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RINGKASAN 

Permasalahan umum dalam Pengabdian Masyarakat ini adalah Ppertama: masih 

minimnya pembuatan Alat Peraga Edukatif oleh guru PAUD dalam proses pembelajaran 

di kelas , kedua : kurang nya ide bagi guru PAUD dalam mengembangkan Alat Peraga 

Edukatif dalam proses pembelajaran di kelas sehingga guru selalu nenggunakan media 

yang sama dalam proses pembelajaran di kelas ketiga: banyak nya llimbah barang bekas 

yang bisa di manfaatakan dalam proses pembelajaran sehingga dengan sendirinya maka 

guru menjadi agen of Change dalam pengurangan limbah barang bekas karena telah di 

manfaatkan dengan maksimal dalam pembuatan media di dalam pembelajaran. Dalam 

Pembuatan Alat Peraga Edukatif memang tidak lah semudah yang di bayangkan karena 

guru harus mempertimbangkan aspek mulai dari  perencanaan pemilihan media 

pembelajaran yang meliputi (1)- Perencanaan pembelajaran di TK/ PAUD (2) Sasaran 

belajar yaitu anak (3) Tingkat keterbacaan media apakah sudah memenuhi syarat teknis 

spt kejelasan, ukuran, pengaturan warna.(4) Kesesuaian dengan situasi dan kondisi 

tempat , seperti luas lahan, lingkungan lembaga, dan sumberdaya masyarakat di sekitar 

lembag dan kelima  Objektivitas harus terhindar dari pemilihan media yang didasari oleh 

kesenangan pribad pribadi semata. 

Dalam kegiatan ini guru di berikan pemahaman tentang pentingnya pembuatan Alat 

Peraga Edukatif di setiap pembelajaran di PAUD, karena Alat Peraga tersebut bisa 

menumbuhkan imajinasi anak dan akan sesuai dengan tumbuh kembang anak. 

 



KATA PENGANTAR 
 
 

       Rasa syukur yang mendalam penulis panjatkan kekhadirat Allah SWT, Tuhan Yang 

Maha Kuasa, sehingga Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM), dengan judul : 

“Pelatihan Pembuatan Alat Permaian Edukatif (APE) Bagi Guru Paud Kota Pontianak, 

Kabuapten Kubu Raya dan Mahasiswa Program Studi PG-PAUD FKIP. Untan”,  ini dapat 

diselesaikan. 

      Kegiatan Pelatihan ini dimaksudkan memberikan pelatihan kepada guru PAUD di 

Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya dan Mahasiswa Program Studi PG-PAUD FKIP. 

UniversitasTanjungpura, agar mereka memiliki ketrampilan untuk membuat media 

pembelajaran sendiri. Selain itu paserta pelatihan diharapkan mampu menggunakan 

bahan-bahan yang sudah dianggap orang tidak berguna lagi, karena pelatihan ini 

menggunakan bahan bakunya mayoritas dari barang-barang bekas. 

       Dengan demikian baik guru maupun mahasiswa setelah mengikuti pelatiahan ini bisa 

memanfaatkan barang bekas menjadi memiliki nilai ekonomis yang tinggi. 

      Hasil dari pelatihan ini antara lain selain guru dan mahasiswa sebagai peserta pelatihan 

memiliki keterampilan membuat Alat Permainan Edukatif (APE) sendiri yang sangat 

mereka perlukan untuk membantu mempercepat proses pemahaman peserta didik mereka 

juga memilikinwawasan yang luas tentang ketrampilan membuat media sebagai bahan 

ajar. 

      Untuk itu maka kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah 

membantu kelancaran kegiatan ini mulai dari penyusunan proposal maupun sampai 

terlaksananya kegiaan ini dengan sukses. Amiiin 

 

 

 

        Pontianak, November  2019 

        Ketua Pelaksana, 
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A. JUDUL : PELATIHAN PEMBUATAN APE DARI BAHAN BEKAS 

UNTUK GURU PAUD DI KOTA PONTIANAK, KAB. KUBU RAYA DAN 

MAHASISWA PRODI PG-PAUD FKIP. UNTAN 

 

B. LATAR BELAKANG  

Mainset masyarakat terhadap pendidikan anak usia dini tidak penting 

karena kegiatannya hanya bermain perlu diubah, untuk  dikatahui bahwa 

bermain merupakan kegiatan belajar yang tidak disadari oleh anak. Melalui 

bermain seluruh aspek perkembangan anak dapat dikembangkan. Sehingga di 

lembaga PAUD baik di luar maupun didalam ruang kelas selalu banyak 

mainan.  

