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ABSTRACT

THE INFLUENCE OF THE RELAY PLAY ACTIVITIES ON THE
DEVELOPMENT SYMBOLIC THINKING IN CHILDREN AGES

5-6 YEARS IN KINDERGARTEN LPM HADIMULYO
METRO CENTER METRO ACADEMIC

YEAR 2015/2016

By

MAGNALIA WIDYAISWARA

The problem in this research is the low development of symbolic thinking in
children aged 5-6 years. This study aims to determine the effect of Play Activity
Relay Symbolic Thinking Against Development In Children Aged 5-6 Years in
kindergarten LPM Hadimulyo Metro Center Metro Academic Year 2015/2016.
Pre-Experimental research methods using a type One group pretest-posttest. The
sampling technique used is total sampling with 30 children. Data collection
technique used observation and documentation. Analyzed using single table and
cross table as well as the analysis of hypothesis testing using Simple Linear
Regression results show that the influence of the relay play activities on the
development of symbolic thinking in children aged 5-6 years in kindergarten LPM
Hadimulyo Metro Center Metro Academic Year 2015/2016.

Keywords: playing relay, symbolic thinking, and Early Childhood
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ABSTRAK

PENGARUH AKTIVITAS BERMAIN ESTAFET TERHADAP
PERKEMBANGAN BERPIKIR SIMBOLIK PADA ANAK

USIA 5-6 TAHUN DI TK LPM HADIMULYO
METRO PUSAT KOTA METRO

TAHUN AJARAN 2015/2016

Oleh

MAGNALIA WIDYAISWARA

Masalah dalam penelitian ini adalah rendahnya perkembangan berpikir simbolik
pada anak usia 5-6 tahun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh
Aktivitas Bermain Estafet Terhadap Perkembangan Berpikir Simbolik Pada Anak
Usia 5-6 Tahun di TK LPM Hadimulyo Metro Pusat Kota Metro Tahun Ajaran
2015/2016. Metode penelitian Pre-Eksperimental menggunakan jenis One Grup
Pretest-Posttest. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah total
sampling dengan jumlah 30 anak. Teknik pengumpulan data menggunakan
observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis tabel tunggal dan
tabel silang serta analisis uji hipotesis menggunakan Regresi Linier Sederhana
Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pengaruh aktivitas bermain estafet
terhadap perkembangan berpikir simbolik pada anak usia 5-6 tahun di TK LPM
Hadimulyo Metro Pusat Kota Metro Tahun Ajaran 2015/2016.

Kata kunci : bermain estafet, berpikir simbolik, dan AUD
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan pada anak usia dini menjadi pondasi bagi anak untuk menjadi

pembelajar sepanjang hayat, yang dimulai sejak lahir. Sejak kelahirannya,

sampai usia enam tahun, anak berada dalam periode keemasannya.

Pendidikan merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk membimbing dan

mengarahkan perkembangan anak ke arah dewasa. Anak kelak mampu

untuk bertanggung jawab terhadap dirinya, keluarga, masyarakat, bangsa,

serta negaranya. Pendidikan merupakan suatu hak yang harus diperoleh

setiap manusia sejak usia dini sebagai bekalnya nanti di masa yang akan

datang. Dalam UU RI No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan

Nasional Pasal 1 Ayat 14 menyatakan bahwa

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan
yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam
tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan
untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani
agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Dunia anak-anak itu unik, dan penuh dengan warna yang berkembang

seiring dengan pertumbuhan serta perkembangan anak-anak itu sendiri.

Dunia anak adalah dunia bermain. Oleh karena itu, wajar saja jika dalam

aktivitas mereka sehari-hari lebih banyak diisi dengan kegiatan bermain
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ketimbang belajar. Namun, sebenarnya dari kegiatan bermain itulah mereka

belajar. Bermain sambil belajar dilakukan dengan cara mengeksplorasi apa

saja yang ada dilingkungan sekitar mereka dengan kegiatan yang

menyenangkan. Jadi, bermain itu merupakan kebutuhan anak yang dapat

merangsang pertumbuhan otak serta fisiknya. Melalui kegiatan bermain,

anak akan memperoleh pengetahuan dan melalui kegiatan bermain anak

dapat mengembangkan kemampuan dari berbagai lingkup perkembangan.

Seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

RI No. 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia

Dini adalah

“Tentang lingkup perkembangan yang mencakup aspek nilai agama dan

moral, fisik-motorik, kognitif, bahasa, sosial-emosional, serta seni.”

Keenam aspek perkembangan sangat penting untuk dikembangkan sejak

usia dini untuk bekal menuju pendidikan selanjutnya. Keenam aspek

tersebut dapat dioptimalkan menggunakan berbagai pembelajaran. Salah

satu bidang pengembangan yang sangat penting untuk dikembangkan dan

diberi rangsangan sejak dini adalah pengembangan kognitif.

Peran guru pada dasarnya mengarahkan anak-anak untuk kelak menjadikan

mereka sebagai generasi yang unggul, karena potensi anak tidak akan

tumbuh dan berkembang dengan sendirinya tanpa adanya bantuan serta

dorongan dari guru dan juga kerjasama yang baik dengan orang tua dari

anak-anak itu sendiri. Dalam hal ini, salah satu aspek yang harus dimiliki

pada diri anak adalah perkembangannya dalam aspek kognitif. Lingkup

perkembangan kognitif yang harus dicapai anak selain dalam hal belajar dan
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pemecahan masalah, berpikir logis, juga yang tidak kalah penting ialah

dalam hal berpikir simbolik anak. Tercantum dalam Peraturan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 137 Tahun 2014 Tentang Standar

Nasional Pendidikan Anak Usia Dini bahwa

“Berpikir simbolik, mencakup kemampuan mengenal, menyebutkan, dan

menggunakan konsep bilangan, mengenal huruf, serta mampu

merepresentasikan berbagai benda dan imajinasinya dalam bentuk gambar.”

Peranan guru dalam pelaksanaan pembelajaran untuk meningkatkan

perkembangan anak dalam berpikir simbolik adalah menciptakan

pembelajaran yang menyenangkan bagi anak.

Fakta yang terjadi di Taman Kanak-Kanak Lembaga Pemberdayaan

Masyarakat Hadimulyo yang selanjutnya disebut TK LPM Hadimulyo

Metro Pusat Kota Metro Tahun Ajaran 2015/2016 guru masih menerapkan

pembelajaran dengan memberikan penugasan-penugasan. Guru jarang

mengemas pembelajaran dalam bentuk permainan. Selain itu sebagian besar

anak masih rendah perkembangan berpikir simboliknya dalam hal

menyebutkan urutan lambang bilangan 1-10. Sebagian besar anak juga

masih rendah perkembangan berpikir simboliknya dalam hal mencocokkan

lambang bilangan dengan bilangan. Sebagian besar anak pun masih rendah

perkembangan berpikir simboliknya dalam hal mencocokkan lambang huruf

vokal dan konsonan sesuai dengan benda.

Fakta empiris yang terjadi di TK LPM Hadimulyo Metro Pusat Kota Metro

Tahun Ajaran 2015/2016 adalah rendahnya perkembangan berpikir simbolik

pada sebagian besar anak usia 5-6 tahun yakni sebanyak 18 anak dari
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jumlah keseluruhan anak yakni 30 anak atau 60% dari jumlah keseluruhan

anak yang masih rendah dalam hal perkembangan berpikir simboliknya.

Data tersebut diperoleh dari guru pamong di TK LPM Hadimulyo Metro

Pusat Kota Metro Tahun Ajaran 2015/2016 dan pengamatan langsung pada

pra-penelitian yang peneliti lakukan di lapangan. Data yang diperoleh

membuktikan bahwa di sekolah tersebut terdapat permasalahan yang harus

ditentukan solusinya yakni permasalahan pada anak usia 5-6 tahun dalam

hal perkembangan berpikir simboliknya. Harapannya, bagi anak agar

mampu untuk mengembangkan aspek kognitif dalam hal berpikir

simboliknya. Anak juga diharapkan untuk mampu mengembangkan segenap

potensi yang ia miliki sesuai dengan kemampuannya seoptimal mungkin.

Bagi guru, agar dapat menciptakan pembelajaran yang lebih kreatif dan

inovatif lagi yang bertujuan untuk mengembangkan berpikir simbolik pada

anak usia 5-6 tahun.

Guru dapat menciptakan permainan-permainan yang disesuaikan dengan

indikator yang harus dipenuhi dalam hal berpikir simbolik anak. Guru dapat

memanfaatkan benda-benda yang ada dilingkungan sekitar sebagai media

pembelajaran yang dapat menunjang keterlaksanaan pembelajaran. Guru

dapat membuat sendiri media pembelajaran yang dapat anak gunakan, dan

juga guru dapat mengajak anak-anak untuk dapat bersama-bersama

membuat media tersebut yang dapat digunakan sendiri oleh anak. Guru

semestinya dapat menciptakan pembelajaran yang dapat menambah

pengalaman baru pada diri anak, yang kemudian merangsang anak untuk

meningkatkan rasa keingintahuannya.
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Dengan adanya masalah yang terjadi pada anak maupun pada guru dalam

proses pembelajaran, maka perlu adanya solusi dengan cara guru melakukan

pembelajaran dengan memanfaatkan aktivitas bermain yang dapat

mengembangkan berpikir simbolik anak usia 5-6 tahun di TK LPM

Hadimulyo Metro Pusat Kota Metro Tahun Ajaran 2015/2016.

Pembelajaran bagi anak usia dini seharusnya memberikan kesempatan dan

pengalaman belajar yang menyenangkan bagi anak. Pembelajaran yang

dimaksud adalah pembelajaran yang dilakukan melalui aktivitas bermain.

Aktivitas bermain yang dilakukan dalam penelitian ini ialah aktivitas

bermain estafet. Aktivitas bermain estafet diterapkan bertujuan untuk

mengembangkan berpikir simbolik pada diri anak. Pada penerapannya,

aktivitas bermain estafet dikemas sehingga anak tidak hanya sekedar

bermain tetapi didalam permainan yang dilakukan anak pun dapat belajar

sehingga kemudian dapat diamati perkembangan berpikir simbolik yang

terjadi pada anak.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah-masalah tersebut dapat

diidentifikasikan sebagai berikut :

1. Sebagian besar anak masih rendah perkembangan berpikir simboliknya

dalam hal menyebutkan urutan lambang bilangan 1-10

2. Sebagian besar anak masih rendah perkembangan berpikir simboliknya

dalam hal mencocokkan bilangan dengan lambang bilangan.
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3. Sebagian besar anak masih rendah perkembangan berpikir simboliknya

dalam hal mencocokkan lambang huruf vokal dan konsonan sesuai

dengan benda.

4. Guru lebih sering memberikan pembelajaran berupa penugasan-

penugasan.

5. Guru jarang mengemas pembelajaran dalam bentuk permainan yang

dapat meningkatkan perkembangan berpikir simbolik anak.

C. Pembatasan Masalah

Meskipun terdapat banyak masalah yang berkaitan dengan Pendidikan Anak

Usia Dini, namun dalam penelitian ini, membatasi masalah yakni aktivitas

bermain estafet dan perkembangan berpikir simbolik pada anak usia 5-6

tahun di TK LPM Hadimulyo Metro Pusat Kota Metro Tahun Ajaran

2015/2016.

D. Rumusan Masalah dan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang identifikasi masalah tersebut di atas, diajukan

rumusan masalah yakni rendahnya perkembangan berpikir simbolik pada

anak usia 5-6 tahun di TK LPM Hadimulyo Metro Pusat Kota Metro Tahun

Ajaran 2015/2016.

