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ABSTRAK
Bermain merupakan dunia kerja anak usia dini dan menjadi hak setiap anak untuk
bermain, bahkan hampir seluruh aktifitas anak adalah bermain, sehingga mereka perlu
diberikan kesempatan dan kebebasan untuk melakukan dan menikmati dunianya. Dalam
kegiatan pembelajaran, pendidik perlu mengetahui dan menerapkan berbagai pendekatan
dan alat permainan edukatif (APE) yang tepat bagi anak sesuai usia dan karakteristik
perkembangannya sehingga dapat menumbuhkan rasa senang anak yang pada gilirannya
dapat membangkitkan semangat dan kreatifitas anak. Menyongsong Indonesia bebas
sampah 2020 sosialisasi sadar lingkungan terhadap isu global seperti pengelolaan
sampah dengan 3R (reduce, reuse, recycle) yaitu mengurangi, digunakan lagi dan
mendaur ulang menuntut pendidik untuk selalu melakukan inovasi dalam menyediakan
media pembelajaran dalam mengembangkan kreativitasnya, contohnya media APE (alat
permainan edukatif) MOPIN UJAR (mobil pintar urang banjar).
Kata Kunci :Barang Bekas, Media Pembelajaran, APE, Pembelajaran, Karakter, Anak
Usia Dini
PENDAHULUAN
Pendidikan anak usia dini merupakan
upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak
sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang
dilakukan
melalui
pemberian
stimulus
pendidikan agar membantu perkembangan
pertumbuhan baik jasmanai maupun rohani
sehingga anak memiliki kesiapan memasuki
pendidikan yang lebih lanjut. (Martinis &
Sanan, 2010).
Pendidikan pada dasarnya mempunyai
tujuan dan sasaran untuk mengembangkan
setiap potensi yang dimiliki oleh manusia hal ini
tidak terlepas dari proses pendidikan untuk anak
usia dini yaitu memberikan pembelajaran yang
menyenangkan melalui metode menyenangkan
yang disebut bermain. Bermain adalah suatu
kegiatan
yang
dilakukan
anak
yang
menghasilkan pengertian atau memberikan
informasi, memberikan kesenangan maupun
mengembangkan imajinasi anak. Ketika anak –
anak bermain ada beberapa hal yang diperoleh
anak yaitu membantu perkembangan berfikir,
perkembangan emosi, perkembangan sosial
maupun
perkembangan
fisik.
Bermain

merupakan dunia kerja anak usia dini dan
menjadi hak setiap anak untuk bermain, bahkan
hampir seluruh aktifitas anak adalah bermain,
sehingga mereka perlu diberikan kesempatan
dan kebebasan untuk melakukan dan menikmati
dunianya. Melalui bermain, anak dapat memetik
berbagai manfaat bagi perkembangan nilai-nilai
agama dan moral, fisik, kognisi, bahasa, sosial
emosional, disiplin dan bahkan pengembangan
konsep diri anak. Apa yang dipelajari seorang
anak melalui kegiatan bermain sangat potensial
dalam mempengaruhi caranya bertingkah laku,
termasuk pemecahan masalah saat dewasa
kelak. Dalam kegiatan pembelajaran, pendidik
perlu mengetahui dan menerapkan berbagai
pendekatan dan alat permainan edukatif (APE)
yang tepat bagi anak sesuai usia dan
karakteristik perkembangannya sehingga dapat
menumbuhkan rasa senang anak yang pada
gilirannya dapat membangkitkan semangat dan
kreatifitas anak.
Pada saat sekarang ini banyak kita lihat
pemanfaatan terhadap barang bekas yang
menghasilkan barang baru yang sangat memiliki
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nilai, bahkan dalam proses pemasaran juga
memiliki harga yang cukup tinggi. Selain
diproduksi untuk pemasaran dan menghasilkan
uang, pemanfaatan barang bekas ini juga bisa
digunakan sebagai media pembelajaran. Karena
barang-barang bekas tersebut bisa dimanfaatkan
untuk media pembelajaran, seorang guru akan
merasa lebih dimudahkan karena media
pembelajaran tidak harus menggunakan alat-alat
yang mahal dan sulit didapat sehingga proses
pembelajaran akan berlangsung dengan efektif.

