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 Panduan penggunaan media gambar tematik
pada pembelajaran di lembaga PAUD

Anak usia dini merupakan sosok individu yang sedang menjalani proses perkembangan
dengan pesat dan sangat fundamental bagi kehidupan selanjutnya. Pada masa ini proses
pertumbuhan dan perkembangan dalam berbagai aspek seperti: fisik, sosio-emosional, bahasa
dan kognitif sedang mengalami masa yang tercepat dalam rentang perkembangan hidup
manusia (Berk, 1992 dalam Direktorat PTK-PNF, 2006:4). Masa ini dikenal dengan masa usia
emas atau golden age.

Anak, di masa golden age, pada dasarnya tengah berada pada masa awal untuk
belajar. Ia sedang menghadapi masa penting sekaligus masa krisis dalam periode
perkembangannya. Dimana segala bentuk pencapaian perkembangan belajar pada masa ini
akan berdampak bagi kehidupannya kelak. Saat ini, anak sangat membutuhkan dukungan
yang membantu mengoptimalkan kemampuan belajarnya. Ibarat biji tanaman yang
membutuhkan perawatan agar mampu tumbuh subur, berbunga, dan berbuah.
Bentuk dukungan tersebut hendaknya disajikan berupa pengalaman nyata yang
menyenangkan dan bermakna. Mengingat konsep berpikir anak usia dini yang masih kongkret.
Sehingga anak perlu mengalami sendiri hal-hal yang perlu dikenalkan padanya.
Terkait dengan hal tersebut, kami berupaya mengembangkan model penggunaan
gambar tematik pada proses pembelajaran di lembaga PAUD. Gambar tematik ini dapat
digunakan sebagai media guru dalam menyampaikan informasi maupun pengenalan suatu
benda. Selain itu gambar tematik juga dapat dimanfaatkan sebagai alat bermain anak,
khususnya dalam kegiatan mencocokkan.


Penggunaan Gambar Tematik sebagai Media
Gambar tematik merupakan salah satu bentuk alat peraga berupa media gambar yang
dirancang sesuai dengan tema- tema pembelajaran. Dalam pembelajaran di PAUD gambar
tematik dapat digunakan sebagai media bercerita. Metode bercerita dengan gambar
adalah salah satu cara yang paling mendasar untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan
membina hubungan interaksi dengan anak-anak.



Penggunaan Gambar Tematik sebagai Alat Permainan Edukatif
Gambar tematik dibuat menyerupai buku berjilid spiral yang setiap lembarnya dibagi
menjadi dua bagian. Dengan bentuk seperti ini gambar tematik dapat digunakan sebagai
alat permainan edukatif bagi anak. Karena anak dapat dengan leluasa membolak-balikkan
gambar untuk mencari padanannya.
Adapun kegiatan yang dapat dilakukan anak dengan meggunakan gambar tematik
diantaranya adalah:
▫

mencocokkan gambar dengan gambar.

▫

mencocokkan gambar dengan angka.

▫

mencocokkan gambar dengan tulisan.

