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Media pembelajaran merupakan suatu bagian yang tidak
bisa terpisahkan dari proses pembelajaran itu sendiri.
Agar dapat menghasilkan media pembelajaran yang baik
dibutuhkan suatu pemahaman terhadap sejarah
perkembangan media pembelajaran, jenis-jenis media
pembelajaran dan karakteristik serta ciri-ciri media
pembelajaran yang baik. Selain membahas mengenai
hal-hal yang sudah disebutkan sebelumnya, buku ini
membahas bagaimana memilih media pembelajaran
yang akan dikembangkan, serta bagaimana merancang,
memproduksi dan mempresentasikan berbagai jenis
media visual, audio dan audio visual. Secara lengkap
buku ini membahas : Bab 1 Pengertian Media
Pembelajaran Bab 2 Landasan Teoritis Penggunaan
Media Pembelajaran Bab 3 Ciri-Ciri Media Pembelajaran
Bab 4 Sejarah Perkembangan Media Pembelajaran Bab
5 Kegunaan dan Fungsi Media Pembelajaran Bab 6
Jenis–Jenis Media Pembelajaran Bab 7 Karakteristik
Masing-Masing Media Pembelajaran Bab 8 Pemilihan
Media Pembelajaran Bab 9 Perencanaan dan
Pengembangan Media Pembelajaran Bab 10
Merancang, Memproduksi dan Mempresentasi Media
Visual Bab 11 Merancang, Memproduksi dan
Mempresentasi Media Audio Bab 12 Merancang,
Memproduksi dan Mempresentasikan Media Audio
Visual
Buku Ajar Bermain dan Permainan Anak Usia Dini yang
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ada di tangan pembaca ini adalah buku yang akan
mengungkap dan menguraikan secara komprehensif
tentang hakikat bermain dan permainan anak usia dini,
serta berbagai teori yang mendasarinya. Selain itu, buku
ini dilengkapi dengan soal-soal latihan yang dapat
dijadikan sebagai alat evaluasi pembelajaran. Oleh
karena itu, buku ini sangat layak dijadikan sebagai salah
satu referensi utama pada program studi PGPAUD,
PGTK, PIAUD di seluruh perguruan tinggi di Indonesia,
khususnya untuk mata kuliah Bermain dan Permainan
Anak Usia Dini, Bermain dan Belajar Anak Usia Dini, dan
Pengembangan Alat Permainan Edukatif. Di samping itu,
buku ini juga cocok digunakan untuk orang tua, pendidik
dan praktisi PAUD sebagai dasar dalam memilihkan alat
permainan edukatif, serta mendampingi anak-anak
dalam bermain. Buku persembahan penerbit
PrenadaMediaGroup
Buku Diktat Media Pembelajaran Matematika ini
digunakan sebagai referensi tambahan bagi mahasiswa
Program Studi Pendidikan Matematika Universitas
Muhammadiyah Malang agar perkuliahan Sumber
Belajar dan Media Pembelajaran Matematika dapat
berjalan dengan baik. Buku ini memuat 1) media
pembelajaran matematika, 2) media pembelajaran
manipulative, 3) multimedia interaktif, dan 4) media
pembelajaran cetak. Setiap bab akan dibahas tentang
definisi, macam-macam, manfaat, contoh, dan tutorial
pembuatan media pembelajaran matematika.
Buku ini berjudul“MEDIA PEMBELAJARAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI” ditulis dan
dipersembahkan sebagai bahan belajar dan referensi
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bagi pemerhati PAUD dan mahasiswa PAUD umumnya.
Prosiding ini merupakan kumpulan paper yang telah
dipresentasikan pada seminar nasional yang
dilaksanakan pada tanggal 28 April 2018 di Universitas
PGRI Ronggolawe Tuban. Sebagai pemateri pada
Seminar tersebut adalah Prof. Dr. Ir. Netti Herawati,
M.Si. yang merupakan ketua umum PP HIMPAUDI dan
Dr. Bachtiar S. Bachri, M.Pd. yang merupakan ketua
prodi S3 Teknologi Pendidikan Universitas Negeri
Surabaya. Seminar tersebut diikuti oleh sekitar 300
peserta dan pemakalah yang terdiri dari dosen, guru dan
mahasiswa yang terlibat maupun peduli terhadap
Pendidikan Anak Usia Dini.