barang bekas/mendaur ulangnya menjadi alatalat permainan edukatif.
APAKAH APE
Alat Permainan Edukatif (APE) adalah
sarana yang digunakan oleh anak untuk
bermain, yang mengandung nilai pendidikan
dan dapat mengembangkan seluruh kemampuan
anak. Jadi Alat Permainan Edukatif digunakan
oleh anak untuk bermain sambil belajar, artinya
alat dan bermain itu sendiri merupakan sarana
belajar
yang
menyenangkan.
Dengan
menggunakan APE anak akan bermain dan
bereksplorasi
sesuai
kebutuhan
dan
perkembangannya.
Kegiatan main dan
bereksplorasi yang menyenangkan akan
membawa mereka kepada pengalaman yang
positif dalam segala aspek, seperti aspek
pengembangan keimanan dan ketaqwaan, daya
cipta, kemampuan berbahasa, keterampilan,
kemandirian, bersosialisasi, serta kemampuan
jasmani
dan
kemampuan
lainnya.
(DIRJENPAUD, 2011). Pendidik harus
memiliki pengetahuan untuk memilih APE yang
tepat buat anak sesuai dengan kebutuhan dan
perkembangan anak, oleh karena itu pendidik
harus mengetahui kriteria memilih APE, antara
lain:
a. Mengandung unsur pendidikan.
b. Alat permainan tidak berbahaya bagi anak.
c. Dasar pemilihan APE adalah minat dan
kebutuhan anak terhadap mainan tersebut.
d. Alat permainan sebaiknya beraneka macam,
sehingga anak dapat bereksplorasi dengan
berbagai macam alat permainannya.
e. Tingkat kesulitan sebaiknya disesuaikan
pada rentang usia anak Permainan tidak
terlalu sulit dan juga tidak terlalu mudah
bagi anak.
f. Dasar pemilihan alat permainan lebih
ditekankan pada pertumbuhan fisik dan
tingkat perkembangan anak secara individu
bukan berdasarkan usia. Perkembangan
biologis dan fisik pada anak yang umurnya
sama dapat saja berbeda
g. Peralatan
permainan
buatan
sendiri
diupayakan yang dapat bertahan lama atau
awet, mudah dibuat, bahannya mudah
diperoleh dan mudah digunakan anak.
(Direktorat PAUD : 2010) .

Tantangan bagi para pendidik PAUD untuk
dapat memberikan sentuhan pendidikan yang
kreatif, inovatif, cerdas, dan menyenangkan
sehingga dunia bermain yang merupakan dunia
anak usia dini tidak hilang begitu saja dalam
kehidupannya.
Menyongsong Indonesia bebas sampah
2020 sosialisasi sadar lingkungan terhadap isu
global seperti pengelolaan sampah dengan 3R
(reduce, reuse, recycle) yaitu mengurangi,
digunakan lagi dan mendaur ulang menuntut
pendidik untuk selalu melakukan inovasi dalam
menyediakan media pembelajaran dalam
mengembangkan kreativitasnya, dan inovasi
karena lingkungan telah menyiapkan bahanbahan untuk anak belajar sambil bermain,
bahan-bahan tersebut ada yang berupa bahan
mentah habis pakai (Sampah) maksudnya bahan
yang butuh diolah atau dimodifikasi agar dapat
digunakan dalam pembelajaran contohnya
membuat APE sederhana berbahan bekas atau
sampah menuntut pendidik kreatif dalam
membuat dan membentuk model benda,
Permainan edukatif yang kreatif juga diperlukan
yang nantinya akan berfungsi sebagai sumber
pengetahuan, keterampilan baru bagi anak
sekaligus dalam pengembangan nalar dan
kreativitas
anak
seperti
menganalisa,
memecahkan masalah sendiri, serta berfikir
secara sistematik. Ditemukan beberapa fakta
seperti antusias anak yang kurang dalam
kegiatan pembelajaran anak melalui bermain.
Hal tersebut ditandai
dengan kurang
antusiasnya anak menyentuh mainan – mainan
yang ada, yang mana mainan itu sudah lama ada
di sekolah dan sudah sering di mainkan anak
sejak dulu. Oleh karena itu saya mencoba
mencari solusinya dengan memanfaatkan barang
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hasil pengajaran adalah berkenaan dengan taraf
berfikir siswa. Hal tersebut juga sejalan dengan
teori perkembangan mental piaget, yang
menyampaikan
bahwa
terdapat
tahap
perkembangan mental seorang individu. Tahap
berfikir manusia mengikuti tahap perkembangan
berfikir dari kongkrit menuju abstrak.
Media adalah perantara atau penghubung.
Disampaikan oleh Daryanto (Daryanto, 2013)
bahwa proses belajar mengajar hakekatnya
adalah proses komunikasi, penyampaian pesan
dari pengantar ke penerima. Dalam proses
belajar
terdapat
pesan
yang
hendak
disampaikan. Pesan tersebut dapat berupa
informasi yang mudah diserap oleh penerima,
namun juga dapat berupa informasi yang abstrak
atau sulit untuk diterima. Ketika pesan yang
disampaikan tidak dapat diterima oleh penerima
maka
diperlukan
solusi
yang
dapat
mengantarkan pesan tersebut. Media merupakan
sarana atau alat yang digunakan untuk
mengantarkan pesan dari pengirim ke penerima
pesan, dengan tujuan untuk mengingkatkan
pemahaman
penerima
pesan
tersebut.
Berdasarkan definisi atau pendapat para ahli
maka dapat disimpulkan bahwa media
pembelajaran merupakan alat yang digunakan
dalam
proses
belajar
untuk
menyampaiakan pesan, gagasan atau ide yang
berupa materi pembelajaran kepada siswa oleh
guru.

