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Teori Perkembangan Kognitif Dari
Jean Piaget
Tugas dan tanggung jawab guru erat kaitannya dengan
kemampuan yang dipersyaratkan dalam jabatan profesi
kependidikan. Kemampuan tersebut antara lain guru (1)
memiliki pengetahuan tentang teori belajar dan
pembelajaran; (2) memiliki pengetahuan asas asas dan
factor-faktor yang memengaruhi proses pembelajaran;
(3) memiliki keterampilan menggunakan teknik dan
pendekatan dalam kegiatan pembelajaran; dan (4)
memiliki pengetahuan pembelajaran abad ke-21. Buku
Teori Belajar dan Pembelajaran: Menciptakan
Pembelajaran yang Kreatif dan Efektif ini merupakan
wujud kepedulian penulis untuk meningkatkan mutu
pembelajaran, dengan harapan dapat bermanfaat bagi
mahasiswa/i, calon guru, dan juga bagi guru, bagi kepala
sekolah, pengawas, sekolah serta para pemerhati
pendidikan khususnya yang berkaitan dengan kegiatan
belajar dan pembelajaran sebagai upaya peningkatan
mutu belajar, karena melalui pembelajaran ini dapat
diukur kualitas hasil belajar. Buku persembahan penerbit
PrenadaMediaGroup (Kencana)
E-modul bahan ajar perkembangan sosial AUD berbasis
karakterberbasis karakter ini merupakan pelengkap dari
buku Perkembangan Sosial AUD pada rumpun mata
kuliah wajib Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan
Anak Usia Dini di Universitas Dharmas Indonesia. Emodul bahan ajar ini dirancang dengan tujuan agar
mahasiswa dapat mempelajari dan memahami uraian
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materi yang disajikan tersebut dengan baik dan
mahasiswa dapat menampilkan karakternya dengan baik
pula sehingga mencerminkan calon guru yang dapat
diteladani. Dalam E-modul ini berisi skenario
pelaksanaan pembelajaran, uraian materi dan evaluatif
yang harus dilalui. Pembelajaran Perkembang Sosial
AUD yang disajikan dalam E-modul Perkembang Sosial
AUD pada rumpun mata kuliah wajib Program Studi
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini di
Universitas Dharmas Indonesia ini merupakan mata
kuliah yang harus dikuasai oleh mahasiswa Program
Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini di
Universitas Dharmas Indonesia. Hal ini dikarenakan
mata kuliah Perkembang Sosial AUD menjadi dasar
pengetahuan mahasiswa untuk mengetahui dan
memahami tumbuh kembang anak usia dini dari segi
sosialnya. Pada umumnya, penyajian materi dalam emodul ini dimulai dari tujuan pembelajaran, indikator
capaian, skenario pelaksanaan pembelajaran, peta
konsep, uraian materi, kesimpulan, evaluatif dan
penutup. E-modul ini adalah pelengkap dari buku-buku
yang pernah ada tentang Perkembangan Sosial Anak
Usia Dini Semester 4 (Genap) dengan tujuan akhir agar
mahasiswa dapat mempelajari materi dengan baik.
Buku ini memberikan wawasan, memperkaya
pengetahuan seputar beberapa topik perkembangan dan
pengasuhan anak, termasuk di dalamnya anak
berkebutuhan khusus Pengetahuan cara mendidik anak
di mulai dari lahir hingga kelak beranjak dewasa, tua,
dan tiada diuraikan dalam buku ini. Anda akan
mendapatkan bekal pengetahuan mendidik anak sesuai
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dengan tumbuh kembang anakBuku ini sangat baik buat
anda yang baru menikah, mahasiswa, ibu ibu dan bapak
bapak yang mempunyai problema dengan buah hati
serta praktisi tumbuh kembang anak dan dosen
utamanya di fakultas psikologi
Secara khusus buku ini dipertuntukkan bagi mahasiswa
program studi pendidikan matematika, dan secara umum
dapat digunakan oleh guru-guru mata pelajaran
matematika ataupun yang lainnya. Buku ini disajikan
dengan cara yang berbeda khususnya pada bab
pendekatan dan model pembelajaran, pada bab ini
selain disajikan dasar teori pembentuk teori tetapi juga
dipaparkan contoh aplikasinya dalam proses
pembelajaran yang dituangkan dalam bentuk rencana
pelakasanaan pembelajaran (RPP) dan lembar kegiatan
siswa (LKS).
Perkembangan Kognitif dan Bahasa Anak Usia Dini
Penulis : Ari Kusuma Sulyandari Ukuran : 14 x 21 cm
ISBN : 978-623-6410-43-1 Terbit : Juli 2021
www.guepedia.com Sinopsis : Buku ini adalah buku
tentang perkembangan kognitif dan kreativitas anak usia
dini yang diambil dari beberapa ahli. Di antaranya adalah
Santrock, Hurlock, Vygotsky, Piaget dan Montessori.
