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ABSTRAK

Arni. NIM KL. 14010101044. Meningkatkan Kemampuan Berhitung Melalui
Permainan Dengan Menggunakan Batang Korek Api di TK Al Kautsar Kecamatan
Sorawolio Kota Baubau.
(Dibimbing oleh Dr. Hj. St. Kuraedah, M.Ag)

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan anak dalam
berhitung melalui permainan dengan menggunakan media batang korek api.

Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang dimaksudkan untuk
memperbaiki dan meningkatkan proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan oleh
guru. Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah anak-anak kelompok A TK Al
Kautsar Kecamatan Sorawolio yang berjumlah 12 anak. Metode pengumpulan data
yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik Analisis data
yang digunakan adalah reduksi data, paparan data dan penyimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan perkembangan kemampuan berhitung anak di
TK Al Kautsar setelah menggunakan media batang korek api mengalami peningkatan
yang optimal. Pada saat pre test kemampuan berhitung anak hanya sebesar 31,39%.
Namun setelah dilakukan penelitian tindakan kelas selama tiga siklus kemampuan
berhitung anak mengalami peningkatan. Pada akhir penelitian diperoleh nilai
kemampuan berhitung anak dengan menggunakan media batang korek api adalah
sebesar 95%.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masa Kanak-kanak merupakan suatu periode pada saat individu mengalami

perkembangan yang sangat pesat. Banyak ahli menyebut periode ini sebagai golden

age (masa emas) dalam kehidupan seseorang. Pada masa ini, semua aspek kecerdasan

anak dapat dikembangkan dengan baik dan dapat dengan mudah menerima apa yang

disampaikan orang lain. Pada masa ini pula terjadi perkembangan fisik yang sangat

pesat. Ditinjau dari sisi yang lain, periode ini disebut juga masa  yang paling penting

dalam kehidupan individu karena merupakan waktu bagi anak untuk memulai

mengenal sekolah, usia awal berkelompok, usia menjelajah, usia bertanya, usia

meniru dan usia kreatif, serta usia bermain.1 Mengingat betapa pentingnya periode

kanak-kanak bagi seseorang inilah, stimulasi yang tepat sangat diperlukan. Stimulasi

yang tepat ini akan membantu anak-anak ini tumbuh, berkembang dan belajar secara

maksimal. Stimulan terhadap seluruh aspek pengaruh anak.

Pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan bagi anak-anak usia pra

sekolah dengan tujuan untuk memfasilitasi pertumbuhaan dan perkembangan anak

secara menyeluruh. Penyelenggaraan pendidikan usia dini disesuaikan dengan

karakteristik anak yang aktif, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan senang

1 Suyadi,Psikologi Belajar Pendidikan Anak Usia Dini,(Yogyakarta: PT. Pustaka Intan
Madani. 2010), h. 51



bereksplorasi dengan lingkungannya, hal ini tercermin dalam kegiatan pembelajaran

yang menyenangkan bagi anak.2

Operasionalisasi pendidikan bagi anak usia dini dan anak Pra Sekolah (TK)

akan lebih bermakna jika dilakukan melalui pendidikan yang dapat menyenangkan,

edukatif sesuai dengan bakat dan pembawaannya. Tujuan dari pendidikan anak usia

dini adalah agar anak memperoleh rangsangan-rangsangan intelektual, sosial dan

emosional sesuai dengan tingkat usia. Pendidikan di Taman Kanak-Kanak merupakan

salah satu bentuk pendidikan anak usia dini yang memiliki peranan sangat penting

untuk mengembangkan kepribadian anak serta mempersiapkan mereka memasuki

jenjang pendidikan selanjutnya. Pendidikan di Taman Kanak-kanak merupakan

jembatan antara lingkungan keluarga dengan masyarakat yang lebih luas yaitu

Sekolah Dasar dan lingkungan lainnya. Sebagai  salah satu bentuk pendidikan anak

usia dini, lembaga ini menyediakan program pendidikan dini  bagi sekurang-

kurangnya anak usia empat tahun sampai memasuki jenjang pendidikan selanjutnya.

Pendidikan anak usia dini khususnya Taman Kanak-Kanak pada dasarnya adalah

pendidikan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk memfasilitasi pertumbuhan

dan perkembangan anak secara menyeluruh atau menekankan pada pengembangan

seluruh aspek kepribadian anak. Pendidikan Taman Kanak-kanak memberi

kesempatan untuk mengembangkan kepribadian anak, oleh karena itu pendidikan

untuk anak usia dini khususnya Taman Knak-kanak perlu menyediakan berbagai

2 Sujiono. Y.N dan Bambang. S,Bermain Kreatif Berbasiis Kecedasan Jamak,(Jakarta:
Indeks. 2010), h. 23



kegiatan yang dapat mengembangkan berbagai aspek perkembangan anak.3 Mereka

butuh permainan sebagai media pendidikan dalam pembelajaran di sekolah. Alat-alat

permainan hendaknya memenuhi syarat untuk mengembangkan berbagai

keterampilan anak sesuai dengan tingkat usia dan memperhatikan sifat-sifat

perkembangan, secara kreatif guru dapat membuat dan menggunakan alat permainan

yang berasal dari lingkungan sekitar dan memanfaatkan barang-barang bekas ataupun

media-media yang sudah ada atau tersedia.

Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, maka semakin

mendorong upaya-upaya pembahasan dalam pemanfaatan hasil-hasil teknologi dalam

proses belajar. Sehingga alat permainan edukatif (APE) yang sederhana cenderung

tersingkir dan hampir sirna. Dan untuk itu peran  guru agar mampu membangkitkan

kembali dan menggunakan yang dapat disediakan oleh sekolah maupun dibuat

sendiri. Bermain tidak harus mahal, unsur mendidiklah yang harus diutamakan.

Dalam pedoman pembelajaran bidang pengmbangan kognitif di Taman

Kanak-kanak disebutkan bahwa pengembangan kognitif adalah suatu proses berpikir

berupa kemampuan untuk menghubungkan, menilai dan mempertimbangkan

sesuatu.4 Dapat juga dimaknai sebagai kemampuan untuk memecahkan masalah  atau

untuk mencipta karya yang dihargai  dalam suatu kebudayan. Salah satu aspek dalam

pengembangan kognitif ini adalah pengembangan pembelajaran matematika. Seperti

3 Megawangi. Ratna dkk,Pendidikan yang Patut dan Menyenangkan: Penerapan Teori
Developmentally Appropriate Practice (DAP) Anak Usia Dini 0 sampai 8 Tahun,(Jakarta: Indonesia
Heritage Foundation.2005), h. 2

4 Depdiknas,Kurikulum dan Hasil Belajar Pendidikan Anak Usia Dini,(Jakarta: Pusat
Balitbang. 2010), h. 3



yang dikemukakan oleh Sriningsih bahwa praktek-praktek pembelajaran matematika

untuk anak usia dini di berbagai lembaga pendidikan anak usia dini baik jalur formal

maupun non formal sudah sering dilaksanakan. Istilah-istlah yang dikenal diantaranya

pengembangan kognitif, daya pikir atau ada juga yang menyebutnya sebagai

pengembangan kecerdasan logika-matematika.5 Kegiatan pengembangan

pembelajaran matematika untuk anak usia dini dirancang agar anak mampu

menguasai berbagai pengetahuan dan keterampilan matematika yang memungkinkan

mereka untuk hidup dan bekerja pada abad mendatang yang menekankan pada

kemampuan memecahkan masalah. Berhitung merupakan bagian dari matematika,

yang sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, terutama konsep bilangan yang

merupakan juga dasar bagi pengembangan kemampuan matematika maupun kesiapan

untuk mengikuti pendidikan dasar.6

Permainan berhitung merupakan bagian dari matematika, sedangkan

permainan matematika merupakan salah satu kegiatan belajar yang mampu

mengembangkan kemampuan dasar matematika anak seperti kemampuan melihat,

membedakan, meramalkan, memisahkan dan mengenal konsep angka, selain itu juga

mampu meningkatkan kemampuan anak dalam memecahkan masalah. Apabila

diberikan sejak usia dini maka  akan mampu merangsang serta  meningkatkan

5 Sriningsih,Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini,(Yogyakarta: Universitas Negeri
Yogyakarta. 2007), h. 6

6 Depdiknas. Op cit, h. 1



kemampuan anak dalam memahami fenomena  alam atau perubahan lingkungan

sekitarnya.7

Dewasa ini, sebagaimana dapat kita saksikan bersama tuntutan berbagai

pihak  agak anak  menguasai konsep dan keterampilan matematika semakin gencar,

hal ini  mendorong beberapa lembaga pendidikan anak usia dini untuk mengajarkan

pengetahuan matematika secara sporadis dan radikal. Berdasarkan penelitian yang

dilakukan Sriningsih, beberapa lembaga pendidikan anak usia dini mengajarkan

konsep-konsep matematika yang lebih menekankan pada penguasaan angka dan

operasi melalui metode drill.8Persoalan yang dipaparkan oleh Sriningsih di atas juga

hal ini yang terjadi di lapangan.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 1 Agustus 2015

sampai 2 Agustus 2015 di Taman Kanak-kanak Al-Kautsar Kecamatan Sorawolio

Kota Baubau mengenai proses pembelajaran matematika khususnya pada aspek

kemampuan berhitung. Taman Kanak-kanak Al-Kautsar masih  menekankan

pengajaran yang berpusat pada guru. Ini dapat dibuktikan dengan adanya guru yang

memberikan tugas kepada anak tanpa memberikan pilihan kegiatan pada anak.

Sehingga kegiatan yang  dilakukan menjadi terasa lebih membosankan untuk anak,

ini terlihat pada saat guru memberikan  tugas kepada anak untuk membuat gambar

apel sesuai jumlah angka, hanya 10 dari 20 anak yang bisa menyelesaikannya dengan

tuntas. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan memahami konsep bilangan anak

7Wahyudi dan Dwi, R.D,Program Pendidikan Anak Usia Dini di Prasekolah Islam,(Jakarta:
Grasindo. 2009), h. 20

8 Sriningsih,Op cit, h. 1



didik kelompok A dalam menghubungkan angka sesuai gambar hanya 50%. Selain

itu, masih kurangnya media dan sumber belajar yang digunakan oleh guru untuk

menunjang pembelajaran berhitung. Kurangnya media dan sumber belajar ini lebih

disebabkan oleh kurangnya kreativitas guru dalam menciptakan  alat peraga sebagai

penunjang pembelajaran. Permasalahan lain yang terjadi di Taman Kanak-kanak Al-

Kautsar adalah metode yang digunakan oleh guru masih menggunakan metode drill

dan praktek-praktek paper-pencil test. Pada pengembangan kognitif khususnya pada

pembelajaran berhitung, guru memberikan perintah kepada anak agar mengambil

buku tulis dan pensil masing-masing. Selanjutnya guru memberikan contoh kepada

anak membuat  beberapa buah benda dan benda  tersebut diberi lingkaran. Setelah itu,

anak harus mengisi jumlah benda tersebut dengan sebuah angka yang cocok. Setelah

anak mengerti, guru menyuruh anak untuk membuatnya sendiri jumlah benda tersebut

beserta angkanya sebanyak mungkin. Cara belajar inilah yang membuat anak-anak

merasa jenuh  atau bosan sehingga minat pada kegiatan berhitung terlihat menurun.

Diakui oleh guru di TK Al-Kautsar, guru memang kurang memberikan

media yang bervariasi dan juga masih menggunakan metode yang membuat anak

merasa bosan dan tidak ada rasa antusias pada anak untuk aktif  di dalam kelas.

Sehingga kegiatan berhitung yang diterapkan di TK Al-Kautsar masih menggunakan

metode konvensional atau pengerjaan latihan di buku tulis, rendahnya kemampuan

berhitung dan kurang minatnya terhadap pembelajaran berhitung bagi anak didik

kelompok A di TK Al-Kautsar Kecamatan Sorawolio Kota Baubau Tahun Pelajaran

2015/2016 juga ditandai dengan beberapa realitas pada pembelajaran yang



dilaksanakan. Ketika guru menyampaikan apresiasi dan memberikan tugas kepada

anak untuk melakukan kegiatan menghitung yang berhubungan dengan makanan

yang sering di jumpai anak dalam kehidupan sehari-hari, ternyata anak belum bisa

menghitung dengan hasil yang benar. Hanya ada 3 anak saja dari 12 anak kelompok

A yang mampu untuk menjawab dan menghitung dengan benar. Dari hasil observasi

ini menunjukkan bahwa kemampuan anak dalam menyebutkan dan mengurutkan

lambang bilangan belum berkembang.

Berdasarkan latar belakang dan pemaparan di atas, penelitian ini dilakukan

untuk mengetahui efektivitas jenis permainan berhitung dengan menggunakan media

batang korek api dalam meningkatkan kemampuan berhitung anak.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi  masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Proses pembelajaran matematika khususnya  pada aspek kemampuan

berhitung di TK Al Kautsar masih menekankan pengajaran yang berpusat

pada guru.

2. Guru memberikan tugas kepada anak tanpa memberikan pilihan kegiatan

kepada anak sehingga kegiatan yang dilakukan menjadi terasa membosankan

untuk anak.

3. Kurangnya media dan sumber belajar yang digunakan oleh guru untuk

menunjang pembelajaran berhitung.



4. Kurangnya kreativitas guru dalam menciptakan alat peraga sebagai penunjang

pembelajaran.

5. Guru masih menggunakan metode drill dan praktek-praktek paper-pencil test.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dikemukakan, maka rumusan

masalah dalam penelitian ini adalah apakah kemampuan berhitung anak dapat

ditingkatkan melalui permainan menggunakan batang korek api di TK Al Kautsar

Kota Baubau?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan anak

dalam berhitung melalui permainan dengan media batang korek api.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis

maupun terhadap kemampuan berhitung Kelompok A TK Al Kautsar Kecamatan

Sorawolio Kota Baubau Tahunn Ajaran 2015/2016.

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan keilmuan dalam memahami permainan  berhitung

dengan berbagai media dan variasi permainan di  TK Al Kautsar Kecamatan

Sorawolio Kota Baubau.

2. Manfaat Praktis



Penelitian ini diharapkan  dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang

terkait diantaranya:

a. Bagi Peneliti

1) Menambah wawasan mengenai metode berhitung serta variasi

permainan yang menarik perhatian anak.

b. Bagi Guru

1) Memberikan pemahaman mental anak dalam perkembangannya serta

gambaran mengenai cara meningkatkan kemampuan berhitung anak

melalui media batang korek api.

2) Memberikan alternatif  penerapan metode berhitung yang menarik

minat  dan menyenangkan bagi anak usia dini.

c. Bagi Anak

1) Penelitian ini diharapkan  dapat memotivasi dirinya untuk

meningkatkan kemampuan berhitung.

2) Meningkatkan motivasi anak untuk terus bereksplorasi terhadap

lingkungan di sekitar anak.

F. Definisi Operasional

Untuk mempelajari fokus penelitian ini, peneliti merumuskan definisi

operasional mengenal hal-hal yang berhubungan dengan variabel penelitian yang

akan diteliti.



1. Kemampuan berhitung dalam penelitian ini adalah kemampuan yang dimiliki

anak dalam hal menunjukkan dan menyebutkan angka secara acak dan urut,

menghitung dan menunjukkan benda secara urut, mencari angka sesuai dengan

jumlah benda serta menunjukkan kumpulan yang jumlahnya sama, tidak sama,

lebih banyak dan lebih sedikit.

2. Media batang korek api dalam penelitian ini adalah  media  yang mudah

didapatkan dan yang digunakan adalah batang korek api yang sudah aman ketika

digunakan oleh anak

G. Hipotesis Tindakan

Adapun hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah bahwa dengan

penggunaan media batang korek api maka kemampuan berhitung anak akan

meningkat.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Hakikat Anak Usia Taman Kanak-Kanak

1. Pengertian Anak Usia Taman Kanak-Kanak

Anak usia dini adalah individu yang sedang menjalani suatu proses

pertumbuhan dan perkembangan sangat pesat dan sangat fundamental bagi proses

perkembangan selanjutnya.9 Menurut Biechler dan Snowman, yang dimaksud dengan

anak usia dini adalah mereka yang biasanya mengikuti program kindergarden.10

Sedangkan di Indonesia umumnya mereka mengikuti program tempat penitipan anak

(3 bulan – 5 tahun) dan kelompok bermain usia 3 tahun sedangkan pada usia 4-6

tahun biasanya mereka mengikuti program Taman Kanak-Kanak.