MEDIA PEMBELAJARAN
Menurut Arsyad (media berasal dari
bahasa latin medius yang secara harfiah berarti
‘tengah’, ‘perantara’. Sementara ditinjau secara
istilah menurut Heinich, dan kawan kawan
(1982) dalam Arsyad (Arsyad; Azhar, 2013)
mengemukakan istilah medium sebagai
perantara yang mengantar informasi antara
sumber dan penerima. Definisi tersebut
menekankan istilah media sebagai sebuah
perantara.
Media
berfungsi
untuk
menghubungan sebuah informasi dari satu pihak
ke pihak lainnya.
Dalam dunia pendidikan kata ‘media’
disebut dengan media pembelajaran. (Arsyad;
Azhar, 2013) menyampaikan bahwa media
pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat
digunakan untuk menyampaiakan pesan atau
informasi dalam proses belajar mengajar
sehingga dapat merangsang perhatian dan minat
siswa dalam belajar. Lebih lanjut Gagne dan
Briggs (1975) dalam Arsyad (Arsyad; Azhar,
2013) secara eksplisit mengatakan bahwa media
pembelajaran meliputi alat yang secara fisik
digunakan untuk menyampaikan isi materi
pengajaran. Dari kedua pengertian tersebut
media adalah alat yang digunakan untuk
menyampaikan materi pembelajaraan.
Sudjana dan Rivai (Nana; Rivai;
Ahmad;, 2013) menyampaikan bahwa media
pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar
siswa, yaitu:1) Pengajaran akan lebih menarik
perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan
motivasi belajar. 2) Bahan pelajaran akan lebih
jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami
oleh siswa, dan memungkinkan siswa
menguasai tujuan pembelajaran lebih baik. 3)
Metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak
semata-mata
penuturan
verbal
melalui
penuturan kata-kata oleh guru. Sehingga siswa
tidak bosan, dan guru tidak kehabisan tenaga,
apalagi bila guru mengjar untuk setiap jam
pelajaran. 4) Siswa lebih banyak melakukan
kegiatan
belajar,
sebab
tidak
hanya
mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas
lain
seperti
mengamati,
melakukan,
mendemonstrasikan, dan lain-lain. Lebih lanjut
Sudjana dan Rivai menambahkan bahwa media
pembelajaran dapat mempertinggi proses dan

Contoh pembuatan media pembelajaran
APE (alat permainan edukatif)
MOPIN UJAR (mobil pintar urang banjar)
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Kompetensi Dasar (KD) yang dikembangkan
dalam alat permainan edukatif MOPIN
UJAR (Mobil pintar urang Banjar)

2. Pengelolaan
metode
pembelajaran
kepada guru dan orang tua. Kegiatan ini
penting agar guru memahami cara
menggunakan media pembelajaran ini
dan orang tua mengenal metode ini
sehingga tidak terjadi penolakan dan
protes ketika kegiatan anaknya hanya
bermain.
3. Mintalah orangtua untuk mancoba
bermain di setiap sentra main dengan
media-media
pembelajaran
yang
disiapkan untuk anak agar merasakan
sendiri nuansanya.

a. Nilai-nilai Agama dan moral
- 3.1. Mengenal kegiatan beribadah seharihari
b. Fisik
- 4.3. Menggunakan anggota tubuh untuk
pengembangan motorik kasar dan halus
c. Kognitif
- 4.6. Menyampaikan tentang apa dan
bagaimana benda-benda di sekitar yang
dikenalnya (nama, warna, bentuk, ukuran,
pola, sifat, suara, tekstur, fungsi, dan ciri-ciri
lainnya) melalui berbagai hasil karya
d. Bahasa
- 3.12. Mengenal keaksaraan awal melalui
bermain
e. Sosial Emosial
- 2.7. Memiliki perilaku yang mencerminkan
sikap sabar (mau menunggu giliran, mau
mendengar ketika orang lain berbicara)
untuk melatih kedisiplinan
f. Seni
- 4.15. Menunjukkan karya dan aktivitas seni
dengan menggunakan berbagai media

B. Pelaksanaan
1.
Pijakan lingkungan sebelum main
Menata alat main yang sudah
direncanakan sedemikian rupa sehingga
mengundang anak untuk bermain. Guru
meletakkan/menata alat bermain MOPIN UJAR
(Mobil Pintar Urang Banjar)
Alat-alat main yang terdapat pada bagian-bagian
MOPIN yang di tata adalah :
1. Alat bermain untuk membilang dengan
benda
:
membilang
dengan
menggunakan gelas/ botol bekas air
mineral dan biji karet