Mainan tersebut adalah sarana atau media pembelajaran untuk 

perkembangan anak. Media pembelajaran merupakan peralatan sebagai media 

untuk menyampaikan pesan dari guru kepada siswa. Pesan yang disampaikan 

adalah isi pembelajaran dalam bentuk tema/ topik pembelajaran saat itu. 

Dalam arti lain media pembelajaran dapat berupa alat permainan yang 

bersifat edukatif baik didalam maupun luar lingkungan sekolah. Kenapa 

menggunakan mainan? Karena yang dibutuhkan oleh anak usia dini adalah 

bukan dijejali teori mengenai bagaimana cara membaca, menilis maupun 

berhitung melainkan pembelajaran yang menyenangkan tanpa beban. 

Bagaimana cara mengenalkan dan menerapkan konsep baik angka maupun 

huruf pada anak merupakan tugas guru yang dapat dilaksanakan 

menggunakan media APE (Alat Permainan Edukatif) yang dalam 

pelaksanaannya dilakukan tanpa disadari oleh anak yaitu dengan cara 

bermain. Sehingga tidak menimbulkan tekanan pada anak. Selain itu adanya 

mainan-mainan tersebut dapat membantu anak untuk mengembangkan 

kemampuannya baik dalam konsep matematika dasar, kognitif, psiokomotor, 

bahasa maupun moral dan sosial melalui kegiatan eksperimen dan eksplorasi.  

Ciri-ciri media pembelajaran yaitu: 

- Media pembelajaran identik dengan alat peraga langsung dan tidak langsung 

- Media digunakan dalam dalam proses komunikasi pembelajaran 
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- Merupakan alat yang efektif dalam pembelajaran 

- Memiliki muatan normatif bagi kepentingan pendidikan 

- Erat kaitannya dengan metode mengajar maupun komponen- komponen 

sistem pembelajaran lainya. 

 

Adapun fungsi media pembelajaran yaitu: 

- Mengkonkretkan konsep-konsep yang abstrak 

- Menghadirkan objek-objek yang terlalu berbahaya atau sukar didapat ke 

dalam lingkungan belajar 

- Menampilkan objek yang terlalu besar 

- Memperlihatkan gerakan yang terlalu cepat. 

- Memungkinkan anak berinteraksi langsung dengan lingkungan. 

- Memungkinakan adanya keseragaman pengamatan atau persepsi belajr pada 

masing- masing anak. 

- Membangkitkan motivasi belajar anak 

- Menyajikan informasi belajar secara konsisten dan dapat diulang maupun 

disimpan menurut kebutuhan. 

- Menyajikan pesan atau info  belajar secara  serempak bagi seluruh anak 

- Memperjelas informasi pada waktu tatap muka dalam proses pembelajaran 

- Mendorong motivasi belajar 

- Menambah pengertian nyata tentang suatu pengetahuan 

- Menambah variasi dalam menyajikan materi 

- Memberikan pengalaman , memeberikan wawasan yang lebih luas 

- Mencegah terjadinya verbalisme 

- Dapat menimbulkan semangat pembelajaran yang berlangsung menjadi 

lebih hidup. 

- Informasi sangat membekas, tidak mudah lupa 

- Dapat mengatasi pengalaman yang berbeda.  

 

Media pembelajaran juga memiliki jenis dan karakteristik, yaitu: 

- Media Visual, terbagi menjadi dua yaitu visual yang diproyeksikan dan 
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visual yang tidak diproyeksikan 

- Media Audio 

- Media Audio-visual 

 

Bagi guru maupun pihak lembaga pendidikan anak usia dini, perlu diketahui 

bahwa dalam memilih media pembelajaran perlu memperhatikan perencanaan 

dan kriteria pemilihan media pembelajaran, yaitu: 

- Perencanaan pemilihan media pembelajaran 

- Perencanaan pembelajaran di TK/ PAUD 

- Sasaran belajar yaitu anak  

- Tingkat keterbacaan media apakah sudah memenuhi syarat teknis spt 

kejelasan, ukuran, pengaturan warna. 

