
 

 

BAB II 

KAJIAN TEORI 

2.1 Kemampuan Berhitung Permulaan Anak Usia Dini 

2.1.1 Pengertian Kemampuan Berhitung Permulaan Anak Usia Dini 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemampuan berasal dari 

kata mampu yang mendapat imbuhan ke- dan akhiran -an, yang artinya 

kecakapan, kesanggupan, diri sendiri (Alwi, dkk, 2005, h. 707). Menurut 

istilah kemampuan diartikan sebagai daya untuk melakukan suatu tindakan 

sebagai hasil dari pembawaan dan latihan. Sedangkan menurut pendapat 

Munandar dalam Susanto menyatakan bahwa kemampuan adalah potensi 

pada diri seseorang yang ada sejak lahir dengan adanya latihan, sehingga 

mampu melakukan sesuatu hal (Susanto, 2011, h. 97). Jadi, dapat 

disimpulkan bahwa kemampuan adalah suatu daya atau kesanggupan dalam 

diri seseorang dimana daya tersebut dihasilkan dari pembawaan dan latihan 

yang mendukung dalam menyelesaikan suatu tugas. 

Dalam pembelajaran permainan berhitung pemula di Taman Kanak–

Kanak dijelaskan bahwa berhitung merupakan bagian dari matematika, 

diperlukan untuk  menumbuh kembangkan 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 (Lailatus, 2017). 
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Pengertian berhitung permulaan menurut (Susanto, 2011, h. 98) 

bahwa “Perkembangan Anak Usia Dini”, diartikan sebagai kemampuan 

yang dimiliki oleh  setiap anak untuk mengembangkan kemampuan yang 

dimiliki, karakteristik perkembangannya dimulai dari lingkungan sekitar 

yang terdekat dan juga sejalan dengan perkembangan kemampuan anak 

yang dapat meningkat ke tahap pengertian mengenai jumlah yang 

berhubungan dengan penjumlahan dan pengurangan. Sedangkan menurut 

(Sri Ningsih, 2008, h. 63) bahwa “Pembelajaran Matematika Terpadu untuk 

Anak Usia Dini”, mengungkapkan pula bahwa kegiatan berhitung untuk 

anak usia dini disebut sebagai kegiatan menyebutkan urutan bilangan atau 

membilang buta. Berdasarkan pendapat di atas dapat diartikan bahwa anak 

dapat menyebutkan urutan suatu bilangan tanpa menghubungkan benda-

benda konkret, dalam arti mereka menyebutkan bilangan secara langsung. 

Mengingat sangat pentingnya kemampuan berhitung bagi anak, maka 

kemampuan berhitung perlu diajarkan sejak dini, dengan berbagai media 

dan metode yang tepat jangan sampai merusak pola perkembangan anak. 

Dengan demikian anak mampu belajar dengan cara yang sederhana namun 

tepat dan mengenal serta dilakukan secara terus-menerus dan konsisten 

dalam suasana yang kondusif dan menyenangkan maka otak kanan akan 

terlatih terus berkembang, sehingga anak dapat menguasai bahkan 

menyenangi matematika. 
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Berdasarkan pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa kemampuan 

berhitung permulaan adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap anak 

yang berkaitan dengan konsep matematika sederhana, yang meliputi 

kegiatan mengurutkan bilangan atau membilang, dan mengenali jumlah, 

serta bertujuan untuk menumbuh kembangkan keterampilan yang sangat 

diperlukan dalam kehidupan sehari-hari sebagai dasar pengembangan 

kemampuan matematika untuk pendidikan selanjutnya. 

Tabel 2.1 Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak Usia 5-6 Tahun  

Lingkup 

Perkembangan 

Usia 5-6 Tahun 

Kognitif 

A. Belajar dan 

Pemecahan 

Masalah 

1. Menunjukkan aktivitas yang bersifat eksploratif 

dan menyelidik (seperti: apa yang terjadi ketika air 

ditumpahkan) 

2. Memecahkan masalah sederhana dalam kehidupan 

sehari-hari dengan cara yang fleksibel dan diterima 

sosial 

3. Menerapkan pengetahuan atau pengalaman dalam 

konteks yang baru 

4. Menunjukkan sikap kreatif dalam menyelesaikan 

masalah (ide, gagasan diluar kebiasaan) 