Buku ini juga membahas tentang tahapan-tahapan
perkembangan kognitif anak usia dini serta
perkembangan berpikirnya. Juga menyinggung tentang
jenis-jenis bermain yang dilakukan anak. Tak hanya
perkembangan kognitif, perkembangan Bahasa, baca
dan tulis juga diulas, serta apa yang harus dilakukan
oleh guru. www.guepedia.com Email :
guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy
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Perkembangan Kognitif dan Bahasa Anak Usia
DiniGUEPEDIA
KONTRIBUTOR: Dr. Ina Magdalena, M.Pd. Aditya Dwi
Nokhriyana Alifah Oktania Alim Aqqil Nashrulah Annisa
Dwi Pratiwi Asika Fauziah Della Destiana Febri Yanti
Fitri Ramadanti Firsta Azzahra pasyah Hadana Nur
Fauzi Hani Melly Mayanti Hasanah Fitriah Hilda
Firliyansyah Irwan Kurniawan Kristin Novita Sari
Sipayung Lusy Nur Rahmayani Novia Permata Sari
Nurmanita Yuniawan Nurul Hasanah Nurul Rossatia
Putri Indah Sari Raafiza Putri Rachmah Nurfitriah Rideva
Az-zahra Rizka Surya Putri Syamsul Arief Sekartini
Rikawan Syaputri Sholikhatu Tsania Siti Santi Milawati
Sri Wulandari Pamungkas Tika Yuliyani Yollha
Yuandrani Yulia Septina
Tujuan pembuatan buku referensi ini diharapkan dapat
digunakan oleh kalangan akademisi, pendidik, dari level
dasar sampai perguruan tinggi, dan penggiat pendidikan
nonformal dan informal. Materi buku ini ditulis dari data
empiris dengan gaya tulisan yang populer sehingga bisa
diterima oleh masyarakat umum. Buku ini membahas
konsep dasar dan fundamental dari peserta didik itu
sendiri sampai teori dan praktik perkembangannya, yang
secara rinci dijabarkan dalam 11 bab: Bab 1 Definisi,
Hakikat, dan Kebutuhan Peserta Didik Bab 2 Aturan
Pelayaran dan Jenis-Jenis Muatan Kapal Laut Bab 3
Hukum – Hukum Perkembangan Bab 4 Prinsip – Prinsip
Perkembangan Bab 5 Perkembangan Pranatal Bab 6
Perkembangan Masa Awal Kanak – Kanak Bab 7
Perkembangan Remaja Bab 8 Pengaruh Perkembangan
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Emosi Terhadap Perkembangan Peserta Didik Bab 9
Perkembangan Sosial Yang Dialami Peserta Didik Bab
10 Perkembangan Moral Peserta Didik

Istilah penilaian atau dalam bahasa Inggris dikenal
dengan istilah evaluation, bukan merupakan istilah
baru bagi insan yang bergerak pada lapangan
pendidikan dan pengajaran, dalam melaksanakan
tugas profesionalnya, seorang guru tidak akan
terlepas dari kegiatan penilaian. Ada beberapa
istilah yang sering dipergunakan secara tumpang
tindih untuk menjelaskan pengertian evaluasi, yaitu
measurement atau pengukuran, assessment atau
penilaian/penaksiran, dan test. Ketiga istilah tersebut
kadang-kadang digunakan secara bergantian dan
dianggap memiliki pengertian yang sama, padahal
ketiganya memiliki perbedaan
The importance of comprehending Education
Psychology for teachers or prospective teachers are
firstly to comprehend the meaning of “learning”,
including theories, principles, and distinctive
characteristics of students’ behavior, and so on.
Secondly, it is about learning process, which
includes the stages of acts and events occurring in
students’ learning activities. Then, it is about
learning situation, which means both physical and
non-physical circumstances and environmental conditions related to students’ learning activity. This
module consists of 10 (ten) chapters, which entirely
discuss about the three issues mentioned above as
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the obligation of the teacher in comprehending
series of instruction which is involving their students.
Setiap orang dewasa memerlukan berbagai aktivitas
seperti bekerja, belajar, dan sejenisnya untuk terus
meningkatkan kemampuannya. Berbeda dengan
anak usia dini yang meningkatkan kemampuannya
dengan cara bermain dan berkreativitas. Oleh
karena itu, kreativitas anak usia dini harus
ditingkatkan dengan berbagai cara. Akan tetapi,
sebagian besar orangtua masih ada yang
menganggap bahwa kemampuan kognitif atau hasil
nilai lebih penting daripada kreativitas. Padahal,
kemampuan kreativitas anak yang dimunculkan dan
dirangsang sejak dini dapat menimbulkan berbagai
kemampuan baru dari seorang anak. Contohnya
seperti meningkatkan keuletan, kesabaran,
kemampuan dalam memecahkan masalah,
kemampuan untuk menghargai perbedaan,
kemampuan untuk menerima perasaan diri sendiri
dan orang lain, dan masih banyak hal penting
lainnya. Buku Memacu Kreativitas Melalui Bermain:
Pembelajaran Anak Usia Dini hadir untuk
memaparkan cara pendidik dalam memunculkan
dan meningkatkan kreativitas anak, memahami
bagaimana cara memotivasi diri (pendidik) dan anak,
serta mengondisikan lingkungan pembelajaran agar
merangsang kreativitas anak.
Manusia yang diawali dari janin, bayi, kanak, remaja,
dewasa, tua merupakan agen-agen pembawa
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perubahan zaman. Tentunya agen perubahan
peradaban sering dimulai dari masa kanak-kanak.
Seorang anak dikatakan memasuki dunia yang
bernama PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) yaitu
sedari mereka lahir hingga berumur enam tahun.