Kini, istilah edutainment dalam dunia pendidikan tidak
asing lagi, utamanya pada pendidikan anak usia dini
(PAUD) atau prasekolah. Konsep edutainment
menawarkan berbagai strategi dan metode
pembelajaran yang menarik, kreatif, inovatif, dan
menyenangkan. Konsep dan metode edutainment ialah
menciptakan suasana pembelajaran di mana anak didik
dibuat senyaman mungkin dan senang terhadap apa
yang diajarkan oleh sang guru (pengajar). Berbagai
penelitian mutakhir menunjukkan, bilamana anak didik
dan berada dalam suasana yang menyenangkan saat
proses pembelajaran berlangsung, maka si anak didik
akan lebih cepat atau mudah dalam memahami materi
pembelajaran yang diberikan. Karena itu, pembelajaran
berbasis edutainment sangat diperlukan, terutama
pendidikan anak usia dini (PAUD) atau prasekolah. Buku
Persembahan Penerbit PrenadaMedia -KencanaDalam konteks komunikasi, seorang pendidik atau guru
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memerlukan media sebagai alat bantu untuk
memudahkan seorang guru mengomunikasikan pesan
berupa materi pelajaran kepada siswa dengan harapan
proses komunikasi dapat berjalan baik dan sempurna
sehingga siswa dapat menerima pesan yang benar
tanpa ada kesalahan. Oleh karena itu, peran media
sangat penting dalam proses pembelajaran karena
penggunaan media dapat memudahkan siswa
memahami materi yang disampaikan oleh seorang guru.
Namun, seorang guru juga harus mampu memilih,
mendesain, dan menampilkan media sesuai dengan
perkembangan seorang anak dan dapat membuat anak
merasa nyaman ketika mengikuti proses pembelajaran.
Model pembelajaran tematik pada hakikatnya
merupakan model pembelajaran terpadu, yaitu suatu
pendekatan pembelajaran yang memungkinkan peserta
didik baik secara individual maupun kelompok aktif
mencari, menggali, dan menemukan konsep serta
prinsip secara Holistik dan autentik. Pembelajaran ini
merupakan model yang mencoba memadukan beberapa
pokok bahasan dalam suatu tema tertentu. Sehingga
diharapkan siswa lebih memiliki kedalaman wawasan
materi dengan tingkat keterampilan dan pengetahuan
yang beragam daN kompleks (multiple knowledge) serta
tidak terpecah-pecah. Buku Persembahan Penerbit
PrenadaMedia -KencanaBuku Model Pendidikan Anak Usia Dini ini dimaksudkan
untuk membantu para guru PAUD (taman kanak-kanak,
raudatul atfal, kelompok bermain, dan taman pendidikan
agama) serta mahasiswa PAUD /PGT K untuk memperoleh
pemahaman yang benar tentang konsep, model, dan
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pendekatan PAUD . Diharapkan, melalui buku ini para guru
dan mahasiwa PAUD/PGTK akan lebih terampil dalam
mendesain berbagai model dan pendekatan yang sesuai
dengan karakteristik serta kebutuhan perkembangan jiwa
raga anak usia dini. --- Buku persembahan penerbit Kencana
(Prenadamedia)
Buku merupakan bahan referensi bagi mahasiswa guna
melengkapi pembelajaran atau informasi tentang pengajaran
Bahasa Inggris Anak Usia Dini.
Inspirasi buku panduan ini dibuat dalam rangka
mengembangkan permainan tradisional yang makin hari
semakin terkikis ataupun di tinggalkan, karena dengan
bermain Engklek dapat menstimulasi enam aspek
perkembangan anak usia dini. Selain itu Engklek merupakan
salah satu permainan tradisional yang mudah dilakukan
kapan pun dan dimanapun anak berada. Adapun buku ilmiah
populer ini adalah sebuah hasil dari penelitian dan salah satu
bentuk inovasi pembelajaran untuk anak dengan metode
bermain dan belajar yang di modifikasi dengan permainan
tradisional yang menunjang aspek fisik motorik, musik, sosial
emosional, moral, bahasa dan kognitif. Buku ini menarik
sekali untuk dibaca oleh para pendidik PAUD, orangtua
maupun praktisi pendidikan anak usia dini, agar bisa
terinspirasi tentang bermain dan belajar dalam proses
pembelajaran bagi anak usia dini. Penasaran isi bukunya?
Buku ini terdiri dari tiga bagian, bagian yang pertama
menerangkan tentang definisi permainan engklek, bagian
kedua hasil penelitian dan yang ketiga adalah bermain
engklek, disertai bonus permainan engklek.
Buku Media Pembelajaran Anak Usia Dini ini menguraikan
beberapa strategi dalam menyampaikan informasi bagi anak
dan untuk mengembangkan aspek perkembangan mereka.
Media yang baik dan tepat dapat membantu memaksimalkan
media. Berdasarkan pada kerucut pengalaman Dale, media
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yang melibatkan banyak indra akan semakin bermakna bagi
peserta didik. Karakteristik anak usia dini yang aktif dan
sangat ingin tahu membutuhkan pemilihan media yang tepat.
