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Masalah dalam penelitian ini adalah perkembangan kemampuan mengenal 

lambang bilangan pada anak usia dini yang belum berkembang secara optimal. 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mengenal lambang 

bilangan melalui alat permainan edukatif. Penelitian ini dilaksanakan sebanyak 

tiga siklus yang setiap siklusnya ada dua kali pertemuan. Tehnik yang di gunakan 

dalam pengumpulan data penelitian tindakan adalah observasi dan dokumentasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran dengan menggunakan alat 

permainan edukatif dapat meningkatkan kemampuan mengenal lambang bilangan 

di PAUD Maharani kecamatan Kedaton Bandar Lampung. Peningkatan 

kemampuan mengenal lambang bilangan ini terlihat dari setiap siklus. Dengan 

demikian penggunaan alat permainan edukatif dalam pembelajaran lebih 

bervariasi sehingga dapat dijadikan alternatif bagi peningkatan kemampuan 

perkembangan mengenal lambang bilangan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Program pendidikan untuk anak merupakan salah satu unsur atau komponen 

dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini. Keberadaan program ini 

sangat penting sebab melalui program inilah semua rencana, pelaksanaan, 

pengembangan, penilaian dikendalikan. Dalam hal ini penyelenggaraan kelompok 

belajar juga ikut serta menyukseskan program Pendidikan Anak Usia Ini. 

Pendidikan Anak Usia Dini ialah suatu lembaga yang terpercaya dalam 

menstimulasi, membimbing, mengasuh dan memberikan kegiatan pembelajaran 

yang akan menghasilkan kemampuan dan keterampilan pada anak dalam berbagai 

aspek perkembangan. 

Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 28 Pendidikan Anak Usia Dini 

memegang peranan yang sangat penting terhadap tumbuh kembang anak, melalui 

rangsangan pendidikan yang akan membantu pertumbuhan dan perkembangan 

jasmani dan rohani agar anak dapat memiliki kesiapan dalam memasuki 

pendidikan lebih lanjut. 

 

Pendidikan Anak Usia Dini dilaksanakan sesuai dengan karakteristik dan tingkat 

perkembangan anak sehingga proses pendidikan tidak terstruktur dan dilakukan 

secara menyenangkan dengan aktivitas bermain yang berlangsung dimana saja 

dan kapan saja, seperti interaksi yang terjadi dalam keluarga, dengan teman 
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sebaya dan dari hubungan dengan orang-orang yang memiliki hubungan 

kedekatan dengan anak. Pendidikan tidak terlepas dengan proses belajar, namun 

proses belajar yang bersifat bermakna, sehingga anak terlibat secara aktif dalam 

pengamatan. Salah satunya adalah pemahaman konsep bilangan yang dapat 

berkembang seiring waktu dan usia anak. Bilangan adalah suatu konsep 

matematika yang bersifat abstrak yang sangat penting untuk anak seagai landasan 

dasar penguasaan konsep matematika di jenjang pendidikan selanjutnya. Oleh 

karena itu penggunaan media pembelajaran sangat dianjurkan untuk 

mempertinggi kualitas pembelajaran. 

Media pembelajaran merupakan alat bantu yang dapat digunakan guru dalam 

kegiatan pembelajaran agar anak lebih mudah memahami konsep tertentu, media 

pembelajaran dirancang dan dibuat guru untuk memfasilitasi kebutuhan dan 

perkembangan anak. 

Berdasarkan pedoman standar PAUD pencapaian kemampuan berhitung 

permulaan diantaranya menyebut dan membilang 1 – 10, mengenal lambang 

bilangan, menghubungkan konsep bilangan dengan lambang bilangan, membuat 

urutan bilangan dengan benda-benda, membedakan dan membuat kumpulan 

benda yang sama jumlahnya, yang tidak sama, lebih sedikit dan lebih banyak, 

menyebutkan hasil penambahan dan pengurangan dengan benda-benda. 

Kenyataan menunjukkan bahwa pembelajaran di tingkat PAUD Maharani 

Kelurahan Sidodadi Kecamatan Kedaton seringkali kurang menarik bagi anak. 

Ada beberapa hal yang menyebabkan demikian, diantaranya adalah bahasa tubuh 

guru yang masih kaku, penyajian yang kurang menarik, dan alat permainan yang 
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sangat minim. Sehingga dalam kegiatna pembelajaran guru dan anak didik kurang 

begitu semangat, anak cenderung bosan dengan tugas yang diberikan dan akhirnya 

menyepelekan pelajaran, akibatnya proses belajar terhambat dan kurang 

maksimal. Karena minimnya alat permainan di PAUD Maharani Kelurahan 

Sidodadi Kecamatan Kedaton kegiatan berhitung hanya menggunakan media 

papan tulis dan pohon hitung saja. Hal ini sangat mempengaruhi tingkat belajar, 

semangat dan kemampuan anak dalam pembelajaran berhitung. Ini dibuktikan 

dengan hasil pekerjaan anak pada tiap tengah semester. Dari 14 anak hanya 4 

orang anak yang sudah mengenal lambang bilangan, selebihnya 10 orang anak  

yang belum bisa mengenal lambang bilangan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada 

tabel berikut : 

No Katagori Jumlah anak 

1 BSB 2 

2 BSH 2 

3 MB 3 

4 BB 7 

Jumlah 14 

 

Berdasarkan tabel diatas maka perlu adanya upaya perbaikan dalam pembelajaran 

yang dapat membantu meningkatkan kemampuan mengenal lambang bilangan 

yaitu dengan alat permainan edukatif sehingga anak merasa senang dan tanpa 

disadari mereka telah belajar sesuatu. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka  perlu adanya upaya yang dilakukan 

untuk meningkatkan kemampuan mengenal lambang bilangan. Salah satu upaya 

yang dianggap bisa meningkatkan mengenal lambang bilangan yaitu dengan alat 
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permainan edukatif. Alat permainan edukatif merupakan sarana yang dianggap 

tepat, karena dengan permainan tanpa disadari anak telah belajar.  

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah-masalah yang dapat 

diidentifikasi sebagai berikut : 

1. Kegiatan pembelajaran yang bersifat monoton 

2. Pembelajaran berhitung permulaan masih bersifat akademik 

3. Alat permainan edukatif yang digunakan untuk belajar tidak bervariasi 

4. Kemampuan mengenal lambang bilangan masih belum berkembang 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan gambaran masalah yang telah diuraikan pada latar belakang dan 

identifikasi masalah maka peneliti merumuskan masalah penelitian adalah masih 

banyaknya anak yang belum mengenal lambang bilangan. 

Dengan memperhatikan identifikasi masalah dan pembatasan masalah ,maka 

permasalahan penelitian adalah sebagai berikut  : Apakah dengan alat permainan 

edukatif dapat meningkatkan perkembangan kemampuan mengenal lambang 

bilangan di PAUD Maharani Kecamatan Kedaton. 

Atas dasar tersebut penulis mengambil judul “Upaya Meningkatkan 

perkembangan Kemampuan Mengenal Lambang Bilangan melalui Alat 

Permainan Edukatif di PAUD Maharani Kecamatan Kedaton. 
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D. Tujuan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk meningkatkan perkembangan 

kemampuan mengenal lambang bilangan melalui alat permainan edukatif di 

PAUD Maharani Kecamatan Kedaton Bandar Lampung. 

E. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat dan 

menambah wawasan ilmu pengetahuan pada pendidikan anak usia dini yang 

berkaitan dengan aktivitas belajar menggunakan alat permainan edukatif terhadap 

kemampuan mengenal lambang bilangan pada anak usia dini. Dengan penelitian 

ini juga diharapkan akan membawa beberapa manfaat yang baik bagi beberapa 

pihak diantaranya : 

1. Bagi guru 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi, dalam 

mengembangkan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran pada Pendidikan 

Anak Usian Dini. 

2. Bagi sekolah 

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kreativitas dalam menciptakan 

alat permainan edukatif sebagai sarana yang mendukung kegiatan 

pembelajaran bagi Anak Usia Dini. 

3. Bagi peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan bertambahnya wawasan dan 

pengetahuan serta dapat mengaplikasikannya dalam pendidikan Anak Usia 

Dini sesuai dengan ilmu yang didapat selama perkuliahan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Teori-Teori Belajar 

Penguasaan teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran sangatlah penting bagi 

guru dalam upaya mewujudkan pembelajaran yang efektif,efisien dan optimal. 

Dengan menguasai teori maka seorang guru dapat dengan tepat mengambil 

langkah pembelajaran yang akan diberikan pada peserta didik. Berikut adalah 

beberapa teori-teori belajar yaitu teori belajar Behavioristik, teori belajar 

Kognitivistik, teori belajar Humanistik, dan teori Konstruktivistik. 

Diantara teori tersebut teori yang dipakai dalam perkembangan kognitif  anak usia 

dini adalah salah satunya teori Kognitivistik. 

Teori Kognitivistik 

Teori ini lebih menekankan proses belajar daripada hasil belajar. Bagi penganut 

aliran kognitivistik belajar bukanlah sekedar melibatkan hubungan antara stimulus 

dan respon. Lebih dari itu belajar adalah melibatkan proses berfikir yang sangat 

kompleks. Menurut teori kognitivistik, ilmu pengetahuan dibangun dalam diri 

seseorang melalui proses interaksi yang berkesinambungan dengan lingkungan. 

Proses ini tidak berjalan terpatah-patah, terpisah-pisah tetapi melalui proses yang 

mengalir, bersambung-sambung,menyeluruh. Ibaratkan seseorang memainkan 



7 

 

 

musik, tidak hanya memahami not-not balok pada partitur pada informasi yang 

saling lepas dan bediri sendiri, tetapi sebagai suatu kesatuan yang secara utuh 

masuk kedalam pikiran dan perasaannya. 