PAUD adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang
pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya
pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir
sampai dengan usia enam tahun. Hal-hal yang
dilakukan pada jenjang ini seperti pemberian
rangsangan pendidikan untuk membantu
pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan
rohani agar anak memiliki kesiapan dalam
memasuki pendidikan lebih lanjut, yang
diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan
informal Bab 1 Konsep Dasar Belajar Bab 2 Teori
Perkembangan Kognitif Piaget Bab 3 Teori
Perkembangan Moral Bab 4 Perkembangan Afektif
Ditinjau Dari Aspek Perkembangan Emosi Bab 5
Karakteristik Dan Perbedaan Individu Bab 6
Pertumbuhan Dan Perkembangan Individu Bab 7
Pengertian Belajar Dan Teori-Teori Belajar Bab 8
Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Belajar Bab 9
Guru Dan Proses Belajar Mengajar
This book is the outcome of a long and passionate
debate among world experts about two of the most
pivotal figures of psychology: Jean Piaget and Lev
Vygotksy. The occasion was a week-long advanced
course held at the Jean Piaget Archives in Geneva.
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The most interesting outcome of the meeting is that,
in spite of differences in aims and scopes
(epistemogenesis versus psychogenesis), in units of
analysis (events versus action) and in social
contents (Swiss capitalism versus Soviet
communism) both Piaget and Vygotsky reached a
similar conclusion: knowledge is constructed within a
specific material and social context. Moreover, their
views complement each other perfectly: where
Vygotsky insists on varieties of psychological
experiences, Piaget shows how, out of diversity,
grows universality, so much so that the most
communist of the two is not necessarily the one who
was so labelled. This book is not only of interest to
developmental, social and learning psychologists,
but also deals with issues pertinent to education,
epistemology, language, thought and cognition,
anthropology and philosophy. It is likely to shed
some light on the state of affairs in psychology for
the general reader too, because it is clear and
precise, straightforward and uses virtually no jargon.
Setiap manusia pasti memerlukan pendidikan untuk
meningkatkan kualitas hidupnya. Kehidupan
manusia memang tidak pernah terpisah dengan
pendidikan. Pendidikan dapat berlangsung di mana
saja, mulai dari lingkungan sekolah, lingkungan
rumah, sampai lingkungan masyarakat.
Perkembangan dunia pendidikan bagaikan sebuah
eksperimen yang tidak pernah berhenti sampai
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kapan pun selama kehidupan manusia ada di dunia
ini. Mengapa demikian? Karena pendidikan
merupakan bagian dari kebudayaan dan peradaban
manusia yang terus berkembang seiring
perkembangan zaman. Itulah alasan mengapa
landasan pendidikan sangat penting untuk kita
pelajari dan kita pahami. Landasan merupakan
sebuah tempat bertumpu, titik tolak, dan menjadi
pijakan dasar. Jika negara kita ingin mengalami
kemajuan pendidikan maka landasan pendidikannya
harus kuat. Tanpa sebuah landasan yang kuat
pendidikan kita akan mudah goyah dan berjalan
tidak sesuai arah. Oleh karena itu, kajian-kajian dari
landasan pendidikan ini sangat penting untuk kita
pelajari sehingga dapat memberikan wawasan yang
tepat tentang pendidikan. Apa sajakah kajian-kajian
landasan ilmu pendidikan itu? Semua yang Anda
perlukan tentang kajian-kajian landasan ilmu
pendidikan terangkum dengan apik di dalam buku
ini. Segera miliki buku ini dan jadikan referensi untuk
kemajuan pendidikan di Indonesia.
Buku dengan judul Teori – Teori Belajar merupakan
buku ajar yang disusun sebagai media
pembelajaran, sumber referensi dan pedoman
belajar bagi mahasiswa. Pokok-pokok bahasan
dalam buku ini mencakup: 1) Hakikat Belajar, 2)
Jenis-Jenis Dan Prinsip Belajar, 3) Asas-Asas
Pembelajaran, 4) Masalah-Masalah Belajar, 5)
Ruang Lingkup Teori Belajar, 6) Urgensi Teori
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Belajar, 7) Teori Behavioristik, 8) Teori Kognitif, 9)
Teori Konstruktivistik, 10) Teori Sosiokultural, 11)
Teori Kecerdasan Ganda (Multiple Intelligences), 12)
Teori Humanistik, 13) Teori Belajar Pemrosesan
Informasi, 14) Teori Belajar Neuroscience, 15)
Motivasi Belajar, 16) Gaya Belajar
Buku ini menjelaskan konsep belajar dan
pembelajaran beserta berbagai hal kaitanya dengan
kegiatan pembelajaran. Belajar merupakan suatu
proses aktivitas mental yang dilakukan seseorang
untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku
yang bersifat positif dan menetap relatif lama melalui
latihan atau pengalaman yang menyangkut aspek
kepribadian baik scara fisik ataupun psikis,
sedangkan pembelajaran adalah suatu proses yang
dilakukan oleh individu dengan bantuan guru untuk
memperoleh perubahan perubahan perilaku menuju
pendewasaan diri secara menyeluruh sebagai hasil
dari interaksi individu dengan lingkunganya. Belajar
dan pembelajaran merupakan hal yang sangat
penting, dengan adanya proses belajar dan
pembelajaran maka akan tercipta pengetahuan baru
yang lebih baik. Mahasiswa sebagai calon pendidik
di kemudian hari harapanya bisa menguasai
pembelajaran dengan baik, dengan disususnya
bahan ajar ini maka harapanya mahasiswa bisa
lebih memahami belajar dan pembelajaran lebih
mendalam serta dapat mengaplikasikanya dengan
baik.