Sehingga konsentrasi dan tujuan dari penggunaan media
pembelajaran dapat dicapai dengan maksimal. Juga
membahas mengenai media pembelajaran secara umum dan
khusus bagi anak usia dini, fungsi dan manfaat media
pembelajaran, pemilihan media pembelajaran, dan juga
evaluasi media pembelajaran. Buku ini dapat digunakan oleh
para mahasiswa dalam bidang pendidikan anak usia dini dan
juga para guru TK, RA, PAUD, dan SPS yang ingin
mengetahui lebih dalam media untuk anak usia dini. Tidak
menutup kemungkinan bahwa buku ini dapat menjadi acuan
dalam mengembangkan media pembelajaran yang dilakukan
oleh praktisi.
Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan
mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang
digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan
pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
Karakteristik kurikulum 2013 adalah salah satunya tematik.
Model pembelajaran tematik sejatinya adalah model
pembelajaran terpadu yang menggabungkan berbagai mata
pelajaran untuk dijadikan satu keutuhan dalam satu tema.
namun, mengingat bahwasanya dalam pendidikan anak usia
dini tidak memiliki mata pelajaran, maka tematik disini adalah
mengaitkan satu tema dengan seluruh perkembangan anak
usia dini yang berdasarkan kurikulum 2013 ada 6 aspek
perkembangan yaitu spiritual, sosial emosional, kognitif,
bahasa, keterampilan dan terakhir adalah seni. Hal yang
harus diperhatikan dalam model pembelajaran tematik adalah
tema yang diangkat sesuai dengan berbagai macam
pengalaman siswa dan lingkungannya. Dalam buku ini akan
membahas sebagai berikut : 1) hakikat Konsep Pembelajaran
tematik 2) Pengembangan Media Pembelajaran Tematik 3)
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Desain pelaksanaan Pembelajaran Tematik Bagi AUD 4)
Model Pembelajaran Tematik 5) Penyusunan Satuan
Kegiatan Harian Pembelajaran RA Semoga buku kolaborasi
antar Perguruan Tinggi ini dapat bermanfaat bagi dunia
akademik khususnya dan menambah khazanah keilmuan
dibidang Pendidikan
Komunikasi adalah sesuatu yang bersifat dinamis, sirkular,
dan tidak berakhir dalam satu titik tetapi harus berkelanjutan.
salah satu kebutuhan pokok manusia adalah kebutuhan
simbolisasi atau penggunaan lambang. Manusia memang
satu-satunya makhluk hidup yang menggunakan proses
simbolisasi lambang dalam berkomunikasi. Itulah yang
membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Komunikasi
efektif dalam pendidikan anak usia dini merupakan hal
penting dalam menjaga hubungan emosional dengan anak.
Melalui komunikasi, pendidik atau orang tua juga dapat
mengambil berbagai informasi terkait perkembangan fisik
maupun psikis anak sebagai bahan pencapaian setiap aspek
perkembangan anak secara optimal. Buku ini hadir untuk
menjelaskan secara komprehensif mengenai kajian
konseptual teori dan praktik komunikasi dalam pendidikan
anak usia dini
Buku ini merupakan hasil karya yang dapat dijadikan sumber
belajar dan referensi sebagai dasar dalam melakukan
pembelajaran. Buku ini diharapkan dapat memberikan
kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang
akademisi sehingga menjadi buku yang signifikan. Untuk
memudahkan pembaca dalam memahaminya, penulis
menyusun buku ini dalam beberapa bagian bab. Dengan
adanya buku ini diharapkan dapat membantu dalam
memperluas dan memperdalam pengetahuan mereka untuk
melakukan pengkajian pada bidang ilmu yang diperlukan.
Adapun isi dari book chapter terkait menyiapkan satuan
PAUD dalam kondisi darurat dengan ragam tulisan sebagai
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berikut: Kebijakan Pendidikan Darurat, Pengembangan
Kurikulum Darurat, Perencanaan Pembelajaran PAUD,
Penilaian Capaian Perkembangan Anak, Ketepatan
Penerapan Metode pembelajaran Pada Anak Usia Dini,
Pengembangan Media pembelajaran Anak Usia Dini Pada
Masa Pandemic Covid 19, Bentuk Keterlibatan Orang Tua
Dan Masyarakat, Parenting: Mendampingi Anak Saat
Pandemi, Modifikasi Pengelolaan PAUD Pada Kondisi
Darurat Covid 19, Pengembangan Kompetensi Pendidik
PAUD Pada Masa Pandemic Covid 19
Tanggung jawab pendidikan dibebankan kepada tiga
lingkungan dengan beberapa strategi pembelajaran pada
anak yaitu, keluarga, sekolah, dan masyarakat . Ketiganya,
disebut tripusat pendidikan yang satu sama lainnya saling
terkait dan saling menunjang untuk mewujudkan sasaran dan
tujuan pendidikan. Pendidikan yang diselenggarakan di
sekolah merupakan jalur formal, sedangkan pendidikan yang
diselenggarakan di masyarakat merupakan jalur nonformal,
dan pendidikan yang diselenggarakan di keluarga merupakan
jalur informal. Dalam pandangan penulis bahwa pendidikan
informal yang juga disebut sebagai pendidikan keluarga,
merupakan jalur pendidikan yang sangat signifikan, karena di
sinilah anak mula-mula dididik, atau dapat pula dikatakan
bahwa di lingkungan keluargalah pertama kali anak
dipelihara, dibesarkan, dan menerima sejumlah nilai serta
norma yang ditanamkan kepadanya. semoga buku bahan
ajar ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan
pada umumnya, dan Ilmu Pendidikan Islam pada khususnya.