Usia Taman Kanak-Kanak merupakan fase kehidupan manusia yang

mempunyai keunikan dan dunia tersendiri. Anak seusia ini berbeda dengan orang

dewasa tidak hanya fisik, melainkan secara menyeluruh.

2. Karakteristik Anak Usia Taman Kanak-Kanak

Snowman mengemukakan ciri-ciri anak usia Taman Kanak-Kanak. Ciri-ciri

yang dikemukakan meliputi aspek fisik, sosial, emosi dan kognitif anak.11

a. Ciri fisik anak usia Taman Kanak-Kanak
1) Anak Taman Kanak-Kanak umumnya sangat aktif. Mereka telah memiliki

penguasaan (kontrol) terhadap tubuhnya dan sangat menyukai kegiatan yang

9 Solehuddin. M,Konsep Dasar Pendidikan Prasekolah,(Bandung: FIP UPI. 2000), h. 42
10Suyanto. Slamet,Dasar-dasar Pendidikan Anak Usia Dini,(Yogyakarta: Hikayat. 2005), h.

19
11Ibid, h. 32-36



dilakukan sendiri. Berikan kesempatan kepada anak untuk lari, memanjat, dan
melompat. Usahakan kegiatan-kegiatan tersebut di atas sebanyak mungkin
sesuai dengan kebutuhan anak dan selalu di bawah pengawasan guru.

2) Setelah anak melakukan berbagai kegiatan, anak membutuhkan istirahat yang
cukup. Seringkali anak tidak menyadari bahwa mereka harus istirahat cukup.
Jadwal aktivitas yang tenang diperlukan anak.

3) Otot-otot besar pada anak Taman Kanak-Kanak lebih berkembang dari kontrol
terhadap jari dan tangan. Oleh karena itu biasanya anak belum terampil, belum
bisa melakukan kegiatan yang rumit seperti misalnya mengikat tali sepatu.

4) Anak masih sering mengalami kesulitan apabila harus memfokuskan
pandangan pada objek-objek yang kecil ukurannya, itulah sebabnya koordinasi
tangan dan matanya masih kurang sempurna.

5) Walaupun tubuh anak itu lentur, tetapi tengkorak kepala yang melindungi otak
anak masih lunak. Hendaknya berhati-hati bila anak berkelahi dengan
temannya, sebaiknya dilerai. Sebaiknya dijelaskan kepada anak-anak mengenai
bahayanya.

6) Walaupun anak lelaki lebih besar dan anak perempuan lebih terampil dalam
tugas yang bersifat praktis, khususnya dalam tugas motorik halus, tetapi
sebaiknya jangan mengkritik anak alaki-laki apabila ia tidak terampil.
Jauhkanlah dari sikap membandingkan lelaki-perempuan, juga dalam
kompetensi keterampilan seperti apa yang tersebut di atas.

b. Ciri sosial anak usia Taman Kanak-Kanak
1) Umumnya anak pada tahapan ini memiliki satu atau dua sahabat, tetapi sahabat

ini cepat berganti. Mereka umumnya dapat cepat menyesuaikan diri secara
sosial, mereka mau bermain dengan teman. Sahabat yang dipilih biasanya yang
sama jenis kelaminnya, tetapi kemudian berkembang sahabat yang terdiri dari
jenis kelamin yang berbeda.

2) Kelompok bermainnya cenderung kecil dan tidak terlalu terorganisasi secara
baik, oleh karena itu kelompok tersebut cepat berganti-ganti.

3) Anak yang lebih muda seringkali bermain bersebelahan dengan anakyang lebih
besar.

4) Pola bermain anak Taman Kanak-Kanak sangat bervariasi fungsinya sesuai
dengan kelas sosial dan gender.

5) Perselisihan sering terjadi tetapi sebentar kemudian mereka telah berbaikan
kembali. Anak laki-laki lebih banyak melakukan tingkah laku agresif dan
perselisihan.

6) Telah menyadari peran dan jenis kelamin dan sex typing. Setelah anak masuk
Taman Kanak-Kanak, umumnya pada mereka telah berkembang kesadaran
terhadap perbedaan jenis kelamin dan peran sebagai anak laki-laki atau anak
perempuan. Kesadaran ini tampak pada pilihan terhadap alat permainan dan
aktivitas bermain yang dipilih anak laki-laki dan anak perempuan. Anak laki-
laki pada umumnya lebih menyukai bermain di luar, bermain kasar dan



bertingkah laku agresif. Anak perempuan lebih suka yang bersifat kesenian,
bermain boneka dan menari.

c. Ciri emosional anak uia Taman Kanak-Kanak
1) Anak Taman Kanak-Kanak mengekspresikan emosinya dengan bebas dan

terbuka. Sikap marah sering diperlihatkan oleh anak pada usia tersebut.
2) Iri hati pada anak prasekolah sering terjadi. Mereka seringkali memperbutkan

perhatian guru.

d. Ciri kognitif anak usia Taman Kanak-Kanak
1) Anak Taman Kanak-Kanak umumnya telah terampil dalam berbahasa.

Sebagian besar dari mereka senang berbicara,khususnya dalam kelompoknya.
Sebaiknya anak diberi kesempatan untuk bericara. Sebagian dari mereka perlu
dilatih untuk menjadi pendengar yang baik.

2) Kompetensi anak perlu dikembangkan melalui interaksi, minat, kesempatan,
mengagumi dan kasih sayang. Cara mengembangkan agar anak dapat
berkembang menjadi kompeten dengan cara sebagai berikut:
a) Lakukan interaksi sesering mungkin dan bervariasi dengan anak.
b) Tunjukan minat terhadap apa yang dilakukan dan dikatakan anak.
c) Berikan kesempatan kepada anak untuk meneliti dan mendapatkan

pengalaman yang banyak.
d) Berikan kesempatan dan doronglah anak untuk melakukan berbagai kegiatan

secara mandiri.
e) Doronglah anak agar mau mencoba mendapatan keterampilan dalam

berbagai tingkah laku.
f) Tentukan batas-batas tingkah laku yang diperbolehkan oleh lingkungannya.
g) Kagumilah apa yang dilakukan anak.
h) Sebaiknya apabila berkomunikasi dengan anak, lakukan dengan hangat dan

dengan ketulusan hati.

Steinberg dan Piaget mengemukakan ciri-ciri perkembangan fisik, emosi dan

sosial serta kemampuan mental adalah sebagai berikut:12

a. Ciri-ciri anak usia empat tahun
1) Ciri-ciri fisik

a) Spontan dan selalu aktif, tidak pernah berhenti bergerak.
b) Tidak mengetahui kanan-kiri.
c) Menunjukkan peningkatan yang cukup jelas dalam penggunaan alat

manipulatif dan konstruktif.
d) Mulai membuat desain dan benuk-bentuk huruf dalam lukisannya.
e) Bereksperimen dengan jari, tangan dan lengan.

12 Sudono. A,sumber Belajar dan Alat Permainan,(Jakarta: Gramedia. 2006), h. 14-16



f) Memungut benda dengan tangan yang bukan dominan dan memindahkannya
ke tangan yang dominan.

g) Dapat menyanyikan lagu yang sederhana.
h) Lari berjingkat dengan satu kaki.
i) Berdiri di atas satu kaki selama 4-8 detik.
j) Dapat mengikat tali sepatu.

2) Ciri-ciri kehidupan emosi dan sosial anak usia empat tahun:
a) Sangat antusian.
b) Lebih menyukai bekerja dengan 2 atau 3 teman yang dipilih sendiri.
c) Menyukai menggunakan baju orang tua atau kostum lain.
d) Dapat membereskan alat permainannya.
e) Tidak menyukai bila dipegang tangannya.
f) Penyesuaian diri dengan sekolah kurang baik, tergantung persiapan dari

rumah.
g) Ada kecenderungan berlari lepas di halaman sekolah.
h) Ada keinginan untuk membawa pulang barang-barang miliki sekolah.
i) Menyukai hasil pekerjaannya  dan selalu ingin membawanya pulang.

3) Ciri kemampuan mental anak usia empat tahun
a) Imajinasi aktif dan berpindah-pindah sewaktu melukis.
b) Makin meningkat kemampuan menerangkan gambar-gambar.
c) Melihat tinggi untuk berdramatisasi.
d) Membuat lagu sambil bermain.
e) Dapat diajak berdiskusi.
f) Banyak mengajukan pertanyaan “kenapa?”
g) Menggambar orang dalam dua bagian: kepala dan kaki; kepala dan mata.
h) Menyukai warna hijau dan merah.

4) Kebutuhan anak usia empat tahun
a) Memerlukan petunjuk yang jelas, ada keterbatasan, arahan dan terkendali

dengan sikap guru yang tegas dan halus.
b) Pengawasan keamanan harus ketat dan peraturan diulang-ulang setiap hari.
c) Program dilaksanakan dengan ketat sesuai dengan waktu dan materi.
d) Rutinitas yang sederhana dengan pilihan yang tidak terlalu banyak.
e) Situasi sosial yang memungkinkan ia menguji dirinya sendiri untuk bergaul

dengan 2 atau 3 orang teman.
f) Belajar bergantian.
g) Latihan koordinasi motor: mata-tangan, arah, ruang dan laterality.
h) Sadar akan kenyataan melalui dramatisasi dan eksplorasi dengan pnca

indera.
i) Mendapat kejelasan melalui pengalaman manipulatif sendiri tentang yang

nyata dan tidak.



j) Dapat mengelompokkan dengan satu sifat.
k) Banyak melibatkan guru dalam kegiatan kreativitas.

b. Ciri-ciri anak usia lima tahun
1) Ciri-ciri fisik

a) Gerakannya lebih tangkas: berjalan dan melangkah lebih tegap.
b) Memungut alat tulis dengan tangan yang dominan.
c) Dapat menulis nama sendiri.
d) Menulis bilangan maupun huruf dengan ukuran besar.
e) Berdiri dengan satu kaki lebih lama dari 8 detik.
f) Melepas dan menggunakan baju tanpa bantuan.
g) Lari berjingkat dengan dua kaki bergantian.
h) Menatap dengan tak berkedip adalah gerakan mata pada usia ini.
i) Mampu menyanyi dengan suara yang jelas.
j) Menulis lambang bilangan dengan terbalik-balik.
k) Dapat mengikat tali sepatu.

2) Ciri-ciri kehidupan emosional sosial
a) Anak usia lima tahun adalah anak yang “baik”.
b) Senang di rumah dekat dengan ibu.
c) Ingin diberitahu tentang apa yang dikerjakan, ingin disuruh, penurut, suka

membantu dan berulang-ulang minta izin.
d) Senang pergi ke sekolah, tetapi ingin mendapat kepastian dan kepercayaan

bahwa bila ia datang dari sekolah ibunya sudah ada di rumah.
e) Kelihatan gembira pergi dan pulang sekolah.
f) Kadang-kadang malu dan sukar untuk bicara.
g) Semua “mudah” meskipun belum dicoba.
h) Menyukai memakai pakaian orang dewasa.
i) Bermain dengan kelompok dua sampai lima orang teman.
j) Persahabatan semakin erat.
k) Bekerjanya dipicu oleh kompetisi dengan anak lain.
l) Berminat dalam berkarya wisata.
m)Sering merasa kurang dalam menggambarkan suatu keadaan.
n) Berkeinginan membawa pulang pekerjaan yang ia hasilkan.

3) Ciri-ciri kemampuan mental
a) Ia siap bekerja kelompok dan tantangan inteleknya.
b) Dapat menghitung sampai 20, tahu bagian-bagian huruf.
c) Mulai sadar dengan adanya kata-kata baru.
d) Mudah terganggu konsentrasinya.
e) Menggambar orang dengan bagian-bagian tubuh, kaki, tangan, badan,kepala,

mata dan telinga.
f) Dapat mencontohkan segitiga, segiempat dengan garis silangnya.



g) Mengetahui warna dan dapat menyebutkannya.
h) Menyukai menggunting, menempel dan membantu membuat proyek

tertentu.
i) Berminat akan fungsi dan dari mana asal pembuatan benda-benda.
j) Dalam melukis ia mulai dengan suatu ide dan gambarnya mempunyai

bentuk.
k) Gambarnya biasanya sederhana dengan beberapa hal yang lebih rinci.
l) Dapat berdiskusi sebelum bermain balok dan bekerjasama.

4) Kebutuhan
a) Anak membutuhkan pengalaman dengan menggunakan gerakan motorik

kasar yang bebas.
b) Tugas-tugas motorik yang menggunakan pancaindera dan mengembangkan

keterampilan arah, ruang dan samping.
c) Pelatihan dengan menggunakan alat permainan dalam ruang.
d) Kesempatan dan kebebasan untuk menggunakan dan mengembangkan

kekuatannya sendiri.
e) Kesempatan untuk bekerja sendiri, bersama satu teman maupun

berkelompok.
f) Memberikan pengalaman nyata dengan berkarya wisata.
g) Pelatihan dasar untuk berbagai pekerjaan sebagai bagian dari kebiasaan

bekerja.

c. Ciri-ciri anak usia enam tahun
1) Ciri-ciri fisik

a) Anak mengukur segala sesuatu dari dirinya dengan bahasa, tangan dan
dengan cara menggambarkan sesuatu.

b) Sangat memperhatikan keseimbangan tubuh karena seringkali tidak
seimbang.

c) Tangan dan kakinya bergerak-gerak dan labil.
d) Mudah jatuh disebabkan oleh kaki sendiri.
e) Membutuhkan istirahat karena menggunakan energi yang berlimpah.
f) Melompat tiga puluh sentimeter dan mendarat di atas jari kakinya.

2) Ciri-ciri kehidupan sosial dan emosi
a) Mulai lepas dari ibu
b) Menjadi pusatnya sendiri.
c) Sangat mementingkan diri sendiri, mau yang paling besar, ingin selalu

menang, dan selalu nomor satu.
d) Antusiasme yang implusif dan kegembiraan yang meluap menular ke teman.
e) Dapat menjadi faktor pengganggu kelas.
f) Menarik perhatian teman dengan tingkahnya yang lucu.
g) Mengerjakan pekerjaan karena ingin dipuji.



3) Ciri-ciri kemampuan mental
a) Senang belajar.
b) Dapat mendengarkan cerita dan dengan spontan mendramatisasikan.
c) Dengan sepenuh hati mencurahkan perhatian pada pekerjaan yang bersifat

intelektual.
d) Jarang membuat kesalahan.

4) Kebutuhan
a) Membutuhkan kegiatan yang cukup untuk mengembangkan motorik halus

dan kasarnya.
b) Melanjutkan pelatihan persepsinya.
c) Memerlukan pelatihan untuk meningkatkan kreativitas tanpa suatu syarat

kesempurnaan.
d) Banyak kesempatan untuk mengadakan pilihan dan pengambilan keputusan.
e) Situasi sosial yang  menciptakan kepemimpinan.
f) Teman dan sahabat pada akhir tahun.
g) Supervisi yang bijaksana dengan campur tangan sedikit mungkin.

B. Matematika untuk Anak Taman Kanak-Kanak

1. Definisi Matematika

Para ahli memiliki pandangan yang berbeda mengenai definisi matematika

seperti yang diungkapkan oleh Sriningsih di bawah ini:13

a. Johnson dan Rising (1972) menyebutkan bahwa matematika merupakan pola

pikir; pola mengorganisasikan pembuktikan yang logik; bahasa yang

menggunakan istilah yang didefinisikan dengan cermat, jelas dan akurat,

representasinya  dengan simbol yang padat, lebih berupa simbol mengenai

ide (gagasan) daripada mengenai bunyi; pengetahuan struktur yang

13 Sriningsih. N,Pembelajaran Matematika Terpadu untuk Anak Usia Dini,(Bandung: Pustaka
Sebelas. 2008), h. 15



terorganisasikan sifat-sifat atau teori-teori dibuat secara deduktif  berdasarkan

kepada unsur-unsur yang didefinisikan atau tidak didefinisikan, aksioma-

aksioma, sifat-sifat atau teori-teori yang telah dibuktikan kebenarannya; suatu

seni, keindahannya terdapat pada keturunan dan keharmonisannya.

b. Ruseffendi menyebutkan bahwa matematika merupakan ilmu deduktif yang

tidak menerima generalisasi yang didasarkan kepada pengamatan atau

observasi (induktif) tetapi generalisasi itu harus didasarkan kepada

pembuktian secara deduktif; matematika sebagai bahasa, seni dan ratunya

ilmu; ilmu tentang struktur yang terorganisasikan dengan baik; ilmu tentang

pola dan hubungan.

c. Sumantri menyebutkan bahwa matematika merupakan bahasa yang

melambangkan serangkaian makna dari pernyataan yang ingin disampaikan;

matematika merupakan bahasa numerik yang memungkinkan untuk

melakukan pengukuran secara kuantitatif, matematika sebagai sarana berpikir

deduktif.

d. Bennet, et al mengemukakan bahwa matematika berperan dalam membantu

penyidikan manusia untuk memahami alam raya, mengetahui batasan alam

fisik, mengembangkan kebiasaan berpikir kritis, mengembangkan

keterampilan berpikir abstrak dan mengerjakan kemandirian dalam berpikir.