- Kesesuaian dengan situasi dan kondisi tempat , seperti luas lahan, 

lingkungan lembaga, dan sumberdaya masyarakat di sekitar lembaga. 

- Objektivitas harus terhindar dari pemilihan media yang didasari oleh 

kesenangan pribadi semata. 

 

Kriteria pemilihan media pembelajaran: 

- Ketepatan dengan tujuan pembelajaran 

- Dukungan terhadap bahan pembelajaran 

- Kemudahan memperoleh media 

- Keterampilan guru dalam menggunakanya 

- Tersedianya waktu untuk menggunakannya, sehingga media tersebut dapat 

bermanfaat bagi siswa selama pembelajaran berlangsung. 

- Sesuai dengan tahapan perkembangan anak 
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C. TINJAUAN PUSTAKA 

 

Nah, apa itu APE yang sering disebut-sebut oleh guru maupun praktisi 

PAUD?  

Menurut Mayke Sugianto, T (1995) bahwa alat permainan edukatif (APE) 

adalah alat permainan yang sengaja dirancang secara khusus untuk 

kepentingan pendidikan. Alat permainan  tersebut dirancang dengan tujuan 

untuk meningkatkan aspek-aspek perkembangan anak TK. Untuk mengetahui 

secara jelas apa itu APE, maka perlu diketahui ciri-cirinya sebagai berikut, 

yaitu: 

- Ditujukan untuk anak usia dini (0-6 tahun) 

- Berfungsi mengembangkan aspek-aspek perkembangan anak usia dini 

- Dapat digunakan dengan berbagai cara, bentuk, dan dengan berbagai macam 

tujuan yaitu mengembangkan seluruh aspek perkembangan anak serta 

multifungsi. 

- Aman bagi anak. 

- Menarik bagi anak. 

- Dirancang untuk mendorong aktivitas dan kreativitas 

- Bersifat konstruktif, ada sesuatu yang dihasilkan. 

 

Selain ciri-ciri diatas, APE dapat digunakan dalam pendidikan anak usia dini 

apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

SYARAT UMUM 

- Menumbuhkan minat anak untuk bermain 

- Memiliki keindahan baik bentuk dan warna 

- Bahan untuk alat peraga/bermain mudah didapat dan diolah 

- Aman dalam penggunaan 

- Sesuai dengan tingkat perkembangan anak usia TK 

- Mudah dalam perawatan 
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SYARAT KHUSUS 

- Syarat Edukatif 

- Syarat Teknis 

- Syarat Estetika 

 

Dalam pembuatan APE (Alat Permainan Edukatif) terdapat prosedur 

pembuatannya yaitu sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/-RaU8SX7xqo4/VeWvqP6N0MI/AAAAAAAAAE4/HoPN2M8eZgs/s1600/prosedur.jpg
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Dengan demikian mudah-mudahan lebih jelas dan dapat dipahami mengapa di 

lembaga PAUD terdapat banyak mainan dan kegiatannya tidak terlepas dari 

kegiatan bermain. Let’s do the best for your children with a good early childhood 

education. 
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D. Tujuan, Manfaat dan Metode Kegiatan 

1. Tujuan  

 Kegiatan ini adalah mensosialisasikan penerapan konsep edutainment 

dalam proses pembelajaran  di lingkungan Pendidikan Anak Usia Dini pada 

umumnya dan di TK Islamiyah,  TK Amanda dan TK Pertiwi Prop. Kalbar, 

khususnya serta untuk mengetahui  faktor penghambat dan faktor pendukung 

penerapan konsep edutainment dalam proses pembelajaran di TK. Pendekatan 

dalam penyuluhan ini menggunakan pendekatan ceramah dan dialog  dengan 

subjek penyuluhan guru-guru di  TK tesebut. 