Implementasi pemanfaatan barang bekas
menjadi alat permainan edukatif MOPIN
UJAR (MOBIL PINTAR URANG BANJAR)
untuk mendukung keberhasilan dalam
pembelajaran anak usia dini di Taman
Kanak – Kanak Islam Sabilal Muhtadin
Pembelajaran dengan menggunakan media
MOPIN UJAR (Mobil pintar urang Banjar)
menggunakan strategi pembelajaran dengan
pendekatan sentra. Adapun langkah-langkah
Pelaksanaan adalah sebagai berikut :

2. Alat
bermain
membilang
menggunakan kain planel bekas

A. Persiapan
1. Penyiapan tempat dan Alat Permainan
Edukatif (APE) sesuai dengan jenis
sentra yang akan dibuka dan tingkatan
usia anak. Penyiapan administrasi
kelompok dan pencatatan perkembangan
anak.
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3. Alat
bermain
untuk
mengenal
penambahan dan pengurangan

6. Alat bermain fuzle buah-buahan

2.
Pijakan awal main
• Anak duduk membuat lingkaran, menyanyi,
salam .
• Diskusi tentang urutan kerja dan alat-alat main
(MOPIN UJAR) tentang bagaimana cara
memainkannya
• Diskusi tentang aturan main
• Menggunakan kosa kata baru dan
memperagakan konsep-konsep yang tertuju
pada APE MOPIN UJAR
• Guru mengajak anak berdo’a sebelum
bermain, kemudian mempersilahkan anak
bermain.
• Anak memilih tempat dan alat main dengan
guru menyebutkan ciri-ciri yang dimiliki anak (
3 variabel, jenis kelamin, warna baju, dan
menyebutkan huruf depan namanya)
• Memberi anak waktu untuk bermain

4. Alat bermain untuk mengenal urutan
wudhu dan waktu-waktu sholat lima
waktu

5. Alat bermain membilang dan menjempit
jumlah buah-buahan

3.
Pijakan individual saat main
• Guru bergerak diantara anak, mengamati,
mencatat kapan masuk dan keluar dalam
interaksi main anak sesuai kebutuhan
• Guru memberikan dukungan yang dibutuhkan
anak (5 skala pendampingan)
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• Guru menjaga dan membantu konsisten
dengan urutan kerja
• Guru berusaha mendukung dalam keberhasilan
interaksi anak
• Guru memberikan pijakan untuk membangun
tahapan main anak
• Memberi tanda (aba-aba) dengan waktu 2’-10’
sebagai transisi untuk menghentikan kegiatan.
• Beres-beres dan motivasi untuk melakukan
klasifikasi, Guru mengajak anak menyimpan
dan mengembalikan alat-alat main ke tempat
semula.
4.
Pijakan setelah main
- Beres-beres
- Recalling: guru mengajak anak duduk bersama
membuat lingkaran untuk recalling (mengingat
dan menceritakan kembali apa yang sudah
dilakukan dan dimainkan.
Pada tahapan ini, guru memberikan
bimbingan
pada
peserta
didik
untuk
melaksankan tahapan demi tahapan pelaksanaan
pembelajaran, guru mengamati setiap anak,
tentang responnya ketika diberikan pertanyaanpertanyaan dan tugas-tugas, seberapa besar
peningkatan
semangat
belajar
yang
diperlihatkan oleh peserta didik juga menjadi
obyek pengamatan. Dari hasil evaluasi ini guru
menemukan peningkatan minat belajar dan hasil
belajar, selama pelaksanaan pembelajaran
dengan Media APE MOPIN UJAR (Mobil
Pintar Urang Banjar) ini tidak ditemukan ada
anak yang meninggalkan tugas, juga tidak
ditemukan anak yang tidak tuntas mengerjakan
tugas. Dari penilaian hasil belajar dilembar
kerja, guru menemukan ada peningkatan yang
signifikan pada kemampuan bidang-bidang
aspek perkembangan peserta didik. Kriteria
Berkembang Sangat Baik (BSB) didapatkan
oleh beberapa orang anak dan sebagian lagi
berada pada kriteria Mulai Berkembang (MB)
dan Berkembang Sesuai Harapan (BSH).
Karakter yang dikembangkan dalam
kegiatan permainan edukatif MOPIN UJAR
(MOBIL PINTAR URANG BANJAR)
Maria Montessori (dalam Megawangi, 2004)
menyatakan bahwa tahapan perkembangan anak
yang paling penting adalah pada usia enam
tahun pertama. Jadi, usia dini merupakan masa
paling tepat bagi pembentukan karakter
seseorang. Pendidikan karakter merupakan