Para psikolog kognitif berkeyakinan bahwa pengetahuan yang dimiliki 

sebelumnya sangat menentukan keberhasilan mempelajari informasi/ pengetahuan 

yang baru. Berikut ini salah satu ilmuan teori ini adalah Jean piaget. 

Jean piaget (Dirman,Cicih suarsih, 2014 : 21) mengatakan bahwa proses belajar 

sebenarnya terdiri dari tiga tahapan, yaitu asimilasi, akomodasi dan equlibrasi( 

penyeimbangan)  

1. Asimilasi 

Proses asimilasi berupa proses aktif dalam menggunakan skema untuk 

merespon lingkungan. Proses asimilasi adalah proses penyatuan informasi 

baru ke struktur kognitif yang sudah ada dalam benak anak. 

2. Akomodasi  

Akomodasi merupakan penyesuaian aplikasi skema yang cocok dengan lingkungan 

yang direspon, atau penyesuaian struktur kognitif kedalam situasi yang baru. 

3. Equilibrasi 

Equilibrasi adalah keseimbangan atara skema yang digunakan dengan 

lingkungan yang direspon sebagai hasil ketepatan akomodasi, atau 

penyesuaian antara asimilasi dan akomodasinya. 

Sebagai contoh seorang peserta didik yang sudah mengetahui prinsip-prinsip 

penjumlahan , jika gurunya memperkenalkan prinsip perkalian, maka terjadilah 

proses pengintegrasian antara prinsip penjumlahan ( yang sudah ada dibenak 
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peserta didik ) dengan prinsip perkalian ( sebagai informasi yang baru ) inilah 

yang dimaksud dengan proses asimilasi. Jika peserta didik diberi soal perkalian, 

maka situasi ini lah yang disebut proses akomodasi. Agar peserta didik terus 

berkembang dan menambah ilmunya, tetapi sekaligus menjaga stabilitas mental 

dirinya, diperlukan penyeimbangan. Proses inilah yang disebut equlibrasi, 

penyeimbangan antara dunia luar dan dunia dalam. 

B. Pengertian Kognitif  Pada Anak Usia Dini 

Kognitif adalah suatu proses kemampuan individu untuk menghubungkan, 

menilai dan mempertimbangkan suatu kejadian atau peristiwa, proses kognitif ini 

berhubungan dengan tingkat kecerdasan (intelegensi) yang menandai seseorang 

dengan berbagai minat terutama kepada ide-ide dan belajar. 

Susanto (2011) mengemukakan bahwa kemampuan inteligensi sebagai 

kemampuan untuk memecahkan masalah  atau untuk menciptakan karya yang 

dihargai dalam suatu kebudayaan atau lebih, lebih lanjut susanto mengajukan 

konsep pluralistis dari intelegensi dan membedakannya kepada delapan jenis 

intelegensi dalam kehidupan sehari- hari, intelegensi itu tidak berfungsi dalam 

bentuk murni , tetapi setiap individu memiliki campuran  yang unik dari sejumlah 

intelegensi yaitu intelegensi linguistik, logis, spasial, musik, kinestetika, intra 

pribadi dan antar pribadi, dan naturalistis.  

 

Dengan demikian, melalui perkembangan kognitif fungsi fikir dapat digunakan 

dengan cepat dan tepat untuk mengatasi situasi guna memecahkan masalah.  

1. Karakteristik Perkembangan Kognitif 

Tingkat pencapaian perkembangan anak usia 4-5 tahun memiliki beberapa 

karakteristik perkembangan kognitif yaitu : 

1. Dapat memahami konsep makna yang berlawanan seperti kosong- penuh, 

ringan-berat suatu benda . 
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2. Dapat memadankan bentuk geometri (lingkaran, persegi, dan segitiga) dengan 

objek yang nyata atau melalui visualisasi gambar. 

3. Dapat menumpuk balok atau gelang-gelang sesuai ukurannya secara 

berurutan. 

4. Dapat mengelompokan benda yang memiliki persamaan warna, bentuk dan 

ukuran. 

5. Dapat menyebutkan pasangan benda, mampu memahami sebab akibat. 

6. Dapat merangkai kegiatan sehari-hari dan menunjukkan setiap kegiatan yang 

dilakukan. 

7. Menceritakan kembali 3 gagasan utama dari suatu cerita. 

8. Mengenali dan membaca tulisan melalui gambar yang sering dilihat dirumah 

atau di sekolah. 

9. Mengenali dan menyebutkan angka  1-10 (Mudjito, 2007) 

2. Klasifikasi Pengembangan Kognitif 

Klasifikasi pengembangan kognitif dimaksudkan untuk mempermudah guru dan 

untuk menstimulasi kemampuan kognitif anak, sehingga akan tercapai secara optimal 

potensi pada masing-masing anak, lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Pengembangan Auditory 

Perkembangan auditory yang berhubungan dengan bunyi atau indera 

pendengaran anak. 

2. Pengembangan visual 

Pengembangan visual berhubungan dengan penglihatan, pengamatan, 

perhatian, tanggapan dan persepsi anak terhadap lingkungan sekitar. 
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3. Pengembangan taktil 

Pengembangan taktil berhubungan dengan indera peraba 

4. Pengembangan kinestetik 

Pengembangan kinestetik berhubungan dengan kelancaran gerak tangan/ 

keterampilan tangan atau motorik halus yang mempengaruhi perkembangan 

kognitif. 

5. Pengembangan aritmatika  

Pengembangan aritmatika berhubungan dengan kemampuan berhitung atau 

konsep berhitung permulaan. 

6. Penegembangan geometri 

Pengembangan geometri berhubungan dengan pengembangan konsep bentuk 

dan ukuran. 

7. Pengembangan sains permulaan 

Pengembangan sains permulaan berhubungan dengan berbagai percobaan atau 

demonstrasi (Mudjito, 2007). 

C. Metode Pembelajaran Anak Usia Dini 

PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir 

sampai usia enam tahun. Hal itu dilakukan melalui pemberian rangsangan 

pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani 

agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut di SD. 

Anak usia dini dikenal dengan sebagai manusia yang uni kadang-kadang melebihi 

dari orang dewasa sulit diterka, diduga, baik dilihat dari bicara, tingkah laku 

maupun pikirannya. Oleh karena itu sebagai seorang pendidik harus paham 
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tentang karakteristik anak usia dini prasekolah/kelompok bermain. Jadi 

permasalahannya adalah bagaimana cara/metode mengenalkan bidang ilmu yang 

disesuaikan dengan karakteristik anak, khususnya tingkat pengetahuan anak (cara 

berfikir anak). 

Conny Semiawan (2002) menyatakan bahwa  belajar adalah membangun 

pengetahuan itu sendiri, setelah difahami, dicerna dan merupakan perbuatan diri 

seseorang.  

Piaget mengatakan bahwa proses belajar anak harus disesuaikan dengan  tahap 

perkembangan kognitif yang dikuasai anak. Piaget membagi tahapan 

perkembangan kognitif menjadi 4 (empat) tahap yaitu : (1) tahap sensori motorik 

usia 0-2 tahun, (2) tahap pra operasional usia 2-7 tahun, (3) tahap operasional 

kongkrit usia 7-11 tahun, dan (4) tahap operasional formal usia 11-18 tahun. 

Pada tahap pra operasional anak dapat memanipulasi sejumlah simbol dan mampu 

memahami segala sesuatu dalam satu arah. Anak belum dapat membalikkan arah, 

urutan dari kanan ke kiri atau dari yang paling bawah ke atas atau sebaliknya. 

Contoh anak bisa menyebut bilangan dari 1 sampai 10, tapi anak belum dapat 

menyebut angka dari 10 ke 1. Jadi tingkat pemahaman anak terhadap sesuatu 

permasalahan bersifat tetap meskipun hal itu wujudnya sama tapi polanya 

berubah, anak belum mampu menguasainya. 

Anak Usia Dini dan Cara Belajarnya 

Setiap anak telah Tuhan ciptakan dengan beragam potensi yang berbeda-beda. 

Mereka adalah makhluk yang unik, yang satu sama lain tidak bisa disamaratakan 
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ataupun dibanding-bandingkan. Setiap anak memiliki keunggulannya masing-

masing yang perlu terus dikembangkan sehingga menjadi actual potency. 

Tanggungjawab orang tua dan guru adalah mengasuh dan mengarahkan mereka 

ke arah yang positif. Namun tentu saja hal ini tidak dapat terwujud jika orang tua 

maupun guru tidak mengetahui tentang proses maupun tahapan perkembangan 

yang berlangsung pada diri anak. Perlu diingat pula bahwa berkembangnya 

potensi yang beragam pada diri manusia begitu juga anak, besar dipengaruhi oleh 

kemampuan fungsi otak yang berbeda dengan makhluk yang lain. Otak pada 

manusia ini di dalamnya terdapat syaraf-syaraf synaps yang terus bekerja 

sehingga mampu menyerap berbagai informasi yang ada di sekelilingnya. Selain 

itu pula, syaraf-syaraf synaps ini dapat terus berkembang dan mengolah berbagai 

hal sehingga berpengaruh terhadap perkembangan kehidupan manusia itu pula, 

seperti halnya dalam bidang keilmuan ataupun seni dan budaya yang pada 

akhirnya kemudian menjadi pembeda dari kehidupan makhluk yang lainnya. 