B. Berfikir 

Logis 

 

1. Mengenal perbedaan berdasarkan ukuran:“lebih 

dari”; “kurang dari”; dan “paling/ter” 

2. Menunjukkan inisiatif dalam memilih tema 

permainan (seperti: ”ayo kita bermain pura-pura 

seperti burung”) 

3. Menyusun perencanaan kegiatan yang akan 

dilakukan 

4. Mengenal sebab-akibat tentang lingkungannya 

(angin bertiup menyebabkan daun bergerak, air 

dapat menyebabkan sesuatu menjadi basah) 

5. Mengklasifikasikan benda berdasarkan warna, 

bentuk, dan ukuran (3 variasi) 

6. Mengklasifikasikan benda yang lebih banyak ke 

dalam kelompok yang sama atau kelompok yang 

sejenis, atau kelompok berpasangan yang lebih dari 

2 variasi 

7. Mengenal pola ABCD-ABCD 

8. Mengurutkan benda berdasarkan ukuran dari paling 
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kecil ke paling besar atau sebaliknya 

C. Berfikir Simbolik 1. Menyebutkan lambang bilangan 1-10 

2. Menggunakan lambang bilangan untuk menghitung 

3. Mencocokkan bilangan dengan lambang bilangan 

4. Mengenal berbagai macam lambang huruf vokal 

dan konsonan 

5. Merepresentasikan berbagai macam benda dalam 

bentuk gambar atau tulisan (ada benda pensil yang 

diikuti tulisan dan gambar pensil) (Permendikbud, 

No. 137, 2014, h. 24). 

2.1.2 Penjumlahan dan Pengurangan 

Kompetensi membaca, menulis, dan berhitung sebagai pelajaran dasar 

upaya untuk membekali anak usia dini memasuki jenjang pendidikan pada 

SD. Calistung adalah hal yang mendasar yang perlu dikenalkan kepada anak 

sejak dini dan menjadi modal utama anak dalam proses pembelajaran di 

jenjang pendidikan yang lebih tinggi (Pratiwi, 2015, h. 280). 

a. Penjumlahan 

Pengerjaan penjumlahan bagi peserta didik sebenarnya dapat dilakukan 

dengan berapa cara seperti membilang dengan mengelompokkan, cara 

biasa, bersusun, garis bilangan dan tabel. Penjumlahan juga dapat 

dilakukan melalui  soal cerita dengan pemilihan kata yang sesuai dengan 

jenjang peserta didik yaitu khusunya anak usia dini. 

b. Pengurangan 

Pengurangan yang pertama sangat perlu diajarkan untuk anak usia dini 

adalah pengambilan, hal ini dapat diupayakan dengan beberapa cara 

seperti dengan tabel, garis bilangan, cara biasa, dan bersusun, serta dapat 

juga melalui soal cerita.  
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2.1.3 Tujuan Berhitung Permulaan Anak Usia Dini  

Pengetahuan tentang berhitung tidak terlepaskan dari kehidupan 

sehari-hari yang mana anak akan mulai mengenal sesuai tahapan usia. 

Pengenalan terkait berhitung mulai diajarkan pada usia dini, yaitu masa 

anak mulai mengembangkan potensi yang dimiliki. Menurut Piaget 

sebagaimana dikutip oleh Susanto dalam Bukunya Perkembangan Anak 

Usia Dini menyebutkan bahwa tujuan pembelajaran matematika untuk anak 

usia dini sebagai suatu kegiatan belajar berfikir logis dan matematis dengan 

cara menyenangkan dan tidak rumit (Susanto, 2011, h. 98). Sehingga tujuan 

berhitung bukan agar anak dapat menghitung sampai seratus atau seribu 

tetapi lebih pada mereka mampu memahami tentang matematika dan 

penggunaanya untuk berfikir.  

Menurut Depdiknas, terdapat tujuan khusus dan umum dalam 

pembelajaran berhitung anak usia dini antara lain sebagai berikut 

(Departement Pendidikan Nasional, 2007, h. 2): 

a. Tujuan umum 

Tujuan secara umum permainan terkait berhitung bagi anak usia dini adalah 

untuk menambah ilmu pengetahuan terutama pada aspek kognitif mulai dari 

mengenal lambang bilangan, banyaknya benda sesuai lambang bilangan ke 

tahap jumlah, sehingga pada saatnya nanti anak akan lebih siap mengikuti 

pelajaran berhitung pada jenjang selanjutnya yang lebih kompleks, dan anak 

terbiasa untuk mengenal konsep berhitung walaupun masih sederhana.  



