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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Model Pembelajaran

Menurut Mills dalam Agus Suprijono model adalah bentuk representasi

akurat sebagai proses aktual yang memungkinkan seseorang atau sekelompok orang

mencoba bertindak berdasarkan model itu.11 Sedangkan Pembelajaran adalah sesuatu

yang dilakukan oleh siswa, bukan dibuat untuk siswa.12 Pembelajaran pada dasarnya

merupakan upaya pendidik untuk membantu peserta didik melakukan kegiatan

belajar. Tujuan pembelajaran adalah terwujudnya efisiensi dan efektivitas kegiatan

belajar yang dilakukan peserta didik.

Model pembelajaran adalah pola yang digunakan sebagai pedoman dalam

merencanakan pembelajaran di kelas maupun tutorial. Menurut Agus Suprijono13

model pembelajaran adalah pola yang digunakan sebagai pedoman dalam

merencanakan  pembelajaran di kelas. Sedangkan menurut Soekamto dalam Trianto

menyatakan bahwa:

model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur
yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai
tujuan belajar tertentu, dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang
pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan aktivitas belajar
mengajar.14

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa model

pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan pola atau prosedur secara

11 Agus Suprijono. Model-Model Pembelajaran. (Jakarta: Gramedia Pustaka Jaya, 2011)
hal. 45

12 Isjoni, cooperative learning, (Bandung:Alfabeta, 2009), hal.14
13 Agus Suprijono, Model….hal.45
14 Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif Progresif. (Jakarta:Kencana, 2009)

Hal. 22
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sistematis dalam mengorganisasikan pembelajaran yang berfungsi sebagai pedoman

bagi para pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran.

B. Model Pembelajaran Kooperatif

Pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran dimana siswa

belajar dalam kelompok-kelompok kecil yang memiliki tingkat kemampuan yang

berbeda.15 Dalam istilah bahasa inggris pembelajaran kooperatif  disebut  cooperative

learning dari kata  “Cooperative” yang artinya mengerjakan sesuatu secara bersama-

sama dengan saling membantu satu sama yang lainya sebagai satu kelompok satu

tim.16

Menurut Johnson & Johnson (1994) cooperative learning adalah

mengelompokkan siswa agar siswa dapat bekerja sama dengan kemampuan secara

maksimal yang mereka miliki dan mempelajari satu sama lain dalam kelompok

tersebut.17 Dalam menyelesaikan tugas kelompoknya, setiap anggota kelompok harus

saling bekerja sama dan saling membantu untuk memahami materi pelajaran. Dalam

pembelajaran kooperatif, belajar dikatakan belum selesai jika salah satu teman dalam

kelompok belum menguasai bahan pelajaran.

Model pembelajaran kooperatif berbeda dengan sekedar belajar dalam

kelompok, perbedaan ini terletak pada adanya unsur-unsur dasar dalam pembelajaran

kooperatif yang tidak ditemui dalam pembelajaran kelompok yang dilakukan asal-

15 Iif Khoiri Ahmadi Sofan Amri, Proses Pembelajaran Inovatif dan Kreatif dalam Kelas,
(Jakarta: Prestasi Putakarya, 2010) hal.66

6 Isjoni, Cooperative Learning Evektivitas Pembelajaran Kelompok, (Bandung : Alvabeta,
2010), hal.

17 Indra K, Model Pembelajaran Cooperative Learning: Penjelasan dan Pengertian
Pembelajaran Kooperatif. http://www.proenglishteacher.com/2015/05/cooperative-learning-
penjelasan-dan.html
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asalan. Prosedur model pembelajaran kooperatif yang dilakukan dengan benar akan

memungkinkan guru dapat mengelola kelas dengan lebih efektif dan efisien. Menurut

Rusman, unsur-unsur dasar dalam pembelajaran kooperatif adalah sebagai berikut :

1) Para siswa dalam kelompoknya haruslah beranggapan bahwa mereka
sehidup sepenanggungan bersama.

2) Para siswa harus memiliki tanggung jawab terhadap siswa atau peserta didik
lain dalam kelompoknya.

3) Para siswa harus berpandangan bahwa mereka semua memiliki tujuan yang
sama.

4) Para siswa membagi tugas dan berbagi tanggungjawab yang sama di antara
para anggota kelompok.

5) Para siswa diberikan satu evaluasi atau penghargaan yang akan ikut
berpengaruh terhadap evaluasi kelompok.