jantung dalam kurikulum pendidikan anak usia
dini (PAUD). Pendidikan karakter adalah upaya
penanaman nilai-nilai karakter kepada anak
didik yang meliputi pengetahuan, kesadaran
atau
kemauan,
dan
tindakan
untuk
melaksanakan
nilai-nilai
kebaikan
dan
kebajikan, kepada Tuhan YME, diri sendiri,
sesama, lingkungan maupun kebangsaan agar
menjadi
manusia
yang
berakhlak
(DIRJENPAUD, 2011).
Bermain bagi anak tidak hanya memberikan
kepuasan terhadap anak akan tetapi bermain
dapat juga membangun karakter dan
membentuk sikap dan kepribadian anak. Hal ini
sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh
Muhammad Dani Wahyudi (Wahyudi, 2016)
bahwa Salah satu ciri dari sekolah unggul
adalah melaksanakan pembelajaran yang efektif
dan menyenangkan. Pembelajaran yang
menyajikan berbagai metode pembelajaran akan
memberikan Pembelajaran yang inovatif
berbasis budaya lokal sebagai sarana untuk
menstimulasi berbagai kecerdasan yang dimiliki
anak dengan menanamkan nilai-nilai budaya
lokal melalui tema, subtema, alat permainan
edukatif, peralatan, dan media, sehingga
perkembangan
anak
dapat
optimal.
Pembelajaran tersebut dapat mengembangkan
pribadi yang mandiri, percaya diri, berbagai
pengalaman pada anak-anak. dan Fleer
berpendapat bahwa bermain merupakan
kebutuhan bagi anak, karena melalui bermain
anak akan memperoleh pengetahuan yang dapat
mengembangkan kemampuan dirinya. (Nehru,
2011) Sejalan dengan teori tersebut Susanto
mengemukakan
bahwa
bermain
dapat
membentuk sikap mental dan nilai-nilai
kepribadian anak diantaranya :
1. Dengan bermain itu anak belajar menyadari
keteraturan, peraturan dan berlatih menjalankan
komitment yang dibangun dalam permainan
tersebut
2. Anak belajar menyelesaikan masalah dalam
kesulitan terendah sampai yang tertinggi.
3. Anak berlatih sabar menunggu giliran setelah
temannya menyelesaikan permainnanya.
4. Anak berlatih bersaing dan membentuk
motivasi dan harapan hari esok akan ada
peluang memenangkan permainan.
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4. Anak-anak sejak dini belajar menghadapi
resiko kekalahan yang dihadapi dari permainan.
(Susanto, Ahmad;, 2011).
Ada 18 Nilai Dalam Pendidikan Karakter
Versi Kemendiknas dalam upaya membangun
karakter bangsa melalui pendidikan di sekolah,
yaitu :
1. 1. Religius, yakni ketaatan dan kepatuhan dalam
memahami dan melaksanakan ajaran agama
(aliran kepercayaan) yang dianut, termasuk
dalam hal ini adalah sikap toleran terhadap
pelaksanaan ibadah agama (aliran kepercayaan)
lain, serta hidup rukun dan berdampingan.
Sebelum memulai kegiatan apapun, termasuk
sebelum memulai kegiatan bermain dengan
MOPIN UJAR (Mobil pintar urang Banjar) anak
diajak/dibiasakan
untuk berdo’a terlebih
dahulu, memohon kepada TuhanNya dan selalu
mengingat TuhanNya dalam setiap kegiatan
yang
dilakukannya.
Dengan
demikian
diharapkan agar dapat terbentuk sikap relegius
pada anak sejak usia dini
2. Jujur, yakni sikap dan perilaku yang
menceminkan kesatuan antara pengetahuan,
perkataan, dan perbuatan (mengetahui apa yang
benar, mengatakan yang benar, dan melakukan
yang benar) sehingga menjadikan orang yang
bersangkutan sebagai pribadi yang dapat
dipercaya. Penanaman nilai-nilai kejujuran pada
anak usia dini dapat dilakukan dengan dua
pendekatan yaitu pendekatan kognitif dan 2.
pendekatan belajar sosial. Pendekatan kognitif
digunakan untuk menumbuh kembangkan
pengetahuan dan kesadaran anak terhadap
pentingnya bersikap jujur Pendekatan belajar
sosial yang dilakukan lewat percontohan dan
penguatan digunakan untuk membiasakan anak
melakukan perbuatan jujur lewat peniruan dan
pembiasaan.
Pada saat anak memainkan alat permainan
edukatif MOPIN UJAR anak secara tidak
langsung terlatih kejujuran saat memainkan alat
permainan ini, misalkan saat anak memainkan
alat permainan MOPIN UJAR membilang
dengan menggunakan biji karet , anak akan
terlatih kejujurannya untuk selalu memasukakan
biji karet sesuai arahan guru/angka yang tertulis
pada botolnya, tanpa melebihkan atau
menguranginya, hal ini lah yang akan menjadi
pondasi dasar bagi anak untuk selalu menjadi
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orang jujur dimanapun dan dalam situasi apapun
anak akan selalu bersikap jujur. Kemudian pada
saat anak recalling (menceritakan kegiatan
mainnya), anak dirahkan oleh guru untuk
menceritakan kegiatan main yang sesuai dengan
apa yang anak mainkan tadi, tanpa dilebihkan
atau dikurangi.
3. Toleransi, yakni sikap dan perilaku yang
mencerminkan penghargaan terhadap perbedaan
agama, aliran kepercayaan, suku, adat, bahasa,
ras, etnis, pendapat, dan hal-hal lain yang
berbeda dengan dirinya secara sadar dan
terbuka, serta dapat hidup tenang di tengah
perbedaan tersebut.
Toleransi bisa berarti sikap terbuka dan
saling menghormati terhadap perbedaan. Sikap
itu hendaknya ditanamkan sejak dini, untuk
menghindari konflik. anak sejak dini Melalui
kegiatan bermain dengan MOPIN UJAR (Mobil
Pintar Urang Banjar) ini anak juga terlatih untuk
selalu memiliki sikap terbuka dan saling
menghormati, walaupun saat bermain ada teman
yang belum bisa menyelesaikan kegiatan
bermain dengan benar, guru akan mengajak
anak untuk tetap menghargai/menghormati
temannya dan mempersilahkan anak yang sudah
bisa untuk membantu mengajari teman yang
belum bisa menjadi bisa. Dengan demikian
maka sikap toleransi akan terbentuk pada anak
sejak dini.
4. Disiplin, yakni kebiasaan dan tindakan yang
konsisten terhadap segala bentuk peraturan atau
tata tertib yang berlaku.
Disiplin sangat penting ditanamkan pada
anak-anak sedini mungkin. Mungkin di usia
anak-anak yang masih belum mempunyai
tanggung jawab yang besar, kedisiplinan
bukanlah hal yang penting. Namun bila sifat
disiplin tersebut ditanamkan kepada anak sejak
masa kanak-kanak, tentu akan menjadi sebuah
modal yang sangat berharga bagi anak kala
dewasa kelak. Melalui kegiatan bermain dengan
MOPIN UJAR ini anak dilatih untuk selalu
disiplin dalam menyelesaikan setiap kegiatan
main yang dipilihnya, sebelum memulai
kegiatan main guru menjelaskan dulu tentang
aturan-aturan main yang harus anak- anak taati,
agar kegiatan bermain dapat berjalan lancar dan
hal ini merupakan salah satu hal yang akan
membuat anak memilki sikap disiplin.
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3. 5. Kerja keras, yakni perilaku yang
menunjukkan upaya secara sungguh-sungguh
(berjuang hingga titik darah penghabisan) dalam
menyelesaikan berbagai tugas, permasalahan,
pekerjaan, dan lain-lain dengan sebaik-baiknya.
Saat bermain mopin ini anak selalu diajarkan
untuk selalu bersungguh-sunguh (kerja keras)
dalam
menyelesaikan
berbagai
tugas,
permasalahan, pekerjaan, dan lain-lain dengan
sebaik-baiknya.
4. 6. Kreatif, yakni sikap dan perilaku yang
mencerminkan inovasi dalam berbagai segi
dalam memecahkan masalah, sehingga selalu
menemukan cara-cara baru, bahkan hasil-hasil
baru yang lebih baik dari sebelumnya. Pada saat
bermain mopin ini anak selalu diajarkan untuk
kreatif berfikir menyelesaikan kegiatan mainnya
dengan menyediakan berbagai media yang dapat
menstimulasi kreatifitas anak.
5. 7. Mandiri, yakni sikap dan perilaku yang tidak
tergantung
pada
orang
lain
dalam
menyelesaikan
berbagai
tugas
maupun
persoalan. Namun hal ini bukan berarti tidak
boleh
bekerjasama
secara
kolaboratif,
melainkan tidak boleh melemparkan tugas dan
tanggung jawab kepada orang lain. Dalam
kegiatan main dengan MOPIN ini juga anak di
stimulasi untuk selalu bisa menyelesaikan
kegiatan mainnya secara mandiri, tidak
tergantung dengan orang lain.
6. 8. Demokratis, yakni sikap dan cara berpikir
yang mencerminkan persamaan hak dan
kewajiban secara adil dan merata antara dirinya
dengan orang lain. Pada kegiatan bermain
dengan MOPIN ini juga guru selalu
menstimulasi anak dengan memberikan
pijakan/arahan agar anak selalu bersikap
adil/demokratis terhadap teman, diantaranya
dengan mengajarkan anak untuk mau berbagi
mainan secara adil dengan temannya.
9. Rasa ingin tahu, yakni cara berpikir, sikap,
dan perilaku yang mencerminkan penasaran dan
keingintahuan terhadap segala hal yang dilihat,
didengar, dan dipelajari secara lebih mendalam.
Alat permainan edukatif MOPIN UJAR (mobil
pintar urang Banjar) ini dirancang secara khusus
dengan memperhatikan tahap perkembangan
anak dan agar bisa menumbuhkan rasa ingin
tahu anak, membuat anak berpikir kritis. Dan
alat permainan edukatif MOPIN UJAR (mobil