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Buku ini menjelaskan bahwa manusia tidak lagi
dipandang sebagai mahluk yang bereaksi secara
pasif pada lingkungannya tetapi sebagai makhluk
yang berfikir homo sapiens. Penjelasan dalam
menghadapi masalah yang mereka hadapi dalam
dunia ini serta bagaiamana cara untuk
menyelesaikan masalah eksternal maupun internal.
Manusia pasti mengalami hal sebuah persoalan
tentang kehidupan salah satunya masalah ekonomi,
percintaan, dsb. akan tetapi manusia masih mampu
mempertahankan apa yang telah ia inginkan salah
satu cita-cita, namun dengan tekad yang kuat serta
dorongan dari impiannya merupakan salah satu
motivasi yang akan mampu bertahan dan berjuang
di dalam kehidupan.
Ilmu alamiah dasar (IAD) atau sering disebut ilmu
pengetahuan alam (natural science) merupakan ilmu
pengetahuan yang menjelaskan tentang gejalagejala dalam alam semesta, termasuk di muka bumi
ini, sehingga terbentuk konsep dan prinsip. IAD
mengkaji konsep-konsep dan prinsip-prinsip dasar
yang esensial dan ilmu yang hanya berbicara
tentang bagaimna metode-metode ilmu kealaman
dalam menjelaskan gejala-gejala alam lebih secara
filosofi. Buku ini membahas Enam BAB yakni
tentang Perkembangan pikiran manusia,
Pendekatan dalam memperoleh Ilmu Pengerahuan,
Perkembangan Ilmu Biologi Fisika Kimia, Keanekaragaman mahluk hidup dalam Biosfer,
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Pembentukkan Alam Semesta, dan Sains Teknologi
Masyarakat. Buku ini mudah dipahami terutama
untuk kalangan mahaiswa, karena di dalamnya
berisi pembelajaran bermakna terkait gejala-gejala
alam yang kontekstual. Oleh karena itu, dengan
membaca buku ini mahasiswa dapat menjadi
pebelajar sepanjang hayat.
Prinsip kedua dalam Pendidikan Holistik adalah
prinsip the Wholeness yaitu prinsip Keutuhan.
Keseluruhan (wholeness) bukan sekedar
penjumlahan dari setiap bagiannya. Sistem
wholeness bersifat dinamis sehingga tidak bisa
dideduksi hanya dengan mempelajari setiap
komponennya. Setiap bagian dari sistem mutlak
menjadi suatu kesatuan yang integrative. Prinsip
keutuhan atau Keseluruhan ini, juga memberi makna
bahwa tidaklah mungkin mencerap realitas hanya
sebagaian dari keseluruhan entitas realitas itu.
Prinsip ini sangat bertolak belakang dengan falsafah
Newtonian yang fragmented, reduktif dan
mekanistik. Berdasarkan falsafah Newtonian,
sebuah system dapat dipelajari dari bagian-bagian
system tersebut. Prinsip Keutuhan dalam pendidikan
holistik adalah konsekuensi dari prinsip pertama
yakni kesalingterhubungan. Artinya, jika realitas
saling terkoneksi satu sama lain, maka dengan
sendirinya ia membentuk sebuah sistem yang utuh.
Sebuah sistem yang tidak dapat dipandang parsial
dari perspektif tertentu saja. Ini mengajarkan pada
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kita bahwa entitas pendidikan adalah sebuah sistem
yang utuh yang mustahil dapat dibangun dengan
perspektif reduksionis dan parsial. Pendidikan
terbentuk oleh subsistem integrative yang saling
terhubung/terkoneksi serta simbiotik. Prinsip
keutuhan dalam pendidikan holistik juga dapat
dielaborasi dari sudut padang setiap individu
sebagai makrokosmos. Dalam pendidikan setiap
individu memiliki sejarah peradaban individu yang
secara continue, utuh dan dinamis parallel dengan
ruang waktu peradaban yang dilewatinya. Ini artinya
setiap individu sebagai pembelajar memiliki
keutuhan peradaban dirinya yang meliputi perspektif
individual, komunitas, sosial, lingkungan global dan
bahkan dalam perpsektive universal. Setiap individu
akan memiliki sejarah peradabannya masingmasing. Ia akan menjadi utuh atas anugrah diri dan
lingkungannya dalam membentuk peradaban dirinya
secara dinamis. Sesungguhnya, keutuhan atas
pribadi, komunitas serta sosial merupakan
keniscayaan alamiah yang manusiawi. Artinya, ia
bukan saja kebutuhan tetapi juga syarat mesti bagi
kebermartabatan peradaban manusia.
Pembelajaran kontekstual menurut penulis sangat
relevan dengan kurikulum yang berlaku di Indonesia.
Pembelajaran kontekstual juga dapat memberikan
pengalaman nyata bagi siswa untuk membangun
kemampuan pemecahan masalah di kehidupan
nyata. Hal tersebut yang mendorong generasi
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bangsa kita menjadi bangsa yang maju dan
beradab. Kemampuan mengatasi masalah sejak dini
yang dimiliki siswa SD, merupakan dasar untuk
mampu mengatasi permasalahan-permasalahan
bangsa di masa mendatang saat mereka sudah
dewasa. Atas dasar inilah aplikasi pembelajaran
kontekstual sangat penting di sekolah dasar.
Buku ini sesuai dibaca oleh guru, kaunselor, ibubapa
serta pelajar ijazah psikologi pendidikan dan
penggemar ilmu psikologi.