 

14 
 

b. Tujuan Khusus 

Terdapat beberapa tujuan khusus pembelajaran berhitung anak usia 

dini antara lain (Departement Pendidikan Nasional, 2007, h. 3): 

1) Menjadikan anak dapat berpikir logis. 

2) Dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. 

3) Anak akan memiliki ketelitian, konsentrasi, dan daya apresiasiyang 

tinggi. 

4) Memiliki pemahaman tentang konsep ruang dan waktu untuk 

memperkirakan kemungkinan urutan sesuatu peristiwa yang terjadi di 

sekitarnya. 

5) Memiliki kreativitas dan mulai membayangkan atau daya imajinasi 

dalam menciptakan sesuatu secara spontan.  

Dari paparan di atas dijelaskan bahwa tujuan umum dari berhitung 

lebih menekankan pada bagaimana anak memahami konsep dasar agar tidak 

mengalami kesulitan nantinya, sedangkan tujuan khusus lebih terperinci 

yaitu agar berfikir logis melalui pengamatan benda konkrit sekitar serta 

dapat melibatkan diri dalam masyarakat yang kesehariannya memerlukan 

keterampilan berhitung. 

2.1.4 Tahapan dan Prinsip Kemampuan Berhitung Anak Usia Dini 

Pembelajaran berhitung pada anak usia dini tidak serta merta langsung 

anak akan belajar tentang angka dan menjumlahkan, akan tetapi lebih 

kepada mengenalkan konsep angka dan jumlahnya terlebih dahulu. Hal ini 

dikarenakan karena anak usia dini masih berada pada tahap pra operasional  
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sehingga perlu adanya tahapan-tahapan dalam menyampaikan pembelajaran 

berhitung. Tahapan yang dapat dilakukan untuk membantu mempercepat 

penguasaan berhitung antara lain sebagai berikut (Susanto, 2011, h. 10): 

a. Tahap konsep/pengertian 

Pada tahap konsep/pengertian ini, anak mulai melakukan kegiatan untuk 

menghitung segala macam benda-benda yang dapat dihitung disekitarnya 

dan dapat dilihatnya melalui keadaan di sekitarnya. Kegiatan menghitung 

ini harus dilakukan dengan menarik dan anak terpikat, sehingga benar-

benar dipahami oleh anak. Sehingga perlu adanya bimbingan yang lebih 

terkait dengan penanaman konsep pada anak. 

b. Tahap  Transisi/Peralihan 

Tahap transisi merupakan masa peralihan, yaitu tahap yang dimulai dari 

sesuatu benda yang nyata atau konkret menuju pada tahap pengenalan 

lambang. Sehingga pada tahap ini merupakan saat dimana anak mulai 

sangat memahami antara lambang bilangan dengan banyaknya benda 

sesuai lambang bilang tersebut. Oleh karena itu, tahap ini diberikan 

apabila tahap konsep sudah dikuasai anak dengan baik, yaitu saat anak 

mampu menghitung yang terdapat kesesuaian antara benda yang dihitung 

dan bilangan yang disebutkan. Hal ini, akan berjalan sejalan dengan 

kemampuan dan usia anak dalam berhitung. 
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c. Tahap  Lambang 

Tahap dimana anak sudah diberi kesempatan, dengan menulis sendiri 

tanpa paksaan, yakni berupa lambang bilangan, bentuk-bentuk dan 

sebagainya dengan tujuan untuk mengenalkan kegiatan berhitung atau 

matematika. Konsep matematika yang perlu diberikan pada anak usia 

dini berupa bilangan atau berhitung, pola dan fungsinya, geometri, 

ukuran-ukuran, grafis, estimasi, probabilitas, dan pemecahan masalah. 

Konsep tersebut perlu dikenalkan oleh anak secara bertahap, mulai dari 

tingkat pemahaman konsep, tingkat menghubungkan konsep konkret dan 

lambang bilangan dan tingkat lambang bilangan. 