2. Manfaat  

a. Memberikan wawasan kepada guru dan mahasiswa tentang cara pembuatan 

APE. 

b. Mengharapkan guru-guru di TK dan mahasiswa peserta pelatihan tersebut 

memasukan pendekatan program pembuatan APE  dalam perencanaan 

pembelajaran program tahunan hingga rencana kegiatan harian. Tim optimis 

dengan penerapan model pelatihan ini  karna kemungkinan program didukung 

kondisi setempat yaitu yang pertama gairah, antusias, dan keceriaan anak 

dalam mengikuti aktivitas pembelajaran. Kedua kreativitas guru dalam 

mengembangkan kegiatan pembelajaran. Ketiga tersedianya alat permainan, 

dan media edukatif serta fasilitas yang relative lengkap. Namun demikian 

pelaksanaan pembelajaran pembuatan APE di TK ini memiliki faktor 

penghambat yaitu perbedaan tingkat kreativitas yang dimiliki masing-masing 

guru, dan adanya sebagian orang tua salah persepsi dan menganggap 

pembuatan APE  hanya menghabiskan waktu belajar. Sebagian orang tua 

hanya ingin anaknya cepat bisa membaca, berhitung, menghafal, dan mencapai 

target akademik lainnya.  

 

c. Metode Kegiatan 

Pelaksanaan Kegiatan dengan melakukan 2 tahap yaitu menyampaikan teori 

dab praktik langsung 
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E. Deskripsi dan Materi Kegiatan 

1. Diskripsi Kegiatan 

Kegiatan Pelatihan yang dilakukan selama 2 hari 1 hari untuk teori dan 1 

hari untuk praktek dua tahap yaitu 1 tahap untuk teori dan praktek 

Materi Kegiatan  

Ringkasan materi kegiatan adalah pembuatan alat permainan educative 

yang terbuat dari bahan-bahan bekas seperti bekas minuman yang banyak 

terdapat di rumah tangga yang merupakan limbah yang tidak terpakai, sehingga 

melalui kegiatan ini dapat merubah bahan yang sudah tidak terpakai menjadi 

vaang memimliki nilai ekonoms. 

Postingan kali ini membahas tentang Alat Permainan Edukatif (APE). Apa 

sih APE itu?mungkin buat teman-teman sesama guru PAUD sudah tidak asing 

lagi dengan istilah APE. APE merupakan jenis alat bermain yang digunakan 

oleh anak usia dini (pra sekolah)untuk mendukung proses belajarnya. seperti 

kita ketahui proses belajar anak usia dini adalahmelalui bermain. dengan 

kegiatan bermain  anak memiliki kesempatan untuk berpikir kreatif dapat 

mengekspresikan perasaannya dan yang pasti dapat belajar se!ara 

menyenangkan."aat ini berbagai jenis alat permainan banyak dita#arkan dan 

sangat menarik jika dilihat dari bahan pewarna dan fungsi yang memudahkan 

anak dalam menggunakannya namun ada beberapa kendala dengan adanya 

keberagaman alat bermain tersebut diantaranya:  

• harga yang lumayan mahal. Untuk jenis-jenis alat bermain apalagi yang 

mengandung bahan non to%i! agak lumayanlah harganya. untuk & set pu''le 

dibandrol denganharga diatas  
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• faktor keamanan. ramainya produk mainan made in Cina yang belum 

tentu aman untuk anak-anak karena mengandung bahan-bahan yang !ukup 

beresiko bagi kesehatan. 

•nilai edukatif.  terkadang alat bermain yang dijual kurang memperhatikan 

manfaat/ kegunaannya serta tidak mempertimbangkan aspek-aspek 

perkembangan pada diri anak. 

•keterjangkauan. biasanya berkaitan dengan lokasi untuk daerah-daerah 

tertentu yang masih jauh dari perkotaan sehingga agak susah untuk 

mendapatkan alat permainan tersebut. 