Ilmu kedokteran jiwa bersama-sama dengan ilmuilmu kesehatan yang lain berusaha menyediakan
suatu pelayanan kesehatan yang komprehensif bagi
masyarakat dan manusia seutuhnya. Jumlah ahli
kedokteran jiwa di negara kita masih sangat
terbatas. Klasifikasi gangguan jiwa yang dipakai
ialah sesuai dengan klasifikasi menurut Pedoman
Penggolongan Diagnosa Gangguan Jiwa ke-1, 1973
(PPDGJ-1) yang diterbitkan oleh Direktorat
Kesehatan Jiwa. Penulis telah memakai orientasi
ekletik, yaitu tidak berpegang secara kaku pada satu
pandangan tertentu saja, akan tetapi beberapa
pandangan dikemukakan. Pengalaman penulis juga
sering digunakan. Buku ini meliputi 24 pokok
permasalahan. Bab 1 mengenai bidang ilmu
kedokteran jiwa. Bab 2 mengenai berbagai teori
kepribadian. Bab 3 mengenai stres. Bab 4 sampai 6
membahas gejala, penyebab umum, dan klasifikasi
gangguan jiwa. Bab 7 mengenai pemeriksaan
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psikiatrik. Bab 8 sampai 16 membahas berbagai
gangguan, yakni gangguan mental organik,
skizofrenia, gangguan mood, gangguan neurotik,
gangguan somatoform, stress, gangguan
kepribadian dan perilaku masa dewasa, sexualitas,
ketergantungan zat, retardasi mental, gangguan
tidur, dan gangguan-gangguan khusus. Bab 17
mengenai fenomena yang berkaitan dengan sosial
budaya. Bab 18 mengenai kedaruratan psikiatrik.
Bab 19 mengenai pengobatan. Bab 20 sampai 24
membahas psikiatri anak, kedokteran jiwa
masyarakat, psikiatri geriatrik, psikiatri kehakiman,
dan beberapa masalah psikiatri zaman sekarang.
Salah satu pendekatan pembelajaran matematika
yang relevan dengan tuntutan perubahan kurikulum
saat ini adalah pendekatan Pendidikan Matematika
Realistik (PMR). PMR menghendaki pembelajaran
matematika yang bermakna, yaitu proses
pembelajaran yang menekankan adanya
kebermaknaan bagi siswa tentang konsep dan
prinsip matematika yang sedang dipikirkan,
dibicarakan, dilakukan, dan disimbolkan pada suatu
proses pembelajaran matematika. PMR
menghendaki proses pembelajaran matematika
yang memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi
siswa untuk membangun dan mengembangkan
pengetahuan dan pemahamannya tentang konsep
matematika melalui mekanisme terbimbing. Dalam
hal ini, siswa merasakan dan mengalami proses
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penguasaan matematika seperti yang dialami oleh
para ilmuan matematika pada umumnya. Lebih
lanjut, PMR lebih lanjut menghendaki pembelajaran
matematika sebagai proses pengembangan
intelegensi siswa melalui kegiatan strukturisasi
konsep dan ide matematika.Merancang
pembelajaran matematika berbasis PMR
sebenarnya tidak sulit dilakukan asalkan perancang
memiliki pemahaman yang cukup tentang prinsip
dan karakteristik PMR. Oleh karena itu, buku ini
disusun untuk membantu perancang pembelajaran
matematika dalam mendesain kegiatan
pembelajaran matematika berbasis PMR.
Model pembelajaran GO CAR (Guided Orientation
Challenge Analysis Review) sebagai alternatif untuk
meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi
siswa. Model pembelajaran GO CAR diharapkan
mampu meningkatkan imajinasi berpikir serta
meningkatkan daya ingat siswa yang bertujuan
untuk melatih kemampuan berpikir tingkat tinggi
siswa. Imajinasi berpikir dan daya ingat dapat
dibentuk dengan cara menghubungkan pelajaran
dengan kehidupan sehari-hari, sehingga tidak
mudah dilupakan. Selain itu melalui aktivitas belajar
siswa dengan bertukar pikiran, menjawab
pertanyaan serta berani tampil menyatakan ide-ide
dan pendapatnya.
Pendidikan Agama sangat penting dalam membentuk
peserta didik menjadi manusia yang beriman dan
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bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berahlak
mulia serta peningkatan potensi spritual. Ahlak mulia
mencakup etika, budi pekerti, dan moral sebagai perwujudan dari pendidikan Agama. Peningkatan potensi
spritual mencakup pengenalan, pemahaman, dan
penanaman nilai-nilai keagamaan, serta pengamalan
nilai-nilai tersebut dalam kehidupan individual ataupun
kolektif kemasyarakatan.
Cara Asyik Belajar Bangun Datar di SD Penulis : Putri
Handayani, S.Pd. Ukuran : 14 x 21 cm Terbit : Maret
2021 ISBN : 978-623-322-187-0 www.guepedia.com
Sinopsis : Pada buku ini menjelaskan tentang
bagaimana cara belajar asyik matematika pada materi
bangun datar di sekolah dasar. Kepada pendidik yang
ada di seluruh Indonesia, sangat perlu memahami
bagaimana cara memberikan pengajaran yang baik
terhadap peserta didik mulai dari karakteristik peserta
didik, menentukan metode serta model, media
pembelajaran yang cocok digunakan dalam proses dan
hasil pembelajaran. Pendidik merupakan suatu anugerah
terindah Allah SWT berikan. Tugasnya yang sangat
mulia, mengajar serta mendidik dengan penuh cinta.