Dari beberapa pendapat para ahli mengenai definisi matematika, dapat

disimpulkan bahwa matematika adalah sarana deduktif, bahasa yang bersifat

kuantitaif, seni, ratunya ilmu, jalan dan alat untuk berpikir, ilmu yang mempelajari



pola dan hubungan, ilmu tentang struktur yang terorganisasikan dengan baik, problem

possing dan problem solving, matematika bukan sekedar aritmatika, sarana untuk

mengubah tubuh pengetahuan serta sarana untuk mengembangkan sikap dan perilaku

yang positif.

2. Tujuan Pembelajaran Matematika untuk Anak Usia Dini

Membahas menghenai tujuan pembelajaran, Sriningsih mengungkapkan

bahwa tujuan pembelajaran merupakan deskripsi tentang penampilan perilaku

(performance) murid-murid yang kita harapkan setelah mereka mempelajari bahan

pelajaran yang kita berikan.14

Sementara Al Jupri menyatakan bahwa “tujuan pembelajaran matematika

untuk anak usia dini mencakup dua hal yaitu tujuan jangka pendek dan tujuan jangka

panjang”.15 Secara sederhana, tujuan jangka pendek pembelajaran matematika adalah

bahwa anak diharapkan dapat memahami materi matematika yang dipelajarinya dan

dapat menggunakannya pada pelajaran lain atau pada kehidupan nyata dan bekal

untuk jenjang pendidikan selanjutnya karena menurut Griffiths “dalam kehidupan

sehari-hari, anak-anak tidak terlepas dari kegiatan yang berhubungan dengan

matematika”.16 Sedangkan tujuan jangka panjang pembelajaran matematika adalah

14Ibid, h. 42
15 Al Jupri. Cara Mengajar Matematika, Bagaimana? [Online]. Tersedia:

http://mathematicse.wordpress.com/2007/05/31/cara-mengajar-matematika-bagaimana/.
16 Griffith. R,Bermatematika Sambil Bermain,(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2002), h. 4



anak dapat mengambil nilai-nilai matematika meliputi penalaran, kedisiplinan,

kejujuran, tanggung jawab dan sebagainya serta mengaplikasikannya untuk

kehidupan nyata.

3. Manfaat Pembelajaran Matematika untuk Anak Usia Dini

Pada umumnya, belajar matematika identik dengan menghafal rumus,

menghitung dan mengerjakan soal-soal. Matematika belum dipandang sebagai

pelajaran yang bermanfaat. Padahal dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali

manfaatnya. Salah satu cara agar pembelajaran matematika dapat dirasakan

bermanfaat bagi anak, maka sebaiknya guru menggunakan media konkrit pada saat

proses pembelajaran matematika berlangsung dan diharapkan agar anak dapat

memecahkan berbagai permasalahan sehari-hari yang dihadapinya sehingga secara

tidak langsung anak dapat merasakan manfaat dari pembelajaran matematika.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Simanjuntak, dkk bahwa “anak-anak

belajar matematika harus menggunakan benda-benda konkrit, baik berupa benda

nyata atau berupa model, sehingga anak akan belajar secara menyenangkan dan tanpa

mereka sadari mereka telah belajar cara memecahkan masalah secara

sederhana”.17Dengan demikian maka penggunaan benda-benda konkrit dapat

diberikan pada saat proses pembelajaran matematika, seperti ketika mengenal

geometri, bilangan, aljabar, pengukuran, analisis data dan probabilitas.

17 Simanjuntak, L. dkk,Metode Mengajar Matematika I,(Jakarta: Rineka Cipta. 2003), h. 73



Pada saat anak belajar tentang geometri, anak dapat memgamati bentuk

benda-benda yang ada di sekitar anak seperti jam dinding untuk mengenalkan bentuk

lingkaran, papan tulis untuk mengenalkan bentuk persegi panjang dan tahu untuk

mengenalkan bentuk segi empat pada anak. Hal ini sesuai dengan pendapat Sriningsih

bahwa “aktivitas pengenalan bentuk pada usia 3-4 tahun banyak melalui kegiatan

eksplorasi berbagai bentuk yang mereka temui sehari-hari”.18

Untuk mengenalkan bilangan pada anak, anak juga dapat menggunakan

berbagai benda yang ada di sekelilingnya seperti menghitung jumlah pensil

warnanya, menghitung temannya yang ada di kelas, dan menghitung jumlah buku

yang ada di meja. Dengan menggunakan benda-benda yang ada di sekeliling anak,

konsep aljabar juga dapat dikenalkan pada anak misalnya mengurutkan pensil

kemudian penghapus sehingga menghasilkan bentuk pola.

Sedangkan untuk konsep pengukuran, anak-anak dapat mengukur berat benda

dengan menggunakan timbangan, mengukur panjang meja dengan menggunakan

jengkal dan sebagainya sehingga anak dapat mengetahui berbagai alat ukur baku dan

tidak baku beserta cara penggunannya. Analisis data dan probabilitas juga dapat

dipelajari anak usia dini khususnya anak usia Taman Kanak-Kanak. Menurut

Sriningsih, “kegiatan analisis data dan probabilitas dapat dilakukan dengan cara

membuat grafik data tentang makanan kesukaan anak-anak, kendaraan yang

18 Sriningsih, N. Op Cit, h. 64



digunakan anak pergi ke sekolah”.19 Dari grafik data tersebut anak dapat

menganalisis mana jumlah yang paling banyak atau mana jumlah yang paling sedikit.

Dengan memberikan kegiatan pembelajaran melalui penggunaan benda-benda

konkrit, diharapkan dapat memberikan pengalaman nyata yang bermanfaat bagi anak.

Sehingga hal itu menjadi dasar bagi anak untuk mengenal suatu konsep yang lebih

tinggi. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Coughlin, et al bahwa

“pengalaman-pengalaman dini dalam menggunakan konsep-konsep matematika

membuat dasar untuk pemikiran matematika yang lebih tinggi”.20

4. Perkembangan Pemahaman Konsep Matematika Anak Usia Dini

Anak membangun konsep matematika melalui kegiatan sehari-hari,

pengalaman langsung dan kegiatan bermain. Pada awalnya, anak hanya mendengar

dan mengucapkan berbagai konsep matematika kemudian anak mulai memahami

konsep-konsep matematika lebih mendalam seiring dengan meningkatnya usia dan

kemampuan berpikirnya.

Adapun tahap perkembangan kognitif menurut Piaget antara lain:

sensorimotorik (0-2 tahun), praoperasional (2-7 tahun), operasional konkrit 97-12

tahun), dan operasional formal (12 tahun ke atas).21

Tahap praoperasional (2-7 tahun), anak sudah mampu menggunakan simbol-

simbol dalam pemikirannya untuk merepresentasikan benda-benda atau kejadian.

19Ibid, h. 65
20 Coughlin, P.A, et al,Menciptakan Kelas yang Berpusat pada Anak: 3-5 Tahun,(Washington

DC: Children Resources Interbational, Inc. 2000), h. 276
21 Sriningsih. N, Op Cit, h. 29



Anak mampu mengklasifikasikan benda menurut ciri tertentu seperti

mengelompokkan benda yang berbentuk lingkaran. Tahapan praoperasional dibagi

menjadi dua sub tahap, yaitu sebagai berikut:22

a. Sub tahap fungsi simbolis (2-4 tahun), dimana anak mampu membayangkan

secara mental objek yang tidak ada dengan ciri-ciri berpikir anak yang

bersifat egosentrisme dan animism.

b. Sub tahap pemikiran intuitif (4-7 tahun), dimana anak mulai menggunakan

penalaran intuitif dan ingin tahu jawaban atas semua bentuk pertanyaan.

C. Konsep Berhitung di Taman Kanak-Kanak

1. Pengertian Berhitung di Taman Kanak-Kanak

Dalam pedoman pembelajaran permainan berhitung permulaan di Taman

Kanak-Kanak dijelaskan bahwa:23

Berhitung merupakan bagian dari matematika, diperlukan untuk
menumbuhkembangkan keterampilan berhitung yang sangat diperlukan dalam
kehidupan sehari-hari, terutama konsep bilangan yang merupakan juga dasar
bagi pengembangan kemampuan matematika maupun kesiapan untuk
mengikuti pendidikan dasar.

Sedangkan Sriningsih mengungkapkan bahwa kegiatan berhitung anak usia

dini disebut juga sebagai kegiatan menyebutkan urutan bilangan atau membilang buta

(route counting/rational counting). Anak menyebutkan urutan bilangan tanpa

menghubungkan dengan benda-benda konkrit. Sedangkan usia atau 6 tahun dapat

22Ibid, h. 30-31
23 Depdiknas (b),Pedoman Permainan Berhitung Permulaan di Taman Kanak-

Kanak,(Jakarta: Depdiknas Direktorat Pembinaan TK dan SD, 2007), h. 1



menyebutkan bilangan sampai seratus.24 Lebih lanjut Sriningsih menjelaskan bahwa

kegiatan menyebutkan bilangan ini dapat dilakukan melalui permainan bilangan.

Pada permainan ini, anak diharapkan mampu mengenal dan memahami konsep

bilangan, transisi, dan lambang bilangan sesuai dengan jumlah benda-benda,

pengenalan bentuk lambang dan dapat mencocokkan sesuai dengan lambang

bilangan. Contoh kegiatannya adalah meletakkan sejumlah kancing yang telah

ditentukan pada gambar baju, meletakkan sejumlah biji semangka pada gambar

semangka, permainan angka dengan benda, bermain pengurangan dan penjumlahan

melalui nyanyian.

2. Tujuan Pemelajaran Berhitung di Taman Kanak-Kanak

Depdiknas menjelaskan tujuan pembelajaran berhitung di Taman Kanak-

Kanak, yaitu:25

a. Tujuan Umum

Secara umum, berhitung permulaan di Taman Kanak-Kanak adalah untuk

mengetahui dasar-dasar pembelajaran berhitung sehingga pada saatnya nanti anak

akan lebih siap mengikuti pembelajaran berhitung pada jenjang selanjutnya yang

lebih kompleks.

b. Tujuan Khusus

24 Sriningsih, N. Op Cit, h. 63
25 Depdiknas (b), Log Cit



1) Dapat berpikir logis dan sistematis sejak dini, melalui pengamatan terhadap

benda-benda konkrit, gambar-gambar atau angka-angka yang terdapat di sekitar

anak.

2) Dapat menyesuaikan dan melibatkan diri dalam kehidupan bermasyarakat yang

dalam kesehariannya memerlukan keterampilan berhitung.

3) Memiliki ketelitian, konsentrasi, abstraksi dan daya apresiasi yang tinggi.

4) Memilki pemahaman konsep ruang dan waktu serta dapat memperkirakan

kemungkinan urutan sesuatu peristiwa yang terjadi di sekitarnya.

5) Memiliki kreativitas dan imajinasi dalam menciptakan sesuatu secara spontan.

3. Tahapan Penguasaan Berhitung di Taman Kanak-Kanak

Depdiknas mengemukakan bahwa berhitung di Taman Kanak-Kanak

seyogyanya dilakukan melalui tiga tahapan penguasaan berhitung, yaitu:26

a. Penguasaan konsep

Pemahaman dan pengertian tentang sesuatu dengan menggunakan benda dan

peristiwa konkrit seperti pengenalan warna, bentuk dan menghitung bilangan.

b. Masa transisi

Proses berpikir yang merupakan masa peralihan dari pemahaman konkrit

menuju pengenalan lambang yang abstrak dimana benda konkrit itu masih ada

dan mulai dikenalkan bentuk lambangnya. Hal ini harus dilakukan oleh guru

secara  bertahap sesuai dengan laju dan kecepatan kemampuan anak yang

26Ibid, h. 6



secara individual berbeda. Misalnya, ketika guru menjelaskan konsep satu

dengan menggunakan benda (satu buah pensil), anak-anak dapat menyebutkan

benda lain yang memiliki konsep sama, sekaligus mengenalkan bentuk

lambang dari angka satu itu. Burns & Lorton menjelaskan lebih terperinci

bahwa setelah konsep dipahami oleh anak, guru mengenalkan lambang

konsep. Kejelasan hubungan antara konsep konkrit dan lambang bilangan

menjadi tugas guru yang sangat penting dan tidak tergesa-gesa.27

c. Lambang

Merupakan visualisasi dari berbagai konsep, misalnya lambang 7 untuk

menggambarkan konsep bilangan tujuh, merah untuk menggambarkan konsep

warna, besar untuk menggambarkan konsep ruang, dan persegi empat untuk

menggambarkan konsep bentuk. Burns & Lorton mengungkapkan bahwa

pada tingkatan ini biarkan anak diberi kesempatan untuk menulis lambang

bilangan atas konsep konkrit yang telah mereka pahami. Berilah mereka

kesempatan yang cukup untuk menggunakan alat konkrit hingga mereka

melepaskannya sendiri.28

D. Hakekat Permainan

1. Hakekat Bermain

Manusia bermain sepanjang rentang kehidupannya dalam setiap kebudayaan

yang ada di dunia. Anak usia Taman Kanak-Kanak sebagai bagian anak kelompok

27 Sudono, A. Op Cit, h. 22
28Ibid, h, 6



usia dini identik dengan usia bermain, oleh karena itu pembelajaran harus

memperhatikan kesesuian dengan usianya. Banyak para ahli pendidikan PAUD yang

menyatakan bahwa bermain sebagai kegiatan yang dapat dimanfaatkan untuk

menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan anak. Pada saat bermain, pikiran anak

terbebas dari situasi dan kehidupan yang nyata yang menghambat anak berpikir

abstrak.29 Selain itu, bermain juga dapat mengembangkan kemampuan efektif anak

karena dalam bermain terdapat aturan bermain yang mampu merangsang anak akan

pentingnya peraturan untuk dipatuhi. Tidak hanya itu, perkembangan bahasa dan

sosial emosional serta fisik anak juga dapat berkembang dengan pesat pada saat

kegiatan bermain.

Bermain adalah kegiatan yang dilakukan atas dasar suatu kesenangan dan

tanpa  mempertimbangkan hasil akhir, kegiatan tersebut dilakukan secara suka rela,

tanpa paksaan atau tekanan dari pihak luar.30 Bermain adalah suatu kegiatan yang

dilakukan berulang-ulang dan menimbulkan kesenangan atau kepuasan bagi diri

seseorang.31

Dari beberapa pernyataan tersebut di atas tentang bermain dapat diambil

kesimpulan bahwa bermain adalah suatu kegiatan yang dilakukan anak atas dasar

kesenangan dan atas dasar rasa ingin tahu dan  bukan karena harus memenuhi tujuan

atau keinginan orang lain.

29Suyanto Slamet,Op cit, h. 136
30Musfiroh. T, Multiple Intellegences, (Jakarta: Rineka Cipta. 2008), h. 8
31Yuliani, N.S,mengoptimalkan 9 Zona Kecerdasan Majemuk Anak, (Yogyakarta: Luna

Publisher. 2009), h. 144



Karakteristik bermain pada anak usia dini yang perlu dipahami oleh simulator

yaitu:32

a. Bermain muncul dari dalam diri anak

Keinginan bermain harus muncul dari dalam diri anak, sehingga anak dapat

menikmati dan bermain sesuai dengan caranya sendiri, itu artinya bermain

dilakukan dengan suka rela tanpa paksaan.

b. Bermain harus bebas dari aturan yang mengikat, kegiatan untuk dinikmati

Bermain pada anak usia dini harus terbebas dari aturan yang mengikat, karena

anak usia dini memiliki cara bermainnya sendiri. Untuk itulah bermain pada

anak selalu menyenangkan, menghasilkan dan menggairahkan.

c. Bermain adalah aktivitas nyata atau sesungguhnya

Dalam bermain anak melakukan aktivitas nyata, misalnya pada saat anak

bermain dengan air, anak melakukan aktivitas dengan air dan mengenal air

dari  bermainnya. Bermain melibatkan partisipasi aktif baik secara fisik

maupun mental.

d. Bermain harus difokuskan pada proses daripada hasil

Dalam bermain, anak harus difokuskan pada proses bukan hasil yang

diciptakan anak. Dalam bermain, anak mengetahui apa yang dia mainkan dan

mendapatkan keterampilan baru, mengembangkan perkembangan anak dan

anak memperoleh pengetahuan dari apa yang dia mainkan.

e. Bermain harus didominasi oleh pemain

32Ibid, h. 146-147



Dalam bermain harus di dominasi oleh pemain, yaitu anak itu sendiri, tidak

didominasi oleh orang dewasa karena jika didominasi oleh orang dewasa

maka anak tidak akan mendapatkan makna apapun dari bermainnya.

f. Bermain harus melibatkan peran aktif dari pemain

Anak sebagai pemain harus terjun langsung dalam bermain. Jika anak pasif

dalam bermain tidak akan mendapatkan pengalaman baru,  karena bagi anak

bermain adalah bekerja untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan

baru.