• dan lain-lain"ayang jika hanya karena beberapa kendala diatas membuat 

anak didik kita terbatas ruanglingkup bermainnya. padahal seperti kita ketahui 

masa anak-anak adalah masa usia keemasan (golden age) dimana pada masa ini 

anak sedang menggunakan seluruh inderanya untuk belajar dari orang-orang 

dan lingkungan disekitarnya. terlebih pada anak didik yangorangtuanya telah 

memper!ayakan sebuah institusi sekolah tuk membimbing buah hati mereka, 

sehingga dalam hal ini peran guru yang penyayang, sabar, kreatif dan inovatif 

sangat dibutuhkan saat ini solusi dari keterbatasan media bisa kita temukan 

dengan banyak  cara, yaitu salah satunya dengan cara membuat sendiri alat 

bermain edukatif tersebut dibantah ini adalah contoh-contoh APE yang dibuat 

dari barang bekas, bahan dan  cara membuatnyapun sangat mudah. yuuk kita 

lihat gambar APE nya 
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Siapa bilang guru tidak boleh kreatif, bahkan dengan sedikit “improvisasi” 

banyak hal-hal baru yang mampu diciptakan. Seperti halnya Alat Permainan 

Edukatif buatan mahasiswa PG PAUD (Pendidikan Guru Pendidikan Anak 

Usia Dini) ini. Dengan berbahan baku yang berasal dari barang-barang bekas, 

alat permainan Edukatif (APE) “Tong Gravitasi” buatan mereka selain unik 

juga berhasil memenangi perlombaan tingkat Nasional yang diselenggarakan 

oleh salah satu PTN “Sejak awal panitia memang mensyaratkan alat-alat 

peraga yang dibuat oleh peserta harus memiliki nilai kearifan lokal serta 

konservasi”,  

Dian menambahkan, konsep dasar APE buatannya adalah untuk 

memperkenalkan sifat-sifat dasar magnet kepada siswa dengan tetap 

mendekatkan mereka pada aktifitas bermain. Selain itu, siswa juga dapat 

memfungsikan APE ini sebagai tempat penyimpanan alat bermain setelah 

digunakan. “Bahan dasarnya memang berasal dari kaleng bekas cat tembok 

dengan ukuran sedang, jadi bisa juga dipakai untuk menyimpan barang”, 

imbuhnya. 

 Pemilihan kaleng cat sendiri lebih disebabkan karena memiliki tekstur 

yang kuat sehingga akan lebih awet. Selain itu, bahan serta ornament lain yang 

dijadikan sebagai penghias tong juga diambilkan dari barang-barang di sekitar 

kita yang mudah didapatkan, misalnya: seperti botol plastik bekas air mineral, 

bekas spanduk berbahan vinyl serta pipa paralon kecil. “Tidak semua barang 

bekas lantas akan menjadi sampah tidak berguna”, tegasnya. 
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“Dengan sedikit sentuhan, barang-barang tersebut bahkan bisa 

dimanfaatkan sebagai media bermain sekaligus penunjang pembelajaran siswa 

dan yang terpenting pengadaannya murah meriah”, tambah Dian sembari 

tersenyum.    

 Bersama 2 rekannya yaitu Mujiwat Amin dan Siti Rohmiatun, Dian harus 

berfikir keras agar mampu menghadirkan sebuah media edukasi yang selain 

kreatif juga dapat memacu sportifitas siswa. “Waktu yang disediakan memang 

sangat terbatas, untuk membuat konsep APE sampai dengan presentasi serta 

penjurian semua selesai dalam sehari”, kenangnya. 

Tim PG PAUD berhasil menyisihkan 13 kelompok lain baik dari PTN 

maupun PTS. Capaian ini sekaligus menambahkan pundi-pundi prestasi yang 

pernah diperoleh para mahasiswa dari prodi PAUD Sebagaimana diketahui, 

sebelumnya beberapa mahasiswa PG PAUD juga pernah memenangi 

perlombaan mendongeng maupun Kreasi Tari tingkat Nasional. “Jangan hanya 

lantaran dari PTS, lantas menyurutkan kita untuk berkreatifitas”, tegas 

Dian.              

        
Guru Tak Perlu Beli APE Mahal 
 
Siapa bilang guru tidak boleh kreatif, bahkan dengan sedikit “improvisasi” 

banyak hal-hal baru yang mampu diciptakan. Seperti halnya Alat Permainan 

Edukatif buatan mahasiswa PG PAUD (Pendidikan Guru Pendidikan Anak 

Usia Dini) UMPO ini. Dengan berbahan baku yang berasal dari barang-barang 

bekas, alat permainan Edukatif (APE) “Tong Gravitasi” buatan mereka selain 

unik juga berhasil memenangi perlombaan tingkat Nasional yang 
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diselenggarakan oleh salah satu PTN di Semarang Jawa Tengah (3-4 Oktober 

2018). “Sejak awal panitia memang mensyaratkan alat-alat peraga yang dibuat 

oleh peserta harus memiliki nilai kearifan lokal serta konservasi”, tegas Dian 

Eka Pratiwi selaku ketua Tim. 