pintar urang Banjar) ini dibuatnya menggunakan
banyak alat perekat sehingga memudahkan
untuk bisa bongkar pasang (mudah untuk
diganti kalau tema pembelajarannya berganti)
atau ada anak yang mau memainkan dengan
caranya sendiri, jadi APE ini juga bisa membuat
anak bereksporasi, menumbuhkan rasa ingin
tahunya, dan mengembangkan kemampuan
berpikir kritisnya.
10 Semangat kebangsaan atau nasionalisme,
yakni sikap dan tindakan yang menempatkan
kepentingan bangsa dan negara di atas
kepentingan pribadi atau individu dan golongan.
Melalui alat permainan edukatif MOPIN UJAR
(mobil pintar urang Banjar) ini guru juga bisa
menanamkan
rasa
kebangsaan
atau
nasionalisme, karena alat ini dibuatnya
menggunkan alat perekat sehingga bisa digantiganti sesuai tema- tema pembelajaran. Misalnya
saat kita membahas tema Negaraku maka
benda- benda/gambar yang ditampilkan di
hadapan anak adalah yang berhubungan dengan
Semangat kebangsaan atau nasionalisme, seperti
bendera, lambang Negara (garuda panca sila),
dll.
11. Cinta tanah air, yakni sikap dan perilaku
yang mencerminkan rasa bangga, setia, peduli,
dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa,
budaya, ekomoni, politik, dan sebagainya,
sehingga tidak mudah menerima tawaran bangsa
lain yang dapat merugikan bangsa sendiri.