2. Manfaat Bermain

Beberapa manfaat yang bisa diperoleh seorang anak melalui bermain antara

lain:33

a. Aspek fisik, dengan mendapat kesempatan untuk melakukan kegitan yang

banyak melibatkan gerakan-gerakan tubuh, akan membuat tubuh anak

menjadi sehat.

b. Aspek perkembangan motor kasar dan halus, hal ini untuk  meningkatkan

keterampilan anak.

c. Aspek sosial, anak belajar berpisah dengan ibu dan pengasuh. Anak belajar

menjalin hubungan dengan teman sebaya, belajar berbagi hak,

mempertahankan hubungan, perkembangan  bahasa dan bermain peran sosial.

33Zaviera,Bermain Kreatif Berbasis Keecerdasan Jamak, (Jakarta: PT Indeks. 2008), h. 45



d. Aspek bahasa, anak akan memperoleh kesempatan yang luas untuk berani

bicara. Hal ini penting bagi kemampuan anak dalam berkomunikasi dan

memperluas pergaulannya.

e. Aspek emosi dan kepribadian. Melalui bermain, anak dapat melepaskan

ketegangan yang dialaminya. Dengan bermain berkelompok, anak akan

mempunyai penilaian terhadap dirinya tentang kelebihan yang dimiliki

sehingga dapat membantu pembentukan konsep diri yang positif, mempunyai

rasa percaya diri dan harga diri.

f. Aspek kognisi. Pengetahuan yang di dapat akan  bertambah luas dan daya

nalar juga bertambah luas, dengan mempunyai kreativitas, kemampuan

berbahasa dan peningkatan daya ingat anak.

g. Aspek ketajaman panca indra. Dengan bermain, anak dapat lebih peka pada

hal-hal yang berlangsung di lingkungan sekitarnya.

h. Aspek perkembangan kreativitas. Kegiatan ini menyangkut kemampuan

melihat sebanyak mungkin alternatif jawaban. Kemampuan divergen ini yang

mendasari kemampuan kreativitas seseorang.

i. Terapi. Melalui kegiatan bermain anak dapat mengubah emosi negatif

menjadi positif dan lebih menyenangkan.

3. Hakekat Permainan

Perminan merupakan alat bagi anak untuk menjelajahi dirinya, dari yang tidak

dikenali sampai pada yang diketahui, dan dari yang tidak dapat diperbuatnya sampai



mampu melakukannya. Bermain bagi anak memiliki nilai dan ciri yang penting dalam

kemajuan perkembangan kehidupan sehari-hari. Pada permulaan setiap pengalaman

bermain memiliki resiko. Ada resiko bagi anak untuk belajar misalnya naik sepeda

sendiri, belajar meloncat. Unsur lain adalah pengulangan.

Anak mengkonsolidasikan keterampilannya yang harus diwujudkannya dalam

berbagai permainan dengan nuansa yang berbeda. Dengan cara ini anak memperoleh

pengalaman  tambahan untuk melakukan aktivitas lain. Melalui permainan anak dapat

menyatakan kebutuhannya tanpa di hukum atau terkena teguran misalnya bermain

boneka diumpamakan sebagai adik yang sesungguhnya.34

34Semiawan,Belajar Pendidikan Anak Usia Dini, (Yogyakarta: Pustaka Intan Madani. 2002),
h. 21



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses

pembelajaran yang sudah dilaksanakan guru serta mengatasi permasalahan

kemampuan berhitung pada anak yang terjadi di lapangan dengan permainan

menggunakan media batang korek api. Oleh karena itu, untuk mencapai apa yang

dimaksudkan di atas, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan

kelas (PTK).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian

kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk

meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen

kunci.35

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian

tindakan kelas (PTK). Penelitian tindakan kelas (classroom action research) yaitu

penelitian yang dilakukan oleh guru di dalam kelas bekerja sama dengan peneliti

yang menekankan pada penyempurnaan atau peningkatan proses pembelajaran.36

Menurut Arikunto, penggunaan PTK langsung ditujukan pada kepentingan

partisipatif dan kolaboratif, artinya PTK diharapkan dapat mendorong dan

membangkitkan para guru agar memiliki kesadaran diri, melakukan refleksi, kritik

35 Aqib. Z,Penelitian Tindakan Kelas untuk Guru,(Bandung: CV Yrama Widya. 2009), h. 15
36 Arikunto. Suharsimin,Penelitian Tindakan Kelas,(Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 57



diri terhadap aktivitas maupun kinerja bagi peningkatan iklim pembelajaran yang

lebih kondusif di lingkungan kerjanya.37

B. Lokasi, Waktu dan subjek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di TK Al Kautsar Kecamatan Sorawolio Kota

Baubau. Anak TK yang berada di kelompok B merupakan subjek penelitian ini

dengan jumlah subjek sebanyak 12 orang anak dan 1 orang guru. Penelitian ini

dilaksanakan mulai bulan Januari sampai dengan Maret 2016.

Alasan dilakukan penelitian di TK Al-Kautsar dikarenakan iklim

pembelajaran yang terstruktur, metode pembelajaran yang masih konvensional, serta

media pembelajaran yang kurang bervariasi. Oleh karena itu peneliti bekerja sama

dengan guru dalam menerapkan permainan berhitung dengan menggunakan media

batang korek api untuk meningkatkan kemampuan berhitung anak.

C. Desain Penelitian

Pada penelitian tindakan kelas ini peneliti menggunakan sistem siklus yang di

dalamnya terdapat komponen perencanaan, pelaksanaan, pengamatan serta refleksi.

Kemmis & Taggart menjelaskan bahwa prosedur penelitian tindakan kelas dipandang

sebagi suatu siklus spiral yang terdiri atas komponen rencanaan,tindakan,pengamatan

dan refleksi yang selanjutnya akan diikuti dengan siklus spiral berikutnya.38

37Ibid, h. 103
38 Wiriaatmadja. R,Metode Peneliitian Tindakan Kelas untuk Meningkatkan Kinerja Guru

dan Dosen,(Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2006), h. 66-67



Siklus di atas akan dilaksanakan secara kontinyu sampai peneliti menemukan

solusi yang bisa mengubah proses pembelajaran ke arah yang lebih optimal sehingga

permasalahan yang terjadi dapat diperbaiki dan diselesaikan dengan optimal. Selain

itu, dengan siklus seperti ini, peneliti juga akan memperoleh alternatif jalan keluar

untuk menentukan rencana tindakan yang akan dilaksanakan pada tindakan

berikutnya. Untuk lebih jelas siklus tindakan yang akan dilakukan pada penelitian ini

adalah sebagai berikut:

Gambar 3.1 Penelitian Tindakan Kelas Model Siklus Kemmis dan Taggart39

D. Prosedur Penelitian

Prosedur tindakan kelas ini terbagi ke dalam empat tahapan tindakan, yaitu

tahap perencanaan (planning), tahap pelaksanaan (acting), tahap pengamatan

(observing) dan tahap analisis dan reflkesi (reflecting). Secara prosedural dapat

diuraikan sebagai berikut:

39Ibid, h. 56
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a. Tahap Perencanaan

Peneliti menyiapkan bahan-bahan penelitian sebelum melakukan penelitian

di lapangan seperti menyiapkan surat izin penelitian, mempersiapkan lembar

observasi, mempersiapkan perekam data seperti kamera digital, menetapkan indikator

dalam Rencana Kegiatan Harian (RKH), batang korek api dan membuat rancangan

tindkan dengan menentukan perlakuan yang akan diberikan pada anak sesuai dengan

kebutuhan dan karakteristik setiap anak.

b. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan implemetasi isi dari rancangan pembelajaran yang

sudah peneliti buat, dimana peneliti akan melihat  sejauhmana penguasaan guru serta

respon anak terhadap tindakan yang diberikan. Pada tahap ini guru melakukan

pembelajaran dengan menggunakan media batang korek api, penggunaan media ini

dilakukan untuk meningkatkan kemampuan berhitung anak.

c. Tahap Pengamatan

Pada tahap ini peneliti menyiapkan instrumen penelitian untuk guru dan

anak. Peneliti mengamati segala proes dalam aktivitas pengembangan kemampuan

berhitung dengan penggunaan media batang korek api. Pengamatan  dilakukan

kontinyu dari sikus 1 sampai siklus yang diharapkan dapat tercapainya tujuan.

d. Refleksi

Refleksi merupakan kegiatan memproses data yang didapat saat dilakukan

pengamatan. Data yang didapat kemudian ditafsirkan  dan dicari eksplanasinya,

dianalisis  dan disintesis. Dalam kegiatan penelitian tindakan kelas ini, peneliti



melakukan refleksi dari siklus 1 dan 2 dan selanjutnya sampai ketercapaian perbaikan

pembelajaran berhasil, dengan adanya refleksi peneliti dapat mengetahui ketercapian

dari mulai perencanaan, pelaksanaan, dan pengamatan. Apabila kemampuan

berhitung anak belum tercapai maka diulangi kembali dengan melakukan tahapann

selanjutnya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

kualitatif. Pengumpulan data kualitatif digunakan pada natural setting (kondisi yang

alami)  sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada

observasi berperan serta (participan observation), dan dokumentasi. Adapun teknik

pengumpulann data dalam penelitian ini terdapat tiga macam yaitu obsevasi,

wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi merupakan kegiatan pengamatan (pengambilan data) untuk memotret

sejauhmana efek tindakan telah mencapai sasaran. Observsi digunakan untuk

mengetahui peningkatan kemampuan berhitung anak, respon anak terhadap

pemanfaatan media batang korek api yang dilakukan oleh guru.

b. Wawancara

Wawancara adalah salah satu bentuk teknik pengumpulan data  yang banyak

digunakan dalam penelitian yang pada pelaksanaan dilakukan secara lisan dalam

pertemuan tatap muka.



Wawancara dilakukan  kepada kepala sekolah dan guru untuk mengetahui kondisi

guru, situasi sekolah, latar belakang siswa, bagaimana kemampuan berhitung anak,

program yang digunakan dalam merangsang kemampuan berhitung anak, kendala

yang dihadapi guru dan upaya dalam meningkatkan kemampuan  berhitung anak.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan

menganalisis  dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun

elektronik berupa  foto, rekaman suara dan lain-lain yang diperlukan sebagai

dokumentasi yang menggambarkan upaya meningkatkan kemampuan berhitung

anak di TK Al Kautsar Kota Baubau melalui penggunaan media  batang korek api.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat atau fasilitas yang digunakan oleh

peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih

baik, cermat, lengkap  dan sistematis sehingga lebih mudah diolah. Instrumen yang

digunakan dalam pedoman penelitian ini adalah pedoman observasi yang berbentuk

rating scale, pedoman wawancara dan studi dokumentasi. Prosedur pengembangan

instrumen yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Menganalisis Variabel Penelitian

Peneliti terlebih dahulu mengkaji variabel menjadi sub variabel/dimensi,

indikator serta item pertanyaan dengan rinci dan jelas sehingga dapat diukur dan

menghasilkan data yang diinginkan oleh peneliti. Pembuatan indikator, dalam hal ini



indikator kemampuan berhitung anak, peneliti menggunakan teori atau konsep-

konsep yang ada dalam pengetahun ilmiah seperti dalam Coopley.

2. Menetapkan Jenis Instrumen

Langkah kedua, peneliti menetapkan jenis instrumen penelitian yang akan

digunakan sesuai dengan kebutuhan dalam pengumpulan data di lapangan, atau

dengan kata lain instrumen tersebut digunakan untuk mengukur variabel, sub variabel

atau indikator yang telah ditentukan sebelumnya  berdasarkan teori. Jenis instrumen

yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman observasi dalam bentuk rating

scale, pedoman wawancara dan studi dokumentasi penggunaan media batang korek

api untuk meningkatkan kemampuan berhitung anak.

3. Menyusun Kisi-Kisi Instrumen

Peneliti menyusun kisi-kisi instrumen yang berisi lingkup  variabel, sub

variabel, indikator, butir item, teknik pengumpulan data dan sumber data. Adapun

kisi-kisi instrumen dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

Tabel 3.1 Kisi-kisi Instrumen

Variabel Sub variabel Indikator Teknik
pengumpul

an data

Butir item Sumbe
r data

Kemampua
n mengenal
bilangan

1. Nama
bilangan
dan urutan
bilangan

a. Menunjukkan
angka 1 sampai 5
secara acak

b. Menyebutkan
angka I sampai 5
secara acak

c. Menyebutkan
angka I sampai 5
secara urut

d. Menunjukkan

Tes lisan
dan

observasi

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10

11

12,13,14,15,
16

Anak



jumlah benda
secara urut

e. Menghitung
sambil menunjuk
benda secara urut

17,18,19,20,
21

2. Lambang
bilangan

a. Mencari angka
sesuai dengan
jumlah benda

Tes lisan
dan

observasi

22,23,24,25,
26

anak

3. Jumlah a. Menunjukkan
kumpulan benda
yang jumlahnya
sama, tidak
sama, lebih
banyak dan lebih
sedikit

Tes lisan
dan

observasi

27,28,29,30 Anak

*Tes pada anak dilakukan sebelum dan sesuddah penelitian (pretest dan posttest)
*Observasi pada anak dilakukan pada saat pelaksanaan penelitian

4. Membuat  Instrumen Penelitian

Berdasarkan kisi-kisi yang telah disusun pada langkah sebelumnya, peneliti

kemudian membuat instrumen penelitian yang terdiri dari item atau pernyataan yang

mengacu pada indikator yang telah ditentukan. Jenis instrumen yang digunakan

dalam penelitian ini adalah pedoman observasi dalam bentuk rating scale.

G. Teknik Analisis Data

Kegiatan pengumpulan data yang benar dan tepat merupakan jantungnya

penelitian tindakan, sedangkan analisis data akan memberikan kehidupan dalam

penelitian. Analisis merupakan usaha untuk memilih, memilah, membuang,

menggolongkan serta menyusun ke dalam kategorisasi, mengklasifikasi data untuk



menjawab pertanyaan pokok.40 Data yang diambil merupakan data kualitatif yakni

data yang berupa informasi yang berbentuk kalimat. Analisis data dilakukan segera

setelah data diperoleh.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahap, yaitu:41

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses penyederhanaan yang dilakukan melalui seleksi

pemfokusan dan pengabstraksian data mentah menjadi informasi yang bermakna.

2. Paparan Data

Paparan data adalah proses penampilan data secara lebih sederhana dalam bentuk

naratif.

3. Penyimpulan

Penyimpulan adalah proses pengambilan intisari dari sajian data yang telah

terorganisir dalam bentuk pernyataan kalimat dan/atau formula yang singkat dan

padat tetapi mengandung pengertian luas.

Data tentang nilai skor kemampuan berhitung anak dihitung dengan

menggunakan rumus sebagi berikut:42

P = 100%
Keterangan:

40Ibid. h, 132
41 Tim Pelatihan Proyek PGSM,Penelitian Tindakan Kelas Bahan Pelatihan Dosen LPTK

DAN guru Sekolah Menengah,(Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi, Proyek Pengembangan Guru Sekolah Menengah. 1999), h. 43

42 Ngalim Purwanto, Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran, (Bandung: PT
Remaja Rosdakarya. 2006), h. 102



P = Persentase
n = jumlah skor yang diperoleh dari data
N = jumlah skor maksimal

Hasil nilai yang diperoleh anak selanjutnya dikategorikan dalam tiga tiga

kategori yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.2
Ketegorisasi Perolehan Nilai Kemampuan Berhitung Anak

No Kategorisasi Interval Nilai
1 Baik 21-30
2 Cukup 11-20
3 Kurang 1-10

H. Indikator Kinerja

Untuk menentukan keberhasilan dan keefektifan dalam penelitian ini, maka

dirumuskan indikator kinerja yang digunakan sebagai acuan keberhasilan. Adapun

ketuntasan belajar adak dalam penelitian ini adalah apabila kemampuan berhitung

anak yang masuk ke dalam kategori berkembang sangat baik (BSB) secara klasikal

mengalami peningkatan lebih dari 80%.