Dengan demikian permasalahan penelitian yang diajukan adalah :

Bagaimanakah pengaruh aktivitas bermain estafet terhadap perkembangan

berpikir simbolik pada anak usia 5-6 tahun di TK LPM Hadimulyo Metro

Pusat Kota Metro Tahun Ajaran 2015/2016?
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Atas dasar rumusan masalah dan permasalahan yang diajukan, maka judul

penelitian adalah : Pengaruh Aktivitas Bermain Estafet Terhadap

Perkembangan Berpikir Simbolik Pada Anak Usia 5-6 Tahun Di TK LPM

Hadimulyo Metro Pusat Kota Metro Tahun Ajaran 2015/2016.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh

aktivitas bermain estafet terhadap perkembangan berpikir simbolik pada

anak usia 5-6 tahun di TK LPM Hadimulyo Metro Pusat Kota Metro Tahun

Ajaran 2015/2016.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta wawasan yang

berkaitan dengan perkembangan berpikir simbolik pada anak usia 5-6 tahun

melalui aktivitas bermain estafet.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi:

a. Anak didik, diharapkan agar dapat mengembangkan dirinya dalam hal

berpikir simbolik dan memiliki antusiasme yang tinggi saat proses

belajar dan pembelajaran.

b. Guru, diharapkan agar dapat menciptakan model pembelajaran yang

dapat membuat anak berkembang dalam hal berpikir simbolik dengan

lebih kreatif dan inovatif, sehingga tercipta suasana pembelajaran

yang menyenangkan bagi anak.
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c. Kepala sekolah, diharapkan dapat memberikan saran serta masukan

dalam menangani anak didik agar dapat mengembangakan dirinya

dalam hal berpikir simboliknya.

d. Peneliti, diharapkan agar dapat menambah wawasan tentang berpikir

simbolik anak serta dapat menerapkan apa yang telah diperoleh saat

penelitian.

e. Peneliti lain, diharapkan agar dapat menjadi referensi dan

pengembangan selanjutnya dalam pembelajaran berpikir simbolik.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Anak Usia Dini

1. Pengertian Anak Usia Dini

Usia dini merupakan usia emas bagi anak yang hanya datang sekali dan

tidak dapat diulang lagi, yang sangat menentukan untuk kualitas hidupnya di

masa yang akan datang. Kehidupan pada anak usia dini sangat penting

khususnya berkaitan dengan diterimanya rangsangan dan respon yang ia

peroleh dari lingkungan hidupnya. Menurut Mutiah (2010 : 2)

Anak usia dini merupakan usia yang memiliki rentangan waktu sejak
anak lahir hingga usia enam tahun, dimana dilakukan melalui
pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan
perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam
memasuki pendidikan lebih lanjut.

Usia dini sangat menentukan bagi anak dalam mengembangkan segala

potensi yang ada dari dalam dirinya. Pada usia ini sering disebut sebagai

usia emas (the golden age) yang hanya datang sekali dan tidak dapat

terulang kembali. Kehidupan yang dijalani pada masa kanak-kanak

memiliki pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan anak di masa yang

akan datang. Maka pada masa ini, dibutuhkan banyak stimulus yang

diberikan melalui pendidikan yang diperoleh dari lingkungan sekitar anak

untuk menunjang berkembangnya potensi yang anak miliki.
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Sedangkan menurut Hasnida (2014 : 56)

Anak usia dini adalah seorang anak yang usianya belum memasuki
suatu lembaga pendidikan formal seperti Sekolah Dasar (SD) dan
biasanya mereka tetap tinggal di rumah atau mengikuti kegiatan dalam
bentuk berbagai lembaga pendidikan pra-sekolah, seperti kelompok
bermain, taman kanak-kanak, atau taman kanak-kanak. Anak usia dini
adalah anak yang berusia 0-8 tahun.

Pendidikan yang diberikan pada anak usia dini baik yang dimulai dari

pendidikan dari lingkungan keluarga maupun pendidikan pra-sekolah yang

anak jalani sangatlah penting dilakukan. Hal tersebut dikarenakan dalam

pendidikan yang anak peroleh sejak dini merupakan dasar atau fondasi bagi

pembentukan kepribadian anak, kepandaian, serta keterampilan yang kelak

dapat anak terapkan bagi kehidupan selanjutnya.

Otak manusia berkembang sangat pesat pada tahun-tahun pertama usianya,

dimana pada masa tersebut otak manusia menghasilkan bertriliun-triliun

sambungan antar sel. Semakin sering otak manusia digunakan untuk

berpikir, maka sambungan antar sel yang ada pada otak akan semakin kuat.

Sebaliknya jika otak manusia tidak digunakan dalam proses berpikir maka

sambungan antar sel akan melemah. Sehingga untuk membuat fungsi otak

manusia berjalan dengan baik, diperlukan pemberian stimulasi pada masa

emas pertumbuhan dan perkembangannya yakni pada usia 0-8 tahun

sehingga otak dapat berfungsi secara optimal.

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli di atas dapat disimpulkan bahwa

yang dimaksud dengan anak usia dini adalah anak yang berusia 0-8 tahun

dan belum memasuki lembaga pendidikan formal. Namun anak usia dini

tetap mengikuti kegiatan dalam bentuk berbagai lembaga pendidikan pra-

sekolah yang didalamnya anak dapat memperoleh rangsangan pendidikan
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untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar

anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan dan kehidupannya di

masa yang akan datang. Pendidikan yang anak peroleh sejak dini merupakan

dasar atau fondasi bagi pembentukan kepribadian anak, kepandaian, serta

keterampilan yang kelak dapat anak terapkan bagi kehidupan selanjutnya.

2. Metode Pembelajaran Anak Usia Dini

Terdapat metode pengajaran yang dapat diterapkan untuk menstimulasi

perkembangan anak usia dini. Perkembangan yang dimaksud meliputi

perkembangan nilai moral dan agama, perkembangan fisik-motorik,

perkembangan kognitif, perkembangan bahasa, perkembangan sosial-

emosional, serta perkembangan dalam hal seni. Menurut Moeslichatoen

(2004 : 24)

Berikut ini merupakan metode-metode pengajaran yang sesuai dengan
karakteristik perkembangan anak usia dini yakni :
1. Bermain, merupakan bermacam bentuk kegiatan yang memberikan

kepuasan pada diri anak yang bersifat nonserius, lentur, dan bahan
mainan terkandung dalam kegiatan.

2. Karyawisata, berkaryawisata dapat membangkitkan minat anak pada
sesuatu hal, perolehan informasi, dan memperkaya lingkup lingkup
program kegiatan anak yang tidak mungkin dihadirkan dikelas.

3. Bercakap-cakap, berarti saling mengkomunikasikan pikiran dan
perasaan secara verbal atau mewujudkan kemampuan bahasa reseptif
dan bahasa ekspresif.

4. Bercerita, merupakan cara untuk meneruskan warisan budaya serta
menjadi media dalam menyampaikan nilai-nilai yang berlaku
dimasyarakat.

5. Demonstrasi, merupakan menunjukkan dan menjelaskan cara-cara
mengerjakan sesuatu.

6. Proyek, merupakan metode yang digunakan untuk melatih
kemampuan anak memecahkan masalah yang dialami dalam
kehidupan sehari-hari

7. Pemberian tugas, merupakan pekerjaaan tertentu yang dengan
sengaja harus dikerjakan oleh anak yang mendapat tugas.
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Metode pembelajaran bagi anak usia dini secara keseluruhan baik untuk

diterapkan. Tetapi dalam penerapannya harus bervariasi, tidak hanya

berfokus pada salah satu metode saja. Dalam hal ini tugas guru sangatlah

penting dalam mengemas pembelajaran melalui metode yang tepat dan

bervariasi agar anak merasa senang dalam proses belajar dan pembelajaran.

Sejalan dengan pendapat ahli di atas, menurut Isjoni (2011 : 86)

Ada beberapa metode pembelajaran yang dapat diterapkan di
Kelompok PAUD :
a. Metode Bermain, bermain merupakan kegiatan yang

memberikan kesenangan dan dilaksanakan untuk kegiatan itu
sendiri, yang ditekankan pada caranya daripada hasil yang
diperoleh dari kegiatan itu.

b. Metode Karyawisata, karyawisata berarti membawa anak TK ke
objek-objek tertentu sebagai pengayaan pengajaran, pemberian
pengalaman belajar yang tidak diperoleh anak di dalam kelas.

c. Metode Bercakap-cakap, bercakap-cakap berarti saling
mengkomunikasikan pikiran dan perasaan secara verbal.

d. Metode Bercerita, bercerita merupakan cara untuk meneruskan
warisan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

e. Metode Demonstrasi, demonstrasi berarti menunjukkan,
mengerjakan, dan menjelaskan sesuatu.

f. Metode Proyek, metode proyek adalah salah satu metode yang
digunakan untuk melatih kemampuan anak memecahkan
masalah yang dialami anak dalam kehidupan sehari-hari.

g. Metode pemberian tugas, pemberian tugas merupakan pekerjaan
tertentu yang dengan sengaja harus dikerjakan oleh anak yang
mendapatkan tugas.

Anak usia dini memiliki karakter yang khas dan unik, baik secara fisik

maupun mental. Maka dibutuhkan metode pembelajaran yang sesuai dengan

kekhasan serta keunikan yang anak miliki. Metode pembelajaran yang

diterapkan oleh pendidik sangat berpengaruh terhadap keberhasilan anak

saat menerima pelajaran berupa stimulus-stimulus yang diberikan.

Penggunaan metode pembelajaran yang tepat akan dapat memfasilitasi
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perkembangan berbagai potensi dan kemampuan yang anak miliki agar

dapat berkembang secara optimal.

Berdasarkan metode-metode pengajaran yang disampaikan oleh beberapa

ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat berbagai macam metode yang

dapat digunakan oleh guru dalam proses belajar dan pembelajaran bagi anak

usia dini. Dengan demikian guru dapat memilih salah satu atau

mengkombinasikan metode pengajaran yang ada disesuaikan dengan

rencana pelaksanaan pembelajaran yang akan diterapkan.

3. Model Pembelajaran Anak Usia Dini

Model pembelajaran yang diterapkan bagi anak usia dini dilakukan untuk

mengembangkan kemampuan serta potensi yang terdapat dalam diri anak.

Beraneka ragam model pembelajaran bagi anak usia dini dilakukan agar

dalam proses belajar dan pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan harapan

untuk menuju suatu proses perubahan yang lebih baik tentunya perubahan

berupa perkembangan yang baik dalam tiap lingkup perkembangannya.

Menurut Mutiah (2010 : 120) dijelaskan bahwa

Model pembelajaran adalah suatu desain atau rancangan yang
menggambarkan proses perincian dan penciptaan situasi lingkungan
yang memungkinkan anak berinteraksi dalam pembelajaran, sehingga
terjadi perubahan atau perkembangan pada diri anak.

Melalui model pembelajaran, guru dapat menciptakan situasi pembelajaran

yang dapat disesuaikan dengan bakat dan minat yang anak miliki. Model

pembelajaran yang ada pun dapat membuat anak berinteraksi dengan

lingkungan belajarnya untuk memperoleh perkembangan yang baik dalam

diri anak. lingkungan belajarnya juga harus memungkinkan anak untuk

dapat berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang-orang disekitarnya baik
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dengan teman sebaya maupun dengan orang yang lebih dewasa, dalam hal

ini di lingkungan sekolah yang dimaksud adalah guru.

Sedangkan menurut Barnawi dan Wiyani (2012 : 105)

Sesuai dengan landasan pengembangan pembelajaran anak usia dini
dan secara garis besar akan dikelompokkan dalam tiga model yang akan
dibahas sebagai berikut :

1. Model Pematangan
Menurut pandangan ini anak memiliki cetak biru (blue print) pola
tingkah laku tertentu.

2. Model Aliran Tingkah Laku Lingkungan
Menurut model ini, anak-anak dilahirkan bagai suatu batu tulis
yang kosong (blank slate), tingkah laku anak yang pasif dibentuk
oleh kondisi lingkungan.

3. Model Interaksi
Model ini beranggapan bahwa perkembangan anak merupakan
hasil perpaduan antara hereditas dan pengaruh lingkungan.

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli di atas dapat disimpulkan bahwa

terdapat berbagai model pembelajaran bagi anak usia dini yang dapat

diterapkan pada anak. Terdapat maksud tersendiri dari masing-masing

model pembelajaran bagi anak usia dini. Pada penerapannya, guru dapat

mengoptimalkan potensi yang anak miliki sehingga tumbuh kembang anak

dapat berjalan dengan baik melalui model pembelajaran yang dilakukan

secara tepat. Hal tersebut tidak hanya diterapkan oleh guru dalam

pembelajaran di sekolah, melainkan harus dengan adanya kerjasama antara

guru dan orang tua agar tercipta kesinambungan antara model pembelajaran

yang guru terapkan di sekolah dengan model pembelajaran yang orang tua

terapkan di rumah.
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B. Konsep Perkembangan Kognitif

1. Pengertian Kognitif

Pada rentang usia 3-6 tahun, anak mulai memasuki masa pra-sekolah yang

merupakan masa kesiapan untuk memasuki pendidikan formal yang

sebenarnya di sekolah dasar. Pada rentang usia tersebut, anak berada pada

masa keemasan yang merupakan masa dimana anak sangat peka terhadap

stimulus yang diberikan dari lingkungan sekitarnya. Pembelajaran pada

anak diterapkan melalui pemberian stimulus yang dimulai dari lingkungan

terdekat anak yakni lingkungan keluarga. Pembelajaran yang dilakukan

hendaknya bertujuan untuk menanamkan konsep-konsep dasar melalui

pengalaman yang nyata sehingga pembelajaran lebih bermakna. Dengan

begitu, dibutuhkan pengoptimalan pada diri anak berdasarkan 6 aspek

perkembangan yang meliputi nilai-nilai agama dan moral, fisik motorik,

kognitif, bahasa, sosial emosional, serta seni. Menurut Susanto (2011 : 47)

Kognitif adalah suatu proses berpikir, yaitu kemampuan individu untuk
menghubungkan, menilai dan mempertimbangkan suatu kejadian atau
peristiwa. Proses kognitif berhubungan dengan tingkat kecerdasan
(intelegensi) yang menandai seseorang dengan berbagai minat terutama
sekali ditujukan kepada ide-ide dan belajar.