Pada APE MOPIN UJAR (mobil
pintar urang banjar) ini kita juga
mengenalkan kebudayaan lokal pada
anak seperti pada bagian luar mobil APE
MOPIN UJAR (mobil pintar urang
banjar) kita gunakan motif sasirangan
yang merupakan kain sasirangan, ada
kartu-kartu huruf bergambar pasar
terapung, bakantan, rumah banjar,
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nanang galuh, juga kita mengenalkan
jenis tanaman lokal seperti biji karet, dll.
Dengan demikian diharapkan agar anak
sejak dini telah mengenal dan Cinta
tanah air, yakni sikap dan perilaku yang
mencerminkan rasa bangga, setia,
peduli, dan penghargaan yang tinggi
terhadap bahasa, budaya.

dengan MOPIN terjadi komunikasi yang
santun, sehingga tercipta kerja sama
secara kolaboratif dengan baik dalam
menyelesaikan kegiatan mainnya.
14. Cinta damai, yakni sikap dan
perilaku yang mencerminkan suasana
damai, aman, tenang, dan nyaman atas
kehadiran dirinya dalam komunitas atau
masyarakat tertentu. Sebelum memulai
kegiatan dan pada saat menutup bermain
(kegiatan pijakan awal/pembuka dan
akhir/penutup, guru mengajak anak
untuk duduk bersama membentuk
lingkaran, hal ini dilakukan dalam
rangka guru ingin menanamkan sikap
dan perilaku yang mencerminkan
suasana damai, aman, tenang, dan
nyaman atas kehadiran dirinya dalam
komunitas.

12. Menghargai prestasi, yakni sikap
terbuka terhadap prestasi orang lain dan
mengakui kekurangan diri sendiri tanpa
mengurangi semangat berprestasi yang
lebih tinggi. Guru mengucapkan kata
“Alhamdulillah selamat ya sudah
berhasil menyelesaikan kegiatannya”
kegiatan main apa saja yang sudah
berhasil kamu selesaikan” kata guru
sambil tersenyum dan berjabat
tangan”. Kata-kata yang diucapkan guru
tersebut
adalah
merupakan
pijakan/arahan yang diberikan guru agar
anak dapat menghargai prestasinya dan
orang lain.

15. Gemar membaca, yakni kebiasaan
dengan
tanpa
paksaan
untuk
menyediakan waktu secara khusus guna
membaca berbagai informasi, baik buku,
jurnal, majalah, koran, dan sebagainya,
sehingga menimbulkan kebaikan bagi
dirinya dan senang membaca.
kebiasaan senang membaca dilakukan
dengan tanpa paksaan, namum guru
mempasilitasi
anak
dengan
menyediakan berbagai informasi,
baik buku, jurnal, majalah, koran,
dan
sebagainya,
sehingga
menimbulkan anak-anak akan gemar
membaca selama hidupnya.

Melalui alat permainan edukatif APE
MOPIN UJAR (mobil pintar urang
banjar) ini anak juga diajarkan untuk
mengharai setiap prestasi/keberhasilan
yang telah dicapai. Hal tersebut dimulai
oleh guru, guru mengucapkan kata
“Alhamdulillah selamat ya sudah
berhasil menyelesaikan kegiatannya”
kegiatan main apa saja yang sudah
berhasil kamu selesaikan” kata guru
sambil
berjabat
tangan.
Dengan
demikian
guru
mencontohkan/mengajarkan pada anak
bagaimana cara menghargai prestasi
orang dirinya maupun orang lain,
sehingga nantinya anak juga akan
mampu mengikuti karakter yang baik
tersebut.