6) Para siswa berbagi kepemimpinan sementara mereka memperoleh
keterampilan bekerja sama selama belajar.

7) Setiap siswa akan diminta mempertanggungjawabkan secara individual
materi yang ditangani dalam kelompok kooperatif. 18

Di dalam pembelajaran kooperatif siswa belajar bersama dalam kelompok-

kelompok kecil yang saling membantu satu sama lain. Kelas disusun dalam

kelompok yang terdiri dari 4-5 orang siswa, dengan kemampuan yang heterogen.19

Maksud kelompok heterogen adalah terdiri dari campuran kemampuan siswa, jenis

kelamin, dan suku. Hal ini bermanfaat untuk melatih siswa menerima perbedaan dan

bekerja dengan teman yang berbeda latar belakangnya. Pada pembelajaran kooperatif

diajarkan keterampilan-keterampilan khusus agar dapat bekerja sama dengan baik di

dalam kelompoknya, seperti menjadi pendengar yang baik, siswa diberi lembar

kegiatan yang berisi pertanyaan atau tugas yang direncanakan untuk diajarkan.

Selama kerja kelompok, tugas anggota kelompok adalah mencapai ketuntasan.

Menurut Slavin (1995) tujuan pembelajaran kooperatif berbeda dengan

kelompok tradisional yang menerapkan sistem kompetisi, di mana  keberhasilan

18 Dr Rusman, Mode-Model Pembelajaran, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011) hal. 208
19 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran, (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 240
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individu diorientasikan pada kegagalan orang lain.20 Dalam Pembelajaran kooperatif

keberhasilan individu ditentukan atau dipengaruhi oleh keberhasilan  kelompoknya.

Model pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk mencapai  setidak-tidaknya tiga

tujuan pembelajaran penting yang dirangkum oleh  Ibrahim dkk dalam Isjoni21, yaitu:

1) Hasil belajar akademik

Dalam belajar kooperatif meskipun mencakup beragam tujuan sosial, juga

memperbaiki prestasi siswa atau tugas-tugas akademis penting  lainnya.

Beberapa ahli berpendapat bahwa model ini unggul dalam  membantu siswa

memahami konsep-konsep sulit.

2) Penerimaan terhadap perbedaan individu

Tujuan lain model pembelajaran kooperatif adalah penerimaan  secara luas dari

orang-orang yang berbeda berdasarkan ras, budaya, kelas  sosial, kemampuan,

dan ketidakmampuannya. Pembelajaran kooperatif  memberi peluang bagi

siswa dari berbagai latar belakang dan kondisi  untuk bekerja dengan saling

bergantung pada tugas-tugas akademik dan  melalui struktur penghargaan

kooperatif akan belajar saling menghargai  satu sama lain.

3) Pengembangan keterampilan sosial

Tujuan penting ketiga pembelajaran kooperatif adalah,  mengajarkan kepada

siswa keterampilan bekerja sama dan kolaborasi.  Keterampilan-keterampilan

sosial, penting dimiliki oleh siswa sebab saat  ini banyak anak muda masih

kurang dalam keterampilan sosial.

20 Muchlisin Riadi. Pembelajaran kooperatif http://www.kajianpustaka.com/2012/10/
pembelajaran-kooperatif.html

21 Isjoni, Cooperatif Learning : Efektifitas Pembelajaran Kelompok, (Bandung : Alfabeta,
2010) hal. 27
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C. Langkah-Langkah Pembelajaran Kooperatif Menggunakkan Kartu Angka

Terdapat enam langkah utama atau tahapan di dalam pelajaran yang

menggunakan pembelajaran kooperatif. Pembelajaran di mulai dari guru

menyampaikan tujuan pembelajaran dan memotivasi siswa untuk belajar. Fase ini

digunakan untuk menyampaikan informasi, sering bahan bacaan dari pada verbal.