Pembelajaran kognitif yang diterapkan pada anak harus diajarkan melalui

bahasa sehari-hari dengan contoh yang ada pada kehidupan sehari-hari. Hal

tersebut dimaksudkan agar anak dapat memahami konsep-konsep menjadi

sesuatu yang konkret dan nyata. Anak pun harus diberi pemahaman melalui

peragaan langsung yang dikemas melalui bermain agar pembelajaran lebih

bermakna.Sedangkan menurut Williams dalam Susanto (2011 : 56)

Kognitif adalah bagaimana cara individu bertingkah laku, cara individu
bertindak, yaitu cepat lambatnya individu didalam memecahkan suatu
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masalah yang dihadapinya. Gambaran yang diberikan Williams tentang
ciri-ciri perilaku kognitif adalah :
1. Berpikir lancar, yaitu menghasilkan banyak gagasan atau jawaban

yang relevan dan arus pemikiran lancar.
2. Berpikir luwes, yaitu menghasilkan gagasan-gagasan yang beragam,

mampu mengubah cara atau pendekatan dan arah pemikiran yang
berbeda-beda.

3. Berpikir orisinal, yaitu memberikan jawaban yang tidak lazim atau
lain dari yang lain yang jarang diberikan kebanyakan orang lain.

4. Berpikir terperinci (elaborasi), yaitu mengembangkan, menambah,
memperkaya suatu gagasan, memerinci detail-detail, dan
memperluas suatu gagasan.

Anak yang proses berpikirnya berkembang dengan cepat dan baik sejalan

dengan kehidupannya yang akan berkembang dengan baik dan optimal pula.

Proses berpikir anak dapat dilihat dari bagaimana cara mereka dalam

bertindak, mengatasi suatu situasi dalam memecahkan masalah, serta

bagaimana sikap anak dalam mengambil keputusan. Kemudian menurut

Sary (2015 : 68)

Kognitif berkaitan dengan memori dan intelegensi yang akan
mengalami kemerosotan dengan terus bertambahnya usia. Bahkan
kesimpulan usia terkait dengan penurunan proses kognitif ini tercermin
dalam masyarakat ilmiah. Akan tetapi berdasarkan sejumlah hasil
penelitian menunjukkan bahwa terjadinya kemerosotan proses kognitif
dengan penurunan kemampuan fisik sebenarnya hanya salah satu
stereotip budaya yang meresap dalam diri manusia.

Kognitif akan berkembang lebih optimal dalam kehidupan seseorang sejalan

dengan tumbuh kembangnya. Dalam segala aktivitasnya, seseorang dapat

beraktivitas dengan baik dan optimal juga. Bukan berarti semakin dengan

bertambahnya usia seseorang, maka semakin menurun pula perkembangan

kognitifnya. Semakin bertambahnya usia seseorang, maka akan berkembang

pula kognitifnya jika terus tetap belajar, menggali potensi yang ada dalam

dirinya, serta mencari pengetahuan-pengetahuan baru.
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Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli di atas dapat disimpulkan bahwa

kognitif adalah suatu proses berpikir yang melibatkan kemampuan anak

untuk menghubungkan, menilai dan mempertimbangkan suatu kejadian atau

peristiwa. Tidak hanya itu, cara anak dalam bertingkah laku serta bertindak

didalam memecahkan suatu masalah yang dihadapinya dapat membuat anak

menjadi lebih dewasa dalam berpikir dan memutuskan sesuatu. Kognitif

yang seseorang miliki akan berkembang seiring dengan berjalannya waktu

apabila terus diberi stimulasi atau rangsangan serta kemauan yang tertanam

dalam diri untuk terus belajar, menggali potensi yang ada dalam dirinya,

serta mencari pengetahuan-pengetahuan baru.

2. Pengertian Perkembangan Kognitif

Perkembangan dalam diri manusia terjadi sejak dari dalam kandungan

hingga akhir hayat. Perkembangan kognitif merupakan salah satu hal yang

harus terjadi selama manusia hidup. Pemberian rangsangan sejak dini sangat

dibutuhkan bagi manusia agar perkembangan kognitifnya dapat berlangsung

secara optimal. Kognitif berkaitan erat dengan proses berpikir. Proses

berpikir yang dilakukan bertujuan agar anak mampu melakukan eksplorasi

terhadap dunia sekitar, sehingga dengan pengetahuan yang didapatkannya

anak akan dapat menjadi manusia yang dapat berguna bagi lingkungan

sekitarnya. Menurut Susanto (2011 : 52)

Perkembangan kognitif adalah perkembangan dari pikiran. Pikiran
adalah bagian dari berpikir dari otak, bagian yang digunakan yaitu
untuk pemahaman, penalaran, pengetahuan, dan pengertian. Pikiran
anak mulai aktif sejak lahir, dari hari ke hari sepanjang
pertumbuhannya.
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Perkembangan pikiran yang terjadi dalam diri anak antara lain ketika anak

belajar untuk mengenal dan memahami orang baru, belajar mengenai

sesuatu yang ada dilingkungan sekitarnya, belajar tentang kemampuan-

kemampuan baru, belajar untuk dapat mengingat sesuatu yang kemudian

dapat dihubungkan dengan pengetahuan baru yang ia peroleh. Sepanjang

perkembangan pikiran terjadi pada anak membuat anak menjadi semakin

cerdas dan dewasa dalam pemikirannya. Sedangkan menurut Sujiono (2006

: 4)

“Perkembangan kognitif adalah perkembangan pikiran. Pikiran adalah

bagian dari proses berpikir dari otak. Pikiran yang digunakan untuk

mengenali, memberi alasan rasional, mengatasi dan memahami kesempatan

penting.”

Proses berpikir yang anak lakukan akan digunakan untuk dapat mengenali

suatu hal yang baru baik dari dalam dirinya maupun dari lingkungan

sekitarnya, anak juga mampu untuk memberikan alasan yang rasional akan

perkataan dan tindakan yang ia perbuat. Selain itu dalam proses berpikir,

anak juga diharapkan mampu untuk mengatasi dan memahami kesempatan

yang datang padanya. Kemudian menurut Beaty (2013 : 268)

Perkembangan kognitif anak-anak prasekolah terkait dengan
kemampuan berpikir mereka dapat berkembang. Menggunakan sarana
fisik dan mental yang dilengkapkan dengan anak-anak saat berinteraksi
dengan lingkungan mereka untuk memahaminya, dan dalam pikirannya
mereka membentuk konsep mental mereka sendiri dengan dunia
mereka.

Anak memanipulasi objek-objek yang ada di lingkungan sekitar mereka

untuk memperoleh pengetahuan. Pengetahuan baru akan anak peroleh pada

saat proses belajarnya. Pengetahuan baru yang anak peroleh akan dikaitkan
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dengan pengetahuan yang anak miliki sebelumnya sehingga dapat membuat

pola pikirnya berkembang. Anak akan mengembangkan sendiri pola

berpikirnya yang dapat membentuk konsep mental pada diri mereka sendiri

yang akan menjadi bekal bagi kehidupannya di masa yang akan datang.

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli di atas dapat disimpulkan bahwa

perkembangan kognitif adalah suatu perubahan yang tersusun dalam jangka

waktu tertentu. Perkembangan ini berkaitan secara langsung dengan pikiran.

Pikiran anak mulai aktif sejak lahir, dari hari ke hari sepanjang

pertumbuhannya. Maka dari itu peran orang tua dan guru adalah terus

memantau perkembangan yang ada pada diri anak. Kemudian orang tua

serta guru dapat melakukan tindakan dengan menstimulasi kemampuan

berpikir anak agar dapat terus berkembang dengan baik.

3. Fase-fase Perkembangan Kognitif

Terdapat fase-fase perkembangan kognitif anak sesuai dengan rentang

usianya. Fase-fase yang anak alami dari usia dini hingga dewasa

membutuhkan adanya dorongan berupa stimulus yang diberikan baik

melalui lingkungan keluarga maupun lingkungan sekitar anak. Setiap fase

perkembangan kognitif memiliki ciri utama yang harus diketahui oleh orang

tua maupun guru sehingga stimulus yang dilakukan pun dapat disesuaikan

dengan rentang usianya. Menurut Piaget dalam Jamaris (2013 : 26)

Fase-fase perkembangan kognitif dibagi kedalam empat tahap
perkembangan, yaitu: (1) fase sensorimotor, (2 fase praoperasional, (3)
fase operasional konkret, (4) fase operasi formal.
1. Fase Sensorimotor (usia 0-2 tahun)

Pada fase ini, bayi membangun pemahamannya tentang dunia
disekitarnya melalui pengalaman-pengalaman pancainderanya,
seperti melihat dan mendengar dan berbagai gerakan fisik yang
dilakukannya.
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2. Fase Praoperasional (usia 2-7 tahun)
Ciri utama dari fase ini berpikir simbolik dan berpikir intuitif,
egosentris serta suka mendengarkan dongeng.

3. Fase Operasi Konkret (usia 7-11 tahun)
Pada fase ini terjadi proses perkembangan penting dalam diri anak
terhadap aspek-aspek yakni seriasi, transtivity, klasifikasi, dan
decentering.

4. Fase Operasi Formal (usia 12 tahun sampai usia dewasa)
Pada fase ini, individu berada pada suatu tahap yang ditandai oleh
perpindahan dari cara berpikir konkret ke cara berpikir yang
abstrak.

Sejak seorang anak dilahirkan ke dunia hingga dewasa pastilah mengalami

fase-fase perkembangan kognitif dalam hidupnya sesuai dengan rentang

usianya. Fase tersebut dimulai dari fase sensorimotor yang terjadi pada

rentang usia 0-2 tahun, kemudian anak memasuki fase praoperasional yang

terjadi pada rentang usia 2-7 tahun, selanjutnya adalah fase operasi konkret

pada usia 7-11 tahun, dan yang terakhir adalah fase operasi formal yang

terjadi ketika anak berusia 12 tahun hingga usia dewasa. Fase-fase

perkembangan kognitif pada setiap orang berbeda, ada yang berkembang

sesuai dengan rentang usia di fase perkembangannya, ada yang fase

perkembangannya berjalan sangat pesat, dan ada pula yang fase

perkembangannya berjalan dengan lambat.

Sejalan dengan pendapat ahli di atas, menurut Mutiah (2010 : 53)

Tahap-tahap perkembangan kognitif yakni sebagai berikut :
1. Tahap Sensorimotor (0-2 tahun)

Dalam tahap ini, bayi menyusun pemahaman dunia dengan
mengoordinasikan pengalaman inderanya (sensori) seperti melihat,
mendengar dengan gerakan motor (otot)-nya untuk menggapai,
menyentuh dan oleh karenanya disebut sebagai sensorimotor.

2. Tahap Praoperasional (2-7 tahun)
Pada tahap inilah konsep yang stabil dibentuk, penalaran mental
muncul, egosentrisme mulai kuat dan kemudian lemah, serta
keyakinan terhadap hal magis terbentuk.

3. Tahap Operasional Konkret (7-11 tahun)
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Pemikiran operasional konkret mencakup penggunaan operasi.
Penalaran logika menggantikan penalaran intuitif, tetapi hanya
dalam situasi konkret. Kemampuan untuk menggolong-golongkan
sudah ada, tetapi belum bisa memecahkan problem-problem
abstrak.

4. Pemikiran Operasi Formal Remaja (11-15 tahun)
Pemikiran operasional formal lebih abstrak daripada seorang anak.
remaja tidak lagi terbatas pada pengalaman konkret aktual sebagai
dasar pemikiran sebaiknyamereka dapat memunculkan khayalan,
kemungkinan hipotesis atau dalil-dalil dan penalaran yang abstrak.