Proses pengajaran akan disesuaikan dengan teori
belajar yang digunakan, teori behaviorisme menjelaskan
bahwa hasil sangat terpenting. Namun, teori belajar
kognitivisme kegiatan proses adalah hal yang terpenting
dalam belajar. Teori belajar kontruktivisme dan
humanisme itu diberikan pengajaran pada kelas tinggi
berdasarkan pengalaman penulis. Pendidikan
matematika adalah salah satu pondasi kemampuan
teknologi sains dalam pendidikan. Cara mengajar guru
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tidak bervariasi sehingga anak cenderung bosan, dan
guru hanya mengajar dengan cara yang konvensional.
Peserta didik cenderung merasa sukar karena
matematika belajarnya dikaitkan dengan angka, serta
rumus-rumus bangun datar yang banyaka dipelajari oleh
peserta didik. Banyak peserta didik yang kurang
berminat dalam belajar matematika. Jangankan untuk
minat dalam menyukai bidang matematika, terkadang
mendengar untuk kata belajar matematika saja dapat
membuat mereka menjadi malas belajar dan untuk
memilih tidak sekolah dari pada harus belajar
matematika yang kurang mereka senangi. Itulah sekilas
mengenai sinopsis dari buku “Cara Asyik Belajar
Bangun Datar di SD”. Bagi guru, memiliki buku ini
sangat bermanfaat, sebab di dalamnya terdapat
informasi menjelaskan cara asyik dalam belajar bangun
datar dengan prinsip belajar yang sesuai dengan
kebudayaan/etnomatematika yang ada.
www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com WA di
081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your
day, guys
Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini merupakan suatu komponen penting yang harus diketahui seorang
guruÊ PAUD. Pemahaman guru yang benar terhadap
perkembangan anak usia dini akan menuntun guru
membuat desain pembelajaran yang cocok dengan
perkembangan anak. Pembelajaran berbasis
perkembangan anak akan menghasilkan pembelajaran
yang maksimal. Pembelajaran yang tidak
memperhatikan perkembangan anak akan membuat
anak bosan atau frustrasi. Jika anak bosan dan frustrasi,
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para gurujuga akan tertular rasa bosan dan frustrasi juga
ketika mengajar.Dasar pikir ini yang menjadikan
pengetahuan tentang perkembangan anak usia dini
merupakan salah satu komponen dari kompetensi
pedagogik seorang guru. *** Persembahan penerbit
Kencana (PrenadaMedia)
B elajar merupakan suatu perubahan perilaku setiap
individu yang dapat dibentuk dari pengalaman atau
pengetahuan yang diperoleh. Perubahan perilaku setiap
individu juga berbeda, selain bertambahnya ilmu
pengetahuan, perubahan lainnya dapat terlihat dari cara
individu berinteraksi dengan lingkungan sekitar, minat
terhadap sesuatu, sikap, dan kepercayaan diri. Proses
belajar bertujuan untuk memberikan perubahan perilaku
individu ke arah yang lebih baik dari sebelumnya.
Kemudian dengan mendapatkan ilmu pengetahuan
diharapkan tiap individu dapat meningkatkan
kemampuan berpikir kognitifnya dalam menyelesaikan
masalah. Selanjutnya dapat menumbuhkan dan
menerapkan konsep keterampilan jasmani maupun
rohani dengan matang sehingga munculnya perubahan
psikomotorik, juga dapat membentuk sikap individu
mengarahkan untuk berpikir kepada hal yang positif agar
memunculkan perubahan afektif pada individu. Dalam
hal ini, terdapat beberapa urutan bentuk belajar sebagai
tahap belajar yang hirarkis, artinya semua bentuk belajar
berjenjang dan bersyarat, dimana bentuk belajar yang
satu menjadi dasar untuk bentuk belajar berikutnya.
Sehingga bentuk belajar yang satu harus terlebih dahulu
dapat dikuasai oleh individu sebelum beralih kebentuk
belajar yang lain. Kemudian, terdapat prinsip-prinsip
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dalam belajar, meskipun memiliki beberapa perbedaan,
tetapi arah dari prinsip belajar yang telah dijelaskan
menuju kepada tujuan yang sama. Tujuan yang
dimaksud adalah agar mempermudah individu dalam
belajar, mendapatkan ilmu dan memahaminya dengan
mudah sehingga ilmu yang diperoleh dapat diaplikasikan
dengan baik. Selain itu, terdapat beberapa teori yang
penting untuk dipahami dalam belajar dan pembelajaran,
seperti teori belajar behavioristik, teori belajar kognitif,
teori belajar konstruktivistik, teori belajar konstruktivistik,
teori humanistik, teori sibernetik, teori belajar revolusi
sosio kultural, dan teori belajar kecerdasan majemuk
(multiple intellegences). Semua teori ini akan dibahas
secara rinci dan mendalam dalam buku ini. Semoga
bermanfaat untuk pembaca.
Keluarga adalah pendidikan pertama dan utama bagi
tumbuh kembang anak. Keluarga sebagai wahana
utama dalam memberikan pengasuhan kepada anak
berperan penting untuk membangun karakter bangsa
yang mulia. Keluarga dituntut mampu menciptakan
lingkungan belajar yang positif. Bermula dari keluarga,
anak akan membentuk karakternya. Keluarga bukan
hanya wadah untuk tempat berkumpulnya ayah, ibu dan
anak. Lebih dari itu, keluarga merupakan wahana awal
pembentukan moral serta karakter manusia. Berhasil
atau tidaknya seorang anak dalam menjalani hidup
bergantung pada berhasil atau tidaknya peran keluarga
dalam menanamkan ajaran moral kehidupan.