Buku ini membahas tentang sejarah literatur anak usia dini
secara umum di Indonesia serta berbagai macam literatur
bagi anak usia dini secara umum di dunia. Buku ini kiranya
dapat membuka cakrawala bagi para pembaca dalam
memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan
mengenai sejarah literatur anak usia dini serta berbagai
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macam literatur bagi anak usia dini selain itu bagaimana cara
membuat beberapa naskah yang baik dan sesuai untuk anak
usia dini.
Buku ini merupakan kajian konservasi dan inovasi pendidikan
untuk anak usia dini di era revolusi industri 4.0
Buku “Bahasa Anak Usia Dini” ini ditulis bertujuan membantu
orang tua dan guru/pendidik anak usia dini menyediakan
bahan pengajaran dan pembelajaran serta memotivasi
proses pembelajaran anak-anak berasaskan prinsip dan
falsafah pengajaran pembelajaran untuk anak-anak sebelum
masuk pengajaran formal kesiapan di sekolah dasar. Buku ini
memberikan gambaran aktivitas perkembangan anak-anak
secara menyeluruh dari segi fisik, kognitif, bahasa, sosial,
emosi, moral, seni, dan khususnya bahasa yaitu
pengembangan kemampuan berbicara, menyimak,
membaca, dan menulis anak usia dini.
KONTRIBUTOR: Septy Nurfadhillah, M.Pd Aprilia Setyorini
Winda Yuniar Yulianti Dewi Putri Salsabilla Sulistiyani Bunga
Cempaka Faradita Ristavania Serly Anggraeni Tasya Farlidya
Siti Ajzahro Farah Putri Rahmanda Syifa Nabilah Aprilia Tri
Utari Cantika Rofiqoh Azhar Dewi Nur Aini Shanti Kusminarti
Iwit Januri Armianti Putri Fauziah Willy Kurniawan Robiatul
Adawiyah Reni Setiani Zulfah Hilmiyah Putri Salsabila
Luthfiah Nur Fadilla Fiqih Apriansyah Tio Saputra Sihury
Wellya Pamungkas Salma Ramadhanty Melanis Raihan
Fadhlurrahman Jamirulla
Media Pembelajaran Anak Usia DiniCaremedia
Communication
Buku ini ditujukan untuk pembaca yang tertarik dalam
mengembangkan pembelajaran sains anak usia dini dengan
menerapkan Model PSB Mugi karena dapat meningkatkan
kemampuan kognitif, sosial emosional dan fisik anak di PAUD
khususnya untuk anak usia 4-6 tahun. Diharapkan dengan
membaca buku ini pembeca/guru dapat melaksanakan Model
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PSB Mugi sesuai dengan dengan prinsip pembelajaran dan
karakteristik utama. Buku ini juga ditujukan untuk
pengembangan ilmu bagi mahasiswa Strata 1 jurusan
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PGPAUD) dan
Strata 2 jurusan Pendidikan Anak Usia Dini. Buku panduan
ini terdiri dari empat bagian. Bagian pertama yaitu:
Pendahuluan, yang terdiri dari Latar belakang, Tujuan,
Cakupan, dan Pengalaman belajar. Bagian Kedua adalah
Teori Model Pembelajaran Sains Berbasis multisensoriekologi (PSB Mugi), yang menguraikan Teori model
pembelajaran, Pembelajaran sains anak usia dini,
Pembelajaran berbasis multisensori, Pembelajaran berbasis
ekologi, dan Pembelajaran Sains Berbasis Multisensoriekologi. Bagian ketiga, berupa Kiat Sukses Melaksakan
Model (PSB Mugi) tediri dari 5 langkah yaitu: Memahami
karakteristik model PSB Mugi, Memahami prinsip model PSB
Mugi, Memahami strategi pembelajaran dalam model PSB
Mugi, Memahami teknik penilaian dalam model PSB Mugi
dan Membuat perencanaan pembelajaran. Bagian keempat,
Kiat praktis PSB Mugi terdiri yang dari 4 bagian yaitu
Persiapan ruangan belajar, Persiapan media pembelajaran,
Membimbing anak dalam pembelajaran, dan Melakukan
penilaian terhadap anak. Bagian kelima buku ini memuat
Program PSB Mugi dengan tema bumi dan langit yang
mencakup kegiatan Lingkunganku bersih, Tong sampah
istimewa, Bermain air, Cahaya matahari dan Pelangiku.