Berdasarkan pendapat dari ahli di atas dapat disimpulkan bahwa setiap anak

akan melewati fase-fase perkembangan kognitif sejak ia lahir hingga

dewasa. Perkembangan dapat terjadi dengan optimal apabila orang tua dan

guru saling bekerja sama dalam bentuk perhatian dan pembelajaran yang

dilakukan pada anak. Orang tua merupakan penunjang utama pada saat anak

melewati fase-fase tersebut. Jika orang tua sudah mendidik anak dengan

cara yang tepat, maka tugas guru di sekolah hanya menyokong

keberlanjutannya agar perkembangan kognitif pada diri anak akan terjadi

secara optimal terutama pada rentang usia keemasannya di usia 0-8 tahun.

4. Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Kognitif

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif pada

anak usia dini yang perlu dipahami dengan baik agar sebagai orang tua dan

guru dapat mengantisipasi jika nampak hambatan dalam perkembangan

kognitifnya. Faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif memiliki

peran yang besar bagi anak serta orang tua maupun guru untuk mengetahui

apakah faktor yang menyebabkan seorang anak mengalami perkembangan

kognitif yang sesuai dengan harapan, perkembangan kognitif yang berjalan

sangat cepat, maupun perkembangan kognitif yang yang berjalan lambat

pada anak.
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Menurut Sujiono (2006 : 25)

Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif dapat
dijelaskan antara lain sebagai berikut :
1. Faktor hereditas atau keturunan

Diungkapkan bahwa taraf intelegensi seorang anak sudah
ditentukan sejak anak tersebut dilahirkan.

2. Faktor lingkungan
Perkembangan anak sangat ditentukan oleh faktor lingkungan
dimana tempat ia berada.

3. Kematangan
Tiap organ tubuh manusia, baik fisik maupun psikis dapat
dikatangan telah matang jika ia telah mencapai kesanggupan
menjalankan fungsinya masing-masing.

4. Pembentukan
Pembentukan ialah segala keadaan di luar diri anak yang
mempengaruhi perkembangan intelegensinya.

5. Minat dan Bakat
Minat mengarahkan perbuatan pada suatu tujuan. Sedangkan bakat
diartikan sebagai kemampuan bawaan, sebagai potensi yang masih
perlu dikembangkan dan dilatih agar dapat terwujud.

6. Kebebasan
Kebebasan dapat diartikan sebagai kebebasan manusia dalam
berpikir.

Perkembangan kognitif yang terjadi pada manusia sepanjang hidupnya

dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mendukung antara lain faktor

keturunan, faktor lingkungan, kematangan, pembentukan, minat dan bakat,

serta faktor kebebasan. Masing-masing orang memiliki faktor tersendiri

yang mempengaruhi perkembangan kognitifnya yang dapat berjalan dengan

cepat ataupun lambat.

Sedangkan menurut Piaget dalam Yanuarita (2014 : 70)

Pertumbuhan mental mengandung dua macam proses yaitu
perkembangan dan belajar. Perkembangan adalah perubahan struktur
sedangkan belajar adalah perubahan isi. Proses perkembangan kognitif
dipengaruhi oleh 4 faktor yaitu :
1. Hereditas

Hereditas tidak hanya menyediakan fasilitas kepada anak yang baru
lahir untuk menyesuaikan diri dengan dunianya, lebih dari itu,
hereditas akan mengatur waktu jalannya perkembangan pada tahun-
tahun mendatang.
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2. Pengalaman
Pengalaman dengan hereditas fisik merupakan dasar perkembangan
struktur kognitif .dalam hal ini sering kali disebut sebagai
pengalaman fisis dan logika matematis.

3. Transmisi Sosial
Transmisi sosial digunakan untuk mempresentasikan pengaruh
budaya terhadap ola berpikir anak.

4. Ekuilibrasi
Ekuilibrasi merupakan suatu keadaan dimana pada diri setiap
individu akan terdapat proses ekuilibrasi yang mengintegrasikan
ketiga faktor tadi, yaitu hereditas, pengalaman, dan transmisi sosial.

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli di atas dapat disimpulkan bahwa

terdapat banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif pada

anak. Hal tersebut tidak dapat diabaikan oleh orang tua serta guru. Faktor-

faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif dapat menjadi dasar

untuk mengetahui sebab dimana terdapat anak yang memiliki

perkembangan yang cepat ataupun lambat.

C. Teori Belajar yang Mendukung

1. Teori Behaviorisme

Lingkungan merupakan faktor eksternal dari diri anak yang mempengaruhi

tumbuh kembang anak dari masa ke masa. Lingkungan pertama dan yang

utama dalam mempengaruhi tumbuh kembangnya adalah lingkungan

keluarga. Lingkungan sekolah juga menjadi faktor yang mempengaruhi

perkembangan anak. Dalam hal ini  peran guru yang menjadi orang tua bagi

anak ketika anak berada disekolah sangat dibutuhkan dalam

mengoptimalkan segala kemampuan yang anak miliki. Menurut Jamaris

(2013 : 114)

Behaviorisme merupakan salah satu pendekatan didalam psikologi
pendidikan yang didasari keyakinan bahwa anak dapat dibentuk sesuai
dengan apa yang diinginkan oleh orang yang membentuknya.
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Perkembangan anak sangat ditentukan oleh faktor yang berada dari luar
diri anak, bukan berasal dari dalam diri anak.

Pada teori ini berkeyakinan bahwa semua perilaku yang setiap individu

peroleh  merupakan suatu akibat dari interaksi dengan lingkungan sekitar

yang telah dikondisikan sebelumnya. Oleh sebab itu, tidak diperlukan lagi

pertimbangan akan kondisi mental individu yang menjadi objek perubahan

perilaku melalui lingkungan yang dikondisikannya.

Sedangkan menurut Conny dalam Isjoni (2011 : 75)

Behaviorisme adalah aliran psikologi yang memandang bahwa manusia
belajar dipengaruhi oleh lingkungan. Belajar menurut teori ini
merupakan perubahan perilaku yang terjadi melalui proses stimulus dan
respon yang bersifat mekanis.

Lingkungan yang teratur dapat memberikan pengaruh yang baik bagi

seseorang terhadap penerimaan respon yang sesuai dengan stimulus yang

diberikan. Proses pemberian stimulus serta penerimaan respon harus dapat

diamati. Perubahan perilaku yang ditunjukkan seseorang menandakan

bahwa ia telah menerima stimulus yang diberikan. Semakin kuat stumulus

yang diberikan maka semakin baik pula respon yang ditunjukkan. Dalam hal

ini, respon yakni perubahan ke arah yang lebih baik sangat diharapkan.

Kemudian menurut Rachmawati dan Daryanto (2015 : 45)
Pengertian belajar menurut pandangan teori behavioristik adalah
perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara
stimulus dan respons. Seseorang dianggap telah belajar jika ia telah
menunjukkan perubahan tingkah laku. Menurut teori ini yang terpenting
adalah masukan atau input yang berupa stimulus dan keluaran atau
output yang berupa respons.

Stimulus yang diberikan oleh guru dan respons yang anak tunjukkan dalam

proses belajar dan pembelajaran harus dapat diamati dan diukur.

Pengamatan dan pengukuran sangat penting untuk dilakukan untuk dapat

mengetahui ada atau tidaknya perubahan tingkah laku. Faktor lain yang



25

dianggap penting menurut teori behaviorisme dalam belajar adalah adanya

penguatan. Apabila penguatan stimulus dilakukan oleh guru dalam proses

pembelajaran, maka respons yang anak terima pun semakin baik.

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli di atas dapat disimpulkan bahwa

belajar berdasarkan teori behaviorisme adalah sebuah proses hubungan

antara stimulus dan respon. Pemberian rangsangan (stimulus) untuk

memperoleh respon sehingga muncullah perkembangan yang dapat diukur

dan diamati. Penguatan terhadap stimulus sebaiknya guru lakukan agar

respon yang anak terima pun semakin kuat dan baik. Bakat yang anak miliki

sejak lahir tidak akan dapat berkembang dengan sendirinya tanpa dorongan

dari lingkungan sekitar anak. Begitupun ketika anak tidak memiliki bakat

sejak lahir, bukan berarti anak tersebut tidak dapat mewujudkan apa yang

diinginkan, melainkan faktor eksternal yakni lingkungan sekitar anaklah

yang dapat membantu anak untuk mewujudkan apa yang ia inginkan.

Lingkungan yang baik, akan memberikan dampak positif terhadap

perkembangan anak. Perkembangan yang baik menunjukkan bahwa hasil

belajar yang anak peroleh juga baik.

2. Teori Konstruktivisme

Kemampuan anak dalam membangun pemahaman dan pengetahuannya

sendiri dapat dilihat dari kemampuan anak dalam mengahadapi situasi baru

dan dalam memecahkan masalah dengan menggunakan pengalaman serta

pengetahuan yang telah dimilikinya. Dalam memecahkan masalah yang

dihadapinya, anak akan mengajukan berbagai pertanyaan yang bersifat

relevan, kemudian melakukan eksplorasi yang diikuti dengan mengevaluasi
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apakah pengetahuan yang telah dimilikinya dapat diterapkan dalam

memecahkan masalah yang dihadapinya. Menurut Bartlett dan Jonasson

dalam Jamaris (2013 : 148)

Konstruktivisme merupakan pendekatan dalam psikologi yang
berkeyakinan bahwa anak dapat membangun pemahaman dan
pengetahuannya sendiri tentang dunia disekitarnya atau dengan kata
lain, anak dapat membelajarkan dirinya sendiri melalui berbagai
pengalamannya.

Kemampuan anak dalam membangun pemahaman dan pengetahuannya

sendiri dapat dilihat dari bagaimana cara anak dalam menghadapi situasi

baru  dengan menggunakan pengalaman dan pengetahuan yang telah anak

miliki sebelumnya. Anak dapat menyesuaikan dirinya dengan situasi

tersebut. Selain itu, dapat dilihat ula dari bagaimana cara anak dalam

memecahkan masalah yang dihadapinya. Anak tersebut akan mengajukan

pertanyaan dari yang sederhana hingga yang kompleks, kemudian

mengeksplorasi serta mengevaluasi apakah pengetahuan yang telah

dimilikinya dapat diterapkan dalam memecahkan masalah yang

dihadapinya.

Sedangkan menurut Bruner dalam Jamaris (2013 : 149)

Konstruktivisme merupakan proses yang aktif karena melalui proses
belajar, siswa membangun berbagai ide dan berbagai konsep yang
dikembangkan berdasarkan pengetahuannya saat ini dan pengetahuan
yang diperolehnya di masa lalu.

Saat membangun pengetahuannya, anak dapat memilih dan memperkuat

pengetahuannya melalui berbagai kegiatan. Guru perlu mendorong anak

agar dapat menemukan berbagai konsep dan prinsip secara mandiri. Guru

diharapkan dapat mengemas pembelajaran yang dapat membangkitkan

semangat anak untuk dapat belajar secara aktif melalui proses pembelajaran



27

yang menekankan pada penemuan. Saat pembelajaran berlangsung anak

dapat menemukan sendiri makna atau nilai-nilai yang terdapat dalam

kegiatan yang mereka lakukan. Kemudian menurut Jauhar (2011 : 36)

Pembentukan pengetahuan menurut konstruktivistik memandang bahwa
belajar aktif menciptakan struktur-struktur kognitif dalam
intelektualnya dengan lingkungan. Yang terpenting dalam teori
konstruktivisme yakni dalam proses pembelajaran si pebelajarlah yang
mendapat penekanan. Merekalah yang harus aktif mengembangkan
pengetahuan mereka bukan pembelajar atau orang lain.

Penekanan belajar pada anak dilakukan agar anak dapat belajar dengan lebih

aktif dan tidak sekedar mengandalkan guru sebagai sumber belajar,

melainkan melalui lingkungan yang ada disekitarnya. Pembelajaran yang

berlangsung tidak berpusat pada guru. Peran guru selaku pendidik,

hendaknya dapat menciptakan lingkungan belajar anak yang dapat

mengoptimalkan kemampuannya. Anak dapat belajar melalui kegiatan

maupun benda yang digunakan dalam kegiatan yang mereka lakukan saat

pembelajaran. Anak dapat menemukan sendiri pengetahuan-pengetahuan

baru berdasarkan apa yang mereka lihat, amati, dan lakukan.

