Ratusan Anak PAUD dan TK Serbu UGM Expo
Friday, 02 Oktober 2015 WIB, Oleh: Ika

Yogyakarta-Suasana UGM Expo, Jum’at pagi (2/10) tidak seperti biasanya. Gelaran pameran riset di
Grha Sabha Praman UGM pagi ini mendadak ramai dan meriah dipadati ratusan tamu-tamu cilik.
Mereka adalah anak-anak dari TPA Tungga Dewi UGM dan KB-TK Masjid Kampus UGM.
Sekitar 100 anak usia PAUD dan TK dari kedua lembaga pendidikan tersebut mengunjungi UGM
Expo 2015. Mereka terlihat sangat antusias melihat-lihat berbagai produk penelitian yang
ditampilkan terutama yang berkaitan dengan alam dan teknologi seperti koleksi awetan hewan dan
mobil listrik UGM. Bahkan tidak sedikit pertanyan yang terlontar dari mulut kecil mereka ketika
melihat sesuatu yang menarik perhatian.
“Bu itu ularnya hidup ya?,” tanya Alenna (3), siswa TPA Tungga Dewi UGM kepada penjaga stand
Fakultas Kedokteran UGM.
Berbeda dengan Nandhra (6), siswa TK Masjid Kampus UGM sangat antusias untuk mencoba
mengendarai mobil SEMAR UGM. Bersama teman-teman lainnya ia rela mengantri untuk bisa
merasakan menjadi pengendara mobil karya mahasiswa UGM ini.
“Mobilnya bagus sekali, jadi pengen coba naik,”katanya.
Misty Muliana, S.Pd., salah satu guru TK Masjid Kampus UGM mengatakan kunjungan ini
merupakan bentuk kegiatan pendidikan untuk memperkenalkan kepada anak dengan alam seperti
flora dan fauna. Tidak hanya itu, anak didik juga diperkenalkan dengan produk-produk riset aplikatif
UGM.

“Anak-anak kami ajak untuk melihat dan mengamati berbagai hal yang ada disini,”katanya
Hal senada turut disampaikan Retni Dhani Setyowati, S.Pd., Kepala Sekolah TPA Tungga Dewi UGM.
Melalui kegiatan kunjungan kali ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan kepada anak
didiknya terutama terkait dengan alam.
UGM Expo merupakan kegiatan rutin tahunan yang digelar oleh UGM. Dilaksanakan sebagai bentuk
promosi program riset multidispliner karya dosen dan mahasiswa di bidang pendidikan, penelitian,
dan pengabdian masyarakat. Selain itu sebagai upaya memberikan askses ke masyarakat luas untuk
melihat secara langsung hasil riset yang telah dilakukan peneliti UGM, termasuk pada anak usia
dini. (Humas UGM/Ika)
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17-18 Mei, Fakultas Psikologi Gelar Seminar Pendekatan Multikultural dalam Upaya Peningkatan
Program PAUD
Penting, Pengembangan PAUD Berbasis Pendidikan Budaya Majemuk
Kenalkan Pancasila Pada Anak, PSP Gandeng Guru PAUD
UGM dan Baznas Bangun 2 PAUD di Sekitar Goa Cerme
Perlu Menyelaraskan Persepsi PAUD

