdasan untuk
meliputi kemampuan untuk
menciptakan, memahami, dan
mengapresiasi informasi
berupa gambar, bentuk, 
arah, ruang, dan warna. 



CIRI CIRINYA

Umumnya senang dan mampu menggambar secara baik
sesuai aslinya

Mampu mengenali lokasi dan arah jalan dengan baik
walaupun baru sekali melewatinya, 

Mampu mengerti dan membaca peta jalan dengan baik

Mampu mencari warna baju dan celana atau atasan dan
bawahan yang cocok dan serasi



arsitek, 

designer pakaian atau interior, 

fotografer, 

kartunis, 

perencana kota, 

pembalap mobil, 

ahli tata rias dan kecantikan, 

• Gianni Versace, 

• Oscar Lawalatta, 

• Darwis Triadi, 

• IM Pei (arsitek perancang musemum Louvre di 

Paris)



PESAN LHO INI

KECERDASAN YANG LAIN LENGKAPI SENDIRI 
YA !!!!!!!





HAKIKAT ABK

ABK dimaknai dengan anak yang 
memiliki keunikan khusus dan berbeda
dengan umumnya

Menyandang cacat, ketunaan, dan
berbakat

Konsep ketunaan diperhalus dengan
istilah berkelainan atau luar biasa

Biasanya mereka di sekolahkan ke SLB 
(Sekolah Luar Biasa)

Saat ini sudah diganti dengan sekolah
Inklusi



SIAPA ANAK ABK ?
1. Tuna Netra

2. Tuna Rungu

3. Tuna Daksa

4. Tuna Grahita

5. Berbakat

6. Slow learner

7. Kesulitasn Belajar

8. Kesulitan Komunikasi

9. Tuna Laras (gangguan emosi)



DEFINISI PENDIDIKAN INKLUSI

Suatu system layanan pendidikan khusus yang mensyaratkan agar
semua anak berkebutuhan khusus dilayani di sekolah-sekolah
terdekat di kelas biasa bersama teman-teman seusianya.

TUJUAN PENDIDIKAN INKLUSI

Semua anak berhak dapat layanan pendidikan

Mempercepat penuntasan program wajib belajar

Meningkatkan mutu pendidikan dan menekan angka tinggal kelas
dan putus sekolah

Menciptakan sistem pendidikan yang menghargai keanekaragaman, 
tidak diskriminatif, serta pembelajaran yang ramah terhadap semua
anak



KEISTIMEWAAN PEND. INKLUSI

•Anak diperlakukan seperti apa adanya

•Anak belajar di sekolah reguler

•Kurikulum pembelajaran berfokus pada anak

•Sistem penataan guru menggunakan sistem guru kelas

•PBM melibatkan semua anak dalam proses pembelajaran

•Anak mempunyai kepercayaan diri yang positif terhadap dirinya sendiri

•Lingkungan belajar tidak membatasi anak tetapi melibatkan semua anak.

•Berkesinambungan

•Memberikan kesempatan berpartisipasi yang sama kepada semua anak

•Hak setiap anak dalam pedidikan diakui dan diaktualisasikan dalam kelas



LAYANAN PEND. INKLUSI

Kelas Terapi

Kelas Pendampingan

Kelas Inklusif (Duplikasi/ Modifikasi)





ISTILAH KURIKULUM AUD

• Seperangkat kegiatan belajar melalui
bermain yang dapat memberikan
pengalaman langsung bagi anak dalam
rangka mengembangkan seluruh potensi
perkembangan

•Diartikan sebagai program kegiatan bermain

•Di dalamnya terdapat program kegiatan
belajar, menu pembelajaran, stimulasi
perkembangan



BATASAN KURIKULUM AUD

Secara Umum

prinsip belajar melalui bermain;

dilaksanakan dalam lingkungan yang kondusif dan inofatif

dilaksanakan dengan pendekatan tematik dan terpadu;

diarahkan pada pengembangan potensi kecerdasan secara
menyeluruh dan terpadu

Secara Khusus: SEperangkat Kegiatan Belajar Sambil Bermain dan Menyiapkan
Dan Meletakan Dasar-dasar Bagi Pengembangan Diri Anak Usia Dini Lebih
Lanjut



TUJUAN PENGEMBANGAN KURIKULUM

Materi yang diberikan harus mengacu dan sesuai dengan karateristik dan
kebutuhan yang sesuai dengan perkembangan anak (DAP= defelopmentally
Aprioratte Tractice)

Metode yang dipilih seharusnya berpariasi sesui dengan tujuan kegiatan
mengajar dan mampu melibatkan nak secara aktif dan kreatif serta
menyenangkan;

Media dan lingkungan bermain yang digunakan haruslah aman, nyaman dan
menimbulkan ketertarikan bagi anak dan perlu adanya waktu yang cukup untuk
bereksplorasi; serta

Efaluasi yang terbaik dan dianjurkan untuk dilakukan adalah rangkaian sesudah
assesmen melalui observasi partisifatif terhadap segala sesuatu yang dilihat, 
didengar dan diperbuat oleh anak



PENDEKATAN DALAM PENGEMBANGAN 
KURIKULUM AUD

Teori Perkembangan Anak

Merupakan suatu proses yang bersifat komulatif. Artinya perkembangan terdahulu
akan menjadi dasar bagi perkembangan selanjutnya.

Pendekatan berpusan pada Anak

Adalah suatu kegiatan belajar dimana terjadi interaksi dinamis antara guru dan
anak atau antara anak dengan anak yang lainnya.

Pendekatan konstruktifisme

Berisi tentanghakikat dan filosifi pendekatan konstruktifisme, proses pembentukan
pengetahuan , dan inflikasi konstruktifisme dalam kegiatan bermain