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli di atas dapat disimpulkan bahwa

belajar berdasarkan teori konstruktivisme adalah proses membangun

pemahaman dan pengetahuannya sendiri tentang dunia disekitarnya dalam

memecahkan masalah. Ide dan berbagai konsep yang dikembangkan

berdasarkan pengetahuan yang anak miliki saat ini dan pengetahuan yang

diperolehnya di masa lalu. Anak diharapkan dapat menjadi pebelajar yang

aktif dalam menggali wawasan yang ia miliki sebelumnya untuk dapat

memperoleh wawasan yang lebih luas lagi.
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D. Aktivitas Bermain Estafet

1. Bermain Estafet

Bermain merupakan suatu kegiatan yang sangat disenangi anak. Pada

berbagai situasi dan tempat selalu saja anak menyempatkan diri untuk

bermain. Sehari-hari anak memilih sendiri jenis dan bentuk permainan dari

tempat serta situasi yang dihadapinya. Melalui kegiatan bermain, anak dapat

lebih ekspresif dalam mengungkapkan emosi-emosi yang ada pada dirinya.

Melalui bermain, anak dapat membangun pengetahuan dan mengenal

lingkungan hidupnya dengan lebih baik. Dalam membangun pengetahuan

pada anak tidak terlepas dari peran guru. Peran guru yang diharapkan adalah

guru yang mampu membangun pengetahuan pada anak dan mampu

memberikan kesempatan yang seluas-luasnya pada anak untuk

bereksplorasi, sehingga anak pun mampu membangun pengetahuannya

sendiri dari apa yang ia lakukan. Menurut Sujiono (2006 : 10)

Bermain adalah kegiatan yang dilakukan anak secara spontan karena
disenangi. Bagi anak bermain merupakan suatu kebutuhan yang perlu
agar anak dapat berkembang secara utuh, mampu menyesuaikan dan
membangun dirinya, serta menjadi pribadi yang matang dan mandiri.

Proses belajar pada anak usia dini dilalui dengan bermain. Bermain bagi

anak-anak bukan sekedar bermain, melainkan merupakan sarana dalam

proses pembelajaran yang dapat memberikan makna dan pengetahuan baru

dalam kehidupannya. Melalui bermain, anak dapat menerima berbagai

rangsangan selain dapat membuat dirinya senang juga akan menambah

pengetahuan anak. Potensi yang anak miliki dapat berkembang secara

optimal melalui pembelajaran yang anak lakukan melalui bermain. Masa

anak usia dini merupakan masa peka, maka dibutuhkan kondisi dan
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stimulasi yang sesuai dengan kebutuhan anak agar pertumbuhan dan

perkembangannya tercapai secara optimal. Sedangkan menurut Fadlillah

dkk. (2014 : 25)

“Bermain adalah aktivitas yang membuat hati seorang anak menjadi senang,

nyaman, dan bersemangat. Adapun yang dimaksud dengan bermain adalah

melakukan sesuatu untuk bersenang-senang.”

Bermain merupakan aktivitas yang sangat diperlukan dalam meningkatkan

perkembangan anak. Bermain yang dilakukan harus menyenangkan agar

membuat hati anak menjadi senang, nyaman, dan bersemangat. Melalui

bermain, anak belajar akan hal yang diperlukan dalam perkembangannya.

Baik berupa perkembangan dalam aspek agama dan moral, fisik-motorik,

kognitif, bahasa, sosial emosional, maupun seni. Salah satu permainan yang

dapat dilakukan demi meningkatkan perkembangan anak adalah permainan

estafet. Estafet adalah salah satu dari permainan yang berasal dari cabang

olahraga atletik. Permainan estafet ini dilakukan secara berkelompok yang

biasanya terdiri dari 3-5 orang pemain. Menurut Wiarto (2013 : 86)

“Estafet adalah sebuah latihan yang dilakukan dengan cara memberikan

tongkat dari satu tempat ke tempat lainnya. Latihan ini dilakukan hingga

semua anggota telah melakukannya (berikan waktu untuk kompetisi).”

Pelaksanaan estafet harus dalam bentuk kelompok. Kerjasama antar anggota

dalam kelompok sangat dibutuhkan dalam bermain estafet. Setiap anggota

dari semua kelompok harus memahami aturan yang berlaku saat permainan.

Jika salah satu anggota kelompok kurang bahkan tidak memahami aturan

yang ada, maka permainan pun akan terhambat. Saat pelaksanaannya juga
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tidak bisa hanya dengan satu kelompok saja yang melakukan permainan

melainkan ada kelompok lain yang ikut bermain dikarenakan permainan ini

menuntut adanya proses kompetisi di dalamnya.

Sedangkan menurut Carr (2000 : 2)

Lari estafet merupakan salah satu aktivitas yang paling menyenangkan
dalam atletik. Aktivitas ini membutuhkan sedikit peralatan dan dapat
dipraktekkan di dalam maupun luar ruangan. Estafet menambahkan
kegembiraan kompetisi tim.

Estafet merupakan kegiatan yang sangat menyenangkan apalagi kegiatan

tersebut dilakukan oleh anak-anak. Permainan estafet tidak memerlukan

peralatan terlalu banyak. Guru dalam hal ini dapat memanfaatkan benda-

benda yang ada disekeliling anak sebagai objek dalam permainan estafet.

Jika sekolah memiliki ruangan yang cukup luas, maka permainan estafet

dapat dilakukan didalam ruangan namun jika tidak, guru dapat mengajak

anak-anak untuk dapat bermain di luar ruang kelas yang lebih lapang.

Kompetisi antar tim yang ada dalam permainan ini dapat mengajarkan anak

akan arti nilai kerjasama serta lapang dada dan toleransi untuk menerima

kekalahan dan kemenangan saat bermain.

Berdasarkan pendapat beberapa ahli diatas, bermain estafet merupakan

suatu kegiatan menyenangkan yang dapat meningkatkan perkembangan

anak. Bermain estafet dilakukan dengan cara berkompetisi atau berlomba

dalam memindahkan tongkat atau benda lainnya dari satu tempat ke tempat

lain yang dilakukan dalam bentuk kelompok. Dilakukan secara

berkelompok bertujuan untuk membentuk sikap kooperatif pada diri anak

agar dapat bekerjasama dalam melakukan permainan sesuai dengan aturan

yang ditentukan.
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2. Langkah-langkah dalam Bermain Estafet

Dalam melakukan aktivitas bermain, selalu ada langkah-langkah dalam

pelaksanaannya. Langkah-langkah dalam melaksanakan aktivitas bermain

estafet adalah sebagai berikut:

1. Anak berdiri di tempat yang guru sediakan, kemudian guru menjelaskan

aturan main sambil memperagakan cara bermainnya. Keaktifan anak

dalam bermain menandakan anak memahami akan aturan dalam

permainan yakni, anak harus bekerjasama dalam memindahkan benda

dari satu tempat ke tempat yang lain sesuai waktu yang guru tentukan.

2. Anak dibagi menjadi beberapa kelompok yang beranggotakan 5 orang

anak, setiap anak melakukan kerjasama dalam permainan sesuai dengan

aturan. Misalnya anak harus berada ditempat yang ditentukan hingga

permainan berakhir, anak memindahkan benda satu per satu, dan lain

sebagainya

3. Anak berlomba untuk memindahkan benda dari satu tempat ke tempat

yang lain secara cepat dan tepat dengan cara menyerahkan benda

tersebut dari satu anak ke anak lainnya sesuai dengan aturan yang

berbeda-beda disetiap pertemuan. Misalnya anak harus memindahkan

benda dengan cara melompat, berjongkok, melempar, dan lain

sebagainya

4. Setelah waktu berakhir, guru melakukan tanya jawab pada setiap anak

dalam kelompok untuk mengetahui perkembangan berpikir simbolik

pada anak misalnya meminta anak untuk menyebutkan jumlah benda
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yang berhasil dipindahkan, menyebutkan urutan lambang bilangan 1-10

pada benda yang dipindahkan, dan lain sebagainya

3. Kelebihan dan Kekurangan Bermain Estafet

Terdapat kelebihan serta kekurangan dari setiap permainan yang dilakukan

pada pembelajaran bagi anak usia dini. Begitu pula dengan bermain estafet,

terdapat kelebihan yang yang dapat dirasakan baik oleh anak maupun oleh

guru dalam proses belajar dan pembelajaran. Berikut ini merupakan

kelebihan dari bermain estafet :

1. Dapat mengembangkan anak dalam berpikir simbolik yakni pada saat

menghitung jumlah benda yang berhasil dipindahkan saat bermain

estafet, menyebutkan urutan lambang bilangan 1-10 pada benda yang

dipindahkan, dan lain sebagainya.

2. Dapat meningkatkan sikap kooperatif pada anak, karena dalam bermain

estafet anak melakukan kerjasama dengan teman dalam kelompok saat

memindahkan benda dari satu tempat ke tempat lainnya.

3. Dapat mengembangkan fisik-motorik pada anak saat memindahkan

benda dari satu tempat ke tempat lainnya.

4. Dapat meningkatkan perkembangan bahasa anak yakni dalam

berkomunikasi secara lisan baik dengan teman dalam kelompok maupun

dengan guru.

5. Dapat menumbuhkan rasa antusiasme pada diri anak, karena dalam

bermain estafet dikemas dalam bentuk perlombaaan yang tentunya
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terdapat kelompok yang menang dan kalah sehingga anak terpacu untuk

semangat dalam bermain agar dapat memenangkan perlombaan tersebut.

Selain kelebihan, terdapat pula kekurangan dari bermain estafet yakni :

1. Dapat membuat anak-anak yang menunggu giliran dalam bermain

estafet merasa bosan dan enggan untuk bermain.

2. Jika salah satu anak dalam kelompok tidak memahami aturan dalam

bermain, maka aktivitas bermain yang dilakukan akan terhambat.

3. Dapat membuat anak merasa lelah, karena dalam bermain estafet

dibutuhkan energi yang cukup banyak terkuras.

4. Aktivitas Bermain Estafet

Aktivitas bermain merupakan kegiatan belajar yang sangat menyenangkan

bagi anak, karena bermain adalah kegiatan utama bagi anak usia dini.

Melalui aktivitas bermain, berbagai kemampuan yang dimiliki anak dapat

dikembangkan dan ditingkatkan, seperti nilai agama dan moral, fisik-

motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, serta seni. Menurut Montolalu

dkk. (2009 : 29)

“Aktivitas bermain merupakan suatu rangkaian usaha kegiatan di TK.

Kegiatan yang dilakukan membutuhkan pengaturan lingkungan bermain dan

belajar serta alat-alat permainan yang dibutuhkan anak.”

Dalam merencanakan dan mengatur aktivitas bermain, guru hendaknya

menyediakan tempat dan menciptakan situasi yang menyenangkan sehingga
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dapat merangsang anak untuk melakukan berbagai kegiatan yang sesuai

dengan minat dan aspek pengembangan anak. Salah satu aktivitas bermain

yang dapat menjadi referensi bagi guru dalam pembelajaran adalah dengan

melakukan aktivitas bermain estafet.

Berdasarkan pendapat yang diungkapkan oleh ahli di atas dapat disimpulkan

bahwa aktivitas bermain estafet merupakan suatu kegiatan pembelajaran

yang dikemas dalam bentuk permainan estafet dengan menggunakan aturan

yang ditentukan. Anak melakukan permainan dalam berkelompok.  Setiap

kelompok melakukan kerjasama dalam berlomba untuk memindahkan

tongkat atau benda lainnya dari satu tempat ke tempat yang lain dengan cara

menyerahkan benda dari satu anak ke anak lainnya sesuai waktu yang guru

tentukan. Setelah waktu berakhir, guru melakukan tanya jawab pertanyaan

sederhana pada setiap anak dalam kelompok untuk mengetahui

perkembangan berpikir simbolik pada anak misalnya meminta anak untuk

menyebutkan jumlah benda yang berhasil dipindahkan, menyebutkan urutan

lambang bilangan 1-10 pada benda yang dipindahkan, dan lain sebagainya.

E. Perkembangan Berpikir Simbolik

1. Pengertian Berpikir

Setiap individu berpikir menggunakan pikirannya. Kemampuan setiap

individu dalam berpikir menentukan cepat tidaknya atau terselesaikan

tidaknya suatu masalah yang sedang dihadapi. Cara individu dalam

bertingkah laku serta bertindak dalam menghadapi masalah yang ada juga

dapat mewujudkan pemecahan masalah bukan hanya sekedar terselesaikan

dengan cepat namun juga dengan tepat. Menurut Khodijah (2014 : 103)
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Berpikir adalah memproses informasi secara mental atau secara
kognitif. Secara lebih formal, berpikir adalah penyusunan ulang atau
manipulasi kognitif baik informasi dari lingkungan maupun simbol-
simbol yang disimpan dalam long-term memory.