Rendahnya keterlibatan ayah dalam hal pengasuhan
anak di dalam keluarga erat kaitannya dengan kondisi
pekerjaan ayah. Peran ayah dalam keluarga, khususnya
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dalam hal pengasuhan anak pada era saat ini menjadi
sangat penting guna mendukung sang ibu. Pentingnya
peran ayah dalan proses tumbuh kembang anak juga
direkomendasikan UNICEF. Dukungan ayah sangat
penting dalam membentuk karakter psikologi danprestasi
anak di sekolah. Peran ayah selama ini dinilai kurang,
padahal anak perlu pengawalan ayah untuk melindungi
dari dinamika lingkungan.
These proceedings contain a selection of papers
presented at the 3rd International Conference on
Educational Sciences, organized on 16 November 2019.
It covers themes such as philosophy and policy of
teacher education; curriculum, teaching and learning
approaches; learner’s characteristics in the digital era;
global citizenship education; vocational education;
teacher education qualification framework; management,
supervision and assessment; lifelong learning for all;
diversity in education; equality of educational
opportunity; vocational and entrepreneurship education;
and education in the industry 4.0 era.
Adapun pembelajaran/instruction adalah sebagai proses
pembelajaran yakni proses belajar sesuai dengan
rancangan. Unsur kesengajaan dari pihak di luar individu
yang melakukan proses belajar merupakan ciri utama
dari konsep instruction. Proses pengajaran ini berpusat
pada tujuan atau goal directed teaching process yang
dalam banyak hal dapat direncanakan sebelumnya (preplanned). Karena sifat dari proses tersebut, maka proses
belajar yang terjadi adalah proses perubahan perilaku
dalam konteks pengalaman yang memang sebagian
besar telah dirancang. Buku ini membahas atau
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menguraikan tujuh topik, yaitu; Konsep Belajar dan
Hakikat Belajar, Pemikiran Teori Belajar Humanistik
dalam Pembelajaran, Memahami Teori Belajar
Kognitivisik, Memahami Teori Belajar Konstruktivistik
Dan Teori Belajar Revolusi Sosio-Kultural, Hakikat
Multiple Intellegences, Hakikat Kesulitan Belajar, dan
terakhir Hakikat Pembelajaran.
Buku ini menguraikan berbagai teori-teori psikologi,
mulai dari psikologi umum, psikologi perkembangan,
psikologi terapan, dan dasar- dasar kegiatan konseling
dalam kebidanan. Kami berharap kiranya buku ini boleh
menjadi salah satu instrumen pendidikan yang akan
sangat baik dipakai bagi kalangan mahasiswi kebidanan.
Selain itu, materi-materi yang kami sajikan dalam buku
ini berkaitan dengan materi yang terdapat dalam
kurikulum mata kuliah psikologi di Akademi Kebidanan,
sehingga bagi mahasiswa dan dosen akan lebih mudah
dalam mencerna dan memahami materi-materi yang
dimaksudkan dalam kurikulum tersebut. Kami mencoba
menyusunnya secara sistematisdan terarah sehingga
memberikan wawasan baru bagi para pembacanya.
Buku persembahan Prenada Media Group.

Kemajuan teknologi membawa banyak perubahan
dalam kehidupan, salah satunya dalam hal karakter.
Belakangan ini sikap intoleran marak terjadi, baik
pada anak-anak maupun orang dewasa. Pada survei
yang dilakukan SETARA Institute for Democracy and
Peace bahwa di Tingkat nasional, sepanjang tahun
2018, mencatat 160 peristiwa pelanggaran
kebebasan beragama/berkeyakinan (KBB) dengan
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202 bentuk tindakan, yang tersebar di 25 provinsi.
DIY termasuk dalam peringkat enam besar dengan
11 peristiwa (Haili: 2018). Masalah tersebut
disebabkan karena kurang dipupuknya karakter
toleran pada anak. Banyak cara yang dapat
dilakukan, salah satunya dengan permainan
tradisional. Menumbuhkan karakter toleran dengan
tetap melestarikan budaya Indonesia sehingga
menggunakan berbagai permainan tradisional dari
beberapa daerah di Indonesia. Permainan
tradisional seperti permainan Sisik, Setatak,
Lunglungse, Goncang Kaleng dan Tali. Dalam
permainan tradisional mengandung nilai-nilai luhur
dan ciri khas tersendiri. Permainan tradisional juga
selaras dengan karakteristik pembelajaran yang
efektif yakni kaya variasi, stimulasi, menyenangkan,
operasional konkret berpikir kritis, kreativitas,
komunikasi, kolaborasi dan tentunya karakter
toleran. Permainan tradisional yang sudah dikemas
sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah modul
untuk menumbuhkan karakter toleran sebagai upaya
atas permasalahan yang ada. Modul ini sangat tepat
bagi Anda yang berprofesi sebagai seorang pendidik
maupun fasilitator yang ingin merancang sebuah
model pembelajaran sendiri.
Belajar adalah suatu kata yang sudah akrab dengan
semua lapisan masyarakat. Masalah pengertian
belajar ini, para ahli psikologi dan pendidikan
mengemukakan rumusan yang berlainan sesuai
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dengan bidang keahlian mereka masing-masing.
James O. Whittaker, misalnya, merumuskan belajar
sebagai proses di mana tingkah laku ditimbulkan
atau diubah melalui latihan atau pengalaman.