Dienes dalam Reys, dalam buku Perkembangan Anak Usia dini, 

mengemukakan lima tahapan dalam berhitung yaitu: 

1) Permainan bebas (Free play) 

Permainan bebas adalah bentuk permainan yang aktivitasnya tidak 

berstruktur dan tidak diarahkan, namun anak dapat mampu belajar 

tentang konsep. Sehingga anak dapat belajar konsep bentuk dari konsep 

yang dibuatnya sendiri. 

2) Generalisasi (generalization) 

Generalisasi adalah tahap dimana anak mulai meneliti pola-pola dan 

keteraturan yang terdapat pada konsep tertentu, atau mencari kesamaan 

sifat dalam suatu permainan, misalnyasaja dengan cara bermain seperti 

mengelompokkan bentuk yang sama. 
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3) Representasi (representation) 

Representasi adalah tahap anak dalam mencari kesamaan sifat dari 

beberapa situasi yang sama. Sehingga pada tahap ini anak mampu untuk 

membedakan sifat dan mulai berpikir luas. 

4) Simbolisasi (symbolization) 

Setelah anak mampu merumuskan representasi dari setiap konsep 

dengan menggunakan simbol matematika atau melalui perumusan verbal. 

Anak akan mengenal pada tahap simbol. 

5) Formalisasi (formalization) 

Pada tahap ini anak dituntut untuk mengurutkan sifat-sifat baru 

konsep ini. Sehingga akan membentuk urutan yang mebentuk sifat yang 

ada pada konsep (Susanto, 2011, h. 102). 

Di samping itu, terdapat beberapa prinsip dalam berhitung 

permulaan yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berhitung 

permulaan melalui permainan antara lain sebagai berikut: 

1) Anak mulai dapat menghitung benda 

Berhitung dari lingkungan sekitar atau yang lebih mudah terlebih 

dahuluAnak berpartisipasi aktif dengan adanya rangsangan untuk 

menemukan penyelesaian secara sendiri. 

2) Adanya suasana yang menyenangkan 

Bahasa yang digunakan sangat sederhana dan menggunakan contoh-

contoh sehingga memudahkan anak. 
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3) Anak dikelompokkan sesuai dengan tahap berhitungnya 

4) Adanya evaluasi dari awal sampai akhir kegiatan (Fatmawati, 2014). 

Diungkapkan pula oleh Yew dalam Buku Pengembangan Anak Usia 

Dini terdapat beberapa prinsip dalam mengajarkan berhitung pada anak, 

antara lain: dibuatnya suatu bentuk pelajaran yang mengasyikkan. 

1) Ajak anak terlibat secara langsung dalam proses belajar berhitung. 

2) Memotivasi anak untuk keinginan dan kepercayaan diri dalam 

menyelesaikan kegiatan berhitung. 

3) Menghargai setiap kesalahan anak dan tidak dengan menghukumnya. 

4) Memfokuskan pada apa yang akan anak capai (Susanto, 2011, h. 102). 

Dengan demikian, prinsip-prinsip yang telah dipaparkan diatas 

menjadikan berhitung bukan sebagai hal yang perlu ditakuti, tetapi 

merupakan pelajaran yang menyenangkan. 

2.2 Media Pembelajaran Anak Usia Dini (AUD)  

2.2.1 Pengertian Media Pembelajaran (AUD) 

Kata media dalam bahasa latin yaitu medius. Sedangkan dalam bahasa 

Arab media adalah perantara atau pembawa pesan dari pengirim kepada 

penerima pesan (Sadiman, 2010,h. 6). Menurut Gerlach dan Ely yang 

dikutip dalam buku Orientasi Baru Pendidikan Anak Usia Dini, menyatakan 

pengertian media adalah dapat berupa manusia, materi, atau kejadian yang 

membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan 

keterampilan, atau sikap.  
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Pengertian media juga disampaikan oleh Heinich, Molenda, dan 

Russel dalam buku Media dan Sumber Belajar TK, kata media merupakan 

bentuk jamak dari kata medium, yang secara harfiah berarti perantara atau 

pengantar, dengan demikian media merupakan wahana penyalur informasi 

belajar atau penyalur pesan (Badrus, 2009, h. 4.4). 