Bagian keenam berisi Program PSB mugi dengan tema
Tanaman yang terdiri dari kegiatan Bermain di Taman,
Berkebun, Fun cooking, Aku suka makan buah-buahan dan
Eksplorasi bunga. Bagian ketujuh memuat Program PSB
Mugi dengan tema Kendaraan yang memuat kegiatan
Tempat penjualan mobil, Kendaraan buatanku 1, Kendaraan
buatanku 2, Kendaraan bersih dan Tempat parkir. Bagian
kedelapan buku ini memuat Praktik yang telah Diterapkan
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terdiri dari Praktik yang diterapkan dan Pendekatan
interdisipliner dan transdisipliner ilmu pada PSB Mugi. Bagian
kesembilan merupakan Penutup.
buku ini, berjudul; “Pengembangan Kognitif Anak Usia Dini
(Teori dan Praktik)”. Dengan diterbitkannya buku ini tentunya
penulis dapat membantu mahasiswa pendidikan anak usia
dini dalam menyelesaikan tugas-tugasnya dan para calon
guru maupun guru atau pendidik anak usia dini serta siapa
yang hendak mempelajari dan memahami bagaimana cara
mengembangkan kemampuan kognitif anak usia dini. Pada
hakikatnya pendidikan anak usia dini adalah pendidikan yang
diselenggarakan dengan tujuan untuk memfasilitasi
pertumbuhan dan perkembangan anak secara menyeluruh
atau menekankan pada pengembangan seluruh aspek
kepribadian anak. Oleh kareta itu, pendidikan anak usia dini
memberi kesempatan bagi anak untuk mengembangkan
kepribadian dan potensi secara maksimal. Atas dasar ini,
lembaga paud perlu menyediakan berbagai kegiatan yang
dapat mengembangkan berbagai aspek perkembangan
seperti kognitif, sosial, emosi, fisik, dan motorik. Dengan
adanya buku ini tentunya dapat sebagai alternatif terlebih
mampu memberikan solusi-solusi yang tepat dalam usaha
mengembangkan kognitif anak secara optimal. Dalam
penulisan buku, penulis menyadari bahwa masih banyak
terdapat kekurangan atau ketidak sempurnaan baik dalam
bahasa maupun tulisan. Oleh karena itu, penulis
mengharapkan saran dan kritik bagi para pembaca, guna
untuk perbaikan dalam menyempurnakan penyusunan buku
ini.
Media Pembelajaran Matematika merupakan segala sesuatu
yang bisa menyalurkan pengetahuan dari pendidik (sumber
informasi) kepada siswa (penerima informasi ) dalam
pembelajaran matematika. Media pembelajaran sendiri
terbagi menjadi 2 yaitu manipulatif dan ICT. Manipulatif
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adalah media yang dapat dimanipulasikan dengan tangan,
diputar, dipegang, dipindah, dan dipotong-potong atau bisa
dikatakan bahwa manipulatif adalah media yang dapat dimainmainkan dengan tangan. Media pembelajaran manipulatif
bisa dikatakan sebagai media tradisional.
Banyaknya permintaan belajar Bahasa Inggris pada anak
usia dini, memeberikan tantangan bagi guru Bahasa Inggris
mengenal karakteristik anak sebagai pegangan untuk
mengajar anak usia dini. Belajar dua bahasa bahkan tiga
bahasa sekaligus dalam waktu yang sama seringkali menjadi
keharusan untuk anak usia dini saat ini. Hal ini membuat guru
harus beradaptasi dalam menjalankan proses belajar –
mengajar supaya mereka merasa tertarik dalam belajar.
Mendengar merupakan skill pertama yang bisa digunakan
anak untuk belajar sebelum direspon oleh skill berbicara
kemudian diikuti skill membaca dan menulis. Begitupun juga
belajar bahasa baru diawali dengan mendengar, berbicara,
membaca dan menulis. Layaknya orang yang tidak pernah
kehabisan energi, anak – anak bisa melakukan apapun tanpa
pernah merasa lelah. Hampir semua anak kecil berperilaku
aktif, bahkan sangat aktif. Kelainan – kelainan yang dialami
anak seringkali belum terdeteksi pada usia dini. Maka dengan
itu guru sebaiknya mengetahui karakteristik anak sejak dini.
Guru tidak berhak menilai anak mempunyai kelainan,
paramedishlah yang dapat membuktikannya. Namun,
sebaiknya guru dapat menyampaikan kecurigaannya kepada
orang tua lewat perilaku anak di sekolah. Dalam buku ini
menguak bagaimana anak menerima bahasa baru terutama
bahasa inggris dan mengenal karakteristik anak. Strategi
pembelajaran bahasa inggris yang menyenangkan juga
dipaparkan melalui tips – tips dalam setiap bab. Selain itu,
disampaikan juga cara mengajar bahasa inggris pada anak
berkebutuhan khusus.