Cronbach berpendapat bahwa learning is shown by
change in behavior as a result of experience. Belajar
sebagai suatu aktivitas yang ditunjukkan oleh
perubahan tingkah laku sebagai hasil dari
pengalaman.
As an annual event, 1st International Conference on
Applied Science, Business and Humanity (ICoASCNITY) 2019 brought the agenda to assembly
together researcher, academics, experts and
professionals in examining selected theme by
applying multidisciplinary approaches. In 2019, this
event held in 1-2 November at Grand Inna Hotel and
Convention, Padang – Indonesia. The conference
from any kind of stakeholders related with
Accounting, Business, Art and Tourism, Language
and Education was refereed before being accepted
for publication. The double-blind peer reviewed was
used in the paper selection.
Buku ini ditujukan bagi mahasiswa program
pendidikan, guru, serta para masyarakat yang peduli
tentang pendidikan. Isi buku ini mencakup teori
belajar mengajar yang sesuai dengan abad 21, dan
dilengkapi dengan contoh praktis tentang metode,
strategi dan model pembelajaran yang diperlukan
guru dalam mengajar dikelas. Membaca buku ini
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membuka wawasan tentang bagaimana strategi
belajar mengajar abad 21 untuk menciptakan
lulusan, guru yang kreatif, inofatif dan
menyenangkan di dalam kelas.
Dalam dunia pendidikan, siapapun harus
menciptakan suasana belajar mengajar yang
menyenangkan. Makna kesenangan yakni
bagaimana dalam kegiatan pendidikan tidak terjadi
tekanan mental dan fisik baik pada diri pendidik
maupun peserta didik. Proses kegiatan
pembelajaran seyogiyanya dalam kondisi
menyenangkan, pikiran jernih, tidak menimbulkan
suasana tegang dan terciptanya suasana yang
mendorong tumbuh kembangnya aspek fisik, mental
serta berbagai kecerdasan peserta didik. Strategi
pembelajaran yang membantu anak melakukan
kegiatan, pada akhirnya akan dapat mengkontruksi
pengetahuan yang mereka pelajari dengan baik
serta merangsang perkembangan nilai moral agama,
motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni.
Edutaintment merupakan salah satu strategi
pembelajaran dalam pendidikan anak usia dini yang
mengedepankan aspek kesenangan dan keceriaan
sehingga yang timbul adalah suasana hiburan yang
menyenangkan. Strategi edutainment bukan lagi
menjadi sesuatu yang menakutkan bagi anak,
namun menjadi sesuatu yang menarik dan menjadi
pusat perhatian bagi peserta didik. Unsur
kebahagiaan dalam proses pembelajaran menjadi
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hal yang sangat penting agar anak antusias dan
menambah motivasi dalam diri anak. Tentunya
pembelajaran akan berlangsung dengan efektif serta
kreativitas anak pun pada akhirnya dapat muncul
dengan baik.
Proses belajar mengajar merupakan hal utama
dalam pendidikan. Hal ini membawa implikasi bagi
pendidik dan calon pendidik agar memiliki
kemampuan dalam hal proses belajar mengajar.
Untuk mendukung proses tersebut, calon pendidik
mapun pendidik harus memahami hakikat belajar
menurut berbagai aliran, yang selanjutnya dapat
digunakan sebagai kerangka dalam melaksanakan
proses belajar mengajar. Ada beberapa hal yang
diuraikan dalam bahan ajar ini, yaitu: neurosains
kognitif, berpikir tingkat tinggi (berpikir kritis,
metakognisi, dan pemecahan masalah), dan
kreativitas. Tiga masalah tersebut dianggap penting
untuk diajarkan bagi mahasiswa dalam menghadapi
berbagai tantangan di masa mendatang. Neurosains
kognitif menekankan, agar mahasiswa tidak hanya
menggunakan otak kanan dan otak kiri, tetapi juga
sistem limbik (otak tengah) dalam proses
pembelajarannya. Berpikir tingkat tinggi perlu
diajarkan kepada mahasiswa, agar mereka terlatih
dalam memecahkan berbagai permasalahan melalui
kegiatan berpikir. Kreatifitas merupakan salah satu
hal yang sangaat penting dalam menghadapi
tantangan di abad 21 ini. Tujuan penulisan bahan
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ajar ini adalah untuk memudahkan para mahasiswa
dalam belajar, disamping menambah literatur bagi
mahasiswa yang berkeinginan memperluas
wawasan keilmuannya di bidang belajar dan
pembelajaran.
This translation of the French Recherches sur
l'abstraction reflechissante (1977), make available in
English Piaget's only treatise on reflecting
abstraction - a process he came to attribute
considerable importance to in his later thinking and
which he believed to be responsible for many of the
advances that take place in human development,
especially our understanding of mathematics. Rich
with empirical research on reflecting abstraction at
work in the thinking of 4 to 12 year olds, the studies
in this volume examine its role in many contexts of
cognitive development such as: reasoning about
mathematics; forming analogies; putting objects in
order by size and comparing the resulting series;
and navigating through a wire maze. His theoretical
discussions explore the relationships between
reflecting abstraction and other central processes in
his later theory, such as generalization, becoming
conscious, and equilibration, as the differentiation of
possibilities and their integration into necessities.
These discussions indicate which aspects of his later
theorizing were settled and which require further
thought and investigation. Studies in Reflecting
Abstraction will be of interest to developmental and
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cognitive psychologists, educationalists,
philosophers and anyone who seeks to understand
human knowledge and its development.
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