Dalam kegiatan bermain dengan MOPIN
UJAR anak-anak juga dikenalkan
keaksaraan mengenal huruf-huruf yang
disertai dengan gambarnya, agar
nantinya anak senang/gemar membaca
karena
kegiatan
keaksaraannya
dilaksankan
dengan
cara
yang
menyenangkan/tanpa paksaan.

13. Komunikatif, senang bersahabat
atau proaktif, yakni sikap dan tindakan
terbuka terhadap orang lain melalui
komunikasi yang santun sehingga
tercipta kerja sama secara kolaboratif
dengan baik. Ketika anak bermain

16. Peduli lingkungan, yakni sikap dan
tindakan yang selalu berupaya menjaga
dan melestarikan lingkungan sekitar.
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Pada kegiatan Pijakan sebelum main
guru menjelaskan kepada anak bahwa
alat-alat bermain yang digunakan ini
berasal dari barang-barang bekas yang
masih layak dipakai yang masih bisa
digunakan yang berada di lingkungan
sekitar seperti kardus, botol/gelas air
mineral bekas, kayu bekas, kain perca,
biji-bijian, dll. Guru juga menjelaskan
dengan kita menggunakan barangbarang bekas tersebut maka kita bisa
mengurangi sampah sebagai bagian dari
cinta/peduli
terhadap
lingkungan.

Pada kegiatan pembelajaran dengan
menggunakan MOPIN UJAR ini, salah
satu tema yang dibahas adalah tema
yang berhubungan dengan keperdulian
terhadap lingkungan sosial.
18. Tanggung jawab, yakni sikap dan
perilaku seseorang dalam melaksanakan
tugas dan kewajibannya, baik yang
berkaitan dengan diri sendiri, sosial,
masyarakat, bangsa, negara, maupun
agama.

APE MOPIN UJAR ini dibuat dari
barang-barang bekas yang masih bisa
di
daur
ulang
yang
berada
dilingkungan
sekitar.
Dengan
demikian diharapkan bisa menjadi
salah satu solusi dalam mengurangi
sampah sebagai salah satu cara Peduli
lingkungan, yakni sikap dan tindakan
yang selalu berupaya menjaga dan
melestarikan lingkungan sekitar

Setelah selesai bermain, anak-anak
bertanggung jawab membereskan alat-alat
bermainnya
PENUTUP
Kesimpulan
Bermain adalah suatu kegiatan yang
dilakukan anak yang menghasilkan pengertian
atau memberikan informasi, memberikan
kesenangan maupun mengembangkan imajinasi
anak. Dalam kegiatan pembelajaran, pendidik
perlu mengetahui dan menerapkan berbagai
pendekatan dan alat permainan edukatif (APE)
yang tepat bagi anak sesuai usia dan
karakteristik perkembangannya sehingga dapat
menumbuhkan rasa senang anak yang pada
gilirannya dapat membangkitkan semangat dan
kreatifitas anak
Dalam kehidupan kita, banyak kita
temukan barang-barang yang terbuang begitu
saja dikarenakan tidak ada manfaatnya lagi.
Sehingga sampah-sampah barang yang tidak
digunakan tersebut mencemari lingkungan
sekitar kita, merusak ekosistem tanah karena

Dalam mengembangkan APE PAUD
berbahan sampah melalui strategi
mengadaptasi
Yaitu
menggunakan
benda-benda atau bahan-bahan yang
berasal dari bahan bekas pakai atau
sampah yang berasal dari lingkungan
sekitar langsung dijadikan APE PAUD
yang
disesuaikan
dengan:
1)
Karakteristik
anak
2)
Aspek
pengembangan anak (kurikulum) 3)
Potensi dan minat anak.
17. Peduli sosial, yakni sikap dan
perbuatan
yang
mencerminkan
kepedulian terhadap orang lain maupun
masyarakat yang membutuhkannya.

148

Prosiding Seminar Nasional PS2DMP ULM Vol. 5 No. 1

sampah yang tidak bisa diuraikan oleh tanah.
Pada saat sekarang ini sudah banyak kita lihat
pemanfaatan barang bekas yang menghasilkan
barang baru yang sangat memiliki nilai, bahkan
dalam proses pemasaran juga memiliki harga
yang cukup tinggi. Selain diproduksi untuk
pemasaran
dan
menghasilkan
uang,
pemanfaatan barang bekas ini juga bisa
digunakan sebagai media pembelajaran.
Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas, penerapan
Pelaksanaan
pembelajaran
dengan
menggunakan media APE MOPINUJAR (Mobil
pintar urang banjar) bisa direkomendasikan
untuk
diterapkan
pada
semua
tema
pembelajaran, dengan memasukkannya di
Rencana Pembelajaran Harian. APE MOPIN
UJAR (Mobil pintar urang banjar) ini juga bisa
di pergunakan di semua kelompok baik
kelompok A (usia 4-5 tahun) ataupun kelompok
B (usia 5-6 tahun).
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