Saat mempelajari perkembangan anak, orang tua dan guru akan mengetahui 

bahwa anak adalah makhluk yang lemah, anak-anak membutuhkan bantuan dari 

orang dewasa dalam mendapatkan stimulus, pembelajaran dan pendidikan dalam 

sebuah proses yang bersistem dan berkesinambungan. Namun mereka juga adalah 

individu yang memiliki pola perkembangan dan kebutuhan tertentu yang berbeda 

dengan orang dewasa, sehingga mereka tidak bisa diperlakukan selayaknya orang 

dewasa yang berbentuk mini. 

Disamping membutuhkan bantuan dari orang dewasa, anak-anak juga 

membutuhkan orang-orang di sekitarnya termasuk dengan anak-anak yang 
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seusianya. Tentunya mereka pun bisa belajar dalam beberapa hal dari 

lingkungannya. Termasuk di dalamnya adalah berbagai hal yang didapatnya 

melalui berbagai media maupun alat permainan yang sudah serba canggih. 

Mereka perlu untuk bersosialisasi, berinteraksi, dan berkomunikasi dengan orang 

lain, karena anak adalah makhluk sosial. Meskipun di usia kanak-kanak ini juga 

dipengaruhi oleh cara berfikir dan bersosialisasinya yang masih dalam tahap ego 

sentris dimana semua hal selalu dilihat dari sudut pandangnya saja. 

Perkembangan juga dipengaruhi oleh faktor kematangan dan belajar. Apabila 

anak sudah menunjukkan maka peka (kematangan) untuk berhitung maka orang 

tua dan guru di PAUD harus tanggap untuk segera memberikan layanan dan 

bimbingan sehingga kebutuhan anak dapat dipenuhi dan tersalurkan dengan 

sebaik-baiknya menuju perkembangan kemampuan berhitung yang optimal. Rasa 

ingin tahunya yang tinggi akan tersalurkan bila mendapat stimulasi yang sesuai 

dengan tugas perkembangannya. Anak-anak akan lebih berhasil mempelajari 

sesuatu apabila yang ia pelajarai sesuai dengan minat, kebutuhan dan 

kemampuannya. 

Setiap kegiatan pembelajaran membutuhan prinsip-prinsip belajar yang harus 

diketahui pendidik dalam mengembangkan pembelajaran yang sesuai untuk anak, 

sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai sebagaimana mestinya. 

Menurut Sujiono (2007 : 59), Prinsip-prinsip pembelajaran anak usia dini 

diantaranya : “(1) Anak sebagai pembelajar aktif, (2) Anak belajar melalui sensori 

dan panca indera, (3) Anak membangun pengetahuannya sendiri, (4) Anak 

berfikir melalui benda konkret, (5) Anak belajar dari lingkungan”. 



14 

 

 

Sedangkan menurut Risaldy (2014 : 21), Proses pembelajaran yang akan 

dilakukan harus memenuhi prinsip pembelajaran yaitu “(1) Berangkat dari yang 

dimiliki anak, (2) Belajar harus menantang pemahaman anak, (3) Belajar 

dilakukan sambil bermain, (4) Menggunakan alam sebagai sarana pembelajaran, 

(5) Belajar dilakukan melalui sensorinya, (6) Belajar membekali keterampilan 

hidup, (7) Belajar sambil melakukan”. 

Berdasarkan pemaparan singkat di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

untuk anak usia dini perlu memperhatikan beberapa hal yaitu pembelajaran 

hendaknya menyenangkan, dapat memberi kesan positif dan bermakna bagi anak, 

dalam hal ini guru hendaknya memvariasikan kegiatan dan proses pembelajaran 

sehingga tidak menjenuhkan dan bersifat monoton bagi anak. Proses pembelajaran 

perlu memperhatikan kebutuhan dan tingkat kematangan anak secara bertahap, 

sehingga berkesesuaian dengan perkembangan masing-masing anak karena anak 

akan lebih menikmati kegiatan pembelajaran yang dilakukan dengan 

menggunakan benda-benda kongkrit atau lingkungan yang berkesusuaian dengan 

keseharian mereka. Memberi kesempatan yang luas pada anak untuk aktif, 

eksploratif, dan menemukan jawaban atas masalah yang dihadapi secara mandiri 

dan kelompok akan menciptakan pembelajaran yang efektif dan optimal, 

pembelajaran juga hendaknya mengarah pada semua ranah kemampuan, yakni 

kognitif, afektif dan psikomotorik secara komprehensif dan berkelanjutan.  
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D. Media Pembelajaran 

1. Pengertian Media Pembelajaran 

Media berasal dari bahasa latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium 

yang secara harfiah memiliki arti antara, perantara, atau pengantar. Media adalah 

perantara atau pengantar pesan dari pengirim pesan kepada penerima pesan. 

Terkait dengan pembelajaran, media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan 

untuk menyampaikan pesan dari pengirim pesan kepada penerima pesan sehingga 

dapat merangsang pikiran, perasaan, dan perhatian anak didik untuk tercapainya 

tujuan pendidikan. Menurut Sadiman dalam Kustadi (2011 : 7) media merupakan 

suatu alat yang dijadikan sebagai sarana perantara untuk menyampaikan sebuah 

pesan, supaya pesan yang diinginkan dapat tersampaikan. 

Pendapat di atas dapat disimpulkan media merupakan alat bantu yang digunakan 

untuk mempermudah dalam menyampaikan pesan atau materi. Media yang 

digunakan sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran disebut media 

pembelajaran. 

2. Manfaat Media Pembelajaran 

Dapat dikatakan bahwa salah satu fungsi utama media pembelajaran adalah 

sebagai alat bantu mengajar. Menurut Hamalik (2003) pemakaian media dalam 

proses pembelajaran dapat meningkatkan keinginan dan minat yang baru, 

membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan juga berpengaruh 

pada psikologis siswa. 



16 

 

 

Dari berbagai pendapat tentang pengertian media, maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa pengertian media dalam pembelajaran adalah segala bentuk alat 

komunikatif yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan/informasi dari 

sumber kepada anak didik yang bertujuan agar dapat merangsang pikiran, 

perasaan, minat dan perhatian anak didik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. 

Media memiliki peran dalam proses belajar-mengajar, yaitu : 

1) Memperjelas penyajian pesan dan mengurangi verbalitas 

2) Memperdalam pemahaman anak didik terhadap materi pelajaran 

3) Memperagakan pengertian yang abstrak kepada pengertian yang konkrit dan 

jelas 

4) Mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan daya indera manusia 

5) Penggunaan media pembelajaran yang tepat akan mengurangi sikap pasif anak 

didik. 

6) Media mampu memberikan variasi dalam belajar mengajar 

E. Alat Permainan Edukatif 

Alat permainan edukatif adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai 

sarana atau peralatan untuk bermain yang mengandung nilai pendidikan(edukatif) 

dan dapat mengembangkan seluruh kemampuan anak (Direktorat Pendidikan 

Anak Usia Dini, Depdiknas, 2003:4). 

Alat permainan edukatif merupakan alat permainan yang dirancang secara khusus 

untuk kepentingan pendidikan dan mempunyai beberapa ciri, yaitu : 

1. Dapat digunakan berbagai cara, maksudnya dapat dimainkan dengan 

berbagaimacam tujuan, manfaat dan menjadi berbagai macam bentuk. 
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2. Ditujukan terutama untuk anak-anak usia prasekolah dan berfungsi 

mengembangkan berbagai aspek perkembangan kecerdasan serta motorik anak. 

3. Segi keamanan sangat diperhatikan baik dari bentuk maupun penggunaan cat 

yang aman. 

4. Membuat anak terlibat secara aktif. 

5. Sifatnya konstruktif. 

Persyaratan alat permainan edukatif :    

1. Mengandung nilai pendidikan. 

2. Aman, tidak berbahaya bagi anak baik dari bentuk maupun penggunaan cat. 

3. Menarik dilihat dari warna dan bentuknya. 

4. Sesuai dengan minat dan tahapan perkembangan anak. 

5. Sederhana, murah dan mudah diperoleh. 

6. Awet, tidak mudah rusak dan mudah pemeliharaannya. 

7. Ukuran dan bentuk disesuaikan dengan usia anak. 

8. Berfungsi untuk menstimulasi perkembangan anak. 

Setiap alat permainan edukatif dapat difungsikan secara multi guna. Sekalipun 

masing-masing alat memiliki kekhususan, dalam artian mengembangkan aspek 

perkembangan tertentu pada anak, tidak jarang satu alat dapat meningkatkan lebih 

dari satu aspek perkembangan. 

Sebagai alat, permainan edukatif dikenal sebagai alat manipulatif. Manipulatif 

berarti menggunakan secara terampil, dapat dilakukan menurut kehendak dan 

pemikiran serta imajinasi anak. Belajar mengelolanya dengan baik akan memberi 

kepuasan dan manfaat bagi anak, ia juga merasa dapat menguasai (mastering) 
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permainannya dan itu berarti anak benar-benar memahami konsep-konsep yang 

terkandung didalam alat permainan edukatif itu. 

Kesemuanya terjadi tanpa paksaan, berarti apa yang dilakukan anak didasarkan 

atas motifasi yang muncul dalam dirinya. 

Alat permaianan edukatif selalu dirancang dengan pemikiran yang dalam, karna 

melalui bermain alat tersebut, anak mampu mengembangkan penalarannya. 

Biasanya ukuran, bentuk dan warnanya dibuat dengan rancangan tertentu, 

sehingga bila anak salah mengerjakan diapulalah yang segera menyadari dan 

membetulkannya. Bila alat tersebut menimbulkan frustasi atau kemarahan yang 

tidak terkendalikan maka jelas alat tersebut terlalu sulit bagi anak, sebaiknya pula 

alat itu disimpan dan menunggu saat yang tepat bagi anak tersebut untuk 

digunakan pada kesempatan lain. 