Sedangkan pengertian lain yang disampaikan oleh Nana Sudjana dan 

Ahmad Rivai yang ditulis dalam buku Media Pengajaran tentang 

Association of Education and Communication Technology (AECT) di 

Amerika membatasi media sebagai segala bentuk dan saluran yang 

digunakan orang mempertinggi proses belajar anak dalam pembelajaran 

yang pada gilirannya diharapkan dapat mempertinggi hasil belajar yang 

dicapainya (Sujana dan Rivai, 2002, h. 136). Dengan demikian, media 

pembelajaran untuk anak usia dini adalah segala sesuatu yang dapat 

dijadikan bahan dan alat untuk bermain yang membuat anak usia dini 

mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan menentukan sikap. 

Berdasarkan uraian teori diatas dapat disimpulkan pengertian media 

adalah pengantar informasi berupa bahan dan alat untuk mempermudah 

dalam proses pembelajaran sehingga saat proses pembelajaran terjadi tujuan 

pembelajaran dan interaksi positif antara siswa dan guru. Sehingga peran 

media pembelajaran sangatlah penting dan memiliki kontribusi positif 

dalam pendidikan, terutama dalam menanamkan konsep pelajaran berhitung 

terkait penjumlahan dan pengurangan.  
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2.2.2 Jenis Media Pembelajaran 

Menurut Badruz Zaman dalam bukunya Media dan Sumber Belajar 

TK, terdapat tiga jenis media pembelajaran sebagai berikut ( Badrus, 2009, 

h. 18-19): 

a. Media Visual /Grafis 

Media Visual adalah media yang melibatkan indera penglihatan dan 

pesan yang disampaikan, dituangkan dalam simbol komunikasi visual dan 

tercetak. Sehingga media visual sangat sering digunakan untuk 

memudahkan guru dalam menyampaikan pembelajaran yang sering dipakai 

di lembaga sekolah. Media visual terdiri dari media yang dapat 

diproyeksikan dan media yang tidak dapat diproyeksikan. Media yang dapat 

diproyeksikan pada dasarnya merupakan media yang menggunakan alat 

proyeksi atau disebut proyektor untuk menayangkan gambar atau tulisan 

yang tamak pada layar contohnya OHP (overhead Protection) dan Slide 

suara (Soundslide). Sedangkan media visual yang tidak dapat diproyeksikn 

terdiri dari empat macam jenis, antara lain sebagai berikut: 

1) Gambar diam atau gambar mati  

Media diam atau gambar mati adalah gambar-gambar yang disajikan 

secara fotografik, misalnya tentang gambar manusia, hewan, tempat atau 

objek lainnya yang ada kaitannya dengan bahan/isi tema pembelajaran.  

2) Media grafis  

Pengertian media grafis menurut Badruz Zaman dalam bukunya 

Media dan Sumber Belajar TK menyatakan bahwa media grafis adalah 
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media dua dimensi yang untuk membantu proses kegiatan pembelajaran. 

Media grafis menggunakan dua unsur yang harus ada yaitu: gambar dan 

tulisan. Biasanya jenis media ini digunakan untuk menjelaskan fakta melalui 

penggunaan kata-kata, angka, serta simbol (lambang). 

3) Media Model  

Media model dalah media yang berbentuk tiga dimensi yang 

merupakan media tiruan untuk memperjelas apabila terdapat pembelajaran 

yang ukurannya tidak dapat dijangkau, misalnya terlalu besar atau kecil, dan 

sebaliknya.  

4) Media realita  

Media realita adalah suatu media yang berperan sebagai alat bantu 

dalam pembelajaran yang berfungsi memberikan pengetahuan agar anak 

belajar secara langsung. Media realita ini merupakan benda yang 

sesungguhnya seperti batuan, pohon, air, mata uang, yang sifatnya tidak 

berbahaya. 

b. Media Audio 

Media audio adalah sebuah media dengan mengandalkan peran dari 

indera pendengaran yang disampaikan dengan lambang auditif baik secara 

verbal maupun non verbal. 

c. Media Audio Visual 

Media audio visual adalah media yang dapat dilihat dengan indera 

penglihatan dan dapat didengar dengan indera pendengaran. Contoh dari 
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media audio visual: televisi/video pendidikan, program slide suara, dan 

sebagainya. 