 Dian menambahkan, konsep dasar APE buatannya adalah untuk 

memperkenalkan sifat-sifat dasar magnet kepada siswa dengan tetap 

mendekatkan mereka pada aktifitas bermain. Selain itu, siswa juga dapat 

memfungsikan APE ini sebagai tempat penyimpanan alat bermain setelah 

digunakan. “Bahan dasarnya memang berasal dari kaleng bekas cat tembok 

dengan ukuran sedang, jadi bisa juga dipakai untuk menyimpan barang”, 

imbuhnya. 

 Pemilihan kaleng cat sendiri lebih disebabkan karena memiliki tekstur 

yang kuat sehingga akan lebih awet. Selain itu, bahan serta ornament lain yang 

dijadikan sebagai penghias tong juga diambilkan dari barang-barang di sekitar 

kita yang mudah didapatkan, misalnya: seperti botol plastik bekas air mineral, 

bekas spanduk berbahan vinyl serta pipa paralon kecil. “Tidak semua barang 

bekas lantas akan menjadi sampah tidak berguna”, tegasnya. 

 “Dengan sedikit sentuhan, barang-barang tersebut bahkan bisa 

dimanfaatkan sebagai media bermain sekaligus penunjang pembelajaran siswa 

dan yang terpenting pengadaannya murah meriah”, tambah Dian sembari 

tersenyum.    
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Bersama 2 rekannya yaitu Mujiwat Amin dan Siti Rohmiatun, Dian harus 

berfikir keras agar mampu menghadirkan sebuah media edukasi yang selain 

kreatif juga dapat memacu sportifitas siswa. “Waktu yang disediakan memang 

sangat terbatas, untuk membuat konsep APE sampai dengan presentasi serta 

penjurian semua selesai dalam sehari”, kenangnya. 
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F. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 7-8 September 2019 mengundang 30 

orang guru PAUD dan 20 mahasiswa Prodi PG-PAUD termasuk para orang tua 

anak. Dari sejumlah peserta yang diundang, hadir 45, baik guru PAUD maupun 

mahasiswa Prodi PG-PAUD maupun orang tua yang masing-masing membawa 

serta putra putrinya. Kegitan meliputi: Tutorial, 30 Menit meliputi pemberian 

materi oleh para pemateri baik mengenai definisi dari APE, dasar-dasar 

pembuatan alat peraga Edukati{ maupun strategi dalam memilih APE yang 

baik. Tidak hanya tutorial, tetapi juga diadakan Workshop, yang kegiatannya 

adalah merancang peraga susuai konsep dasar yang hendak dicapai, praktek 

pembuatan alat peraga edukatif oleh anak didampingi oleh orang tu&, dengan 

menggunakan bahan dari lingkungan maupun dari bmg-barang bekas. Berdasar 

beberapa indukator keberhasilannya, kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan 

cukup berhasil walaupun ada beberapa kendala terlihat dari sebagian besar 

target dapat dicapai, yaitu : Guru PAUD dan mahasiswa prodi PG-PAUD 

mampu menciptakan APE sederhana namun inovatif dari berbagai bahan dan 

terciptanya pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa, serta siswa dapat 

belajar membuat APE dengan memanfaatkan barang-barang yang ada 

disekitarnya. Tanggapan dari para peserta terhadap kegiatan ini cukup positif, 

terlihat dari antusias dan perhatian para peserta pada kegiatan maupun materi 

yang disampaikan. Pemanfaatan Lingkungan dan Barang Bekas Sebagai Alat 

Permainan Educatif (APE)  Bagi Guru PAUD maupun mahasiswa prodi PG-

PAUD. 
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G. SIMPULAN DAN SARAN 