F. Permainan Menggunakan Alat Permainan Edukatif 

Alat permainan edukatif yang dapat dibuat sendiri menggunakan bahan bekas, 

berikut beberapa alat dan permainan yang dapat digunakan dalam pengenalan 

lambang bilangan.  

1. Bermain Kartu Angka  

Mengenalkan angka pada anak dapat dilakukan dengan mudah dan murah, dengan 

cara permainan sederhana tapi menyenangkan. Salah satunya dengan 

menggunakan kartu angka yang dapat dibuat dengan mudah memanfaatkan bahan 

bekas yang tersedia dirumah kita. 
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Berikut ini cara membuat kartu angka sederhana dengan mudah serta 

permainannnya : 

Bahan dan alat yang diperlukan : 

1) Kardus bekas 

2) Pensil warna/ spidol 

3) Gunting 

Cara membuatnya : 

1) Kardus bekas di buat lembaran dan bersihkan.  

2) Buatlah ukuran 4 cm x 6 cm dan di potong sebanyak 40 lembar  

3) Buat angka 1 sampai 10 dan bulatan satu sampai sepuluh 

4) Buatlah setiap seri (1-10) sebanyak 4 set. 

Cara penggunaan : 

1) Anak-anak dibagi dalam dua kelompok yang berjumlah enam orang dalam 

setiap kelompoknya. 

2) Guru mengacak kartu lalu anak diminta mengambil masing-masing tiga buah 

kartu. 

3) Lalu guru kembali mengacak kartu dan mengambil satu buah kartu dan 

menunjukkannya pada anak, dan anak yang memiliki kartu sama diminta 

menyebutkan kartunya serta menghitung titik diatas kartu. 

4) Kartu pada anak yang lebih dulu habis menjadi pemenang nya. 

5) Terus dilanjutkan hingga kartu pada guru habis 
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2. Bermain Telur Pecah 

Cara membuatnya hampir sama dengan yang pertama, hanya saja untuk 

keterangan di potongan kartu nya berbeda. Untuk model telur pecah ini, potongan 

pertama diberi gambar sejumlah benda, sedangkan potongan yang lainnya diberi 

keterangan angka yang menyatakan sesuai jumlah bendanya.  

Cara bermainnya adalah dengan meminta anak untuk mencari gambar yang sesuai 

jumlahnya dengan angka, lalu memasangkannya sesuai dengan jumlah gambar 

dan bentuk retakan pada telur atau seperti bermain pada puzzel. 

3. Bermain Kereta Angka 

Permainan kereta angka merupakan permainan yang dapat melatih motorik kasar 

dan juga imajinasi serta menambah pengetahuan siswa akan lambang bilangan. 

Bahan yang diperlukan : 

1) Kertas karton  

2) Gunting 

3) Pensil 

4) Lem fox 

5) Kartu angka 

Cara penggunaan : 

Guru mengajak anak-anak untuk membuat kereta api dari kartu angka yang 

bertuliskan  angka 1-10, dan menghitung jumlah kartu angka, guru mengajak anak 

menghitung angka 1-10 anak-anak menyusun kartu sejajar seperti kereta api bagi 
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anak-anak yang bisa membuat kereta api dengan mengurutkan artu angka 1-10 

guru memberikan  reward. 

Guru menyusun kursi lalu diberi kartu angka diatas kursi. Guru membagi tugas 

kepada anak ada yang berperan menjadi pembagi tiket kereta yang berupa kartu 

angka ,dan penjaga gerbong, anak-anak yang akan naik kereta api mendapat tiket 

berupa kartu angka, lalu anak diminta mencari tempat duduk sesuai dengan kartu 

angka yang dipegang oleh anak. Setelah menemukan kursi yang sesuai dengan 

kartu yang dimiliki, anak diminta menyebutkan dengan suara keras  angka yang 

tertera dikursi. Setelah duduk anak diajak berdiskusi tentang kereta api dan 

menyanyikan lagu kereta api sambil berpegangan membentuk rangkaian kereta 

api sambil berkeliling. 

G. Penelitian Terdahulu Yang Relefan 

Penelitian yang relevan dengan penelitian pengembangan ini adalah penelitian 

yang dilakukan oleh : 

1. Nurhayati (2013) yang berjudul “Meningkatkan Kemampuan Mengenal 

Lambang Bilangan Melalui Alat Permainan Edukatif Pada Anak Taman 

Kanak-Kanak”.  S1 Thesis, Universitas Pendidikan Indonesia. 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya hambatan kemampuan mengenal 

lambang bilangan yang dialami sebagian anak ketika proses pembelajaran 

berlangsung di TK Aisyiyah Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang. Hal 

ini ditunjukkan dengan kemampuan anak yang belum dapat mengenal lambang 

bilangan. Kegiatan pembelajaran yang diberikan pada anak masih menekankan 
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pengajaran yang berpusat pada guru, hal tersebut diakibatkan oleh kurang 

optimalnya guru dalam memilih metode dan media pembelajaran Guru lebih 

dominan menerapkan metode konvensional, memberikan materi calistung sebagai 

solusi karena tidak adanya kegiatan menarik lainnya. Rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah, (1) Bagaimana kondisi objektif pengenalan lambang 

bilangan anak TK sebelum menggunakan alat permainan edukstif di TK Aisyiyah 

Tahun Pelajaran 2012-2013?, (2) Bagaimana implementasi alat permainan 

edukatif untuk meningkatkan pengenalan lambang bilangan melalui alat 

permainan edukatif pada anak TK Aisyiyah Tahun Pelajaran 2012-2013?, (3) 

Bagaimana pemahaman anak TK dalam mengenal lambang bilangan setelah 

menggunakan alat permainan edukatif di TK Aisyiyah Tahun Pelajaran 2012-

2013?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK), terdiri dari dua siklus, setiap siklus tiga kali tindakan. Deskripsi 

hasil penelitian kemampuan mengenal lambang bilangan anak sebelum diberi 

tindakan pada kategori perlu stimulus (PS) yaitu 23,33%. Anak yang masih 

memerlukan bantuan pada saat melakuan kegiatan untuk mengenal lambang 

bilangan atau pada kategori dalam proses (DP) yaitu 35,00%. Selebihnya 

kemampuan anak berada pada kategori berkembang baik (BB) atau anak telah 

mampu melakukannya sesuai dengan indikator yaitu sebesar 41,67%. Setelah 

siklus I kemampuan anak anak yang sudah berkembang dengan baik 70%, anak 

yang masih dalam proses 18,33% dan yang masih memerlukan stimulus atau 

bantuan dari guru 11,67%. Setelah siklus II anak yang sudah berkembang dengan 

baik 88,33%, anak yang masih dalam proses 11,67% dan yang masih memerlukan 

stimulus atau bantuan dari guru 0%. Berdasarkan perkembangan hasil tersebut, 
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penerapan alat permainan edukatif dapat meningkatkan kemampuan mengenal 

lambang bilangan. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya berusaha untuk mencari 

alternatif dalam mengatasi permasalahan yang ada dengan pendekaan, metode, 

teknik, media dan strategi yang lain agar dapat memberikan temuan baru 

khususnya dalam meningkatkan kemampuan mengenal lambang bilangan anak 

yang lebih optimal.  

2. Purwanti (2012) yang berjudul “Peningkatan Kemampuan Mengenal 

Lambang Bilangan Anak Usia 4-5 Tahun Melalui Permainan Kartu Angka 

dan Kartu Bergambar di RA Babussalam Prembulan Galur Kulon Progo. S1 

Thesis, Universitas Negeri Yogyakarta. 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mengenal lambang 

bilangan anak usia 4-5 tahun melalui permainan kartu angka dan kartu bergambar 

di RA Babussalam, Prembulan, Galur, Kulon Progo. Penelitian ini merupakan 

Penelitian Tindakan Kelas Kolaboratif yang dilakukan dalam dua siklus dengan 

setiap siklus terdiri dari 4 kali tindakan. Subyek penelitian ini adalah siswa-siswi 

Kelompok A Raudatul Atfal Babussalam sebanyak 20 anak. Data dikumpulkan 

melalui teknik observasi dan dokumentasi foto untuk mengetahui proses dan hasil 

kegiatan belajar mengajar yang dilakukan. Analisis data yang digunakan adalah 

deskriptif kuantitatif dan diskriptif kualitatif, yaitu peneliti mendeskripsikan data 

yang diperoleh dari hasil observasi dan dokumentasi Hasil penelitian 

menunjukkan adanya perubahan yang signifikan, yaitu peningkatan kemampuan 

mengenal lambang bilangan. Dari hasil penelitian membuktikan bahwa melalui 

permainan kartu angka dan kartu bergambar memiliki pengaruh besar dalam 
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pembelajaran mengenal lambang bilangan, karena dengan permainan kartu angka 

dan kartu bergambar kemampuan mengenal lambang bilangan pada anak 

meningkat. Kata kunci: kemampuan mengenal lambang bilangan, permainan kartu 

angka dan kartu bergambar. 

H. Kerangka Pikir Penelitian 

Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu yang relevan maka dapat 

disusun kerangka pikir penelitian sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian 

Perkembangan 

kemampuan mengenal 

lambang bilangan 

masih rendah 

 

Siklus I menerapkan 

Alat Permainan 

Edukatif 

menggunakan 

permainan kartu angka 

 

Siklus III  

menerapkan Alat 

Permainan 

Edukatif 

menggunakan 

permaiana kereta  

angka 

 

Siklus II 

Menerapkan Alat 

Permainan Edukatif 

menggunakan 

permainan telur pecah 

 perkembangan 

kemampuan 

mengenal lambang 

bilangan 

meningkat 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) untuk memperbaiki 

kekurangan dalam proses belajar mengajar. Dengan memberikan tindakan 

menggunakan  tiga siklus. Masing-masing siklus dilakukan dalam dua kali 

pertemuan, dimaksudkan untuk mengetahui peningkatan kemampuan siswa dalam 

mengenal lambang bilangan. Hasil penelitian tindakan kelas ini dibandingkan 

dengan kemampuan siswa pada hasil pembelajaran konvensional. 