2.2.3 Prinsip dalam Pembuatan Media Pembelajaran AUD 

Terdapat beberapa prinsip dalam pembuatan media pembelajaran 

antara lain: 

a. Media pembelajaran yang dibuat hendaknya memiliki lebih dari satu 

kegunaan. Mempunyai lebih dari satu kegunaan artinya bukan hanya 

pada satu guna saja, melainkan untuk mengembangkan aspek 

perkembangan lainnya. 

b. Bahan yang digunakan mudah di dapat baik berupa barang bekas atau 

bahan yang bisa ditemukan di sekitar PAUD. 

c. Bahan yang digunakan aman untuk anak, aspek keselamatan anak adalah 

salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh guru. Sehingga pembuatan 

media harus aman. 

d. Dapat dimanfaatkan untuk melatih imajinasi dan kreativitas anak (Latif, 

dkk, 2013, h. 156). 

2.2.4 Manfaat Media Pembelajaran 

Manfaat dalam penggunaan media pembelajaran, antara lainsebagai 

berikut: 

a. Penggunaan media bukan merupakan fungsi tambahan, tetapi memiliki 

fungsi tersendiri sebagai sarana bantu untuk mewujudkan situasi 

pembelajaran yang lebih efektif.  
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b. Media pembelajaran merupakan bagian integral dari keseluruhan proses 

pembelajaran. 

c. Media pembelajaran dalam penggunaannya harus relevan dengan tujuan 

dan isi pembelajaran. 

d. Media pembelajaran berfungsi mempercepat proses belajar 

e. Media pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan kualitas proses 

pembelajaran. 

f. Media pembelajaran meletakkan dasar-dasar yang konkret untuk berpikir 

(Badrus, 2009, h.12). 

2.3 Media Corong  

2.3.1 Pengertian Media Corong  

Media corong merupakan alat yang digunakan dalam pembelajaran 

untuk mengenal konsep matematika (Handarini dan Hasan, 2019, h. 259). 

Media corong berhitung digunakan dalam proses pembelajaran matematika 

khususnya tentang penjumlahan dan pengurangan (Noer dan Anggit, 2019, 

h.14). Media corong merupakan inovasi dari media congklak yang 

merupakan jenis permainan yang terkenal di Indonesia yang dimainkan oleh 

2 orang dengan menggunakan papan congklak dan biji congklak (Natalya, 

2015, h. 345). 

Media corong merupakan media yang digunakan untuk aktivitas 

berhitung dengan mencocokkan benda berdasarkan lambang bilangan yang 

tertera yang digunakan untuk mengembangkan kemampuan mengenal 

bilangan pada anak usia dini.   
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2.3.2 Alat dan Bahan Corong Berhitung 

Berikut ini merupakan bahan dan peralatan yang dibutuhkan dalam 

pelaksanaan kegiatan corong berhitung :  

a. Alat : 

1. Cutter 

2. Gunting 

3. Penggaris 

4. Alat tulis, dan Lem 

5. Penghapus 

b. Bahan :  

1. Kertas minyak 

2. 20 Botol mineral ukuran sedang 

3. Batu warna 

4. Kardus bekas 

2.3.3 Cara Membuat Media Corong Berhitung 

Berikut ini adalah cara membuat media corong berhitung dari sampah 

kardus: 

1) Buatlah sebuah kotak berbentuk balok yang ukurannya dapat disesuaikan 

dari  sebuah kardus.  

2) Ketika kardus telah dibentuk menjadi balok, maka tutupi permukaan 

kardus dengan karton agar terlihat rapi dan menarik. 
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3) Ketika sudah tertutup rapi, lubangi bagian atas balok tersebut seukuran 

corong-corong aqua yang telah terpotong sebelumnya. Lubangi sebanyak 

20 buah dibagian atas.  

4) Pada corong-corong aqua yang telah terpotong berikan sedikit jarak di 

bagian atas corong ini bertujuan untuk mengurutkan tempat corong aqua 

itu nantinya.  

5) Setelah semua corong aqua telah diberi nomor, letakan semua corong 

aqua kedalam lubang-lubang yang ada di balok.  

6) Agar tampak lebih menarik, hiaslah balok tersebut dengan berbagai cara 

sesuai dengan kreativitas. 

2.3.4 Langkah-Langkah Penggunaan Corong 

Media corong terdiri dari 2 jenis permainan. Pertama tentang 

penjumlahan, dan kedua tentang berhitung. Cara menggunakan media 

corong ini adalah: 

Level Penjumlahan 

Pada level penjumlahan, terdapat 4 corong, langkah penggunaan 

corong  yaitu sebagai berikut. 