Informasi yang diproses saat berpikir dapat diperoleh dari mana saja, baik

dari lingkungan terdekat kita yakni lingkungan keluarga maupun dari

lingkungan sekitar dan lingkungan masyarakat. Informasi yang telah

diperoleh sebelumnya akan disimpan di memori otak. Ketika diperlukan,

informasi yang telah tersimpan tersebut dapat disusun kembali untuk

dikaitkan dengan informasi atau pengetahuan yang baru diperoleh. Hal

tersebut memuat diri manusia lebih kaya akan pengetahuan serta mengasah

kemampuan untuk dapat mengingat kembali informasi yang telah tersimpan

dalam memori otak untuk disatukan dengan informasi terkini yang diterima

oleh otak. Sedangkan menurut Jamaris (2013 : 80)

Kemampuan berpikir adalah salah satu aspek yang berpengaruh
terhadap munculnya kreativitas seseorang. Kemampuan berpikir ini
merangkai kemampuan dalam mensintesis, menganalisis,
mengevaluasi, dan mengaplikasikan berbagai informasi yang
menghasilkan berbagai alternatif dalam pemecahan masalah atau
memproduk kreasi baru.

Kreativitas seseorang dapat muncul ketika otak menjalankan fungsinya

dalam berpikir. Dalam hal ini, berpikir yang dimaksud adalah berpikir

dalam menemukan ide-ide baru yang kemudian memunculkan inovasi untuk

membuat suatu kreasi baru. Berpikir juga digunakan dalam menerapkan

informasi yang diperoleh sebagai cara untuk memecahkan masalah dalam

kehidupan.

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli di atas yang dimaksud dengan

berpikir adalah suatu proses pembentukan ide-ide dan gagasan dalam
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memecahkan permasalahan yang ada. Pada saat memecahkan masalah yang

dihadapi, membutuhkan berbagai macam proses hingga permasalahan

tersebut dapat terselesaikan dengan baik. Proses tersebut meliputi kegiatan

mensintesis, menganalisis, mengevaluasi dan mengaplikasikannya dalam

bentuk pemecahan masalah ataupun pembentukan sebuah kreasi baru

sebagai alternatif pemecahan masalah.

2. Pengertian Perkembangan Berpikir Simbolik

Perkembangan kognitif berhubungan langsung dengan perkembangan

berpikir. Perkembangan berpikir anak yang harus dicapai salah satunya

adalah dalam hal perkembangan berpikir simbolik. Pada perkembangan

berpikir simbolik, yang terjadi adalah anak-anak mulai menggunakan

simbol-simbol ketika mereka menggunakan sebuah objek atau tindakan

untuk mempresentasikan sesuatu yang tidak ada dihadapannya. Menurut

Runtukahu dan Selpius Kandou (2014 : 69)

“Dalam tahap simbolik, anak memanipulasi simbol atau lambang objek-

objek tertentu. Siswa mampu menggunakan notasi tanpa tergantung pada

objek nyata.”

Tahap simbolik termasuk dalam tahap belajar mengenai konsep. Hal

tersebut membutuhkan kemampuan dalam merumuskan konsep yang

dikemas dalam bentuk kata-kata maupun kalimat. Konsep dipelajari agar

anak mengenal suatu objek namun tidak bergantung dengan objek nyata.

Konsep juga sangat penting dipelajari untuk menjadi bekal dalam kehidupan

anak di pendidikan serta kehidupan selanjutnya.

Sedangkan menurut Mutiah (2010 : 62)
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Subtahap fungsi simbolik ialah subtahap pertama pemikiran
praoperasional. Pada subtahap ini, anak-anak mengembangkan
kemampuan untuk membayangkan secara mental suatu objek yang
tidak ada. Kemampuan untuk berpikir simbolik semacam itu disebut
fungsi simbolik, dan kemampuan itu mengembangkan secara cepat
dunia mental anak.

Tahap praoperasional terjadi pada rentangan usia 2-7 tahun. Pada tahap

inilah konsep mulai dibentuk, penalaran mulai muncul, serta keyakinan

terhadap hal magis terbentuk. Pemikiran yang terjadi pada tahap

praoperasional merupakan kemampuan untuk membangun pemikiran yang

ke dalam perilaku. Anak mengembangkan kemampuannya sendiri dalam

membayangkan secara mental suatu objek yang tidak ada dihadapannya.

Anak belajar mengenai simbol atau lambang dari objek-objek yang ada

dipikiran dan yang ada dilingkungan sekitarnya. Konsep mengenai simbol-

simbol yang ada dalam pikirannya kemudian diungkapkan melalui kata-kata

ataupun kalimat. Pengungkapan secara verbal yang terjadi dapat

membuktikan bahwa anak mulai mengenal akan konsep-konsep yang ada.

Seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan RI No. 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan

Anak Usia Dini bahwa

“Berpikir simbolik, mencakup kemampuan mengenal, menyebutkan, dan

menggunakan konsep bilangan, mengenal huruf, serta mampu

merepresentasikan berbagai benda dan imajinasinya dalam bentuk gambar.”

Berdasarkan pendapat yang diungkapkan beberapa ahli di atas yang

dimaksud dengan perkembangan berpikir simbolik adalah suatu proses

perubahan yang tersusun dalam jangka waktu tertentu yakni yang terjadi

pada tahap praoperasional anak yakni pada usia 2-7 tahun. Pada tahap
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berpikir simbolik, anak sudah dapat mengungkapkan konsep yang ada

dalam pikiran dan imajinasinya dan diungkapkan dalam bentuk kata-kata

maupun kalimat. Berpikir simbolik merupakan kemampuan dalam

mengenal lambang bilangan 1-10 serta lambang huruf vokal dan konsonan.

Pada proses mengenal tersebut meliputi kemampuan anak dalam

menyebutkan lambang bilangan 1-10, menggunakan lambang bilangan

dalam menghitung, mencocokkan bilangan dengan lambang bilangan,

mengenal berbagai macam lambang huruf vokal dan konsonan, serta

mempresentasikan berbagai macam benda dalam bentuk gambar atau tulisan

melalui berbagai media.

3. Implikasi Berpikir Simbolik Dalam Mengembangkan Kreativitas

Anak

Terdapat keterkaitan antara berpikir simbolik dengan perkembangan anak,

salah satunya adalah kaitannya dalam mengembangkan kreativitas pada diri

anak. Berbagai usaha dapat dilakukan dalam rangka mengembangkan

kreativitas anak yang ada pada fase pra-operasional yakni pada rentang usia

2-7 tahun yang berkaitan dengan berpikir simbolik anak. Menurut Jamaris

(2013 : 85)

Terdapat kondisi-kondisi yang kondusif bagi usaha pengembangan
kreativitas anak, seperti yang dijelaskan sebagai berikut ini :
1. Memberikan berbagai kesempatan untuk kemunculan perilaku yang

kreatif. Permainan simbolik yang dilakukan anak merupakan
wahana yang dapat dimanfaatkan dalam mengembangkan
kreativitas anak. Fantasi dan imajinasi adalah bentuk kreativitas
yang ditampilkan anak.

2. Memperlihatkan pada anak bahwa fantasi dan imajinasi yang
ditampilkannya memiliki nilai-nilai tertentu.

3. Meminta anak untuk menceritakan tentang fantasi dan imajinasinya.
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Melalui berpikir simbolik, anak juga dapat mengembangkan diri dalam hal

kreativitasnya. Tugas orang tua dan guru dalam mengembangkan kreativitas

anak adalah dengan cara mengemas pembelajaran melalui permainan

simbolik yang menyenangkan bagi anak. melalui permaian simbolik anak

dapat mengembangkan imajinasi dan daya khayalnya terhadap objek-objek

yang ada disekitarnya. Fantasi pun muncul seiring dengan imajinasi yang

muncul. Anak dapat mengungkapkan segala imajinasi dan kreativitas yang

ada di dalam pikirannya ke dalam bentuk kata-kata maupun kalimat

sehingga orang-orang yang ada disekitarnya dapat mengetahui apa yang

menjadi fantasi di dalam otak anak saat melakukan permainan.

Berdasarkan pendapat dari ahli diatas dapat dikatakan bahwa fantasi dan

imajinasi yang anak ciptakan sendiri dalam berpikir simbolik dapat

mengembangkan kreativitas pada diri anak. Kreativitas anak semakin

berkembang ketika ia dapat mengungkapkan fantasi dan imajinasinya

kepada orang lain melalui kata-kata maupun kalimat. Tugas orang tua serta

guru sangatlah penting dalam hal menggali kreativitas anak yang dapat

dilakukan melalui permainan simbolik.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Penelitian Amini, Zulhamidah, (2013) tentang “Upaya

Meningkatkan Kecerdasan Interpersonal Anak Melalui Permainan

Estafet Air Pada Anak Kelompok B Di TK Desa Bugel Kecamatan

Polokarto Kabupaten Sekoharjo Tahun Pelajaran 2012/2013.” Dalam

penelitian yang telah dilaksanakan dalam dua siklus dapat diketahui

bahwa kecerdasan interpersonal anak melalui permainan estafet air
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pada anak kelompok B di TK Desa Bugel Kecamatan Polokarto

Kabupaten Sukoharjo Tahun Pelajaran 2012/2013 mengalami

peningkatan dengan presentase rata-rata dari sebelum tindakan

sampai siklus II yaitu pra siklus 35.62%, siklus I 58.27%, dan siklus

II 81.71% pada kecerdasan interpersonal anak kelompok B di TK

Desa Bugel Kecamatan Polokarto Kabupaten Sekoharjo.

(http://eprints.ums.ac.id/23547ggPMAA/1/03._HALAMAN_DEPA

N.pdf)

2. Penelitian Ningtyas, Dhita Paranita, (2013) tentang “Peningkatan

Kemampuan Kerjasama Anak Usia Dini Melalui Permainan Estafet

Keluarga Ikan Pada Anak Kelompok B Di PAUD Permata Bunda

Blitar.” Dalam penelitian yang telah dilaksanakan, hasil perolehan

penelitian pada pra tindakan sebelum dilaksanakannya permainan ini

diperoleh ketuntasan belajar sebesar 57%, pada Siklus I diperoleh

ketuntasan belajar sebesar 70% dan meningkat pada Siklus II yang

memperoleh nilai ketuntasan belajar sebesar 90%. Berdasarkan hasil

penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa Permainan Estafet

Keluarga Ikan ini dapat diterapkan dengan baik dalam peningkatan

kemampuan kerjasama pada anak usia dini.(http://karya-

ilmiah.um.ac.id/index.php/KSDP/article/view/18796)

3. Penelitian Sustini, Sri, (2015) tentang “Upaya Meningkatkan

Kemampuan Kerjasama Melalui Kegiatan Memindahkan Bola Suara

Secara Estafet Pada Anak TK Pertiwi 1 Tamanrejo, Blora.” Dalam

penelitian yang telah dilaksanakan, didapatkan kesimpulan bahwa
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melalui kegiatan memindahkan bola suar secara estafet dapat

meningkatkan kemampuan bekerjasama anak kelompok B TK

Pertiwi 1 Tamanrejo. Dari hasil kemampuan bekerjasama sebelum

tindakan menunjukkan hasil rata-rata 52,67%, setelah dilakukan

tindakan pada siklus I mengalami peningkatan sebesar 23,28%

menjadi 75,95%. Pada akhir siklus II mengalami peningkatan

sebesar 14,22% menjadi 90,17% pada kemampuan kerjasama pada

anak.(http://eprints.ums.ac.id/38521/11/NASKAH%20PUBLIKASI

%20.pdf)

G. Kerangka Pikir Penelitian

Kognitif merupakan suatu proses berpikir yang dilakukan setiap saat dalam

kehidupan sehari-hari. Proses berpikir seseorang melibatkan kemampuan

untuk menghubungkan, menilai dan mempertimbangkan suatu kejadian atau

peristiwa yang dialaminya. Perkembangan kognitif meliputi belajar dan

pemecahan masalah, berpikir logis, dan berpikir simbolik.

Perkembangan berpikir simbolik merupakan salah satu aspek kognitif yang

sangatlah penting bagi anak usia dini. Perkembangan berpikir simbolik

dapat diperoleh anak melalui stimulasi berupa pembelajaran yang tepat bagi

anak usia dini. Pembelajaran yang tepat bagi anak usia dini ialah belajar

sambil bermain. Bermain merupakan suatu cara bagi anak dalam

mempelajari dan memahami sesuatu. Aktivitas bermain dapat

menyenangkan bagi anak jika dikemas secara menarik. Saat bermain, anak

terlibat langsung dalam berbagai aktivitas yang dapat mengembangkan

kemampuannya. Terdapat banyak aktivitas bermain yang dapat
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mengembangkan kemampuan anak, salah satunya adalah aktivitas bermain

estafet.