Selanjutnya data awal dibandingkan dengan hasil siklus satu dan kemudian 

dievaluasi untuk melanjutkan pada siklus dua selanjutnya dievaluasi serta refleksi 

untuk melangkah pada siklus ketiga hingga mendapat hasil maksimal. 

B. Setting Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di PAUD Maharani Kelurahan Sidodadi Kecamatan 

Kedaton Kota Bandar Lampung. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan pada Semester Genap Tahun Ajaran 

2015/2016. 
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3. Subjek Penelitian 

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah peserta didik kelompok A 

PAUD Maharani Kecamatan Kedaton yang berjumlah 14 orang anak terdiri 

dari 4 (empat) anak laki-laki dan 10 (sepuluh) anak perempuan. 

 

DAFTAR PESERTA DIDIK 

TAHUN 2015/2016 

 

Nomor Kelompok Laki-laki Perempuan Jumlah 

1 A 4 10 14 

2 B 5 5 10 

Jumlah 9 15 24 

 

 

4. Definisi Konseptual dan Operasional   

a. Definisi Konseptual 

Definisi konseptual : Menurut Delphie Bandi (2009:4) pengertian konsep 

bilangan mengacu pada penanaman dasar, peserta didik mengembangkan 

sustu konsep ketika mereka mampu mengklasifikasikan / 

mengelompokkan benda-benda dan mampu mengasosiasikan suatu nama 

dengan kelompok benda tertentu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

konsep bilangan merupakan pondasi matematika. . 

b. Definisi Operasional 

Definisi operasional : Bilangan adalah suatu konsep matematika yang 

digunakan untuk pencacahan dan pengukuran.  

Menurut sudaryanti (2006: 1 ) bilangan adalah suatu objek matematika 

yang sifatnya abstrak dan termasuk kedalam unsur yang tidak 
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didefinisikan. Bilangan dengan angka menyatakan dua konsep yang 

berbeda, bilangan berkenaan dengan nilai sedangkan angka bukan nilai. 

Angka hanya merupakan suatu notasi tertulis dari sebuah bilangan. perlu 

adanya pembeda antara tanda bilangan dengan operasi pada bilangan, 

karena tanda bilangan menyangkut nilai bilangan itu,Bilangan merupakan 

gambaran banyaknya anggota suatu himpunan. Bilangan menyatakan 

suatu kuantitas, sedangkan lambang bilangan (angka) adalah notasi dari 

bilangan tersebut. Nilai yang diperoleh dari hasil observasi kemampuan 

mengenal lambang bilangan yang dilihat berdasarkan indikator yaitu :  

Ketepatan menyebutkan lambang bilangan, ketepatan menunjukkan 

lambang bilangan, ketepatan membedakan lambang bilangan,  ketepatan 

mengurutkan lambang bilangan dan ketepatan mencocokkan lambang 

bilangan. 

Sumber inilah yang dijadikan tolak ukur keberhasilan anak terhadap 

kemampuan mengenalan lambang bilangan dengan menggunakan kreteria 

penilaian yang berupa, Berkembang Sangant Baik (BSB), Berkembang Sesuai 

Harapan (BSH), Mulai Berkembang (MB)  dan Belum Berkembang (BB).  

5. Prosedur Penelitian 

Prosedur yang digunakan dalam penelitian ini adalah model yang tampaknya 

tidak terlalu sulit untuk dilaksanakan oleh seorang guru di kelas adalah 

penelitian tindakan kelas model siklus yang dikembangkan oleh Kemmis dan 

Mc. Taggart (Mohammad Asrori, 2008 : 68). 
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Dalam model Kemmis dan Mc. Taggart ini penelitian menggunakan dan 

mengembangkan siklus (cycle) ini mengandung empat komponen yaitu : 

a. Rencana (Planning) 

Pada komponen ini, guru sebagai peneliti merumuskan rencana 

tindakannya yang akan dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan 

proses pembelajaran, perilaku, sikap dan prestasi belajar siswa. 

b. Tindakan (Action) 

Pada komponen ini, guru melaksanakan tindakan, berdasarkan rencana 

tindakan yang telah direncanakan, sebagai upaya perbaikan dan 

peningkatan atau perubahan proses pembelajaran, perilaku, sikap dan 

prestasi belajar siswa yang diinginkan. 

c. Pengamatan (Observing) 

Pada komponen ini guru mengamati dampak atau hasil dari tindakan yang 

dilaksanakan atau dikenakan pada siswa. Apakah berdasarkan tindakan 

yang dilaksanakan itu memberikan pengaruh yang meyakinkan terhadap 

perbaikan dan peningkatan proses pembelajaran dan hasil belajar siswa 

atau tidak. 

d. Refleksi (Reflection) 

Pada komponen ini, guru mengkaji dan mempertimbangkan secara 

mendalam tentang hasil atau dampak dari tindakan yang dilaksanakan itu 

dengan mendasarkan pada berbagai kriteria yang telah dibuat. Berdasarkan 

hasil refleksi ini, guru dapat melakukan perbaikan terhadap rencana awal 

yang telah dibuatnya jika masih terdapat kekurangan sehingga belum 

memberikan dampak perbaikan dan peningkatan yang meyakinkan 
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Gambar 2. Alur Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

Sumber : Kemmis dan Mc. Taggart (Mohammad Asrori, 2008 : 68) 

Pelaksanaan  Perencanaan  

Siklus I 

Refleksi  

Pengamatan  

Refleksi  

Pelaksanaan  Perencanaan  

Siklus II 

Dilanjutkan 

pada siklus 

selanjutnya 

Pengamatan  
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6. Tahapan Penelitian 

Metode penelitian tindakan kelas ini dengan menekankan terhadap proses 

kegiatan pembelajaran Anak Usia Dini di PAUD Maharani Kecamatan 

Kedaton. Pemilihan metode ini untuk memperbaiki proses pembelajaran 

dengan tahapan sebagai berikut : 

a. Rencana (Planning) 

1) Membuat jadwal kegiatan 

2) Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian (RPPH) 

3) Membuat rencana pembelajaran 

4) Membuat instrumen penilaian observasi 

b. Pelaksanaan (Action) 

Tahap pelaksanaan / implementasi tindakan merupakan tahap pelaksanaan 

proses pembelajaran. Pada tahap tindakan, tim peneliti melakukan 

kegiatan pembelajaran seperti yang telah direncanakan. 

c. Pengamatan (Observasing) 

Observasi dilakukan oleh teman sejawat. Lembar pengamatan digunakan 

untuk mengamati dan mengukur aktivitas belajar siswa serta aktivitas 

peneliti pada saat proses pembelajaran berlangsung menggunakan 

instrumen penilaian. 

d. Refleksi (Reflection) 

Refleksi merupakan analisis hasil observasi dan hasil tes. Refleksi 

dilaksanakan segera setelah tahap implementasi/tindakan dan observasi 

selesai. Pada tahap ini peneliti dan teman sejawat mendiskusikan hasil 

yang meliputi kelebihan dan kekurangan pada pembelajaran. Hasil refleksi 
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ini akan digunakan sebagai perbaikan dalam pelaksanaan siklus 

berikutnya. 

7. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian, pengumpulan data merupakan bagian yang terpenting dalam 

suatu penelitian. Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam 

penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa metode yang antara lain : 

a. Metode observasi 

Cara ini digunakan untuk memperoleh data tentang proses pembelajaran, 

baik itu aktivitas anak maupun guru dengan menggunakan instrumen 

observasi. Pengamatan ini dilakukan pada saat proses pembelajaran 

berlangsung dan yang diamati adalah aktivitas dan perkembangan 

kemampuan mengenal lambang bilangan 

b. Metode dokumentasi 

Dekumentasi merupakan kelengkapan dari hasil penelitian ini. Hasil 

penelitian akan lebih kredibel/ dapat dipercaya kalau didukung oleh foto-

foto atau karya tulis yang ada. Maka dari itu dokumentasi sebagai 

penunjang dari penelitian mengenai hubungan penerapan alat permainan 

edukatif terhadap kemampuan mengenal lambang bilangan pada anak usia 

dini. 

8. Teknik Analisis Data 

Berapapun banyaknya data yang terkumpul semuanya itu harus diolah dan 

dianalisis.  Teknik analisis yang digunakan dalam Penelitian Tindakan Kelas 

ini adalah : 
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a. Data kuantitatif 

Data kuantitatif berupa hasil belajar kognitif, dianalisis dengan 

menggunakan teknik analisis kuantitatif menggunakan rumus interval 

  
     

 
 

 Keterangan   :  i =  Interval 

         NT =  Nilai tertinggi 

     NR =  Nilai terendah 

     K =  Katagori 

 

Dari keterangan diatas data kuantitatif perkembangan mengenal lambang 

bilangan dengan 4 (empat) indikator diperoleh skor tertinggi 16 dan 

terendah 4 dengan  sisajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut : 

Kategori Perkembangan Mengenal Lambang Bilangan 

No Skor Kategori f % 

1 13> BSB   

2 10 – 12 BSH   

3 7 – 9  MB   

4 4 – 6  BB   

 Jumlah  14 100,00 

 

b. Data Kualitatif  

Data kualitatif berupa data hasil belajar, hasil observasi anak dalam 

pembelajaran mengenal lambang bilangan melalui alat permainan 

edukatif. Data kualitatif dipaparkan dalam kalimat yang dipisahkan 

menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Analisis pengumpulan 

data yang akan dianalisis deskriptif kualitatif yaitu dengan 
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membandingkan data kualitatif dari kondisi awal, yaitu dari siklus pertama 

sampai siklus selanjutnya kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. 

9. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang peneliti buat berupa indikator- indikator yang 

diturunkan berdasarkan observasi penelitian. Adapun kisi-kisi instrumennya 

sebagai berikut : 

Kisi-Kisi Instrumen Pengenalan Lambang Bilangan 

TPP Indikator Proses Produk 

Pengenalan 

Lambang bilangan 

Ketepatan menyebutkan 

lambang bilangan 

    

Ketepatan menunjukkan 

lambang bilangan 

    

Ketepatan mengurutkan 

lambang bilangan 

    

Ketepatan mencocokkan 

lambang bilangan 

    

 

Berdasarkan kisi-kisi instrumen maka peneliti telah membuat lembar 

observasi yang akan digunakan dalam proses penelitian yang berupa lembar 

observasi pengenalan lambang bilangan (lampiran). 

10. Indikator Keberhasilan 

Penelitian Tindakan Kelas ini dapat dikatakan berhasil apabila minimal 75% 

anak sudah mengenal angka dalam semua aspek yang meliputi : 

a. Menyebutkan lambang bilangan dengan benar 

b. Menunjukkan lambang bilangan dengan benar 

c. Mengurutkan setiap angka dengan benar 

d. Mencocokkan lambang bilangan dengan benda yang dilihat 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Profil Pendidikan Anak Usia Dini Maharani Kecamatan Kedaton Kota 

Bandar Lampung 

 

 

1. Sejarah Berdirinya 

Sejarah singkat berdirinya Pendidikan Anak Usia Dini Maharani. Pendidikan 

Anak Usia Dini Maharani Kecamatan Kedaton Bandar Lampung beralamat di 

jalan Kancil nomor 49 Kelurahan Sidodadi Kecamatan kedaton Bandar Lampung, 

dan yang pertama kali sekolah di Pendidikan Anak Usia Dini Maharani adalah 

anak-anak dari masyarakat di lingkungan sekitar sekolah, hal ini diawali dengan 

berkumpulnya anak-anak tersebut dalam pertemuan bulanan yaitu dalam 

pemeriksaan kesehatan dan tumbuh kembang anak yaitu Pos Pelayanan Terpadu 

(pos yandu).  

Pendidikan Anak Usia Dini Maharani kelurahan Sidodadi Kecamatan Kedaton 

mempunyai tujuan untuk membangun kreatifitas anak, kepribadian, sosial 

emosional, moral dan agama yang harus di tanamkan pada anak usia dini. 

Pendidika anak usia dini Maharani diharapkan dapat memberikan kontribusi 

pendidikan yang baik terhadap anak usia dini sehingga diharapkan terbentuk calon 

generasi muda yang cerdas dan berakhlak mulia. 
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2. Letak Geografis  

Lokasi geografis Pendidikan anak usia dini  Maharani Kelurahan Sidodadi 

Kecamatan Kedaton Bandar Lampung berada di jalan Kancil nomor 49 Kelurahan 

Sidodadi Kecamatan Kedaton. Selain itu PAUD Maharani memiliki luas tanah 

100 m² dan luas bangunan 215 m² 

3. Visi dan Misi 

Visi dan misi Pendidikan Anka Usia Dini Maharani Kecamatan Kedaton Bandar 

Lampung. 

a. Visi Pendidikan Anaka Usia Dini Maharani Bandar Lampung 

Menjadikan tempat bermain dan belajar yang sesuai dengan tingkat 

perkembangan usia anak usia dini. 

b. Misi Pendidikan Anak Usia Dini Maharani Bandar Lampung 

1) Menciptakan suasana menyenangkan dan menjadikan PAUD Maharani 

sebagai rumah kedua bagi anak. 

2) Menyelenggarakan pendidikan yang memiliki nilai tambah. 

3) Mengantarkan peserta didik menjadi insan yang beriman dan bertaqwa, 

cerdas, trampil, kreatif dan berahlak mulia. 

4) Menyiapkan peserta didik untuk melanjutkan pendidikan kejenjang yang 

lebih tinggi.  

c. Tujuan Pendidikan Anak Usia Dini Maharani Bandar Lampung. 

Mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, 

kinestetik, kemandirian dan sosial peserta didik pada masa usia emas 

pertumbuhan dalam lingkup bermain yang edukatif dan menyenangkan. 
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B. Hasil Penelitian 

1. Hasil Penelitian Siklus I 

Pada siklus I kegiatan pembelajaran dilaksanakan pada hari senin, adapun tahapan 

kegiatan penelitian yang telah dilaksanakan sebagai berikut : 

a. Tahapan perencanaan siklus I 

Perencanaan penelitian pada siklus I dalam mengenal lambang bilangan 

melalui alat permainan edukatif, peneliti mempersiapkan hal sebagai berikut : 

1) Menentukan TPP ( Tingkat Pencapaian Perkembangan ) dan indikator 

yang akan dicapai. 

2) Menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran harian (RPPH) untuk 

dipergunakan sebagai acuan dalam melaksanakan tindakan pada siklus I. 

3) Menyiapkan alat permainan yang digunakan, format evaluasi, dan format 

observasi pembelajaran. 

4) Merancang instrumen observasi baik untuk guru maupun anak. 

5) Merancang skenario permainan. 

b. Tahapan Pelaksanaan Tindakan Siklus I 

Pelaksanaan tindakan siklus I dilaksanakan pada hari senin, tanggal 18 April 

2016 yaitu mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 10.00 WIB. Jumlah anak 

terdiri dari 14 anak, pada kelompok A. Pembelajaran pada siklus ini 

mengembangkan indikator mengenal lambang bilangan melalui alat 

permainan edukatif yaitu menggunakan kartu angka yang telah dimodifikasi 

berbentuk kartu remi. 
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Sebelum memulai proses kegiatan pembelajaran terlebih dahulu anak berdo’a 

kemudian dilanjutkan oleh guru memberikan salam dan menghitung jumlah 

anak yang hadir dan tidak hadir, kemudian guru mengajak anak menyebutkan 

macam-macam angka dan mempersiapkan alat atau media yang akan 

digunakan dalam kegiatan. Memeperkenalkan permainan kartu pada anak. 

Selanjutnya guru melakukan tanya jawab kepada anak tentang media yang 

akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran misalnya : Kardus bekas, pensil 

warna/ spidol, gunting. Berdikusi model permainan kartu yang akan 

dipermainkan, memberikan contoh cara bermain kartu dan selanjutnya 

membuat aturan yang akan digunakan dalam bermain. 

Permainan kartu remi ini terdiri dari dua kelompok yang masing-masing 

terdiri dari 7 orang anak, kemudian guru mengacak kartu lalu anak diminta 

mengambil masing-masing tiga buah kartu lalu guru kembali mengacak kartu 

dan mengambil satu buah kartu dan menunjukkannya pada anak. Anak yang 

memiliki kartu sama diminta menyebutkan kartunya serta menghitung titik 

diatas kartu, kartu pada anak yang lebih dulu habis menjadi pemenang nya lalu 

terus dilanjutkan hingga kartu pada guru habis. 

Sebelum mengahiri pertemuan anak bersama guru menyimpulkan kegiatan 

kegiatan yang telah dilakukan bersama teman-temannya kemudian guru 

meminta anak mengulang kembali menyebut jumlah angka dan menghitung 

jumlah titik-titik pada kartu secara bersama-sama, kemudian kegiatan diahiri 

dengan do’a, bernyanyi, salam penutup dan bersalaman. 
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c. Tahap observasi 

Observasi dilakukan secara bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan belajar 

mengajar dengan menggunakan instrumen observasi bahwa kemampuan 

mengenal lambang bilangan anak masih jauh dari yang diharapkan.  

Adapun katagori perkembangan kemampuan mengenal lambang bilangan 

pada siklus I dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 1. Kategori Perkembangan Mengenal Lambang Bilangan 

No Skor Kategori f % 

1 13> BSB 2 14.30 

2 10 – 12 BSH 1 7.10 

3 7 – 9  MB 5 35.70 

4 4 – 6  BB 6 42.90 

 Jumlah  14 100.00 

 

Data pada tabel diatas menunjukkan bahwa sebagian besar anak yakni 

sebanyak 2 orang anak atau 14.30 % dikatagorikan berkembang sangat baik, 1 

orang anak atau 7.10 % dikatagorikan berkembang sesuai harapan, sedangkan 

5 orang anak atau 35.70 % dikatagorikan mulai berkembang dan 6 orang anak 

atau 42.90% dikatagorikan yang belum berkembang. Hal ini menunjukkan 

bahwa perlakuan pada siklus I belum menunjukkan hasil yang maksimal, 

karena masih dibawah kategori nilai yang harus dicapai yakni 75 % anak yang 

berkembang dalam mengenal lambang bilangan. 

d. Tahap refleksi 

Berdasarkan hasil observasi di lapangan terlihat mayoritas  anak dalam 

mengenal lambang bilangan belum berkembang sesuai dengan harapan. Hal 
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ini disebabkan beberapa kelemahan yang harus diperbaikipada siklus 

selanjutnya adalah : 

1. Skenario yang disusun belum menggambarkan alokasi waktu yang 

digunakan. 

2. Belum adanya keterpaduan antara TPP dan indikator yang disatukan dalam 

tema, kegiatan dengan tema sekarang tidak sama. 