BAB IV



HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum TK Al Kautsar

a. Sejarah TK Al Kautsar

TK Al Kautsar terletak di Jalan Poros Pasarwajo Kelurahan Bugi

Kecamatan Sorawolio Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara. Berdirinya lembaga

ini dilatarbelakangi oleh banyaknya anak-anak yang berusia 4 sampai 6 tahun yang

belum mendapatkan pendidikan prasekolah. Akhirnya dengan tekad yang kuat

meskipun dengan modal yang seadanya, akhirnya TK Al Kautsar ini didirikan.

b. Kondisi Anak Didik

Secara keseluruhan jumlah anak didik di TK Al Kautsar berjumlah 27 anak

yang terbagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama (A) berusia rata-rata 4 sampai

5 tahun dengan jumlah sebanyak 12 anak. Sedangkan kelompok kedua (B) berusia

rata-rata 5 sampai 6 tahun berjumlah 15 anak. Sedangkan anak yang menjadi subjek

penelitian ini adalah anak kelompok A yang berusia 4 sampai 5 tahun yang berjumlah

12 anak. Secara keseluruhan gambaran kondisi anak dilihat dari usia dan jenis

kelamin disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.1



Kondisi Anak di TK Al Kautsar

Kelompok Usia Jenis Kelamin Jumlah
P L

A 4-5 tahun 7 5 12
B 5-6 tahun 6 9 15

Jumlah 13 14 27

Tabel 4.2
Data Anak yang Dijadikan Subyek Penelitian

No Nama Tempat Tanggal Lahir L/P Alamat
1 Hikmah Aprilia Karya Baru, 14-04-2011 P Karya Baru
2 Dian Jangkara Ambon, 22-02-2011 P Karya Baru
3 Alfathir Alamsyah Karya Baru, 14-08-2011 L Karya Baru
4 Sahril Ramadhan Karya Baru, 13-10-2011 L Karya Baru
5 Hikmatul Hasanah Karya Baru, 26-11-2012 P Karya Baru
6 Maulana Sazri Baubau, 04-01-2012 L Karya Baru
7 Fitri Karya Baru, 05-12-2011 P Karya Baru
8 Khairul Karya Baru, 19-02-2012 L Karya Baru
9 Siti Shabriyah Karya Baru, 11-11-2012 P Karya Baru

10 Seila Nur Afianti Karya Baru, 28-12-2011 P Karya Baru
11 Nurinaya Karya Baru, 17-11-2011 P Karya Baru
12 Falyn Elbriani Karya Baru, 14-02-2012 P Karya Baru

c. Kondisi Proses Pembelajaran di TK Al Kautsar

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti tanggal 8 September

2015, kegiatan pembelajaran di TK Al Kautsar dilaksanakan setiap hari Senin sampai

Sabtu. Kegiatan pembelajaran dimulai dari pukul 07.30 – 10.00 WITA.

Bahan serta kegiatan pembelajaran yang diberikan mengacu pada kurikulum

TK/RA tahun 2004 yang dikolaborasikan dengan pendidikan agama yang dituangkan

oleh guru dalam perencanaan tertulis berupa Program Semester, Rencana Kegiatan

Mingguan (RKM) dan Rencana Kegiatan Harian (RKH).



Materi pembelajaran untuk mengenalkan bilangan pada anak yang biasa

diberikan adalah mewarnai angka dan menebalkan angka. Sedangkan metode

pembelajaran yang selama ini digunakan oleh guru yaitu metode tanya jawab dan

pemberian tugas. Dalam proses pembelajaran, guru jarang sekali menggunakan

media. Begitu pula dalam hal evaluasi pembelajaran, guru jarang sekali

melakukannya.

Kegiatan pembelajaran diawali dengan berbaris di depan kelas sambil

menyanyikan lagu lonceng berbunyi, kemudian anak-anak diperiksa kukunya sambil

masuk ke dalam kelas. Kegiatan pembukaan diawali dengan mengucapkan salam oleh

guru, kemudian dijawab secara serempak oleh anak. Selanjutnya guru mengajak anak

untuk berdo’a. Do’a yang dibaca yaitu do’a sebelum belajar, surat Al-Fatihah dan

surat-surat pendek lainnya. Selanjutnya guru mengajak anak menyanyikan lagu rukun

Islam, rukun Iman dan lain-lain. Setelah itu guru menjelaskan kegiatan yang akan

dilaksanakan hari ini yaitu menghitung gambar macam-macam makanan yang

terdapat di dalam majalah dan mewarnai angkanya. Kegiatan pembukaan biasanya

dilakukan selama ± 30 menit.

Kegiatan inti dilaksanakan ±60 menit. Kegiatan pembelajaran yang

dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disusun oleh guru kelas. Adapun

kegiatan pembelajaran yang dilakukan saat itu adalah guru bersama anak secara

klasikal menghitung gambar yang terdapat dalam majalah, yaitu menghitung gambar

es krim, gambar stik es krim, gambar donat, dan gambar permen. Proses

pembelajaran masih berpusat pada guru (teacher centered) hal ini nampak pada saat



menghitung gambar, posisi guru duduk di bagian depan anak-anak sambil menunjuk

gambar yang ada di majalah. Begitu pula anak-anak juga duduk di karpet sambil

menghadap meja. Hanya lima anak yang mengikuti kegiatan mengitung gambar

dengan guru, sedangkan anak yang lainnya ada yang asyik berbicara dengan

temannya, ada yang tiduran di atas meja, ada yang rebutan mainan, dan lain-lain,

sehingga suasana kelas terlihat gaduh.

Setelah kegiatan inti selesai, anak-anak diperbolehkan untuk cuci tangan dan

berdo’a sebelum makan. Kegiatan makan bersama dilakukan selama ± 10 menit.

Selanjutnya anak-anak boleh bermain. Anak-anak bermain bebas, ada yang bermain

di dalam kelas tetapi ada juga anak yang bermain di luar kelas. Anak-anak bermain

selama ± 10 menit. Setelah bermain anak masuk kembali ke dalam kelas. Sebelum

pulang, guru langsung mengajak anak menyanyikan lagu “Sayonara”, kemudian

berdo’a sebelum pulang dengan membaca surat Al-Ashr dan mengucapkan salam.

Kegiatan ini merupakan kegiatan penutup dalam proses pembelajaran. Kegiatan

penutup atau akhir biasanya dilakukan selama ± 10 menit.

2. Gambaran Awal Kemampuan Berhitung Anak

Pada hari Selasa tanggal 8 September 2015, peneliti melaksanakan pre test

kepada anak kelompok A yang menjadi subjek penelitian ini yaitu sebanyak 12 anak.

Pre test dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui gambaran awal kemampuan

berhitung anak. Gambaran awal kemampuan berhitung anak diperlukan sebagai



acuan dalam memberikan tindakan selanjutnya, juga untuk menilai kemajuan yang

telah dicapai oleh anak selama proses penelitian.

Kegiatan awal dimulai dengan mengajak anak untuk berbaris di halaman.

Guru mengucapkan salam kepada anak-anak, anak-anak pun menjawab salam Ibu

guru. Kemudian guru mengajak anak untuk mengulang beberapa lagu dan beberapa

tepuk. Selanjutnya guru mengajak anak untuk melakukan senam Sehat Gembira

secara bersama-sama. Anak-anak terlihat semangat mengikuti semua gerakan yang

dicontohkan oleh guru, kegiatan ini dilakukan selama ± 30 menit.

Setelah selesai melaksanakan senam, guru, anak-anak dan peneliti

memasuki ruangan kelas. Guru mengajak anak untuk berdo’a sebelum  belajar,

membaca surat Al-Fatihah dan surat-surat pendek lainnya. Sedangkan peneliti

mempersiapkan media yang akan digunakan untuk tes awal. Begitu melihat gambar

yang dipersiapkan oleh peneliti, anak-anak terlihat penasaran. Mereka

menunjukannya dengan berbagai pertanyaan yang diajukan kepada peneliti.

Pukul 08.30 WITA, peneliti memanggil anak-anak satu persatu secara

bergiliran, sedangkan anak yang lain belajar menebalkan garis. Peneliti mengajukan

beberapa pertanyaan sesuai dengan indikator yang telah disiapkan sebelumnya.

Meskipun pertanyaan yang diajukan peneliti banyak, namun anak-anak terlihat santai,

semangat dan senang menjawab berbagai pertanyaan yang diajukan peneliti. Hal ini

tampak dari ekspresi  anak-anak yang ceria dan posisi duduk anak yang bermacam-

macam ketika pre test. Setelah selesai melaksanakan pre test kepada semua anak,

anak-anak dipersilahkan duduk di karpet dan berdo’a sebelum pulang.



Secara keseluruhan, gambaran awal kemampuan berhitung masing-masing

anak dalam setiap indikator berdasarkan hasil pre test dapat dilihat di lampiran.

Sedangkan rangkuman jumlah skor yang diperoleh masing-masing anak berdasarkan

hasil pre test adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3
Gambaran Awal Kemampuan Berhitung Anak

Kelompok A TK Al Kautsar Berdasarkan Skor Pre Test

No Nama Jumlah Skor
1 Hikmah Aprilia 9
2 Dian Jangkara 9
3 Alfathir Alamsyah 11
4 Sahril Ramadhan 11
5 Hikmatul Hasanah 11
6 Maulana Sazri 8
7 Fitri 8
8 Khairul 7
9 Siti Shabriyah 7

10 Seila Nur Afianti 19
11 Nurinaya 6
12 Falyn Elbriani 7

Jumlah skor yang diperoleh 113
Jumlah skor tertinggi 360

Persentase 31,39%
Dari tabel hasil pre test di atas, dapat diketahui bahwa persentase

kemampuan berhitung anak sangat rendah yaitu hanya sebesar 31,39%.Jumlah skor

yang diperoleh anak kemudian diakumulasikan ke dalam kategori B, C dan K dengan

tujuan untuk mengetahui kondisi awal kemampuan berhitung anak berdasarkan

kategorisasi yaitu:

Tabel 4.4
Gambaran Awal Kemampuan Berhitung Anak

Kelompok A di TK Al Kautsar

No Kategorisasi Interval Nilai Frekuensi Persentase (%)



1 Baik 21-30 0 0%
2 Cukup 11-20 4 33,3%
3 Kurang 1-10 8 66,7%

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa 4 orang anak (33,3%) berada

pada kategori C (cukup) dan 8 orang anak (66,7%) berada pa kategori K (kurang).

3. Proses Pelaksanaan Tindakan

Berdasarkan hasil pengamatan dan hasil tes awal (pre test), maka

diidentifikasi adanya masalah yaitu rendahnya kemampuan berhitung anak kelompok

A di TK Al Kautsar. Hal ini ditunjukkan dengan anak belum mampu menyebutkan

dan menunjukkan angka 1-5 secara acak, menunjukkan jumlah benda dan

menghitung sambil menunjuk benda secara urut, mencari angka sesuai dengan jumlah

benda serta menunjukkan kumpulan benda yang jumlahnya sama, tidak sama, lebih

banyak dan lebih sedikit. Untuk meningkatkan kemampuan berhitung anak, maka

peneliti bersama guru merancang suatu kegiatan pembelajaran yang dapat

meningkatkan kemampuan berhitung anak melalui penggunaan media batang korek

api.

a. Siklus 1

1) Perencanaan

Setelah memperoleh gambaran awal kemampuan berhitung anak, maka

peneliti bersama guru merancang suatu kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan

kemampuan berhitung anak. Rancangan kegiatan pembelajaran tersebut kemudian

dituangkan dalam bentuk perencanaan secara tertulis yaitu dalam bentuk Rencana



Kegiatan Mingguan (RKM) dan Rencana Kegiatan Harian (RKH). Adapun RKM dan

RKH secara rinci dapat dilihat di bagian lampiran. Sedangkan gambaran singkat

perencanaan siklus 1 adalah sebagai berikut :

Kegiatan : Bermain dadu dengan batang korek api

Waktu : ± 30 menit

Indikator :

1. Menghitung sambil menunjuk benda secara urut.

2. Menunjukkan kumpulan benda yang jumlahnya sama, tidak sama, lebih

banyak dan lebih sedikit.

Media : Dadu titik, piring kertas, batang korek api

Tahapan kegiatan :

a) Guru melakukan tanya jawab tentang batang korek api dan dadu titik.

b) Guru menjelaskan tentang cara “bermain dadu dengan batang korek api”,

yaitu anak “suit” untuk menentukan urutan pertama melempar dadu, anak

yang menang melempar dadu, menghitung titik yang muncul di bagian atas

dadu, mengambil batang korek api sesuai dengan jumlah titik yang muncul,

kemudian menyimpannya di piring kertas. Selanjutnya temannya juga

melakukan hal yang sama. Terakhir anak mengamati jumlah batang korek api

miliknya dengan punya temannya, kemudian menyimpulkan apakah jumlah

batang korek apinya sama, tidak sama, lebih banyak atau lebih sedikit.

c) Guru membagi anak menjadi enam kelompok (masing-masing kelompok

terdiri dari 2 orang anak).



Selanjutnya peneliti dan guru membuat dadu titik sebanyak 6 buah, batang

korek api sebanyak 72 buah dan piring kertas sebanyak 12 buah. Penggunaan media

dadu dan batang korek api dalam pembelajaran bertujuan agar proses pembelajaran

lebih menyenangkan dan anak lebih mudah berhitung.

Tahapan akhir yang dilaksanakan dalam perencanaan siklus 1 adalah

melaksanakan simulasi cara bermain dadu dengan batang korek api. Guru diberi

gambaran singkat oleh peneliti tentang cara bermain dadu dengan batang korek api.

2) Pelaksanaan

Pelaksanaan penelitian dilakukan secara kolaborasi antara guru dan peneliti.

Guru juga membantu dalam pelaksanaan observasi dan refleksi selama proses

penelitian. Sehingga secara tidak langsung, kegiatan penelitian dapat terkontrol

dengan  baik. Siklus 1 ini dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2016.

3) Pengamatan

Kegiatan diawali dengan guru mengucapkan salam,kemudian menyanyi dan

berdo’a. Anak-anak berdo’a dengan tertib. Selanjutnya guru menjelaskan tentang

kegiatan yang akan dilakukan pada hari ini. Posisi anak duduk melingkar di karpet.

Pada saat menjelaskan materi kegiatan dadu dengan batang korek api, anak-anak

terlihat antusias dan kagum melihat media yang diperlihatkan oleh guru.

Guru menjelaskan materi pembelajaran hanya sebentar, selesai menjelaskan,

guru bertanya kepada anak apakah sudah mengerti atau belum cara bermain dadu

dengan batang korek api. Guru langsung mengelompokkan anak menjadi enam



kelompok. Ketika proses pembelajaran berlangsung, sebagian anak dapat bermain

dadu dan batang korek api dengan baik, mereka asyik bermain dadu dengan batang

korek api tanpa menghiraukan teman-temannya. Sedangkan yang lainnya yang belum

bisa bermain dadu dan batang korek api, mereka terlihat bingung. Guru menghampiri

anak yang belum bisa bermain dadu dan batang korek api. Pada saat membimbing

anak, guru lebih banyak mengatur anak, guru tidak meminta anak untuk mengambil

batang korek apinya sendiri, tetapi guru langsung mengambil batang korek api dan

menyimpannya di piring kertas.

Pada pukul 09.00 WITA, guru menyuruh anak-anak untuk istirahat.

Sebagian anak bermain di luar, tetapi sebagian besar anak masih tetap bermain dadu

di dalam kelas sampai waktu bermain habis. Guru mengajak anak berdo’a sebelum

makan dan mempersilahkan anak-anak makan bersama. Selesai makan, guru bertanya

kepada anak-anak tentang kegiatan yang telah dilaksanakan. Kemudian guru

membimbing anak-anak berdo’ sebelum pulang.

4) Refleksi

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap aktivitas anak selama proses

pembelajaran, anak terlihat antusias ketika guru mulai memperlihatkan dan

menjelaskan media dadu dan batang korek api yang akan digunakan. Ada yang

berdecak kagum, ada yang bertanya dan ada pula yang mengungkapkan

pengalamannya.