1) Guru mengorganisasikan siswa dengan membagi menjadi dua kelompok 

atau bisa secara individu. 

2) Setelah siswa menjadi dua kelompok, guru akan menjelaskan bagaimana 

aturan cara bermain dengan corong. 

3) Setiap kelompok mengambil kartu yang berisi soal yang akan dikerjakan 

oleh setiap anak secara bergantian dalam kelompoknya. 
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4) Setelah anak mengerjakan soal dengan menggunakan corong maka kartu 

soal akan dikumpulkan untuk menentukan benar dan tidaknya dalam 

menjawab soal tersebut. Misal: siswa mendapat kartu soal 3+4=....., maka 

cara penggunaan corong berhitung dengan cara mengambil 3 corong 

kemudian diletakkan pada lubang tempat corong, setelah itu mengambil 

4 corong kemudian diletakkan pula pada tempat corong. 

5) Kemudian menghitung jumlah semua corong yang ada pada tempat 

lubang dengan menghitung secara keseluruhan jumlah corong. 

2.3.5 Keterkaitan Corong Berhitung terhadap Kemampuan Berhitung 

Media corong adalah suatu media pembelajaran yang dibuat dengan 

tujuan untuk mempermudah pemahaman anak dan juga meningkatkan 

kemampuan berhitung penjumlahan dan pengurangan 1-20. Dinamakan 

corong karena terbuat dari ujung botol yang berbentuk seperti corong dan 

memiliki tujuan untuk memudahkan dalam berhitung. 

Keterkaitan media corong berhitung terhadap kemampuan berhitung 

dapat dilihat dengan melihat adanya peningkatan setelah menggunakan 

corong tersebut. Di samping itu, penggunaan corong akan memudahkan 

anak dalam memahami konsep pengurangan dan penjumlahan yang 

menjadikan anak senang tanpa jenuh dalam melakukan kegiatan tersebut. 

Karena penggunaan media corong lebih memfokuskan pada penjumlahan 

dan pengurangan. Selain itu, dapat digunakan untuk menyebutkan bilangan 

1-20, menghubungkan bilangan dengan benda-benda 1-20. 
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Aspek perkembangan lain yang dapat dikembangkan dengan 

menggunakan media corong berhitung adalah aspek motorik berupa 

penggunaan media corong yang dilakukan dengan memasukkan dan 

menempelkan ujung corong pada tempat lubang yang telah disediakan. 

Aspek sosial emosional yang dikembangkan dengan menggunakan media 

corong berupa kegiatan dengan berkelompok untuk dapat menyelesaikan 

materi penjumlahan dengan media corong berhitung secara berdiskusi dan 

membantu teman yang kurang mampu.  

2.4 Penelitian Relavan 

Tabel 2.2 Penelitian Relavan 

No.  Peneitian Reavan Perbedaan  Persamaan  

1. Nova dalam 

penelitiannya yang 

berjudul Peningkatan 

Kemampuan 

Berhitung Anak Usia 

Dini Melalui 

Permainan 

Lingkaran Angka Di 

TK Qatrinnada 

Kecamatan Koto 

Tengah Padang 

Perbadaan penelitian 

Nova dengan penelitian 

yang akan dilakukan 

peneliti yakni fokus 

penelitian yang mana 

Oktriyani ingin 

Peningkatan Kemampuan 

Berhitung Anak Usia 

Dini Melalui Permainan 

Lingkaran Angka 

sedangkan fokus 

penelitian yang akan 

dilakukan Nova peneliti 

yakni ingin 

Meningkatkan 

Kemampuan Berhitung 

Melalui Media Corong 

Berhitung. Jadi 

perbedaan  penelitian 

yang dilakukan  dan yang 

akan dilakukan peneliti 

yaitu metode yang 

digunakan berbeda. 