1.Simpulan 

 Kegiatan pemanfaatan lingkungan dan barang bekas sebagai alat permainan 

edukatif (ape) bagi guru paud dan mahasiswa prodi PG-PPAUD  berjalan sesuai 

dengan yang diharapkan. Semangat dan anfusiasme peserta menunjukkan 

berhasilnya kegiatan ini dilaksanakan. Pelaksanaan kegiatan ini menggunakan 

teknik tutorial dengan tujuan agar peserta paham terlebih dahulu mengenai APE, 

yang kemudian dilanjutkan dengan mernpraktekannya langsung atau membuat 

langsung APE dengan barangbarang bekas yang sudah peserta siapkan 

sebelumnya. Permasalahan-permasalahan yang sebelumnya ada saat ini sudah 

dapat dipecahkan yaitu bertambahnya pemahaman dan wavrasan dari guru paud 

dan mahasiswa prodi PG-PAUD,  pentingnya menggunakan APE dalam 

pernbelajaran maupun bagaimana caranya membuat APE yang murah dan 

terjangkau dengan memanfaatkar barang bekas yang mudah kita dapatkan. 

Berdasar beberapa indukator keberhasilannyq kegiatan IbM Kader POS PAUD ini 

dapat dilaksanakan dengan cukup berhasil, walaupun masih ada sedikit kendala, 

terlihat dari sebagian besar target dapat dicapai, yaitu: 1) Guru PAUD dan 

mahasiswa  mampu menciptakan APE sederhana namun inovatif dari berbagai 

bahan bekas yang ada dilingkungan sekitar. 2) Terciptanya pembelajaran yang 

menyenangkan bagi peserta didik.  

2. Saran 

Dengan adanya dampak positif dari  kegiatan Workshop Pembuatan Alat PEraga 

Edukatif dari bahan bekas maka peneliti memiliki bebepa saran antara lain : 
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a. Hendak nya para guru di sekolah lebih teliti dan cermat dalam pemanfaatan 

bahan limbah yang ada di sekitaagar bisa di maksimalkan sebagai media 

dalam pembelajaran bagi Anak Usia Dini 

b. Mengharapkan kepada pihak terkait untuk lebih berperan aktif dalam 

memberikan penyuluhan / pelatihan kepada guru di Tama Kanak-kanak 

tentang pemanfaatan barang bekas sebagai Alat Peraga / media pembelajaran 

di kelas 
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H. Jadwal Kegiatan 
 

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan selama 4 bulan, 

yang dimulai bulan mei sampai bulan agustus 2019, dengan agenda sebagai 

berikut 

1. Oriantasi lapangan.  

2. Penyusunan dan penggandaan proposal PKM. 

3. Rapat koordinasi tim PKM. 

4. Penyiapan Materi PKM.  

5. Koordinasi tim dengan lembaga. 

6. Pelaksanaan PKM 

7. Rapat Koordinasi tim PKM 

8. Rapat Persiapan penyusunan laporan 

9. Penyusunan laporan 

10.Penggandaan dan penjilidan laporan. 

11.Penyampaian laporan 
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DAFTAR ISI 

 

Halaman 

Halaman Caper Depan.. 

Halaman Pengesahan 

Tim Pelaksana 

Kata Pengantar 

Daftar Isi 

Daftar Lampiran 

 

A. Judul Program 

B. Anggota Tim 

C. Mahasiswa YangTerlibat 

D. Latar Belakang Masalah 

E. Perumusan Masalah 

F. Tujuan Program 

G. Luaran Yang Diharapkan 

H. Kegunaan Program 

I. Gambaran Umum Masyarakat Sasaran 

J. Metode Pelaksanaan Program 

K. Jadwal Kegiatan Program 

L. Nama dan Biodata Ketua dan Anggota 

M. Biaya 

N. Daftar Pustaka 

O. Lampiran 
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DAFTAR LAMPIRAN 

1. Daftar Riwayar Hidup Tim Pengusul 

2. Format Pemantauan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat 
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A. Judul Program  

Pelatihan Pembuatan Alat Permaian Edukatif (APE) Bagi Guru Paud Kota 

Pontianak, Kabuapten Kubu Raya dan Mahasiswa Program Studi PG-PAUD 

FKIP. Untan 

B. Anggota Tim 

 

NO. Nama dan Gelar Akademik Bidang Keahlian Tugas 

    

    

    

    

 











 