Melihat refleksi diatas maka peneliti masih ada kelemahan yang harus 

diperbaiki dalam siklus I, oleh karena itu akan dilanjutkan pada siklus ke II 

dengan memperhatikan kelemahan pada siklus I dan diperbaiki pada siklus 

selanjutnya 

2. Hasil Penelitian Siklus II 

a. Tahap pelaksanaan siklus II 

Pada siklus II, kegiatan pembelajaran dilaksanakan pada hari senin, 25 

April 2016 adapun beberapa tahapan kegiatan penelitian yang telah 

dilaksanakan sebagai berikut. 

b. Tahap perbaikan pembelajaran 

Perencanaan penelitian pada siklus II dalam mengenal lambang bilangan 

melalui permainan telur pecah, peneliti mempersiapkan hal sebagai berikut  

1. Menentukan TPP ( tingkat pencapaian perkembangan ) dan indikator 

yang akan dicapai. 

2. Menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran harian (RPPH) untuk 

dipergunakan sebagai acuan dalam melaksanakan tindakan pada siklus II. 

3. Menyiapkan alat permainan yang digunakan berupa kartu bergambar, 

format evaluasi, dan format observasi pembelajaran.  
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4. Merancang instrumen observasi baik untuk guru maupun anak. 

5. Merancang skenario permainan. 

c. Tahap pelaksanaan tindakan siklus II  

Pelaksanaan tindakan siklus II dilaksanakan pada hari senin, tanggal 25 April 

2016 pukul 08.00-10.00 WIB. Kegiatan pelaksanaan diawali guru masuk 

kelas dan memberi salam pada anak-anak, kemudian anak-anak menjawab 

salam, bernyanyi, berdo’a dan mendata kehadiran anak dengan cara berdialog 

dengan anak-anak, dan menghitung jumlah anak secara bersama-sama. 

Sebelum bermain guru memperkenalkan permainan telur pecah dan membagi 

anak-anak menjadi dua kelompok yang berjumlah tujuh anak dalam setiap 

kelompoknya. Guru meletakkan kartu telur pecah dalam dua buah kotak lalu 

masing-masing anak kelompok anak diminta mengambil dan memasangkan 

gambar dengan angka yang berjumlah sama. Lalu anak meletakkan telur 

pecah yang telah berpasangan diatas meja, kelompok yang paling banyak 

memasangkan telur pecah adalah pemenangnya. Diahir permainan anak 

mengulang kembali menyebut jumlah angaka dan menghitung jumlah gambar 

pada kartu telur pecah secara bersama-sama. Setelah itu guru menutup 

kegiatan pembelajaran dengan mengucapkan salam. 

d. Tahap observasi 

Observasi dilakukan secara langsung dan bersamaan dengan pelaksanaan 

kegiatan belajar mengajar, seperti yang dilakukan pada siklus pertama. 

menggunakan instrumen observasi bahwa persentasi kemampuan 

mengenal lambang bilangan telah mengalami peningkatan walaupun 

belum sesuai dengan yang diharapkan. 
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Adapun pencapaian kemampuan mengenal lambang bilangan dapat dilihat 

pada tabel berikut ini : 

Tabel 2. Kategori Perkembangan Mengenal Lambang Bilangan 

No Skor Kategori f % 

1 13> BSB 2 14.30 

2 10 – 12 BSH 2 14.30 

3 7 – 9  MB 7 50.00 

4 4 – 6  BB 3 21.40 

 Jumlah  14 100,00 

 

Berdasarkan tabel diatas kondisi hasil observasi pada kemampuan 

mengenal lambang bilangan pada siklus ke II terjadi peningkatan, dari 14 

orang anak hanya 3 orang anak atau 21.40 % dikatagorikan yang belum 

berkembang, 7 orang anak atau 50.00 % dikatagorikan mulai berkembang 

dan masing-masing 2 orang anak atau 14.30 % dikatagorikan berkembang 

sesuai harapan dan berkembang sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa 

perlakuan tindakan pada siklus ke II sedikit meningkat walaupun belum 

maksimal. 

e. Tahap refleksi  

Berdasarkan hasil observasi dilapangan anak mulai meningkat dalam 

mengenal lambang bilangan melalui permainan telur pecah, akan tetapi 

belum berkembang sesuai yang diharapkan. Hal ini disebabkan masih 

adanya kelemahan yang dilakuakan dalam proses pembelajaran yaitu : 

1. Kurangnya proses persiapan kegiatan pembelajaran.  

2. Kurang nya apresiasi terhadap anak yang berkaitan dengan 

pengalaman anak 
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Pada refleksi siklus ke II sudah terlihat bahwa kelemahan pada siklus I 

sudah diperbaiki akan tetapi muncul sedikit kelemahan yang berbeda pada 

siklus ke II, dan kelemahan tersebut akan diperbaiki pada siklus 

selanjutnya yakni dengan menggunakan alat permainan edukatif  yang 

menarik berupa kereta angka. Dengan ini pembelajaan akan lebih 

ditingkatkan lagi sehingga anak merasa antusias untuk mengikuti 

pembelajaran selanjutnya pada siklus III. 

3. Hasil Penelitian Siklus III 

a. Tahap pelaksanaan siklus III 

pada siklus III, kegiatan dilaksanakan pada hari rabu, adapun beberapa 

tahapan kegiatan penelitian yang telah dilaksanakan sebagai berikut : 

b. Tahapan perbaikan pembelajaran 

Perencanaan penelitian pada siklus III dalam mengenal lambang bilangan 

melalui alat permainan edukatif kereta angka, peneliti mempersiapkan hal 

sebagai berikut : 

1. Menentukan TPP ( tingkat pencapaian perkembangan ) dan indikator 

yang akan dicapai. 

2. Menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran harian (RPPH) untuk 

dipergunakan sebagai acuan dalam melaksanakan tindakan pada siklus 

II. 

3. Menyiapkan alat permainan yang digunakan berupa kartu bergambar, 

format evaluasi, dan format observasi pembelajaran.  

4. Merancang instrumen observasi baik untuk guru maupun anak. 

5. Merancang skenario permainan. 
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c. Tahap Pelaksanaan Tindakan Siklus III 

Pelaksanaan tindakan siklus III dilaksanakan pada hari rabu, tanggal 27 

April 2016 pada pukul 08.00 – 10.00 WIB. Jumlah anak yang hadir 

sebanyak 14 anak, kemudian kegiatan diawali guru masuk kelas, murid 

mengucapkan salam dilanjutkan dengan berdo’a, dan bernyanyi kereta api 

dan menyebutkan angka-angka.  Guru mengajak anak-anak membuat 

kereta api dari kartu angka dengan mengurutkan angka dari 1-10, lalu guru 

dan murid bersama-sama menyiapkan alat dan bahan permainan, setelah 

itu guru menceritakan aturan permainan yang akan dimainkan yaitu 

permainan kereta api. 

Guru menyusun kursi lalu diberi kartu angka diatas kursi lalu guru 

membagi tugas pada anak-anak, ada yang berperan menjadi pembagi tiket 

kereta yang berupa kartu angka, dan ada yang menjadi penjaga gerbong 

yang bertugas untuk melihat apakah sianak telah menemukan tempat 

duduknya. Anak-anak yang akan naik kereta api mendapat tiket berupa 

kartu angka, lalu anak yang telah mendapat kartu angka diminta mencari 

tempat duduk yang sesuai dengan kartu angka yang dipegang oleh anak. 

Setelah menemukan kursi yang sesuai dengan kartu yang dimiliki anak 

diminta menyebutkan dengan suara keras angka yang tertera dikursi. 

Setelah duduk anak diajak berdiskusi tentang kereta api dan menyanyikan 

lagu kereta api sambil berpegangan tangan membentuk rangkayan kereta 

api. Diahir permainan anak mengulang kembali menyebut jumlah angaka 

dan menghitung jumlah kartu angka secara bersama-sama. Sebelum 

menutup kegiatan anak bersama guru menyimpulkan permainan yang telah 
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dilakukan sudah mulai dipahami anak dalam mengenal lambang bilangan. 

Guru memberikan nasihat kembali untuk anak agar mengulang kembali 

permainan ini dirumah bersama teman-teman dirumah, setelah itu guru 

menutup pertemuan dengan mengucapkan salam. 

d.  Tahap Observasi 

Observasi yang dilakukan secara langsung dan bersamaan dengan 

pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, seperti yang dilakukan pada siklus 

pertama dan kedua. Bahwa kemampuan mengenal lambang bilangan 

sangat meningkat sehingga berdampak pada aktivitas bermain yang lebih 

menyenangkan. 

Adapun kemampuan mengenal lambang bilangan dapat dilihat pada tabel 

berikut ini : 

Tabel 3. Kategori Perkembangan Mengenal Lambang Bilangan 

No Skor Kategori f % 

1 13> BSB 4 28.60 

2 10 – 12 BSH 7 50.00 

3 7 – 9  MB 3 21.40 

4 4 – 6  BB 0 0.00 

 Jumlah  14 100,00 

 

Berdasarkan tabel diatas nampak kemampuan mengenal lambang bilangan 

lebih meningkat sesuai harapan yakni dari 14 anak sudah tidak ada lagi 

anak yang belum berkembang dan hanya 3 orang anak atau 21.40 % yang 

mulai berkembang sedangkan 7 orang anak atau 50.00 % berkembang 

sesuai harapan dan 4 orang anak atau 28.60 % berkembang sangat baik.  
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Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa semua aspek yang dinilai pada 

siklus ke dua meningkat pada siklus ke tiga dalam setiap aspek pada 

kegiatan pembelajaran. Dari 14 orang anak terdapat peningkatan hingga 

lebih dari 75 % dalam kemampuan mengenal lambang bilangan. 

e. Tahap Refleksi 

Pada kegiatan pembelajaran disiklus III yaitu dengan menggunakan 

permainan kereta angka peneliti merefleksi kelemahan pada silkus III akan 

tetapi kelemahan tersebut bukan dari proses kegiatan pembelajaran atau 

hasil kegiatan pembelajaran, kelemahan tersebut adalah : 

1. Proses kegiatan pembelajaran yang tidak sesuai alokasi waktu. 

2. Tidak mengaitkan tema, karna pada saat bermain anak dengan 

sendirinya mengembangkan tema yang berbeda dan sesuai dengan 

keinginan anak. 