Selanjutnya guru menjelaskan cara bermain dadu dengan batang korek api

secara klasikal. Setelah selesai menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan, guru



langsung mengelompokkan anak menjadi enam kelompok. Anak-anak tidak diberi

kebebasan untuk memilih temannya sendiri. Guru tidak memberikan reward kepada

anak yang bisa menjawab pertanyaan dengan benar. Selain itu, guru terlihat masih

banyak mengatur anak selama proses pembelajaran berlangsung, guru belum

sepenuhnya memberikan kesempatan kepada semua anak untuk menggunakan media

dadu dan batang korek api. Guru juga tampak kerepotan ketika membimbing anak

selama kegiatan pembelajaran. Meskipun demikian, sebagian besar anak-anak terlihat

senang dan antusias dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Bahkan ada anak yang

tidak mau bermain di luar karena asyik bermain dadu dan batang korek api.

Adapun kemampuan berhitung anak yang teramati setelah selesai

melaksanakan kegiatan pembelajaran pada siklus 1 dalam menghitung sambil

menunjuk benda secara urut adalah dari 12 orang anak yang hadir, semua anak dapat

menghitung sambil menunjuk benda yang berjumlah 1, 8 orang anak dapat

menghitung sambil menunjuk benda yang berjumlah 2, 7 orang anak dapat

menghitung sambil menunjuk benda yang berjumlah 3, 7 orang anak dapat

menghitung sambil menunjuk benda yang berjumlah 4, dan 6 orang anak dapat

menghitung sambil menunjuk benda yang berjumlah 5.

Selanjutnya dalam menunjukkan kumpulan benda yang jumlahnya sama,

tidak sama, lebih banyak dan lebih sedikit. Dari 12 orang anak yang hadir, 6 orang

anak dapat menunjukkan kumpulan benda yang jumlahnya sama, 5 orang anak dapat

menunjukkan kumpulan benda yang jumlahnya tidak sama, 7 orang anak dapat

menunjukkan kumpulan benda yang lebih banyak jumlahnya dan 6 orang anak dapat



menunjukkan kumpulan benda yang lebih sedikit jumlahnya. Secara rinci gambaran

keseluruhan kemampuan berhitung pada siklus 1 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.5
Data Kemampuan Anak Siklus I

No Nama
Anak

No Aspek yang Diamati Jlh
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 HA 1 1 1 1 1 0 0 1 1 7
2 DJ 1 0 0 0 0 1 1 1 0 4
3 AA 1 1 1 1 1 0 0 1 1 7
4 SR 1 1 1 1 0 1 1 0 0 6
5 HH 1 1 1 1 1 1 0 0 1 7
6 MS 1 0 0 0 0 0 1 1 1 4
7 FIT 1 1 1 1 1 1 0 0 0 6
8 KHA 1 1 1 1 0 1 0 1 1 7
9 SS 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
10 SNA 1 1 1 1 0 1 1 1 1 8
11 NUR 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3
12 FE 1 0 0 0 0 0 1 1 0 3

Jumlah Perolehan Skor 64
Jumlah Skor Maksimal 108

Persentase 59,2%
Keterangan:
1. Menghitung sambil menunjuk benda yang berjumlah 1
2. Menghitung sambil menunjuk benda yang berjumlah 2
3. Menghitung sambil menunjuk benda yang berjumlah 3
4. Menghitung sambil menunjuk benda yang berjumlah 4
5. Menghitung sambil menunjuk benda yang berjumlah 5
6. Menunjukkan kumpulan benda yang jumlahnya sama
7. Menunjukkan kumpulan benda yang jumlahnya tidak sama
8. Menunjukkan kumpulan benda yang jumlahnya lebih banyak
9. Menunjukkan kumpulan benda yang jumlahnya lebih sedikit

Dari tabel data kemampuan anak siklus I di atas, maka dapat diketahui

bahwa persentase kemampuan berhitung anak pada siklus I ini sebesar 59,2%. Ini

masih jauh dari indikator kinerja yang telah ditetapkan yaitu sebesar 80%. Maka

pembelajaran berhitung dengan menggunakan media batang korek api untuk



meningkatkan kemampuan mengenal konsep bilangan anak dilanjutkan ke siklus

berikutnya yaitu siklus II. Pada siklus II indikator kemampuan berhitung yang akan

diamati yaitu menunjukkan jumlah benda secara urut dan mencari angka yang sesuai

dengan jumlah benda.

Berdasarkan hasil refleksi dengan guru terhadap proses pembelajaran, maka

hal-hal yang harus diperbaiki dalam siklus 1 adalah bentuk permainan “dadu dengan

batang korek api” diganti dengan “bermain batang korek api cocokkan aku”. Melalui

kegiatan “bermain batang korek api cocokkan aku”, anak tidak hanya belajar konsep

tetapi anak juga mulai dikenalkan dengan lambang bilangan (angka). Pada siklus 1

anak-anak dikelompokkan menjadi enam kelompok dan guru terlihat kerepotan ketika

mengelola anak, maka pada siklus 2 anak-anak dibagi menjadi dua kelompok, dengan

tujuan agar anak-anak lebih mudah diamati. Selain itu, anak juga diberi kebebasan

untuk memilih kelompoknya sendiri, supaya anak-anak lebih senang dalam bermain

dadu.

Selanjutnya guru juga disarankan agar lebih rinci dan lebih hati-hati dalam

menjelaskan kegiatan pembelajaran, agar kesalahan dalam siklus 1 tidak terulang

lagi. Begitu pula dalam pengelolaan kelas diupayakan agar lebih baik, guru

diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada semua anak untuk menggunakan

media batang korek api dan sikap guru terhadap semua anak juga diharapkan lebih

responsif.

b. Siklus 2

1) Perencanaan



Sebagaimana rencana sebelumnya, untuk memperbaiki kekurangan dan

meningkatkan kemampuan berhitung anak agar lebih baik dari siklus 1, maka rencana

pembelajaran pada siklus 2 ini perlu memperhatikan kekurangan yang terjadi pada

pembelajaran siklus 1. Peneliti bersama guru merancang kembali rencana kegiatan

pembelajaran selanjutnya. Peneliti juga memberikan gambaran singkat tentang cara

“bermain batang korek api cocokkan aku”. Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan

pada siklus 2 ini dapat dilihat dalam Rencana Kegatan Harian di bawah ini.

Kegiatan : Bermain dadu cocokkan aku

Waktu : ± 30 menit

Indikator : Menunjukkan jumlah benda secara urut.

Mencari angka sesuai dengan jumlah benda

Media : Batang Korek Api dan kartu angka 1 sampai 6.

Tahapan kegiatan

a) Guru melakukan tanya jawab tentang batang korek api dan kartu angka.

b) Guru menjelaskan tentang cara bermain batang korek api cocokkan aku yaitu

anak “hompimpah” untuk menentukan urutan yang pertama mengambil kartu

angka, anak yang menang mengambil kartu angka, kemudian anak mengambil

batang korek api sesuai dengan angka yang tertera pada kartu angka.

Selanjutnya temannya juga melakukan hal yang sama seperti di atas.

c) Guru memberikan kebebasan kepada anak untuk menentukan kelompoknya

sehingga anak-anak terbagi menjadi dua kelompok.



2) Pelaksanaan

Siklus 2 dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2016. Pada siklus

2 ini, anak-anak bermain batang korek api cocokkan aku. Anak-anak terlihat lebih

senang dan semangat mengikuti kegiatan bermain batang korek api cocokkan aku

daripada ketika bermain dadu dengan batang korek api pada siklus 1.

3) Pengamatan

Pukul 07.30 WITA tepat, anak-anak berbaris di depan kelas, kemudian

setelah berbaris anak-anak masuk ke dalam kelas. Selanjutnya, guru mengucapkan

salam dan berdo’a sebelum belajar. Posisi duduk anak pada kegiatan awal masih tetap

yaitu duduk melingkar di karpet. Guru bertanya kepada anak tentang kegiatan yang

telah dilaksanakan pada hari sebelumnya dan menghubungkannya dengan kegiatan

yang akan dilaksanakan hari ini.

Guru mulai memperlihatkan batang korek api dan angka-angka kemudian

menjelaskan kegiatan yang akan dilaksanakan hari ini. Selama kegiatan tersebut

berlangsung, mereka terlihat senang dan aktif dalam menjawab semua pertanyaan

guru.

Selanjutnya guru menyuruh anak satu persatu untuk mengambil kartu angka

dan mengambil batang korek api sesuai dengan angka yang tertera pada kartu angka

yang diambil. Guru mengulangi kegiatan tersebut beberapa kali, sampai anak-anak

paham tentang permainan ini. Setelah semua anak paham, guru mempersilahkan

anak-anak untuk memilih kelompoknya. Anak-anak terlihat gembira dan semangat



memilih teman kelompoknya. Untuk menentukan urutan yang pertama mengambil

kartu angka, anak-anak “hompimpah” terlebih dahulu.

Anak-anak bermain secara bergiliran. Mereka terlihat senang dan asyik

bermain. Hal ini tampak ketika mengambil batang korek api sesuai dengan angka

yang diambilnya, semua anak berebut menunjuk angka sambil tertawa. Tanpa terasa,

waktu bermain sudah selesai. Guru mengingatkan anak-anak untuk istirahat.

Pukul 09.30 WITA guru mengajak anak masuk kelas. Sebelum pulang, guru

bertanya kepada anak-anak tentang kegiatan yang telah dilaksanakan pada hari ini.

Setelah itu, anak-anak mengucapkan salam dan pulang.

4) Refleksi

Berdasarkan hasil pengamatan selama berlangsungnya proses pembelajaran

pada siklus 2, respon anak tampak lebih baik. Guru terlihat lebih tenang dan jelas

ketika menjelaskan kegiatan pembelajaran. Guru juga dapat mengelola anak dengan

cukup baik. Anak-anak pun terlihat lebih aktif dan teratur selama mengikuti kegiatan

pembelajaran. Hal ini tampak ketika guru mengajukan berbagai pertanyaan, anak-

anak dapat menjawabnya dengan baik.

Guru dapat menjawab berbagai pertanyaan dari anak dengan lebih jelas,

serta merespon berbagai jawaban anak dengan memberikan reward berupa kata-kata,

seperti “Ya pintar, wah hebat, dan lain-lain”, sehingga anak-anak menjadi lebih

bersemangat. Hal lain yang membuat anak-anak lebih bersemangat  adalah bentuk

permainan batang korek api yang sedikit berbeda dari yang pertama yaitu anak tidak



hanya belajar konsep, tapi juga mulai belajar mengenal lambang bilangan dan

kebebasan yang diberikan guru kepada anak untuk bermain dadu dan memilih

kelompoknya.

Adapun kemampuan berhitung anak pada siklus 2 dalam menunjukkan

jumlah benda secara urut adalah dari 12 orang anak yang hadir, 12 orang anak dapat

menunjukkan benda yang berjumlah 1, 8 orang anak dapat menunjukkan benda yang

berjumlah 2, 7 orang anak dapat menunjukkan benda yang berjumlah 3, 8 orang anak

dapat menunjukkan benda yang berjumlah 4, dan 6 orang anak dapat menunjukkan

benda yang berjumlah 5.

Sedangkan dalam mencari angka yang sesuai dengan jumla benda. Dari 12

orang anak yang hadir, semua anak dapat mencari angka sesuai dengan benda yang

berjumlah 1, semua anak dapat mencari angka sesuai dengan benda yang berjumlah

2, 9 orang anak dapat mencari angka sesuai dengan benda yang berjumlah 3, 9 orang

anak dapat mencari angka sesuai dengan benda yang berjumlah 4, dan 8 orang anak

dapat mencari angka sesuai dengan benda yang berjumlah 5.

Secara keseluruhan kemampuan berhitung anak pada siklus I ini dapat

dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.6
Data Kemampuan Anak Siklus II

No Nama
Anak

No Aspek yang Diamati Jlh
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 HA 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 9
2 DJ 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 4
3 AA 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9
4 SR 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9



5 HH 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 7
6 MS 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 7
7 FIT 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 7
8 KHA 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 8
9 SS 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 6

10 SNA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
11 NUR 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 9
12 FE 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 6

Jumlah Perolehan Skor 91
Jumlah Skor Maksimal 120

Persentase 75,8%
Keterangan:
1. Menunjukkan benda yang berjumlah 1
2. Menunjukkan benda yang berjumlah 2
3. Menunjukkan benda yang berjumlah 3
4. Menunjukkan benda yang berjumlah 4
5. Menunjukkan benda yang berjumlah 5
6. Mencari angka sesuai dengan benda yang berjumlah 1
7. Mencari angka sesuai dengan benda yang berjumlah 2
8. Mencari angka sesuai dengan benda yang berjumlah 3
9. Mencari angka sesuai dengan benda yang berjumlah 4
10. Mencari angka sesuai dengan benda yang berjumlah 5

Dari data di atas dapat diketahui bahwa persentase kemampuan berhitung

anak pada siklus II ini sebesar 75,8%. Ada peningkatan dari siklus I yang hanya

sebesar 59,2%. Namun ini belum memenuhi indikator kinerja yang telah ditentukan.

Oleh karena itu, peningkatan kemampuan berhitung dengan menggunakan media

batang korek api dilanjutkan ke siklus III. Pada siklus III kemampuan berhitung anak

difokuskan pada indikator menunjukkan angka 1-5 secara acak dan menyebutkan

angka 1-5 secara acak.

Berdasarkan hasil refleksi dengan guru terhadap proses pembelajaran pada

siklus 2, maka untuk lebih meningkatkan kemampuan anak dalam berhitung terutama

dalam menyebutkan nama, urutan dan lambang bilangan adalah “bentuk permainan



batang korek api cocokkan aku” diganti dengan “bermain batang korek menghitung

angka”. Anak tetap dibagi menjadi dua kelompok, anak bebas memilih kelompoknya

sendiri. Selain itu, diupayakan agar guru semaksimal mungkin lebih rinci dalam

menjelaskan tahapan bermain batang korek api, lebih responsif terhadap semua anak

dan memotivasi semua anak agar dapat  mengikuti kegiatan pembelajaran secara

optimal. Selanjutnya guru juga memberi gambaran singkat tentang cara “bermain

batang korek api menghitung angka”.

c. Siklus 3

1) Perencanaan

Sebagaimana rencana sebelumnya, agar kemampuan berhitung anak lebih

optimal, tentunya dengan memperhatikan kekurangan yang terjadi pada siklus 2,

maka peneliti dengan guru membuat rancangan pembelajaran untuk siklus 3 yang

dituangkan dalam bentuk Rencana Kegiatan Harian (RKH). Adapun rancangan

pembelajaran untuk siklus 3 ini adalah sebagai  berikut:

Kegiatan : Bermain batang korek api menghitung angka

Waktu : ± 30 menit

Indikator :

1. Menunjukkan agka 1sampai 5 secara acak

2. Menyebutkan agka 1 sampai 5 secara acak

3. Menyebutkan angka 1 sampai 5 secara urut

Media : Dadu angka, kartu angka, batang korek api, dan piring kertas



Tahapan kegiatan

a) Guru melakukan tanya jawab tentang cara “bermain batang korek api

menghitung angka”

b) Guru menjelaskan tentang cara bermain batang korek api menghitung angka

yaitu anak “hompimpah” untuk menentukan urutan yang pertama melempar

dadu, anak yang menang melempar dadu, menyebutkan angka yang muncul

dibagian atas dadu, menghitungnya mulai dari angka satu sampai angka yang

muncul dibaian atas dadu dan mencari angka yang sama. Selanjutnya

mengambil batang korek api dan menyimpannya ke atas piring kertas,

kemudian menghitungnya satu persatu.

2) Pelaksanaan

Siklus 3 ini dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2016. Adapun

tujuan yang ingin dicapai dalam siklus 3 ini adalah anak dapat menunjukkan angka 1

sampai 5 secara acak, menyebutkan angka 1 sampai 5 secara acak dan menyebutkan

angka 1 sampai 5 secara urut.

3) Pengamatan

Pada siklus 3 ini, posisi duduk anak masih tetap sama, yaitu anak duduk

melingkar di karpet. Posisi duduk ini dinilai sangat efektif dalam kegiatan

pembelajaran berhitung dengan menggunakan media dadu, batang korek api dan

piring kertas karena ketika guru menjelaskan materi, anak dapat melihat dengan jelas



media yang akan digunakan dan anak lebih leluasa ketika bermain. Pada saat guru

memperlihatkan dadu angka, batang korek api dan piring kertas anak-anak tampak

senang dan bersemangat.