Buku ini terdiri dari enam materi pokok yaitu hakikat evaluasi
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pembelajaran, hakikat anak usia dini, instrumen evaluasi
pembelajaran anak usia dini, merancang evaluasi, asesmen
kelas di TK, dan pelaporan evaluasi perkembangan anak.
Sebagai guru tentunya harus mengetahui bagaimana cara
melakukan evaluasi secara benar, baik untuk anak didik
maupun proses pembelajaran yang dilakukan. evaluasi
pembelajaran sangat penting dilakukan untuk memberikan
informasi yang akurat tentang sejauh mana keberhasilan
pembelajaran atau kemajuan perkembangan yang telah
dicapai anak didik guna memperbaiki keberhasilan proses
pembelajaran. Buku ini bertujuan untuk membekali
pengetahuan dan wawasan kepada mahasiswa (calon
pendidik PAUD) dan guru tentang hal-hal yang berkaitan
dengan evaluasi pembelajaran anak usia dini sehingga
memberikan kemudahan dalam melakukan evaluasi
pembelajaran.
Dalam buku ini terdiri dari 16 chapter, yang ditulis oleh enam
belas dosen PG-PAUD Perguruan Tinggi Muhammadiyah. 16
chapter tersebut, adalah: Pengembangan Kognitif Anak Usia
Dini; Egocentric Thinking: Memahami Egosentrisme pada
Anak Usia Dini; Urgensi Perkembangan Motorik Anak Usia
Dini; Pengembangan Bahasa Anak Usia Dini; Persepsi Orang
Tua terhadap Whole Language dalam Pengenalan Reseptif
Menyimak Anak Usia Dini; Perkembangan Emosi dan
Permasalahan Emosi Anak Usia Dini; Membangun Adab
Anak Melalui Komunikasi Epektif dalam Keluarga;
Optimalisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam
Menstimulasi Perkembangan Anak Usia Dini; Digital
Parenting 4.0; Tanggung Jawab dan Disiplin untuk
Membentuk Nilai Moral dan Agama Anak Usia Dini; Urgensi
Parenting Pendidikan Anak Usia Dini dalam Perspektif Islam;
Mengendalikan Marah Dengan Senyuman dan Tawa dalam
Mengasuh Anak Usia Dini; Keteladanan Orang Tua Sebagai
Dasar Nilai Agama bagi Anak Usia Dini; Mengembangkan
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Sosial Anak Usia Dini; Asyiknya Home Learning untuk Anak
Usia Dini
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) saat ini menjadi perhatian
pemerintah dan masyarakat luas. Pendidikan anak usia dini
merupakan jembatan antara lingkungan keluarga dengan
masyarakat, Anak usia dini merupakan manusia yang
memiliki potensi yang harus dikembangkan. Anak memiliki
karakteristik yang berbeda dengan orang dewasa.
Buku ini cenderung menekankan pada pemahaman konsep
dan langkah aplikasi media pembelajaran dalam
pembelajaran agama Islam. Setiap bab juga telah disusun
secara sitematis sesuai urutan materi dan tahapan
pemahaman tentang pengembangan media pembelajaran.
Sasaran pembaca buku ini adalah para dosen, mahasiswa
jurusan kependidikan, guru, serta pengelola lembaga
pendidikan. Sebab buku ini berusaha memberi bekal
pemahaman dan keterampilan untuk mempersiapkan proses
pembelajaran dengan menggunakan media yang tepat dan
sesuai kebutuhan. Dalam membaca buku ini, para pembaca
perlu membaca mulai dari bagian awal hingga akhir secara
berurutan. Sebab sajian buku ini disusun berdasarkan urutan
tahapan dan pemahaman secara teoritis dan praktis. Setelah
membaca buku ini diharapkan bisa mencari contoh di
lapangan dan menerapkan media sesuai dengan konsep
yang ada dalam buku ini. Buku ini tidak memberi contoh
praktis penerapan media yang beragam jenisnya. Materi buku
ini masih bersifat umum dan perlu penjelasan secara detail,
terutama operasionalisasi dan contoh riil dalam
pembelajaran. Untuk itu para pembaca bisa memperkaya
materi ini dari berbagai sumber lain.