Selanjutnya, siswa di kelompokan dalam tim-tim belajar. Tahapan ini diikuti

bimbingan guru pada saat siswa bekerja bersama untuk menyelesaikan tugas bersama

mereka, fase terahir pemebelajaran kooperatif adalah meliputi presentasi hasil kerja

kelompok, atau evaluasi tentang apa yang telah mereka pelajari dan memberikan

penghargaan terhadap usaha-usaha kelompok maupun individu. Keenam fase

pembelajaran kooperatif dirangkum pada Tabel berikut ini:22

Tabel 1. Langkah-langkah (Fase) Pembelajaran Kooperatif

22 Muchlisin Riadi. Pembelajaran kooperatif http://www.kajianpustaka.com/2012/10/
pembelajaran-kooperatif.html
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D. Teknik-Teknik Model Pembelajaran Kooperatif

Dalam pembelajaran kooperatif, terdapat beberapa teknik yang dapat

digunakan dalam proses belajar mengajar di kelas (Isjoni, 2009), yaitu:

1) Mencari Pasangan (Make a Match)
2) Bertukar Pasangan
3) Berpasangan Berempat (Think Pair Share)
4) Berkirim Salam dan Soal
5) Kepala Bernomor (Numbered Heads)
6) Kepala Bernomor Terstruktur
7) Dua Tinggal Dua Tamu (Two Stay Two Stray)
8) Keliling Kelompok
9) Kancing Gemerincing
10) Keliling Kelas
11) Lingkaran Kecil Lingkaran Besar (Inside Outside Circle)
12) Tari Bambu (Bamboo Dancing)
13) Jigzaw
14) Bercerita Berpasangan (Paired Stotytelling)23

E. Kemampuan Mengenal Lambang Bilangan Pada Anak TK Usia 4-5 Tahun
atau Kelompok A

Bilangan merupakan suatu konsep matematika yang digunakan untuk

pencacahan dan pengukuran. Menurut Suhendra bilangan adalah suatu ide yang

bersifat abstrak.24 Sedangkan Sudaryanti25 mendefenisikan bilangan sebagai suatu

obyek matematika yang sifatnya abstrak dan termasuk kedalam unsur yang tidak

didefinisikan (underfined term). Oleh karena itu, Untuk mendefenisikan suatu

bilangan, maka diperlukan adanya simbol ataupun lambang yang digunakan untuk

mewakili suatu bilangan yang disebut sebagai angka atau lambang bilangan.

Kemampuan mengenal lambang bilangan pada anak sangat penting

dikembangkan guna memperoleh kesiapan dalam mengikuti pembelajaran di tingkat

23 https://suaidinmath.wordpress.com/2016/08/24/model-dan-jenis-jenis-pembelajaran-
kooperatif/

24 Suhendra, Senang Belajar Matematika. (Bandung: Erlangga, 2005) hal. 13
25 Sudaryanti, Pengenalan Matematika Anak Usia Dini, (Yogyakarta: Universitas Negeri

Yogyakarta, 2006) hal. 1
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yang lebih tinggi khususnya dalam penguasaan konsep matematika. Hal tersebut

terkait dengan pendapat Sudaryanti yang menyatakan bahwa konsep bilangan

merupakan konsep matematika yang sangat penting untuk dikuasai oleh anak, karena

akan menjadi dasar bagi penguasaan konsep-konsep matematika selanjutnya.

Menurut Munandar dalam Ahmad Susanto menyatakan bahwa:

Kemampuan adalah merupakan daya untuk melakukan suatu tindakan sebagai
hasil dari pembawaan dan latihan. Seseorang dapat melakukan sesuatu karena
adanya kemampuan yang dimilikinya. Dalam pandangan Munandar,
kemampuan ini adalah potensi seseorang yang merupakan bawaan sejak lahir
serta di kembangkan dengan adanya pembiasaan dan latihan, sehingga ia
mampu melakukan sesuatu. 26

Dengan demikian kemampuan mengenal lambang bilangan telah ada pada anak dan

untuk mengembangkannya maka guru memberikan stimulus dan rangsangan pada

anak agar kemampuan mengenal lambang bilangan dapat berkembang dengan baik

dan optimal.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka program

pengembangan kemampuan mengenal lambang bilangan di Taman Kanak-kanak

memiliki tujuan untuk memperkenalkan anak dalam menggunakan lambang

bilangan. Menurut Standar Kompetensi TK/RA Kurikulum 2014 Anak TK

Kelompok A harus mampu: Membilang/menyebut urutan bilangan dari 1 sampai 10,

Membilang dengan menunjuk benda (mengenal konsep bilangan dengan benda-

benda) sampai 5, menunjukkan urutan benda untuk bilangan sampai 5,

Menghubungkan/ memasangkan lambang bilangan dengan benda-benda sampai 5

(anak tidak disuruh menulis), Menunjuk 2 kumpulan benda yang sama jumlahnya,

26 Ahmad Susanto, Perkembangan Anak Usia Dini, (Jakarta:Kencana Prenada Media Grup,
2011) , Hal 97
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yang tidak sama, lebih banyak dan lebih sedikit. Selain itu anak juga sudah dapat