Aktivitas bermain estafet merupakan suatu kegiatan pembelajaran yang

dikemas dalam bentuk permainan estafet dengan menggunakan aturan yang

ditentukan. Anak melakukan permainan dalam berkelompok.  Setiap

kelompok melakukan kerjasama dalam berlomba untuk memindahkan

tongkat atau benda lainnya dari satu tempat ke tempat yang lain dengan cara

menyerahkan benda dari satu anak ke anak lainnya sesuai waktu yang guru

tentukan. Setelah waktu berakhir, guru melakukan tanya jawab pertanyaan

sederhana pada setiap anak dalam kelompok untuk mengetahui

perkembangan berpikir simbolik pada anak misalnya meminta anak untuk

menyebutkan jumlah benda yang berhasil dipindahkan, menyebutkan urutan

lambang bilangan 1-10 pada benda yang dipindahkan, dan lain sebagainya.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka penelitian ini dapat digambarkan

sebagai berikut :

1. Kerangka Pikir Penelitian

Aktivitas Bermain
Estafet

(X)

Perkembangan
Berpikir Simbolik

(Y)
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H. Hipotesis Penelitian

Perumusan hipotesis penelitian merupakan langkah selanjutnya dalam

penelitian setelah tinjauan pustaka dan kerangka pikir yang sudah

dikemukakan sebelumnya.

Menurut Sugiyono (2014 : 96)“Hipotesis merupakan jawaban sementara

terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian

telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan.”

Dengan demikian, hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Ho :Tidak Ada Pengaruh Aktivitas Bermain Estafet Terhadap

Perkembangan  Berpikir Simbolik Pada Anak Usia 5-6 Tahun Di TK

LPM Hadimulyo Metro Pusat Kota Metro Tahun Ajaran 2015/2016.

Ha : Ada Pengaruh Aktivitas Bermain Estafet Terhadap Perkembangan

Berpikir Simbolik Pada Anak Usia 5-6 Tahun Di TK LPM

Hadimulyo Metro Pusat Kota Metro Tahun Ajaran 2015/2016.
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III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif, dengan metode penelitian

eksperimental. Desain penelitian ini menggunakan desain Pre-Eksperimental

menggunakan jenis One Grup Pretest-Posttest. Menurut Sugiyono (2015 : 109)

Dikatakan pre-experimental design, karena belum merupakan eksperimen
sungguh-sungguh. Karena masih terdapat variabel luar yang ikut berpengaruh
terhadap terbentuknya variabel dependen. Jadi hasil eksperimen yang
merupakan variabel dependen itu bukan semata-mata dipengaruhi oleh
variabel independen. Hal ini dapat terjadi, karena tidak adanya variabel
kontrol dan sampel tidak dipilih secara random.

Berdasarkan pendapat ahli di atas, desain eksperimen yang digunakan dalam

penelitian ini adalah pre-experimental design. Hal tersebut dikarenakan dalam

penelitian ini hasil eksperimen yang merupakan variabel dependen (kemampuan

berpikir simbolik) bukan hanya dipengaruhi oleh variabel independen (aktivitas

bermain estafet) melainkan masih ada variabel luar yang ikut berpengaruh dalam

terbentuknya variabel dependen. Jenis dari pre-experimental design yang

digunakan dalam penelitian ini adalah jenis One Grup Pretest-Posttest. Menurut

Sugiyono (2015 : 74)
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Pada penelitian ini, diberikan Pre-Test sebelum diberi perlakuan. Dengan
demikian hasil perlakuan dapat diketahui lebih akurat, karena dapat
membandingkan dengan keadaan sebelum diberi perlakuan desain ini dapat
digambarkan sebagai berikut:

2. (One Grup Pretest-Posttest)

Keterangan :
O₁ = Pre-Test diberikan sebelum menerapkan aktivitas bermain estafet
X = Pemberian atau penerapan aktivitas bermain estafet
O₂ = Post-Test diberikan setelah menerapkan aktivitas bermain estafet

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian beralamat di Jl. Banteng No.03 Hadimulyo Timur, Metro Pusat,

Kota Metro. Penelitian ini akan dilaksanakan di kelas B TK LPM Hadimulyo

Metro Pusat Kota Metro pada Semester Genap Tahun Ajaran 2015/2016.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah objek utama dari penelitian yang direncanakan. Menurut

Margono (2010 : 118) “Populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian kita

dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang kita tentukan.”

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah anak di kelas B TK LPM

Hadimulyo Metro Pusat Kota Metro Tahun Ajaran 2015/2016 yang berjumlah 30

anak terdiri dari 16 anak laki-laki dan 14 anak perempuan.

X
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2. Sampel

Dalam penelitian dibutuhkan sampel yang merupakan sebagian atau keseluruhan

dari jumlah populasi yang ditentukan.

Menurut Sugiyono (2015 : 81)

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh
populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin
mempelajari semua yang ada pada populasi, untuk itu sampel yang diambil
dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili).

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik sampling jenuh.

Menurut Sugiyono (2015 : 124) “Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel

bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.”

Berdasarkan pertimbangan peneliti, sampel yang digunakan dalam penelitian ini

adalah anak TK LPM Hadimulyo Metro Pusat Kota Metro Tahun Ajaran

2015/2016 kelompok B yang terdiri dari 30 anak.

D. Prosedur Penelitian dan Rancangan Pembelajaran

Prosedur dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan

a. Pembuatan kisi-kisi instrumen penelitian

b. Membuat rancangan pelaksanaan pembelajaran harian (RPPH)

c. Pembuatan lembar observasi/ pedoman observasi

d. Menyiapkan media sesuai dengan permainan yang akan digunakan untuk

meneliti
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2. Tahap Pelaksanaan

a. Pertemuan akan dilakukan enam kali pertemuan

b. Lembar observasi/ pedoman observasi digunakan saat pemberian

perlakuan melalui aktivitas bermain estafet.

3. Tahap Pengumpulan

Pelaksanaan pembelajaran melalui aktivitas bermain estafet diamati dengan

lembar observasi/ pedoman observasi

4. Tahap Akhir

Pengolahan   dan analisis data hasil penelitian yang   diperoleh   dengan

instrumen penelitian dan lembar observasi/ pedoman observasi.

E. Definisi Konseptual

1. Definisi Konseptual Variabel X (Aktivitas Bermain Estafet)

Variabel bebas atau X (aktivitas bermain estafet) adalah suatu kegiatan

pembelajaran yang dikemas dalam bentuk permainan estafet dengan

menggunakan aturan yang ditentukan. Anak melakukan permainan dalam bentuk

kelompok. Setiap kelompok melakukan kerjasama dalam berlomba untuk

memindahkan tongkat atau benda lainnya dari satu tempat ke tempat yang lain

dengan cara menyerahkan benda dari satu anak ke anak lainnya sesuai waktu yang

guru tentukan. Setelah waktu berakhir, guru melakukan tanya jawab dengan

pertanyaan sederhana pada setiap anak dalam kelompok untuk mengetahui

perkembangan berpikir simbolik pada anak misalnya meminta anak untuk

menjawab pertanyaan sederhana, misalnya menyebutkan jumlah benda yang



48

berhasil dipindahkan, menyebutkan urutan lambang bilangan 1-10 pada benda

yang dipindahkan, dan lain sebagainya.

2. Definisi Konseptual Variabel Y (Perkembangan Berpikir Simbolik)

Variabel Y (Perkembangan Berpikir Simbolik) adalah suatu proses perubahan

yang tersusun dalam jangka waktu tertentu yakni yang terjadi pada tahap

praoperasional anak yakni pada usia 2-7 tahun. Pada tahap berpikir simbolik, anak

sudah dapat mengungkapkan konsep yang ada dalam pikiran dan imajinasinya dan

diungkapkan dalam bentuk kata-kata maupun kalimat. Berpikir simbolik

merupakan kemampuan dalam mengenal lambang bilangan 1-10 serta lambang

huruf vokal dan konsonan.  Pada proses mengenal tersebut meliputi kemampuan

anak dalam menyebutkan lambang bilangan 1-10, menggunakan lambang

bilangan dalam menghitung, mencocokkan bilangan dengan lambang bilangan,

mengenal berbagai macam lambang huruf vokal dan konsonan, serta

mempresentasikan berbagai macam benda dalam bentuk gambar atau tulisan

melalui berbagai media..

F. Definisi Operasional

1. Definisi Operasional Variabel X (Aktivitas Bermain Estafet)

Variabel X (aktivitas bermain estafet) nilai yang diperoleh dari aktivitas bermain

estafet anak dapat dilihat melalui indikator sebagai berikut:

1. Aktivitas anak dalam mengikuti permainan sesuai aturan

2. Aktivitas anak saat bekerjasama dengan teman dalam kelompok

3. Aktivitas anak dalam memindahkan benda dari satu tempat ke tempat lain
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4. Aktivitas anak dalam menjawab pertanyaan sederhana yang guru berikan

2. Definisi Operasional Variabel Y (Perkembangan Berpikir Simbolik)

Variabel Y (perkembangan berpikir simbolik) mencakup kemampuan mengenal,

menyebutkan, dan menggunakan konsep bilangan, mengenal huruf, serta mampu

merepresentasikan berbagai benda dan imajinasinya dalam bentuk gambar yang

kemudian dijabarkan menjadi indikator dari perkembangan berpikir simbolik,

yaitu :

1. TPP : Menyebutkan lambang bilangan 1-10

Indikator : 1) Menyebutkan lambang bilangan 1-10 sesuai dengan benda

yang diberi label angka

2) Menunjukkan lambang bilangan 1-10

3) Menyebutkan urutan lambang bilangan 1-10

2. TPP : Menggunakan lambang bilangan untuk menghitung

Indikator : 1) Menggunakan lambang bilangan dalam menghitung banyak

benda

2) Menggunakan lambang bilangan dalam menjumlahkan benda

3) Menggunakan lambang bilangan dalam mengurangkan benda

3. TPP : Mencocokkan bilangan dengan lambang bilangan

Indikator : 1) Menyebutkan bilangan sesuai dengan lambang bilangan

2) Menunjukkan bilangan sesuai dengan lambang bilangan

3) Mencocokkan bilangan dengan jumlah benda

4. TPP : Mengenal berbagai macam lambang huruf vokal dan konsonan

Indikator : 1) Menyebutkan lambang huruf vokal dan konsonan
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2) Menunjukkan lambang huruf vokal dan konsonan

3) Mencocokkan lambang huruf vokal dan konsonan sesuai

dengan benda

5. TPP : Mempresentasikan berbagai macam benda dalam bentuk

gambar atau tulisan (ada benda pensil yang diikuti gambar

pensil)

Indikator : 1) Menyebutkan benda dalam bentuk gambar dan tulisan

2) Menjelaskan benda dalam bentuk tulisan yang disusun

3) Menjelaskan benda dalam bentuk gambar yang disajikan

G. Uji Instrumen

Uji instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas dan uji

reliabilitas. Menurut Dimyati (2013 : 77) “Suatu tes yang valid adalah tes yang

dapat mengukur apa yang harus diukur.”

Menurut Arikunto dalam Dimyati (2013 : 78)

“Membagi jenis validitas menjadi empat macam yakni : validitas logis (logical

validity), validitas empiris (empirical validity), validitas isi (content validity), dan

validitas konstruk (construct validity).”

Menurut Singarimbun dalam Putro (2014 : 51)

Reliabilitas merupakan indeks yang menunjukan sejauh mana suatu alat
pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Setiap alat pengukur
seharusnya memiliki kemampuan untuk memberikan hasil pengukuran
yang relative konsisten dari waktu kewaktu.

Dalam penelitian ini, uji reliabilitas dilakukan di TK Insan Mandiri Bandar

Lampung pada anak usia 5-6 tahun dengan sampel sebanyak 20 anak. Uji

reabilitas dihitung menggunakan rumus Spearman Brown. Menurut Siregar
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(2014 : 201) suatu instrumen dapat dikatakan reliabel jika nilai > 0,56. Nilai

korelasi (r) adalah (- ≤ 0 ≤ 1 ).