Selanjutnya guru menjelaskan materi tentang cara bermain batang korek api

menghitng angka. Ketika menjelaskan materi, guru terlihat lebih santai, sedangkan

semua anak-anak tampak lebih aktif dalam kegiatan tersebut. Anak-anak mencoba

sendiri-sendiri melempar dadu, menyebutkan angka yang muncul  dibagian atas dadu,

menghitungya mulai dari angka 1 sampai angka yang muncul dibagian atas dadu dan

mencari angka yang sama, kemudian mengambil batang korek api sesuai dengan

angka yang muncul dan menyimpannya di piring kertas, dan menghitungnya satu

persatu. Setelah semua anak mencoba dan mereka paham, guru mempersilahkan

anak-anak untuk memilih kelompoknya dan bermain bnatang korek api menghitung

angka sendiri. Anak-anak terlihat lebih senang dan bersemangat ketika mengikuti

kegiata pembelajaran.

Pukul 09.00 WITA anak-anak makan, kemudian bermain. Hanya sebagian

anak yang bermain di luar, sebagian lagi seperti biasa anak-anak bermain dadu.

Selesai bermain, anak-anak masuk kelas di duduk di karpet. Guru bertanya

kepadaanak tentang kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan, kemudian guru

mengajak anak berdo’a sebelum pulang. Selesai berdo’a anak-anak pun pulang.

4) Refleksi



Berdasarkan pengamatan selama berlangsungnya proses kegiatan

pembelajaran pada siklus 3 ini, respon anak selama kegiatan pembelajaran sangat

baik. Hal ini tampak ketika guru mulai memperlihatkan dadu, anak-anak langsung

mengajukan pertanyaan kepada guru. Pada saat menjelaskan materi, guru terlihat

lebih santai dan justru anak-anak yang lebih aktif mengemukakan berbagai

pendapatnya. Begitu pula pada saat pelaksanaan pembelajaran, anak-anak semakin

aktif dan timbul inisiatif untuk membantu temannya, padahal guru tidak

menyuruhnya. Selain itu, anak-anak pun dapat belajar sendiri. Guru hanya mengamati

dan sesekali mengingatkan anak-anak. Guru juga dapat mengelola anak-anak dengan

baik. Selain itu, guru merespon dan memotivasi anak-anak selama berlangsungnya

kegiatan pembelajaran, sehingga anak-anak lebih bersemangat  dan senang mengikuti

semua kegiatan pembelajaran hari ini.

Adapun kemampuan berhitung anak pada siklus 3 ini yaitu dalam

menyebutkan angka 1 sampai 5 secara urut semua anak dapat menyebutkannya.

Dalam menunjukkan angka 1 sampai 5 secara acak, dari 12 orang anak yang hadir, 12

orang anak dapat menunjukkan angka 1, 12 orang anak dapat menunjukkan angka 3,

12 orang anak dapat menunjukkan angka 2, 12 orang anak dapat menyebutkan angka

4, dan 11 orang anak dapat menunjukkan angka 5.

Sedangkan dalam menyebutkan angka 1 sampai 5 secara acak, dari 12 orang

anak yang hadir, 11 orang anak dapat menyebutkan angka 4, 12 orang anak dapat

menyebutkan angka 2, 12 orang anak dapat menyebutkan angka 1, 12 orang anak

dapat menyebutkan angka 3, dan 12 orang anak dapat menyebutkan angka 5.



Secara keseluruhan, kemampuan berhitung pada siklus III ini dapat dilihat

pada tabel berikut:

bel 4.7
Data Kemampuan Anak Siklus III

No Nama
Anak

No Aspek yang Diamati Jlh
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 HA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
2 DJ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
3 AA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
4 SR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
5 HH 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
6 MS 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 9
7 FIT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
8 KHA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
9 SS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

10 SNA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
11 NUR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
12 FE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

Jumlah Perolehan Skor 130
Jumlah Skor Maksimal 132

Persentase 98,5%
Keterangan:
1. Menunjukkan angka 1
2. Menunjukkan angka 2
3. Menunjukkan angka 3
4. Menunjukkan angka 4

5. Menunjukkan angka 5
6. Menyebutkan angka 1
7. Menyebutkan angka 2
8. Menyebutkan angka 3
9. Menyebutkan angka 4
10. Menyebutkan angka 5
11. Menyebutkan angka 1 sampai 5 secara urut

Berdasarkan data kemampuan anak pada siklus III dapat diketahui bahwa

ada peningkatan kemampuan berhitung anak jika dibandingkan dengan siklus

sebelumnya. Persentase kemampuan berhitung pada siklus III ini sebesar 98,5%.



Kemampuan ini sudah melebihi indikator kinerja yang telah ditetapkan yaitu sebesar

80%. Oleh karena itu, penelitian ini berhenti sampai siklus III.

4. Gambaran Akhir Kemampuan Berhitung Anak

Berdasarkan hasil tes akhir (post test) yang dilakukan pada hari Kamis

tanggal 21 Januari 2016, maka gambaran akhir kemampuan berhitung anak adalah

sebagai berikut.

Kemampuan anak dalam menunjukkan angka 1 sampai 5 secara acak, dari

12 orang anak yang hadir, semua anak dapat menyebutkan angka 2 dan 3, 10 orang

anak dapat menyebutkan angka 5, semua anak dapat menyebutkan angka 1 dan 11

anak dapat menyebutkan angka 4.

Menyebutkan angka 1 sampai 5 secara urut. Dari 12 orang anak yang hadir,

semua anak dapat menyebutkan angka 1 sampai 5 secara urut. Selanjutnya dalam

menunjukkan jumlah benda secara urut. Dari 12 orang anak yang hadir, semua anak

dapat menunjukkan benda yang berjumlah 1 dan 2, 10 orang anak dapat menunjukkan

benda yang berjumlah 3, 11 orang anak dapat menunjukkan benda yang berjumlah 4

dan berjumlah 5.

Menghitung sambil menunjuk benda secara urut. Dari 12 orang anak yang

hadir, semua anak dapat menghitung sambil menunjuk benda yang berjumlah 1,

berjumlah 2 dan berjumlah 3, 11 orang anak dapat menghitung sambil menunjuk

benda yang berjumlah 4 dan 10 orang anak dapat mrnghitung sambil menunjuk benda

yang berjumlah 5.



Mencari angka sesuai dengan jumlah benda. Dari orang anak yang hadir,

semua anak dapat mencari angka sesuai dengan benda yang berjumlah 1 dan 2, 10

orang anak dapat mencari angka sesuai dengan benda yang berjumlah 3, 9 orang anak

dapat mencari angka sesuai dengan benda yang berjumlah 4 dan 9 orang anak dapat

mencari angka sesuai dengan benda yang berjumlah 5.

Terakhir dalam menunjukkan kumpulan benda yang jumlahnya sama, tidak

sama, lebih banyak dan lebih sedikit. Dari 12 orang anak yang hadir, 11 orang anak

dapat menunjukkan kumpulan benda yang jumlahnya sama, 10 orang anak dapat

menunjukkan kumpulan benda yang jumlahnya tidak sama serta semua anak dapat

menunjukkan kumpulan benda yanh jumlahnya lebih banyak dan lebih sedikit. Secara

keseluruhan, gambaran awal kemampuan berhitung masing-masing anak dalam setiap

indikator berdasarkan hasil post test dapar dilihat di lampiran, sedangkan rangkuman

jumlah skor kemampuan berhitung anak berdasarkan hasil post test dapat diliihat

pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.8
Gambaran Akhir Kemampuan Berhitung Anak

Kelompok A TK Al Kautsar Berdasarkan Skor Pre Test dan Post Test

No Nama Pre Test Post Test
1 Hikmah Aprilia 9 30
2 Dian Jangkara 9 30
3 Alfathir Alamsyah 11 30
4 Sahril Ramadhan 11 30
5 Hikmatul Hasanah 11 30



6 Maulana Sazri 8 30
7 Fitri 8 28
8 Khairul 7 16
9 Siti Shabriyah 7 30

10 Seila Nur Afianti 19 30
11 Nurinaya 6 30
12 Falyn Elbriani 7 28
Jumlah skor yang diperoleh 113 342

Jumlah skor maksimal 360 360
Persentase 31,39% 95%

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa ada peningkatan

kemampuan berhitung anak melalui permainan menggunakan batang korek api. Hasil

pre test menunjukkan bahwa kemampuan berhitung anak hanya sebesar 31,39%

kemudian mengalami peningkatan setelah dilakukan penelitian tindakan kelas dengan

memberikan post test kepada anak. Hasil akhir kemampuan berhitung anak kelompok

A di TK Al Kautsar Kota Baubau adalah sebesar 95%. Kenaikan persentase

kemampuan anak adalah sebesar 63,61%.

Tabel 4.9
Gambaran Kemampuan Berhitung Anak

Kelompok A di TK Al Kautsar pada Saat Post Tet

No Kategorisasi Interval Nilai Frekuensi Persentase (%)
1 Baik 21-30 11 91,7%
2 Cukup 11-20 1 8,3%
3 Kurang 1-10 0 0



Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa ada 11 orang anak (91,7%) yang

memperoleh nilai dengan kriteria baik, 1 orang anak (8,3%) yang memperoleh nilai

dengan kriteria cukup dan tidak ada lagi anak yang memperoleh nilai dengan kriteria

kurang.

B. Pembahasan

Kondisi objektif pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan berhitung

anak di TK Al Kautsar masih  belum dikembangkan secara optimal. Hal ini tampak

ketika guru menyampaikan materi tentang menghitung gambar makanan yang

terdapat di majalah, guru sangat dominan sebagai nara sumber, sedangkan anak hanya

diam, duduk mendengarkan guru. Guru juga kurang memberikan kesempatan kepada

anak, misalnya tidak memberikan kesempatan kepada anak untuk mencoba sendiri

menghitung gambar yang ada di majalah. Selain itu, guru kurang memperhatikan

anak secara menyeluruh ketika proses pembelajaran berlangsung dan tidak

memotivasi anak yang kurang semangat ketika belajar, sehingga pembelajaran

cenderung berpusat kepada guru. Akhirnya anak menjadi bosan, hal ini terlihat dari

sedikitnya anak yang ikut serta dalam kegiatan menghitung gambar makanan.

Proses pembelajaran tampak kurang interaktif dan bersifat satu arah, guru

sibuk menghitung gambar makanan tanpa memperhatikan kondisi anak yang lainnya.

Padahal dalam pembelajaran, guru diharapkan dapat berperan sebagai fasilitator, guru

juga senantiasa diharapkan senantiasa berusaha untuk menciptakan kelas yang aman

dan menyenangkan, sehingga kegiatan pembelajaran menarik bagi anak. Hal ini



sesuai dengan pendapat Coughlin yang menyatakan bahwa di kelas yang berpusat

pada anak, peran guru bergeser dari yang memberikan keterangan menjadi pihak

yang memfasilitasi belajar.43 Guru membimbing, merangsang, berbagi tanggung

jawab terhadap pembelajaran, bersama-sama dengan anak menciptakan lingkungan

yang aman bagi mereka.

Materi pembelajaran untuk mengenalkan bilangan sehari-hari diberikan

kepad anak kelompok A TK Al Kautsar adalah mewarnai angka, menebalkan angka

dan sesekali menghitung gambar. Materi pembelajaran yang diberikan tersebut

kurang bervariasi, kurang menarik, sehingga membuat anak menjadi jenuh dan cepat

bosan. Masitoh menyebutkan bahwa guru yang memberikan materi pembelajaran

tidak bervariasi, menoton dapat menyebabkan anak menjadi cepat bosan.44 Padahal

keterampilan guru dalam memilih menyajikan materi pembelajaran akan sangat

menentukan keberhasilan belajar anak. Guru TK harus mampu memilih dan

menciptakan lingkungan belajar yang menyenankan bagi anak, sehingga anak aktif

belajar, anak terlibat mental emosional dan fisiknya.45

Media pembelajaran yang digunakan untuk mengenalkan bilangan pada

anak hanya berupa majalah. Guru menggunakan majalah tersebut sebagai media

dalam setiap kegiatan pembelajaran. Majalah ini terlihat kurang menarik, karena

43 Coughlin, et al,Menciptakan Kelas yang berpusat pada Anak 3-5 Tahun, (Washington
DC: Children Resources International, Inc, 2000), h. 6

44 Masitoh, dkk, Startegi Pembelajaran TK, (Jakarta: Pusat Penerbitan Univsersitas
Terbuka, Departemen Pendidikan Nasional, 2004),h. 16

45Ibid



majalah tersebut tidak berwarna dan materi yang terdapat di dalamnya juga tampak

sama, seperti mewarnai angka dan menebalkan angka.

Kondisi seperti ini dinilai kurang efektif untuk pembelajaran berhitung pada

anak. Karena media yang digunakan secara berulang-ulang, kurang variatif akan

membuat anak jenuh dan tidak tertarik untuk belajar. Seperti ketika guru menyuruh

anak mewarnai angka, banyak anak yang tidak menghiraukannya, mereka

membiarkan majalahnya tergeletak begitu saja, anak-anak terlihat asyik berbicara,

bermain dan berlari. Hilton mengemukakan bahwa media dan sumber belajar

merupakan faktor yang sangat penting karena media dan sumber belajar merupakan

tempat anak bereksplorasi dan menemukan ide-ide baru.46 Apabila media dan sumber

belajar tidak memenuhi kebutuhan anak, misalnya miskin material dan tidak menarik,

maka akan menghambat minat anak.

Mengacu pada pendapat di atas, untuk mengenalkan bilangan pada anak

diperlukan penggunaan media pembelajaran yang bervariasi dalam proses belajar.

Hal ini bertujuan agar anak tidak merasa bosan dan termotivasi untuk belajar lebih

giat lagi. Depdikbud dalam Rostika menyatakan bahwa agar siswa menyukai

bilangan, maka salah satu caranya adalah dengan menggunakan media pembelajaran

yang menarik dan bervariasi.47

Metode yang digunakan dalam pembelajaran berhitung di TK Al Kautsar

adalah metode tanya jawab dan pemberian tugas. Pembelajaran berhitung terlihat

46 Nugraha, Pembelajaran Matematika Terpadu, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003),h. 129
47 Rostika, Strategi Belajar Mengajar,(Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 34



monoton dan kurang dikembangkan secara optimal, sehingga minat anak untuk

belajar menjadi kurang. Hal ini terlihat dari sedikitnya anak yang ikut serta dalam

kegiatan pembelajaran. Mereka terlihat acuh dan asyik dengan kegiatannya masing-

masing. Agar proses belajar dapat berjalan dengan baik dan anak termotivasi untuk

belajar maka guru diharapkan dapat menyajikan kegiatan pembelajaran dengan

menggunakan berbagai metode pembelajaran. Untuk mencipatakan suasana

pembelajaran yang menarik dan menyenangkan maka guru perlu menggunakan

berbagai metode pembelajaran secara bervariasi.48

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran

berhitung untuk anak di TK Al Kautsar khususnya di kelompok A belum

dikembangkan secara optimal. Dengan kondisi pembelajaran yang masih berpusat

pada guru (teacher centered), penggunaan media, materi dan metode pembelajaran

yang kurang variatif, monoton disajikan secara berulang-ulang dan kurang menarik,

akan membuat anak menjadi jenuh dan bosan, sehingga anak-anak tidak tertarik lagi

untuk mengikuti kegiatan pembelajaran berhitung.

Kondisi tersebut di atas menyebabkan kemampuan berhitung anak menjadi

rendah. Hal ini tampak dari rendahnya jumlah skor yang diperoleh masing-masing

anak ketika pre test. Padahal dalam kurikulum bidang pengembangan kemampuan

kognitif khusunya dalam kemampuan berhitung mengungkapkan bahwa anak usia 4

sampai 5 tahun (kelompok A) seharusnya mampu mengenal semua indikator

48 Sriningsih, N. Pembelajaran Matematika Terpadu untuk Anak Usia Dini. Bandung:
Pustaka Sebelas, 2009. h. 44



kemampuan berhitung.49 Mengacu pada ketentuan tersebut, apabila kondisi

pembelajaran berhitung khususnya untuk kelompok A tidak segera mendapat

perhatian, maka akan berpengaruh kepada perkembangan kemampuan berhitung anak

selanjutnya. Oleh sebab itu, sebaiknya guru dapat menyajikan kegiatan pembelajaran

yang sesuai dengan karakteristik anak, proses belajar dilakukan sambil bermain,

bervariasi, menarik dan menyenangkan bagi anak, sehingga anak-anak semakin

termotivasi untuk belajar. Sebagaimana dikemukakan oleh Solehiddin bahwa “Proses

belajar sebaiknya dibuat secara natural, hangat dan menyenangkan melalui bermain

dan berinteraksi dengan teman dan lingkungan sekitar. Unsur variasi individual dan

minat anak juga sangat diperhatkan sehingga motivasi belajar anak muncul secara

intrinsik”.50

Salah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan berhitung anak di TK Al

Kautsar khususnya di kelompok A yang dilakukan peneliti adalah melalui

penggunaan media batang korek api. Melalui penggunaan media batang korek api,

pembelajaran berhitung dapat disajikan secara menarik dan menyenangkan. Selain

itu, dengan menggunakan media batang korek api, anak-anak belajar sambil bermain,

sehingga anak akan semakin termotivasi untuk  belajar.