Menjiplak dan meniru membuat garis tegal, datar, miring, lengkungan dan lingkaran.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa anak TK umur 4-5 tahun atau

kelompok A harus mampu mengenal lambang bilangan. Oleh karena itu pemberian

stimulus dan rangsangan perlu diberikan kepada anak diantaranya dengan

menggunakan metode, strategi, serta media yang tepat sehingga dapat mendorong

anak untuk dapat mengenal lambang bilangan dengan baik dan optimal.

F. Tahap Pengenalan Lambang Bilangan Pada Anak TK Usia 4-5 Tahun

Pengenalan lambang bilangan bukanlah hal yang mudah dilakukan, terlebih

lagi pada anak usia dini. Anak terlebih dahulu harus mengenal konsep bilangan

sebelum anak mampu mengenal lambang bilangan. Konsep bilangan yang

dikenalkan pada anak usia 4-5 tahun yaitu bilangan asli sederhana yaitu bilangan 1-5.

Pengenalan konsep bilangan ini tidak sekedar mengenalkan lambang bilangan, akan

tetapi harus mengenalkan makna bilangan terlebih dahulu.

Menurut Piaget dalam Slamet Suyanto, mengenalkan konsep bilangan untuk

anak usia dini tidak bisa diajarkan secara langsung, akan tetapi harus melalui

beberapa tahap.27 Adapun tahap yang dilakukan dalam mengenalkan konsep bilangan

yang pertama yaitu:

1) Anak harus mengenal terlebih dahulu bahasa simbol.

Bahasa simbol ini disebut sebagai abstraksi sederhana (simple abstraction)

atau abstraksi empiris. Mengenalkan bahasa simbol yaitu mengenalkan bahasa lisan

27 Slamet Suyanto. Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini (Jakarta: Depdiknas, 2005) hal.
156
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dari nama bilangan dan makna dari nama bilangan tersebut, misalnya guru

menyebutkan bilangan satu, dua, tiga, empat, dan seterusnya. Pada tahap bahasa

simbol ini, anak tidak hanya mengetahui nama bilangan secara lisan akan tetapi

mengetahui makna dari bilangan tersebut. Tahap bahasa simbol ini dilakukan

menggunakan benda-benda konkret. Misalnya ketika pendidik meletakan sebuah

pensil didepan anak, pendidik mengatakan “satu” kemudian meletakan lagi satu

pensil sambil berkata “dua” dan seterusnya. Kemudian anak diminta melakukan

sendiri kegiatan tersebut sampai anak mampu melakukannya dengan baik. Hal ini

diperkuat dengan pendapat Dale dalam Seels & Richey, bahwa simbol dan gagasan

yang abstrak dapat lebih mudah dipahami dan diserap manakala diberikan dalam

bentuk pengalaman yang konkret. 28

2) abstraksi reflektif (reflective abstraction).

Pada tahap ini setelah anak mengetahui bahasa simbol dan konsep bilangan

dengan benda-benda, kemudian anak dilatih untuk mampu berpikir simbolis. Anak

mulai menggunakan jari-jari tangannya untuk menghitung pensil atau benda-benda

lain sambil berkata “satu”, ”dua”, tiga” dan seterusnya. Pada tahap ini, anak mulai

menghubungkan antara jumlah benda dengan bahasa matematis sederhana. Benda-

benda nyata yang digunakan dalam tahap ini bisa diganti dengan gambar.

3) Tahap ketiga yaitu menghubungkan antara pengertian bilangan dengan simbol

bilangan.

Setelah anak mengetahui makna dari bilangan, kemudian anak dikenalkan

pada lambang atau simbol dari bilangan tersebut. Tahap ini bisa dilakukan dengan

28 Seels, Barbara B. & Richey, Rita C, Teknologi Pembelajaran: Definisi dan Kawasannya.
(Penerjemah Dewi S. Prawiradilaga dkk. Jakarta: Kerjasama IPTPI LPTK UNJ, 1994) hal. 16
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cara menghubungkan antara sebuah benda dengan angka 1, dua buah benda dengan

angka 2, dan seterusnya. Hal ini dilakukan sampai anak benar-benar mengetahui

konsep bilangan dan lambang bilangan dengan baik.