Penelitian ini menggunakan pengujian validitas yang dilakukan dengan cara

pengujian validitas konstruk (uji ahli) dimana dapat dibantu dengan menggunakan

instrumen penelitian yang sudah diuji oleh ahli, yang dalam penelitian ini

instrumen divalidasi oleh dosen FKIP PG-PAUD. Berikut ini merupakan

instrumen yang digunakan dalam penelitian ini :

Tabel 1. Instrumen Penilaian Variabel X (Aktivitas Bermain Estafet)

No Aspek yang dinilai
Skor

SA A CA KA

1. Aktivitas anak dalam mengikuti
permainan sesuai aturan

2. Aktivitas anak saat bekerjasama
dengan teman dalam kelompok

3. Aktivitas anak dalam memindahkan
benda dari satu tempat ke tempat lain

4. Aktivitas anak dalam menjawab
pertanyaan sederhana yang guru
berikan

Keterangan :

Sangat Aktif (SA) = Skor 4

Aktif (A) = Skor 3

Cukup Aktif (CA) = Skor 2

Kurang Aktif (KA) = Skor 1

Berdasarkan tabel di atas, variabel X (aktivitas bermain estafet), yang akan

menjadi indikator aktivitas bermain estafet, yaitu:
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1. Aktivitas anak dalam mengikuti permainan sesuai aturan

2. Aktivitas anak saat bekerjasama dengan teman dalam kelompok

3. Aktivitas anak dalam memindahkan benda dari satu tempat ke tempat lain

4. Aktivitas anak dalam menjawab pertanyaan sederhana yang guru berikan

Tabel 2. Instrumen Penilaian Variabel Y (Perkembangan Berpikir Simbolik)

No. Aspek yang dinilai
Indikator Penilaian

BB MB BSH BSB
1. Menyebutkan

lambang bilangan 1-
10

Menyebutkan lambang
bilangan 1-10 sesuai
dengan benda yang
diberi label angka
Menunjukkan lambang
bilangan 1-10

Menyebutkan urutan
lambang bilangan 1-10

2. Menggunakan
lambang bilangan
untuk menghitung

Menggunakan lambang
bilangan dalam
menghitung banyak
benda
Menggunakan lambang
bilangan dalam
menjumlahkan benda
Menggunakan lambang
bilangan dalam
mengurangkan benda

3. Mencocokkan
bilangan dengan
lambang bilangan

Menyebutkan bilangan
sesuai dengan lambang
bilangan
Menunjukkan bilangan
sesuai dengan lambang
bilangan

Mencocokkan bilangan
dengan jumlah benda

4. Mengenal berbagai
macam lambang
huruf vokal dan
konsonan

Menyebutkan lambang
huruf vokal dan
konsonan
Menunjukkan lambang
huruf vokal dan
konsonan
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Mencocokkan lambang
huruf vokal dan
konsonan sesuai dengan
benda

5. Mempresentasikan
berbagai macam
benda dalam bentuk
gambar atau tulisan
(ada benda pensil
yang diikuti gambar
pensil)

Menyebutkan benda
dalam bentuk gambar
dan tulisan
Menjelaskan benda
dalam bentuk tulisan
yang disusun
Menjelaskan benda
dalam bentuk gambar
yang disajikan

Keterangan :
Skor 4 = Berkembang Sangat baik (BSB)
Skor 3 = Berkembang Sesuai harapan (BSH)
Skor 2 = Mulai Berkembang (MB)
Skor 1 = Belum Berkembang (BB)

Berdasarkan tabel di atas, variabel Y (Perkembangan Berpikir Simbolik), yang

akan menjadi indikator dari perkembangan berpikir simbolik, yaitu:

1. Menyebutkan lambang bilangan 1-10 sesuai dengan benda yang diberi label

angka

2. Menunjukkan lambang bilangan 1-10

3. Menyebutkan urutan lambang bilangan 1-10

4. Menggunakan lambang bilangan dalam menghitung banyak benda

5. Menggunakan lambang bilangan dalam menjumlahkan benda

6. Menggunakan lambang bilangan dalam mengurangkan benda

7. Menyebutkan bilangan sesuai dengan lambang bilangan

8. Menunjukkan bilangan sesuai dengan lambang bilangan

9. Mencocokkan bilangan dengan jumlah benda

10. Menyebutkan lambang huruf vokal dan konsonan
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11. Menunjukkan lambang huruf vokal dan konsonan

12. Mencocokkan lambang huruf vokal dan konsonan sesuai dengan benda

13. Menyebutkan benda dalam bentuk gambar dan tulisan

14. Menjelaskan benda dalam bentuk tulisan yang disusun

15. Menjelaskan benda dalam bentuk gambar yang disajikan

H. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara untuk mendapatkan data yang

diperlukan dalam suatu penelitian dan akan mendukung suatu penelitian. Dalam

penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi merupakan suatu cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan

pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Menurut Dimyati (2013

: 92)

Metode observasi adalah metode pengumpulan data penelitian dengan
melalui pengamatan terhadap objek yang diteliti. Metode observasi akan
lebih baik bila digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data penelitian
yang berupa perilaku, kegiatan, atau perbuatan yang sedang dilakukan oleh
subjek penelitian.

Objek yang diobservasi dalam penelitian ini adalah anak usia 5-6 tahun di TK

LPM Hadimulyo Metro Pusat Kota Metro Tahun Ajaran 2015/2016. Observasi

dilakukan oleh peneliti dengan cara melakukan pengamatan untuk dapat

mengumpulkan data berdasarkan aktivitas bermain yang dilakukan dalam

penelitian ini yakni aktivitas bermain estafet. Hal ini ditujukan untuk mengetahui

pengaruh aktivitas bermain estafet terhadap perkembangan berpikir simbolik pada

anak.
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2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan

menganalisis dokumen-dokumen. Menurut Dimyati (2013 : 100)

“Metode dokumentasi meupakan teknik pengumpulan data penelitian mengenai

hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat, koran, majalah,

prasasti, notulen rapat, leger nilai, agenda, dan lain-lain.”

Dalam penelitian ini, dokumentasi yang digunakan adalah berupa pengumpulan

data dan pendokumentasian foto, dokumen tertulis, serta hasil belajar anak dalam

perkembangan berpikir simboliknya melalui aktivitas bermain estafet yang

dilakukan oleh anak usia 5-6 tahun di TK LPM Hadimulyo Metro Pusat Kota

Metro Tahun Ajaran 2015/2016.

I. Teknik Analisis Data

Setelah diberi perlakuan dan semua data telah terkumpul, maka analisis data dapat

dilakukan. Data yang diperoleh dianalisis untuk mengetahui besarnya

perkembangan berpikir simbolik pada anak usia 5-6 tahun. Data yang diperoleh

digunakan sebagai dasar dalam mengaji hipotesis penelitian sebelum dilakuakan

pengujian hipotesisis terlebih dahulu dilakukan uji analisis data dalam bentuk

tabel dan analisis hipotesis menggunakan uji regresi linier sederhana. Berikut ini

langkah-langkah yang digunakan adalah :
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1. Analisis Data dalam Bentuk Tabel

Analisis tabel digunakan untuk mengetahui sebuah data yang diperoleh dari hasil

penelitian. Tabel tersebut dalam bentuk tabel tunggal dan tabel silang. “Menurut

Hadi (2006 : 178) untuk menyajikan data secara singkat maka perlu menentukan

interval.” Adapun rumus interval ialah sebagai berikut :

3. Rumus Interval

Keterangan :
i = Interval
NT = Nilai Tertinggi
NR   = Nilai Terendah
K     = Kategori

Tabel 3. Tabel tunggal aktivitas bermain estafet (X)

No. Kategori Interval Frekuensi (f) Presentase (%)

1. SA

2. A

3. CA

4. KA

Jumlah

Keterangan :
SA   = Sangat Aktif
A     = Aktif
CA   = Cukup Aktif
KA   = Kurang Aktif

i =
( )
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Tabel 4. Tabel tunggal perkembangan berpikir simbolik (Y)

No. Kategori Interval Frekuensi (f) Presentase (%)

1. BSB

2. BSH

3. MB

4. BB

Jumlah

Keterangan :
BSB  = Berkembang Sangat Baik
BSH  = Berkembang Sesuai Harapan
MB   = Mulai Berkembang
BB    = Belum Berkembang

Tabel 5. Tabel silang antara aktivitas bermain estafet dengan perkembangan
berpikir simbolik

No. Perkembangan Berpikir
Simbolik

Aktivitas
Bermain Estafet

BSB BSH MB BB Jumlah

1. SA
2. A
3. CA
4. KA

Jumlah

Keterangan :
SA   = Sangat Aktif
A     = Aktif
CA   = Cukup Aktif
KA   = Kurang Aktif
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2. Analisis Uji Hipotesis

Dalam penelitian  ini guna mengetahui adanya pengaruh, sehingga teknik

yang digunakan dalam menganalisis uji hipotesis menggunakan uji regresi linier

sederhana. Data yang digunakan berskala interval atau rasio.

Data yang diperoleh setelah diberi perlakuan melalui aktivitas bermain estafet

digunakan untuk mengetahui kemampuan berpikir simbolik pada anak. Data yang

diperoleh digunakan sebagai dasar dalam menguji hipotesis penelitian.

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier sederhana. Regresi Linier untuk

mengetahui pengaruh suatu variabel independen terhadap variabel dependen.

Regresi linier terbagi menjadi 2 bagian yaitu regresi linier sederhana dan regresi

linier berganda. Analisis linier sederhana digunakan untuk satu variabel bebas dan

satu variabel terikat. Menurut Sugiyono (2010 : 261) “Rumus analisis regresi

linier sederhana adalah sebagai berikut” :

4. Rumus Analisis Regresi Linier Sederhana

Keterangan :

Y  = Subyek dalam variabel dependen yang diprediksikan

a = Harga Y ketika X = 0 (harga konstan)

b = Angka arah artau koofisien regresi, yang menunjukkan angka
peningkatan ataupun penurunan variabel penurunan variabel dependen
yang didasarkan pada perubahan variabel independen. Bila (+) arah
garis naik, dan bila (-) maka garis turun.

X = Subyek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu.

Untuk dapat menentukan persamaan regresi, maka harus dihitung terlebih dahulu

harga a dan b. Menurut Siregar (2014 : 380)

Ŷ = a + b X
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”Cara menghitung harga a dan b yaitu” :

Mencari nilai Konstanta

5. Rumus Mencari Nilai Konstanta b

Mencari nilai Konstanta

6. Rumus Mencari Nilai Konstanta a

Keterangan :

n       = jumlah data∑ = jumlah subyek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu∑ = jumlah subyek dalam variabel dependen

b =
.∑ ∑ .∑.∑ (∑ )

a =
∑ .∑
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V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan

pretest – posttest dan uji regresi linier sederhana menyatakan bahwa:

Ada pengaruh yang nyata dari aktivitas bermain estafet terhadap perkembangan

berpikir simbolik pada anak usia 5-6 tahun di TK LPM Hadimulyo Metro Pusat

Kota Metro Tahun Ajaran 2015/2016.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembelajaran melalui aktivitas

bermain estafet berpengaruh terhadap perkembangan berpikir simbolik anak.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis mengemukakan saran

sebagai berikut:.

1. Untuk Guru

Guru dapat merancang pembelajaran melalui bermain seperti bermain estafet.

Media yang digunakan dalam pembelajaran juga tidak harus menggunakan

bahan-bahan yang mahal tetapi dapat memanfaatkan bahan yang ada disekitar

anak yang dikreasikan sedemikian rupa. Guru juga dapat menerapkan strategi

pembelajaran yang berpusat pada anak sehingga proses belajar dan pembelajaran

didasari pada kebutuhan anak dalam bermain yang akan dapat berpengaruh

terhadap perkembangan berpikir simbolik pada anak. Setelah diberikan
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pembelajaran melalui aktivitas bermain estafet anak didik diharapkan dapat

mengembangkan lagi dirinya dalam hal berpikir simbolik yang kemudian dapat

menjadi bekal untuk jenjang pendidikan selanjutnya.

2. Untuk Kepala Sekolah

Bagi kepala sekolah dapat menyediakan sarana dan prasarana yang menunjang

dalam proses pembelajaran agar dapat terlaksana dengan baik dan optimal. Hal

tersebut dilakukan agar anak didik dapat mengembangkan dirinya dalam hal

berpikir simbolik.

3. Untuk Peneliti Lain

Bagi peneliti lain dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai referensi agar

dapat menyusun penelitian yang lebih baik lagi dengan menggunakan media yang

dimodifikasi yang diharapkan dapat berpengaruh pada perkembangan berpikir

simbolik anak.
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