Melihat refleksi diatas bahwa refleksi dan evaluasi setiap siklus sudah 

diperbaiki baik refleksi pada siklus I, siklus II, dan siklus III peneliti masih 

menemukan sedikit kelemahan akan tetapi kelemahantersebut tidak 

berpengaruh besar terhadap kegiatan proses pembelajaran dan pencapaian 

pada kegiatan pembelajaran. 

C. Pembahasan  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa alat permainan edukatif dapat 

meningkatkan kemampuan mengenal lambang bilangan, hal ini dapat terlihat dari 

siklus I – III dalam kemampuan mengenal lambing bilangan.  
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Hasil penelitian  menunjukkan bahwa pembelajaran  terlihat bahwa pembelajaran 

menggunakan alat permainan edukatif dapat meningkatkan kemampuan mengenal 

lambang bilangan. Permainan edukatif tersebut berupa: (1) Permainan kartu 

angka, (2) Permainan Telur pecah, dan (3) permainan kereta angka.   

Pembelajaran dalam mengenal lambang bilangan pada anak usia dini tidak 

terlepas dari teori kognitivistik yang menekankan proses belajar daripada hasil 

belajar. Menurut teori kognitivistik ilmu pengetahuan dibangun dalam diri 

sesorang melalui proses interaksi yang berkesinambungan dengan lingkungan. 

Dari teori tersebut maka dirasa tepat bila pengenalan lambang bilangan 

menggunakan alat permainan edukatif yang dikemas dalam permainan, sehingga 

dalam belajar anak merasa senang dan tidak terpaksa dalam belajar. Berdasarkan 

observasi dan penelitian pada siklus pertama dengan permainan kartu angka yang 

dimodifikasi menjadi kartu remi terlihat anak sudah lebih tertarik dalam 

mengikuti pembelajaran mengenal lambang bilangan. Namun dalam pelaksanaan 

tindakan pada siklus I suasana kelas masih kurang kondusif dan sebagian anak 

belum fokus ketika mengikuti pembelajaran dalam mengenal lambang bilangan 

melalui permainan kartu angka, hal ini disebabkan oleh alokasi waktu yang 

kurang dalam bermain. 

Pembelajaran yang diterapkan dalam pendidikan anak usia dini kebanyakan guru 

lebih dominan menerapkan metode konvensional. Kegiatan pembelajaran masih 

berpusat pada guru, hal tersebut diakibatkan oleh kurang optimalnya guru dalam 

memilih metode pembelajaran, memberikan materi calistung sebagai solusi karena 
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tidak adanya kegiatan menarik dalam belajar. Hal ini sejalan dengan penelitian 

terdahulu yang relefan yang dilakukan oleh :  

Nunung, nurhayati (2013) yang berjudul “ meningkatkan kemampuan 

mengenal lambang bilangan melalui alat permainan edukatif pada anak 

Taman Kanak Kanak”. 

Anak usia dini dikenal sebagai manusia yang kadang-kadang melebihi dari orang 

dewasa sulit diterka, diduga, baik dilihat dari bicara, tingkah laku maupun 

pikirannya. Oleh karena itu sebagai seorang pendidik harus paham tentang 

karakteristik anak usia dini prasekolah/kelompok bermain. Jadi permasalahannya 

adalah bagaimana cara/metode mengenalkan bidang ilmu yang disesuaikan 

dengan karakteristik anak, khususnya tingkat pengetahuan anak (cara berfikir 

anak ). 

Pada siklus ke II pembelajaran menggunakan permainan telur pecah, disiklus ke II 

ini anak menjadi semakin antusias, terlibat aktif, dan fokus dalam mengikuti 

pembelajaran mengenal lambang bilangan melalui kegiatan bermain telur pecah, 

serta suasana kelas sudah semakin kondusif. Hal itu dikarenakan kegiatan bermain 

telur pecah dilakukan secara bersama-sama oleh semua anak dan satu samalain 

saling memperhatikan dan membantu  kegiatan yang dilakukan temannya. Conny 

(2002) menyatakan bahwa belajar adalah membangun pengetahuan itu sendiri, 

setelah dipahami, dicerna dan merupakan perbuatan diri seseorang. 

Dengan mempelajari perkembangan anak, orang tua orang tua dan guru akan 

mengetahui bahwa anak adalah mahluk yang lemah, anak-anak membutuhkan 

bantuan dari orang dewasa dalam mendapatkan stimulus. Disamping 



48 

 

 

membutuhkan bantuan dari orang dewasa anak-anak juga membutuhkan orang-

orang disekitarnya termasuk dengan anak-anak yang seusianya. Tentunya mereka 

pun bisa belajar dalam beberapa hal dari lingkungannya. Termasuk di dalamnya 

adalah berbagai hal yang didapatnya melalui berbagai media maupun alat 

permainan yang tersedia untuk anak-anak. Perkembangan anak juga dipengaruhi 

oleh faktor kematangan dan belajar. Apabila anak sudah menunjukkan masa peka 

( kematangan ) untuk berhitung maka orang tua dan guru harusn tanggap untuk 

memberikan layanan dan bimbingan sehingga kebutuhan anak dapat terpenuhi dan 

disalurkan dengan sebaik-baiknya menuju perkembangan kemampuan berhitung 

yang optimal. Anak-anak akan lebih berhasil mempelajari sesuatu apabila yang ia 

pelajari sesuai dengan minat, kebutuhan dan kemampuannya.  

Menurut risaldy ( 2014 : 21 ) proses pembelajaran yang akan dilakukan 

harus memenuhi prinsip pembelajaran yaitu “ (1) Berangkat dari yang 

dimiliki anak, (2) Belajar harus menantang memahaman anak, (3) Belajar 

dilakukan sambil bermain, (4) Menggunakan alam sebagai sarana 

pembelajaran, (5) Belajar dilakukan melalui sensorinya, (6) Belajar 

membekali keterampilan hidup, (7) Belajar sambil melakukan”. 

 

Pada silkus ke III pembelajaran dilakukan dengan menggunakan kartu angka yang 

di kemas dala permainan kereta angka, dalam permainan di siklus ke III ini anak-

anak terlihat  sangat antusias dan senang dalam melaksanakan permainan, 

sehingga tanpa disadari anak-anak sedang belajar. 

Berdasarkan pemaparan singkat diatas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

untuk anak usia dini perlu memperhatikan beberapa hal yaitu pembelajaran 

hendaknya menyenangkan, dapat memberi kesan positif dan bermakna bagi anak, 

dalam hal ini guru hendaknya mempariasikan kegiatan dan proses pembelajaran 

sehingga tidak menjenuhkan dan bersifat monoton bagi anak. Proses pembelajaran 
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perlu memperhatikan kebutuhan dan tingkat kematangan anak secara bertahap, 

sehingga berkesesuaian dengan perkembangan masing-masing anak karena anak 

akan lebih menikmati kegiatan pembelajaran yang dilakukan dengan 

menggunakan benda-benda konkrit atau lingkungan yang yang berkesesuaian 

dengan keseharian mereka. Memberi kesempatan yang luas pada anak untuk aktif, 

eksploratif, dan menemukan jawaban atas masalah yang dihadapi secara mandiri 

dan kelompok akan menciptakan pembelajaran yang efektif dan optimal, 

pembelajaran juga hendaknya mengarah pada semua ranah kemampuan, yakni 

kognitif, efektif, dan psikomotorik secara konfrehensif dan berkelanjutan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas dan pembahasan yang dilakukan maka 

dapat disimpulkan bahwa pembelajaran yang dilakukan melalui alat permainan 

edukatif dapat meningkatkan kemampuan mengenal lambang bilangan. Hal ini 

terlihat dengan adanya peningkatan dalam mengenal lambang bilangan pada 

setiap siklusnya.  

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas maka saran yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Bagi guru hendaknya menggunakan alat permainan edukatif yang bervariasi 

dalam proses pembelajaran mengenal lambang bilangan karena terbukti dapat 

meningkatkan kemampuan mengenal lambang bilangan pada anak-anak 

kelompok A di Pendidikan anak usia dini Maharani kecamatan Kedaton. Alat 

Permainan Edukatif sangat banyak bervariasi dan dapat dibuat oleh guru 

menggunakan bahan-bahan bekas yang dapat memacu kreatifitas guru maupun 

anak didik. 
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2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menjadikan bertambahnya 

wawasan dan pengetahuan serta dapat mengaplikasikannya dalam pendidikan 

Anak Usia Dini sesuai dengan ilmu yang didapat selama perkuliahan. 

3. Bagi sekolah kegiatan pembelajaran dengan menggunakan alat permainan 

edukatif selain dapat meningkatkan Kreatifitas dan aspek perkembangan 

kognitif khususnya pada kemampuan mengenal lambang bilangan anak, 

ternyata juga dapat mengembangkan kemampuan mengenal bentuk serta 

melatih daya ingat anak. Sehingga dapat dijadikan alternatif bagi peneliti 

untuk mengembangkan aspek perkembangan yang lainnya. 
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