G. Peningkatan Kemampuan Mengenal Lambang Bilangan Anak TK Usia 4-5
Tahun atau Kelompok A dengan Menggunakan Model Pembelajaran
Kooperatif

Hingga saat ini, umumnya tenaga pendidik masih banyak yang mengajar

dengan menggunakan kombinasi satu arah, dimana tenaga pendidik bertindak

sebagai pemberi ilmu pengetahuan dan peserta didik sebagai penerima pasif. Untuk

memenuhi tuntutan kurikulum sebagaimana yang digunakan dan diterapkan saat ini,

diharapkan tenaga pendidik mengalihkan pandangan mereka bahwa tenaga pendidik

bukan lagi sebagai pemberi ilmu pengetahuan tapi tenaga pendidik yang berperan

sebagai fasilitator dan mediator yang kreatif sedangkan peserta didik bukan lagi

sebagai penerima ilmu pengetahuan yang pasif melainkan peserta didik sebagai

subjek pembelajaran yang aktif untuk membentuk pengetahuanya sendiri. Oleh

karena itu, terdapat banyak model pembelajaran diantaranya model pembelajaran

kooperatif. Dasar konsep dari model ini adalah bahwa pengetahuan itu tidak dapat

diransfer secara langsung dari seorang tenaga pendidik kepada peserta didiknya

secara keseluruhan melainkan pengetahuan itu dibentuk dan dibangun sendiri oleh

peserta didik dalam kepala mereka dalam struktur kognitifnya melalui pengalaman-

pengalaman belajar.

Kemampuan pengenalan lambang bilangan merupakan kemampuan dasar

kognitif yang harus dimiliki oleh seorang anak.  Anak usia TK penting sekali

mengenal lambang bilangan karena pada usia tiga atau empat tahun merupakan



19

periode subur bagi pertumbuhan otak manusia sehingga mencapai kurang lebih dua

pertiga dari ukuran otak orang dewasa. Anak-nak yang sudah mengenal  “satu” dan

“banyak” ternyata kemampuan matematikanya lebih baik. Degan mengenal lambang

bilangan juga dapat mendorong kemampuan intelektual anak dan mengembangkan

kemampuan berpikir matematis anak. Tujuan pembelajaran mengenal lambang

bilangan di TK menurut Srianingsih yaitu:

Untuk mengembangkan pemahaman anak terhadap bilangan dan operasinya
melalui proses eksplorasi melalui benda-benda konkrit dan memberikan
pondasi yang kokoh bagi anak dalam mengembangkan kemampuan
matematika dalam tahap selanjutna29 Dampak yang diakibatkan jika anak
taman kanak-kanak tidak dapat mengenal lambang bilangan menurut yaitu
Anak kurang memiliki kemampuan berpikir matematis dan akan kehilangan
kesempatan belajar matematika. Anak juga akan mengalami masalah dalam
kehidupan sehari-harinya. Sehingga, berdampak terhadap perkembangan
potensi-potensi anak lainya yang intelektual, social, emosi dan fisik.

Oleh karena itu, peserta didik perlu diarahkan oleh pendidiki untuk dapat

mengembangkan kemampuan mengenal lambang bilangan melalui model

pembelajaran kooperatif. Keterampilan ini meliputi: Membilang/menyebut urutan

bilangan dari 1 sampai 10, Membilang dengan menunjuk benda (mengenal konsep

bilangan dengan benda-benda) sampai 5 menunjukkan urutan benda untuk bilangan

sampai 5, Menghubungkan/ memasangkan lambang bilangan dengan bendabenda

sampai 5 (anak tidak disuruh menulis), Menunjuk 2 kumpulan benda yang sama

jumlahnya, yang tidak sama, lebih banyak dan lebih sedikit. Selain itu anak juga

sudah dapat Menjiplak dan meniru lambang bilangan.

