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Tinjauan Mata Kuliah 
   

enjadi pendidik pada lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 
tidaklah mudah, bahkan paling sulit di antara jenjang pendidikan 

lainnya. Selain harus memiliki rasa sayang yang besar pada anak, dan 
personalitas yang baik, menarik dan energik, ia juga harus menguasai ilmu 
Pendidikan, ilmu Psikologi Perkembangan Anak, serta konsep-konsep dasar 
pengembangannya. Selain itu, pendidik juga harus menguasai pengelolaan 
kegiatan pengembangan pada lembaga PAUD. Agar dapat menguasai 
kompetensi tersebut, seorang pendidik PAUD harus senantiasa menambah 
pengetahuan dan wawasan mengenai perkembangan anak usia dini dan 
sekaligus juga berlatih secara sistematis  bagaimana pengembangannya. 

Mata kuliah PAUD4306 Perkembangan dan Konsep Dasar 
Pengembangan Anak Usia Dini merupakan mata kuliah yang diarahkan 
untuk membantu mahasiswa memahami konsep-konsep dasar bidang 
pengembangan pada anak usia dini khususnya anak yang berusia di bawah 
empat tahun.  Sehingga setelah mempelajari mata kuliah ini mahasiswa dapat 
menerapkan konsep dasar bidang pengembangan anak usia dini dalam 
kegiatan pengembangan di Kelompok Bermain (KB), Taman Kanak-kanak 
(TK) dan Taman Penitipan Anak (TPA) sesuai dengan tingkat perkembangan 
anak.  

Secara lebih khusus setelah  Anda mempelajari materi mata kuliah 
PAUD4306  Perkembangan dan Konsep Dasar Pengembangan Anak Usia 
Dini, Anda akan dapat: 
1. menjelaskan hakikat anak usia dini; 
2. menjelaskan pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini ditinjau 

secara biologis; 
3. menjelaskan konsep Kegiatan Pengembangan yang sesuai dengan 

perkembangan (Developmentally Appropriate Practice); 
4. menjelaskan perkembangan fisik-motorik anak usia dini; 
5. menjelaskan Konsep dasar Pengembangan fisik-motorik anak usia dini; 
6. menjelaskan perkembangan intelektual (kognitif) anak usia dini; 
7. menjelaskan konsep dasar pengembangan intelektual (kognitif) anak usia 

dini; 
8. menjelaskan perkembangan bahasa  anak usia dini; 
9. menjelaskan konsep dasar pengembangan  bahasa  anak usia dini; 
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10. menjelaskan perkembangan seni anak usia dini; 
11. menjelaskan konsep dasar pengembangan seni anak usia dini; 
12. menjelaskan perkembangan moral anak usia dini; 
13. menjelaskan konsep dasar pengembangan  moral anak usia dini; 
14. menjelaskan perkembangan sosial emosional dan kepribadian anak usia 

dini; 
15. menjelaskan konsep dasar pengembangan  sosial emosional dan 

kepribadian anak usia dini. 
 
Untuk mencapai kemampuan tersebut, mahasiswa melakukan kajian 

tentang materi yang terdapat dalam mata kuliah ini, yang dikemas dalam 9 
modul  berikut. 
1. Hakikat Anak Usia Dini. 
2. Pertumbuhan dan Perkembangan Anak Usia Dini Ditinjau Secara 

Biologis. 
3. Developmentally Appropriate Practice (DAP). 
4. Perkembangan dan Konsep Dasar Pengembangan Fisik-Motorik. 
5. Perkembangan dan Konsep Dasar Pengembangan Bahasa.  
6. Perkembangan dan Konsep Dasar Pengembangan Seni.  
7. Perkembangan dan Konsep Dasar Pengembangan Kognitif. 
8. Perkembangan dan Konsep Dasar Pengembangan Moral.  
9. Perkembangan dan Konsep Dasar Pengembangan Sosial Emosional dan 

Kepribadian.  
 
Kajian materi pada mata kuliah ini secara khusus adalah pada anak yang 

berusia sampai dengan 4 (empat) tahun. Penguasaan mahasiswa terhadap 
kemampuan yang dikembangkan melalui mata kuliah ini diukur melalui 
UAS. 

Agar Anda memahami materi Mata kuliah PAUD4306  Perkembangan 
dan Konsep Dasar Pengembangan Anak Usia Dini dengan baik maka pelajari 
semua uraian materi mata kuliah ini dengan sungguh-sungguh, kemudian 
kerjakan latihan dan tes formatifnya. Selanjutnya samakan hasil jawaban tes 
formatif Anda dengan kunci jawaban yang terdapat pada setiap akhir modul.  

 
Selamat belajar, semoga kesukksean menyertaiAnda. 
 
 



iii 

Peta Kompetensi 
Perkembangan dan Konsep Dasar Pengembangan Anak Usia Dini/PAUD4306 

 
 

 
 
 
 