Karakter bangsa merupakan aspek penting dari
pembentukan kualitas sumber daya manusia karena kualitas
karakter bangsa menentukan kemajuan suatu bangsa dan
negara. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan salah
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satu institusi pendidikan yang merupakan bagian
berkesinambungan dari sistem pendidikan nasional yang
menduduki posisi yang sangat penting untuk mewujudkan
komitmen mencerdaskan kehidupan bangsa serta
menanamkan nilai-nilai karakter bangsa. Untuk itu,
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada dasarnya bertujuan
untuk menyiapkan generasi berkarakter. Nilai-nilai karakter
dapat diinternalisasikan melalui lingkungan rumah, sekolah
maupun masyarakat. Karena proses penanaman karakter
merupakan proses untuk membentuk, menumbuhkan,
mengembangkan dan mendewasakan kepribadian anak
menjadi pribadi yang bijaksana dan bertanggung jawab
melalui pembiasaan-pembiasaan pikiran, hati dan tindakan
secara berkesinambungan yang hasilnya dapat terlihat dalam
tindakan nyata sehari-hari baik di rumah, sekolah maupun di
masyarakat. Nilai-nilai karakter yang terintegrasi meliputi
dimensi penting yang dapat digambarkan dalam beberapa
tindakan, maksudnya pendekatan pendidikan karakter dalam
keluarga dapat terintegrasi melalui proses interaksi dalam
masyarakat, antara orang tua dan anak dapat bekerja sama
dalam proses sosialisasi yang berorientasi pada tindakan
yang lebih bermakna, sehingga proses internalisasi dan
sosialisasi dapat membantu dalam pembentukan pribadi anak
yang berkarakter baik dan berakhlak mulia. Model
pembelajaran pendidikan karakter untuk Anak Usia Dini
dengan APE Media Interaktif merupakan model pembelajaran
berbasis rumah, sekolah dan masyarakat dengan metode
bermain, cerita dan menyanyi melalui alat peraga edukatif
dengan media interaktif (slide show) yang sesuai dengan 18
nilai pendidikan karakter. Media Interaktif merupakan media
yang menyenangkan bagi Anak Usia Dini sebagai stimulus
awal pembelajaran anak yang tentunya didampingi oleh
orang tua atau keluarga (rumah), guru (sekolah) dan pegiat
pendidikan (masyarakat).
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Modul mata kuliah umum Karakteristik dan Kompetensi Anak
Usia Dini untuk mahasiswa S1 Ilmu Pendidikan (segala
jurusan).
PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN BUKU
BERGAMBAR BAHASA ARAB TEMA “PROFESI” UNTUK
ANAK USIA DINI
Antologi Esai ini disusun oleh mahasiswa praktikan
berdasarkan hasil kegiatan PLP I atas bimbingan dosen
pembimbing lapangan. Kegiatan PLP I ini dirancang dalam
dua capaian, yaitu (1) membangun Jati diri pendidik dengan
mengenal kultur sekolah, struktur organisasi sekolah dan tata
kelola sekolah, peraturan dan tata tertib sekolah, dan
kegiatan-kegiatan di sekolah. (2) Membangun jati diri
pendidik dengan mengetahui praktik proses pembelajaran
dan karakteristik siswa. Berdasarkan kegiatan tersebutlah
mahasiswa praktikan menyusun esai sebagai respon dan
kemampuan memberikan pendapat terhadap dunia
pendidikan. Antologi ini diharapkan dapat menjadi motivasi
mahasiswa untuk meningkatkan kompetensi diri dalam
berlatih melatih menulis karya tulis ilmiah sebagai calon
seorang pendidik.
Media Pembelajaran Anak Usia Dini” dapat diselesaikan.
Sejalan dengan perkembangan dan ke-majuan zaman,
menuntut guru untuk kreatif dalam pemberian pembelajaran,
khususnya pembelajaran anak usia dini. Guru kreatif adalah
guru yang mampu memfasilitasi anak dengan berbagai
media, sumber belajar, atau APE. Konsep belajar pada anak
usia dini adalah belajar sambil bermain melalui aktifitas alami
yang dilakukan anak usia dini. Untuk bisa memfasilitasi anak
dalam bermain tentu diperlukan media, sumber belajar atau
APE. Dalam buku ini berisi pembahasan tentang pengembangan media, sumber belajar dan juga APE yang dilengkapi
dengan beberapa contoh untuk membuka ide dalam
pengembangan media, sumber belajar dan APE untuk anak
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usia dini. Harapan Penulis semoga buku ini berguna sebagai
sumber dan rujukan dalam pengembangan media, sumber
belajar dan APE bagi pendidik PAUD (TK, KB, TPA) dan
mahasiswa PG PAUD atau PIAUD.
Pendidikan moral dan agama merupakan dua terma yang
menarik untuk dibahas secara mendalam. Membangun
moralitas generasi emas bangsa dan agama bukanlah hal
yang mudah, dibutuhkan totalitas berpikir dan bertindak
sesuai dengan tahap perkembangan yang dimiliki anak.