Persamaan penelitian  

Nova dengan 

peneliti yakni sama-

sama ingin 

meningkatkan 

kemampuan 

berhitung anak. 
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2. Fitri dalam 

penelitiannya yang 

berjudul Peningkatan 

Kemampuan 

Berhitung Melalui 

Permainan 

Menjumur Angka 

Pada Anak 

Kelompok B3 TK 

Adhyaksa Banda 

Ache  

 

Perbedaan penelitian 

Fitri dengan penelitian 

yang akan yang 

dilakukan peneliti yakni 

fokus penelitian yang 

mana Fitri ingin 

Peningkatan Kemampuan 

Berhitung Melalui 

Permainan Menjumur 

Angka Pada Anak 

Kelompok B3 sedangkan 

fokus penelitian yang 

akan dilakukan peneliti 

yakni ingin 

Meningkatkan 

Kemampuan Berhitung 

Melalui Media Corong 

Berhitung. Jadi 

perbedaan  penelitian 

yang dilakukan Fitri dan 

yang akan dilakukan 

peneliti yaitu metode 

yang digunakan berbeda 

Persamaan penelitian 

Fitri dengan peneliti 

yakni sama-sama 

ingin meningkatkan 

kemampuan 

berhitung anak. 

3. Vitri dalam 

penelitiannya yang 

berjudul 

Peningkatkan 

Kemampuan 

Berhitung Melalui 

Balok Angka Pada 

Anak Kelompok B 

di TK Universal 

Ananda Kecamatan 

Patebon Kendal 

 

Perbedaan penelitian 

Vitri dengan penelitian 

yang akan yang 

dilakukan peneliti yakni 

fokus penelitian yang 

mana Vitri ingin 

Peningkatan Kemampuan 

Berhitung Melalui Balok 

Angka Pada Anak 

Kelompok B sedangkan 

fokus penelitian yang 

akan dilakukan peneliti 

yakni ingin 

Meningkatkan 

Kemampuan Berhitung 

Melalui Media Corong 

Berhitung. Jadi 

perbedaan  penelitian 

yang dilakukan Vitri dan 

yang akan dilakukan 

peneliti yaitu metode 

Persamaan penelitian 

Vitri dengan peneliti 

yakni sama-sama 

ingin meningkatkan 

kemampuan 

berhitung anak. 
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yang digunakan berbeda. 

4. Sartini dalam 

penelitiannya yang 

berjudul 

Meningkatkan 

Kemampuan 

Kognitif Melalui 

Permainan Puzzle 

Pada Anak 

Kelompok B TK 

Harapan Kecamatan 

Murhum Kota 

Baubau 

Perbedaan penelitian 

Sartini dengan penelitian 

yang akan yang 

dilakukan peneliti yakni 

fokus penelitian yang 

mana Sartini ingin 

Meningkatkan 

Kemampuan Kognitif 

Melalui Permainan 

Puzzle Pada Anak 

Kelompok B sedangkan 

fokus penelitian yang 

akan dilakukan peneliti 

yakni ingin 

Meningkatkan 

Kemampuan Berhitung 

Melalui Media Corong 

Berhitung. Jadi 

perbedaan  penelitian 

yang dilakukan Sartini 

dan yang akan dilakukan 

peneliti yaitu metode 

yang digunakan berbeda 

Persamaan penelitian 

Sartini dengan 

peneliti yakni sama-

sama ingin 

meningkatkan 

kemampuan 

berhitung anak. 

5. Wa Elfi dalam 

penelitiannya yang 

berjudul 

Meningkatkan 

Kemampuan Belajar 

Mengenal Angka 1-

20 Melalui Media 

Gambar Pada Siswa 

Kelompok BI Di TK 

PGRI Andaroa 

Kecamatan Sampara 

Kabupaten Konawe 

Perbedaan penelitian Wa 

Elfi dengan penelitian 

yang akan dilakukan 

peneliti yakni fokus 

penelitian yang mana Wa 

Elfi ingin Meningkatkan 

Kemampuan Belajar 

Mengenal Angka 1-20 

Melalui Media Gambar 

Pada Siswa Kelompok 

B1 sedangkan fokus 

penelitian yang akan 

dilakukan peneliti yakni 

ingin Meningkatkan 

Kemampuan Berhitung 

Melalui Media Corong 

Berhitung. Jadi 

perbedaan  penelitian 

yang dilakukan Wa Elfi 

dan yang akan dilakukan 

Persamaan penelitian 

Wa Elfi dengan 

peneliti yakni sama-

sama ingin 

meningkatkan 

kemampuan 

berhitung anak pada 

kelompok B 
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peneliti yaitu metode 

yang digunakan berbeda. 
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