29 Sriningsih, Nining. Pembelajaran Matematika Terpadu Untuk Anak Usia Dini. (Bandung:
Pustaka Sebelas, 2008) hal. 120
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H. Penelitian Relevan

Dalam penelitian lapangan ini, peneliti mencoba menggali dan memahami

beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya untuk memperbanyak referensi

dan menambah wawasan terkait dengan penelitian ini. Sementara itu, ada beberapa

penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang

penulis kerjakan. Penelitian-penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Eli Misyati (2013), Peningkatan Kemampuan Mengenal Lambang Bilangan

Melalui Bermain Kartu Angka Bergambar Anak Kelompok A1 TK Masjid

Syuhada Yogyakarta. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menyatakan

bahwa hasil observasi sebelum tindakan menunjukkan bahwa anak yang

memiliki kemampuan mengenal lambang bilangan 1-10 adalah 17%. Pada

Siklus I meningkat menjadi 50% dan pada Siklus II telah mencapai indicator

keberhasilan, yaitu 83%. Jadi dapat disimpulkan bahwa bermain kartu angka

bergambar dapat meningkatkan kemampuan mengenal lambang bilangan 1-10

pada anak A1 TK Masjid Syuhada Yogyakarta.

2. Ratna Endrasthi (2014),  Meningkatkan Kemampuan Mengenal Lambang

Bilangan  Menggunakan Media Papan Raba Pada Anak  Kelompok A Di TK

KKLKMD Sedyo Rukun  Bambanglipuro Bantul. Hasil yang diperoleh dalam

penelitian ini menyatakan bahwa Persentase rata-rata kemampuan mengenal

lambang bilangan pada Pra Tindakan sebesar 58,82% meningkat 15,25% pada

Siklus I menjadi 74,07% dan meningkat kembali 18,09% pada Siklus II menjadi

92,16%. Peningkatan ini terjadi karena langkah-langkah pembelajaran

menggunakan media papan raba adalah membilang jumlah benda, mengenalkan
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lambang bilangan dengan papan raba, menunjukkan lambang bilangan pada

papan raba, meraba lambang bilangan pada papan raba, menirukan lambang

bilangan, dan memasangkan lambang bilangan dengan benda.

Kedua hasil penelitian relevan di atas, secara teoritis memiliki hubungan atau

relevansi dengan penelitian ini, sedangkan secara konseptual dapat dijadikan acuan

teori umum bagi peneliti dalam melakukan penelitian, karena kajianya sama-sama

tentang pendidikan berbasis karakter.

Penelitian relevan pertama memfokuskan kepada Peningkatan Kemampuan

Mengenal Lambang Bilangan Melalui Bermain Kartu Angka Bergambar Anak

Kelompok A1 TK Masjid Syuhada Yogyakarta. Penelitian relevan kedua

memfokuskan Meningkatkan Kemampuan Mengenal Lambang Bilangan

Menggunakan Media Papan Raba Pada Anak  Kelompok A Di TK KKLKMD Sedyo

Rukun  Bambanglipuro Bantul. Sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan

Meningkatkan kemampuan mengenal lambang bilangan menggunakan model

pembelajaran kooperatif. Persamaanya sama-sama mengkaji kemampuan mengenal

lambang bilangan pada anak Taman Kanak-kanak (TK), sedangkan perbedaanya

adalah lokasi untuk penelitian dan model yang digunakan. Kajian pustaka ini

dikembangkan melalui beberapa teori yang telah peneliti kemukakan yang dapat

dijadikan landasan teori yang terus akan dikembangkan sejalan dengan pengumpulan

data penelitian, juga dapat membantu pembaca untuk memahami temuan penelitian

ini.
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK), yaitu penelitian

yang menggunakan rancangan penelitian (action research) yang terfokus pada

kegiatan di kelas. Menurut Agung bahwa:

Penelitian tindakan kelas (PTK) sebagai  suatu bentuk  penelitian  yang
bersifat  reflektif dengan  melakukan  tindakan-tindakan tertentu  agar  dapat
memperbaiki  dan  atau meningkatkan  praktek-praktek pembelajaran  di  kelas
secara  lebih profesional.30

Jadi dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penelitian tindakan kelas

ditujukkan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan dalam praktek pembelajaran di

lapangan.

B. Setting Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di TK Mizan kelurahan Kaobula kecamatan Batu

Poaro kota Baubau. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa

lembaga pendidikan ini lebih mudah dijangkau sehingga memudahkan penulis dalam

melakukan penelitian. Selain itu, rumusan masalah dalam penelitian ini sesuai

dengan permasalahan yang dihadapi oleh para pendidik di TK Mizan Kaobula,

30 Agung,  A.A.  Gede. Penelitian Tindakan  Kelas  (Teori  dan  Analisis Data  dalam  PTK).
(Makalah  disajikan dalam  Workshop  Jurusan  PGSD  FIP Undiksha.  Universitas  Pendidikan
Ganesha 27 September 2010), hal. 2