Begitu pula dengan aspek keagamaan, setiap manusia akan
selalu bersinggungan dengan aturan agama yang
menghantarkan pada dimensi ketuhanan dan dimensi
kemanusiaan. Untuk mentransfer nilai yang terkandung
dalam agama pada anak usia dini maka dibutuhkan metode
dan strategi yang variatif dan menyenangkan sesuai dengan
cara belajar anak yakni bermain sambil belajar, tanpa ada
paksaan untuk mengenal dan memahami suatu konsep baik
moral maupun agama. Selain itu, pembiasaan menjadi
bagian yang penting dalam penanaman nilai yang
membangun moralitas agama dan budaya pada anak usia
dini. Buku yang ditulis Saudara Mhd. Habibu Rahman, Rita
Kencana, dan Nurfaizah ini membantu para guru, orang tua
dan para pembaca untuk melihat betapa pentingnya
mengembangkan moral sebagai hal yang paling esensial dari
kehidupan manusia. Kecerdasan moral dan agama sebagai
dua aspek yang hakiki dalam pengembangan moral dapat
dioptimalkan dengan baik sejak usia dini dengan pemberian
stimulasi yang positif dan berdaya ubah. Selain itu, sinergitas
antara pengasuhan orangtua, metode dan strategi mengajar
guru, kemudian peran lingkungan bermain merupakan hal
yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan nilai-nilai
moral dan agama pada anak usia dini menjadi satu bagian
kajian buku ini
Buku Pembelajaran Matematika Anak Usia Dini. Tujuan dari
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penulisan buku ini tidak lain adalah untuk membantu para
mahasiswa dalam memahami apa saja yang harus
dipedomani dalam pelaksanaan pembelajaran matematika
untuk anak usia dini. Buku ini juga akan memberikan
informasi secara lengkap mengenai materi apa saja yang
akan mereka pelajari yang berasal dari berbagai sumber
terpercaya yang berguna sebagai tambahan wawasan
mengenai bab-bab yang dipelajari tersebut. Kami sadar
bahwa penulisan buku ini bukan merupakan buah hasil kerja
keras kami sendiri. Ada banyak pihak yang sudah berjasa
dalam membantu kami di dalam menyelesaikan buku ini,
seperti pengambilan data, pemilihan materi, soal, dan lainlain. Maka dari itu, kami mengucapkan banyak terimakasih
kepada semua pihak yang telah membantu memberikan
wawasan dan bimbingan kepada kami sebelum maupun
ketika menulis buku ini.
Syukur Alhamdulillah kepada Tuhan YME atas lindungan dan
rahmat-Nya karena para penulis dari berbagai Perguruan
Tinggi dan Instansi kembali mampu menyelesaikan naskah
kolaborasi dengan Judul “Pengembangan Media
Pembelajaran”. Yang melatarbelakangi penerbit
mengadakan kegiatan Menulis Kolaborasi adalah untuk
membiasakan Dosen dan Guru menulis sesuai dengan
rumpun keilmuannya. Buku dengan judul Pengembangan
Media Pembelajaran merupakan buku ajar yang disusun
sebagai media pembelajaran, sumber referensi dan pedoman
belajar bagi mahasiswa. Pokok-pokok bahasan dalam buku
ini mencakup: 1) Konsep Dasar Media Pembelajaran, 2)
Pentingnya Penggunaan Media Dalam Pembelajaran, 3)
Fungsi Media Pembelajaran, 4) Landasan Penggunaan
Media Pembelajaran, 5) Media Pembelajaran 2 Dimensi, 6)
Media Pembelajaran 3 Dimensi, 7) Media Pembelajaran
Mutakhir, 8) Multimedia Pembelajaran, 9) Kriteria
Pengembangan Media Pembelajaran, 10) Langkah –
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Langkah Pengembangan Media Pembelajaran, 11) Analisis
Kebutuhan Pengembangan Media Pembelajaran, 12) Metode
Pembelajaran Berbasis Kebutuhan Peserta Didik, 13) Media
Pembelajaran Berbasis Pendidikan Karakter, 14) Media
Pembelajaran Berbasis Kecakapan Hidup, 15) Media
Pembelajaran Berbasis Kearifan Lokal, 16) Media
Pembelajaran Berbasis Kewirausahaan / Entrepreneur. Tidak
lupa kami ucapkan terimakasih kepada Editor Buku Bp Dr.
Muhammad Hasan, S.Pd., M.Pd yang telah mengarahkan
dan membantu dalam mengeditori buku ini dengan baik
sehingga menjadi buku yang baik dan bermanfaat.
Adapun isi dari book chapter terkait Inovasi Pembelajaran
Anak Usia Dini dengan ragam tulisan 1) Bermain Sebagai
Konsep Dasar Belajar Anak Usia Dini, 2) Upaya Mewujudkan
Anak Berkercedasan Verbal-Linguistik, 3) Pembelajaran
Inovatif Untuk Mengembangkan Nilai Agama Dan Moral Pada
Anak Usia Dini, 4) Literasi Keuangan Untuk Anak Usia Dini,
5) Pengembangan Kreativitas Pada Anak Usia Dini, 6)
Pengembangan Konsep Pembelajaran Matematika Anak
Usia Dini, 7) Pembelajaran PAUD Di Masa Pandemi
COVID-19, 8) Mengelola Temper Tantrum Anak, 9)
Pembelajaran Perilaku Prososial Anak Usia Dini, 10) Media
Pembelajaran Dalam Pengembangan Kemampuan Anak
Usia Dini.
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