Penggunaan media batang korek api dalam penelitian ini memberikan

manfaat yang besar dalam meningkatkan kemampuan berhitung anak kelompok A di

49 Depdiknas,Pedoman Permainan Berhitung di Taman Kanak-Kanak,(Jakarta:
Depdiknas Direktorat Pembinaan TK dan SD, 2007),h. 10

50 Solehuddin, M,Konsep Dasar Pendidikan Prasekolah, (Bandung: Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan, 2000), h. 43



TK Al Kautsar. Adanya upaya yang dilakukan peneliti bersama rekan guru untuk

memperbaiki kekurangan yang terjadi dalam setiap siklus yaitu siklus I, siklus II dan

siklus III, berdampak positif terhadap kemampuan berhitung anak. Perkembangan

kemampuan anak dalam berhitung setelah menggunakan media batang korek api

mengalami peningkatan yang optimal. Hal ini dapat dilihat dari gambaran akhir

kemampuan berhitung anak berdasarkan hasil post test yang lebih baik jika

dibandingkan dengan kondisi awal kemampuan berhitung anak pada saat pre test.

Adapun kemampuan berhitung anak di TK Al Kautsar berdasarkan hasil pre

test adalah sebesar 31,39% dengan kategorisasi pada awalnya (pre test) tidak ada

seorang anak pun yang berada pada kategori B (baik), 4 orang akan atau 33,3%

berada pada kategori C (cukup) dan 8 orang anak atau 66,7% berada pada kategori K

(kurang). Sedangkan kemampuan berhitung anak di TK Al Kautsar berdasarkan hasil

post test adalah sebesar 95% dengan kategorisasi tidak ada anak yang berada pada

kategori kurang (K), 1 orang anak (8,3%) berada pada kategori cukup (C) dan 11

orang anak (91,7%) yang berada pada kategori baik (B).

Dari data di atas, dapat disimpulkan bahwa semua anak mengalami

peningkatan dalam kemampuan berhitung. Hal ini terjadi karena melalui

pembelajaran dengan menggunakan media batang korek api, proses pembelajaran

lebih menyenangkan, lebih menarik sehingga anak-anak semakin termotivasi dan

aktif untuk mengikuti setiap kegiatan pembelajaran. Hal ini disebabkan karena dalam

situasi bermain, anak sering ingin terus menerus bermain dan berusaha untuk menang

sehingga ia menangkap konsep matematika dasar tanpa disadari.



Setiap konsep atau materi dapat dimengerti dengan mudah oleh anak apabila

diberikan secara bertahap. Begitu pula proses pembelajaran berhitung melalui

pengguaan media batang korek api dalam penelitian ini diberikan kepada anak secara

bertahap, mulai dari pengenalan konsep, menghubungkan konsep bilangan dengan

lambang bilangan serta pengenalan lambang bilangan. Hal ini dilakukan agar anak-

anak lebih mudah dalam berhitung. Pembelajaran pada anak harus diberikan secara

teratur setingkat demi setingkat atau bertahap. Materi pembelajaran yang diberikan

harus disusun dan diberikan secara bertahap dimulai dari bahan/materi termudah

sampai tersulit, dari bahan/materi pengembangan yang sederhana sampai yang

terkompleks sehingga anak-anak lebih mudah dalam berhitung.Dengan demikian,

melalui penggunaan media batang korek api yang disajikan dalam bentuk permainan

dan diberikan secara bertahap sangat membantu proses pembelajaran terutama dalam

upaya meningkatkan kemampuan berhitung anak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang “Meningkatkan Kemampuan Berhitung

Melalui Permainan Menggunakan Batang Korek Api” yang dilaksanakan di

kelompok A TK Al Kautsar sebanyak tiga siklus dapat disimpulkan

bahwa:Perkembangan kemampuan berhitung anak di TK Al Kautsar setelah

menggunakan media batang korek api mengalami peningkatan yang optimal. Hal ini

ditunjukkan denganpersentase kemampuan berhitung anak pada saat pre test hanya



sebesar 31,39% kemudian mengalami peningkatan sebesar 63,61% pada saat post test

dengan kategorisasi pada awalnya (pre test) tidak ada seorang anak pun yang berada

pada kategori B (baik), 4 orang akan atau 33,3% berada pada kategori C (cukup) dan

8 orang anak atau 66,7% berada pada kategori K (kurang). Kategorisasi pada saat

post test adalahtidak ada anak yang berada pada kategori kurang (K), 1 orang anak

(8,3%) berada pada kategori cukup (C) dan 11 orang anak (91,7%) yang berada pada

kategori baik (B).

B. Saran

1. Bagi Guru TK

Berdasarkan hasil penelitian ini, dalam proses pembelajaran matematika

khususnya dalam berhitung pada anak usia dini diperlukan kreativitas dan inovasi

yang terus menerus dari guru agar pembelajaran tidak membosankan. Proses

kreatif dan inovatif dapat dilakukan oleh guru melalui penyediaan berbagai media

pembelajaran yang menarik misalnya dengan menggunakan media batang korek

api. Penggunaan media batang korek api dalam pembelajaran berhitung terbukti

dapat meningkatkan kemampuan berhitung anak, oleh karena itu guru dapat

menggunakan media batang korek api sebagai salah satu media pembelajaran

yang dapat meningkatkan kemampuan berhitung anak.

2. Bagi Penyelenggara Pendidikan

Kepala sekolah sebagai penyelenggara pendidikan prasekolah diharapkan dapat

menyediakan lingkungan yang mendukung proses pembelajaran, seperti dengan

menyediakan berbagai media pembelajaran yang sederhana tetapi dapat



menstimulasi kemampuan berpikir anak, agar kegiatan pembelajaran menjadi

lebih menarik, anak-anak semakin semangat dan senang dalam mengikuti setiap

kegiatan pembelajaran. selain itu, kepala sekolah dapat menjalin kerjasama dan

komunikasi yang lebih baik dengan guru agar proses pembelajaran khususnya

dalam pembelajaran berhitung dapat berjalan dengan lancar sehingga

perkembangan kemampuan anak dalam berhitung dapat berkembang dengan

optimal.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini hanya meneliti kemampuan berhitung anak usia 4 sampai 5 tahun

(kelompok A), sebaiknya pada penelitian selanjutnya dapat meneliti kemampuan

berhitung anak usia 5 sampai 6 tahun (kelompok B) dengan menggunakan

indikator yang berbeda.
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RENCANA KEGIATAN HARIAN SIKLUS I

Kelompok : A
Tema/Sub Tema : Tanaman/Bagian-bagian Tanaman
Hari/Tanggal : Kamis/14 Januari 2016
Waktu : 30 Menit
Tujuan : Meningkatkan Kemampuan Mengenal Bilangan

A. Kompetensi Dasar

Anak dapat mengenal bilangan

B. Indikator Hasil Belajar

1. Anak dapat menghitung sambil menunjuk benda secara urut

2. Anak dapat menunjukkan kumpulan benda yang jumlahnya sama, tidak

sama, lebih banyak dan lebih sedikit

C. Materi Pembelajaran

1. Pengenalan bilangan

2. Pengenalan konsep perbandingan

D. Kegiatan Pembelajaran

1. Media Pembelajaran : Dadu titik, piring kertas, batang korek api

2. Teknik : tanya jawab, bermain

3. Langkah-langkah Pembelajaran

I. Kegiatan Pembukaan (08.00-08.30 WITA)
a. Berbaris di halaman, bernyanyi sambil melakukan gerakan

sederhana
b. Masuk kelas, absen, berdoa sebelum belajar
c. Tanya jawab tentang rumah

II. Kegiatan Inti (08.30-09.30)
a. Guru melakukan tanya jawab tentang batang korek api dan dadu

titik
b. Guru menjelaskan tentang tata cara bermain dadu dengan batang

korek api





RENCANA KEGIATAN HARIAN SIKLUS II

Kelompok : A
Tema/Sub Tema : Tanaman/Macam-macam Tanaman Buah
Hari/Tanggal : Senin/18 Januari 2016
Waktu : 30 Menit
Tujuan : Meningkatkan Kemampuan Mengenal Bilangan

A. Kompetensi Dasar
Anak dapat mengenal bilangan

B. Indikator Hasil Belajar
1. Anak dapat menunjukkan jumlah benda secara urut
2. Anak dapat mencari angka sesuai dengan jumlah benda

C. Materi Pembelajaran
1. Pengenalan jumlah
2. Pengenalan angka

D. Kegiatan Pembelajaran
1. Media Pembelajaran : Batang Korek Api, kertas yang ditulis angka 1 sampai

6

2. Teknik : tanya jawab, bermain

3. Langkah-langkah Pembelajaran

I. Kegiatan Pembukaan (08.00-08.30 WITA)

a. Berbaris di halaman, bernyanyi sambil melakukan gerakan

sederhana

b. Masuk kelas, absen, berdoa sebelum belajar

c. Tanya jawab tentang Macam-macam tanaman buah

II. Kegiatan Inti (08.30-09.30)

a. Guru melakukan tanya jawab tentang batang korek api dan kartu

angka

b. Guru menjelaskan tentang tata cara bermain batang korek

apicocokkan aku





RENCANA KEGIATAN HARIAN SIKLUS III

Kelompok : A
Tema/Sub Tema : Tanaman/Macam-macam Tanaman Buah
Hari/Tanggal : Rabu/20 Januari 2016
Waktu : 30 Menit
Tujuan : Meningkatkan Kemampuan Mengenal Bilangan

A. Kompetensi Dasar

Anak dapat mengenal bilangan

B. Indikator Hasil Belajar

1. Anak dapat menunjukkan angka 1 sampai 5 secara acak

2. Anak dapat menyebutkan angka 1 sampai 5 secara acak

3. Anak dapat menyebutkan angka 1 sampai 5 secara urut

C. Materi Pembelajaran

1. Pengenalan angka

D. Kegiatan Pembelajaran

1. Media Pembelajaran : Dadu angka, kartu angka, batang korek api dan piring

2. Teknik : tanya jawab, bermain

3. Langkah-langkah Pembelajaran

I. Kegiatan Pembukaan (08.00-08.30 WITA)

a. Berbaris di halaman, bernyanyi sambil melakukan gerakan

sederhana

b. Masuk kelas, absen, berdoa sebelum belajar

c. Tanya jawab tentang macam-macam rasa buah

II. Kegiatan Inti (08.30-09.30)

a. Guru melakukan tanya jawab tentang dadu angka, kartu angka ,

batang korek api dan cara menghitung angka

b. Guru menjelaskan tentang tata cara bermain batang korek

apimenghitung angka





HASIL PRE TEST ANAK KELOMPOK A

No Aspek
yang Diamati

Nama Anak
HA DJ AA SR HH MS FIT KHA SS SNA NUR FE

1 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
2 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
3 √ √ √ √ √
4 √ √ √ √ √
5 √ √ √ √ √
6 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
7 √ √ √
8 √ √
9 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
10 √
11 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
12 √ √ √ √ √ √ √ √ √
13 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
14 √ √ √
15
16 √ √
17 √ √ √ √ √ √
18 √
19 √ √
20 √
21
22 √
23 √
24



HASIL POST TEST ANAK KELOMPOK A

No Aspek
yang Diamati

Nama Anak
HA DJ AA SR HH MS FIT KHA SS SNA NUR FE



1 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
2 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
3 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
4 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
5 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
6 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
7 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
8 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
9 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
10 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
11 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
12 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
13 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
14 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
15 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
16 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
17 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
18 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
19 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
20 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
21 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
22 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
23 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
24 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

















LEMBAR OBSERVASI GURU SIKLUS I

No Aspek yang Diamati Kriteria Penilaian Skor
B C K

1 Kemampuan Membuka Pembelajaran
a. Membuka pembelajaran dengan

salam
√ 2

b. Melakukan presensi atas
kehadiran anak

√ 2

c. Melakukan apersepsi √ 1
d. Menggunakan alat/media

pemusat perhatian
√ 2

2 Proses Pembelajaran
a. Kejelasan suara √ 2
b. Menyampaikan materi sesuai

dengan tujuan pembelajaran
berhitung yang akan
disampaikan

√ 1

c. Menjelaskan prosedur
pembelajaran berhitung yang
akan dilaksanakan

√ 1

d. Menyediakan dan menjelaskan
media yanag akan digunakan
dalam pembelajaran berhitung

√ 2

e. Memberikan kesempatan kepada
setiap anak untuk menggunakan
media pembelajaran

√ 2

f. Dapat membagi perhatian yang
sama kepada seluruh anak

√ 1

g. Memberikan reward kepada
anak yang berpartisipasi aktif

√ 1

3 Evaluasi
a. Menggunakan penilaian lisan √ 1
b. Menggunakan penilaian tulisan √ 2

4 Kemampuan Menutup Pembelajaran
a. Bersama-sama anak-anak

menyimpulkana materi
pembelajaran

√ 1

b. Memberikan kesempatan kepada
anak untuk bertanya

√ 1

c. Menginformasikan bahan/materi
berikutnya

√ 1





LEMBAR OBSERVASI GURU SIKLUS II

No Aspek yang Diamati Kriteria Penilaian Skor
B C K

1 Kemampuan Membuka Pembelajaran
a. Membuka pembelajaran dengan

salam
√ 3

b. Melakukan presensi atas
kehadiran anak

√ 3

c. Melakukan apersepsi √ 2
d. Menggunakan alat/media

pemusat perhatian
√ 3

2 Proses Pembelajaran
a. Kejelasan suara √ 2
b. Menyampaikan materi sesuai

dengan tujuan pembelajaran
berhitung yang akan
disampaikan

√ 2

c. Menjelaskan prosedur
pembelajaran mengenal
bilanagan yang akan
dilaksanakan

√ 2

d. Menyediakan dan menjelaskan
media yanag akan digunakan
dalam pembelajaran berhitung

√ 2

e. Memberikan kesempatan kepada
setiap anak untuk menggunakan
media pembelajaran

√ 2

f. Dapat membagi perhatian yang
sama kepada seluruh anak

√ 2

g. Memberikan reward kepada
anak yang berpartisipasi aktif

√ 2

3 Evaluasi
a. Menggunakan penilaian lisan √ 2
b. Menggunakan penilaian tulisan √ 3

4 Kemampuan Menutup Pembelajaran
a. Bersama-sama anak-anak

menyimpulkana materi
pembelajaran

√ 2

b. Memberikan kesempatan kepada
anak untuk bertanya

√ 2





LEMBAR OBSERVASI GURU SIKLUS III

No Aspek yang Diamati Kriteria Penilaian Skor
B C K

1 Kemampuan Membuka Pembelajaran
a. Membuka pembelajaran dengan

salam
√ 3

b. Melakukan presensi atas
kehadiran anak

√ 3

c. Melakukan apersepsi √ 3
d. Menggunakan alat/media

pemusat perhatian
√ 3

2 Proses Pembelajaran
a. Kejelasan suara √ 3
b. Menyampaikan materi sesuai

dengan tujuan pembelajaran
berhitung yang akan
disampaikan

√ 3

c. Menjelaskan prosedur
pembelajaran mengenal
bilanagan yang akan
dilaksanakan

√ 3

d. Menyediakan dan menjelaskan
media yanag akan digunakan
dalam pembelajaran berhitung

√ 3

e. Memberikan kesempatan kepada
setiap anak untuk menggunakan
media pembelajaran

√ 2

f. Dapat membagi perhatian yang
sama kepada seluruh anak

√ 2

g. Memberikan reward kepada
anak yang berpartisipasi aktif

√ 3

3 Evaluasi
a. Menggunakan penilaian lisan √ 2
b. Menggunakan penilaian tulisan √ 3

4 Kemampuan Menutup Pembelajaran
a. Bersama-sama anak-anak

menyimpulkana materi
pembelajaran

√ 2

b. Memberikan kesempatan kepada
anak untuk bertanya

√ 3






















