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ABSTRACT

EFFECT OF THE USE OF MODEL LEARNING TEAMS GAME
TOURNAMENT LEARNING MODEL OF THE DEVELOPMENT OF
THE ABILITY TO KNOW THE SYMBOL NUMBER OF CHILDREN

AGES 5-6 YEARS ECD IN YEARS AL HAADII PRINGSEWU
LESSON 2015/2016

By

INDAH DWI LESTARI

The problem in this research was the low development of the ability to know the
epitome number of 5-6 year olds. This study was aimed to determine the effect of
learning model teams game tournament toward the development of the ability to
know the epitome of numbers with children on 5-6 years old in kindergarten Al
Haadii Pringsewu. The method used is Pre-Experimental Design. Data collection
technique used observation and documentation. Analysis of data using Simple
Linear Regression. The results showed the index regression coefficient was
positive, so it was conclude that there are positive influence between the learning
model teams game tournament to the development of the ability toward children
in the epitome number 5-6 years old children in kindergarten Al Haadii
Pringsewu.

Keyword: early childhood, symbol numbers, and learning model TGT.



ii

ABSTRAK

PENGARUH PENGGUNAAN MODEL PEMBELAJARAN TEAMS GAME
TOURNAMENT TERHADAP PERKEMBANGAN KEMAMPUAN
MENGENAL LAMBANG BILANGAN ANAK USIA 5-6 TAHUN

DI PAUD AL HAADII PRINGSEWU TAHUN
PELAJARAN 2015/2016

Oleh

INDAH DWI LESTARI

Masalah dalam penelitian ini adalah rendahnya perkembangan kemampuan mengenal
lambang bilangan anak usia 5-6 tahun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
pengaruh model pembelajaran teams game tournament terhadap perkembangan
kemampuan mengenal lambang bilangan pada anak usia 5-6 tahun di PAUD Al
Haadii Pringsewu. Metode penelitian yang digunakan adalah Pre-Experimental
Design. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan dokumentasi.
Analisis data menggunakan Regresi Linier Sederhana. Hasil penelitian
menunjukkan indeks koefisien regresi bertanda positif, sehingga disimpulkan
bahwa terdapat pengaruh yang positif antara model pembelajaran teams game
tournament terhadap perkembangan kemampuan mengenal lambang bilangan
anak usia 5-6 tahun di PAUD Al Haadii Pringsewu.

kata kunci: anak usia dini, lambang bilangan, dan model pembelajaran TGT.
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak usia dini adalah individu yang sedang menjalani suatu proses

perkembangan yang sangat pesat bagi kehidupan selanjutnya. Pada masa dini

anak mengalami masa-masa keemasan (the golden ages) yang merupakan masa

dimana anak mulai peka atau sensitif untuk menerima berbagai rangsangan.

Masa peka pada masing-masing anak berbeda, seiring dengan pertumbuhan

dan perkembangan anak secara individual. Masa peka adalah masa terjadinya

kematangan fungsi fisik dan psikis, anak telah siap merespon stimulasi yang

diberikan oleh lingkungan. Masa ini juga merupakan dasar bagi proses belajar

anak untuk mengembangkan aspek perkembangan seperti: kognitif, bahasa,

sosial, emosi, fisik, psikomotor, dan moral agama.

Pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan yang diselenggarakan dengan

tujuan untuk memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak secara

menyeluruh atau menekankan pada pengembangan seluruh aspek kepribadian

anak. Seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1

ayat 14 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa:

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

Upaya pembinaan pendidikan anak usia dini juga meliputi penyiapan

perumusan kebijakan di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana,

pendanaan, dan tata kelola pendidikan anak usia dini. Pada umumnya

pendidikan anak usia dini dilakukan dengan tujuan memberikan rangsangan

pendidikan atau stimulasi yang identik dengan permainan agar dalam

pembelajaran anak merasa senang, tidak terlalu tegang saat diberikan

pengetahuan oleh guru. Kegiatan pembelajaran akan lebih menyenangkan bila

dikemas melalui bermain karena dengan dilakukannya seperti itu anak akan

tetap menerima pembelajaran tetapi ia tidak sadar bahwa ia sedang belajar dan

metode pembelajaran yang diterapkan hendaknya harus lebih inovatif untuk

menarik minat belajar anak.

Masa usia dini merupakan masa peletak dasar atau pondasi awal bagi

pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya. Pertumbuhan merupakan proses

kuantitatif yang menunjukkan perubahan yang dapat diamati secara fisik.

Pertumbuhan dapat diamati melalui penimbangan berat badan, pengukuran

tinggi badan, lingkar kepala dan sebagainya. Sementara itu, perkembangan

merupakan proses kualitatif yang menunjukkan bertambahnya kemampuan

dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang

beraturan sebagai hasil proses pematangan. Perkembangan berkenaan dengan

keseluruhan aspek perkembangan kepribadian anak yang dapat dibedakan

sebagai berikut: aspek intelektual, aspek fisik motorik, aspek sosial, aspek

bahasa, aspek emosi, aspek moral dan aspek keagamaan.
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Untuk itu, agar pertumbuhan dan perkembangan tercapai secara optimal, maka

dibutuhkan situasi dan kondisi yang kondusif pada saat memberikan stimulasi

dan upaya pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan anak.

Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan (Permendikbud) Nomor 137

Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini menyatakan

bahwa:

Terdapat enam aspek perkembangan yang harus dikembangkan pada anak
usia dini meliputi lingkup perkembangan nilai agama dan moral, fisik
motorik (motorik kasar dan motorik halus), kognitif, bahasa dan sosial
emosional, dan seni.

Dari keenam aspek tersebut terdapat aspek yang terutama harus lebih

dikembangkan pada anak usia dini yaitu aspek perkembangan kognitif.

Masa kanak-kanak dapat dijadikan dasar dalam mengembangkan kemampuan

kognitif khususnya untuk mengenal lambang bilangan. Pembelajaran yang

diberikan untuk memberikan rangsangan sebaiknya disesuaikan dengan

kebutuhan anak agar perkembangan yang akan dicapai dapat dikembangkan

seoptimal mungkin. Kegiatan belajar sebaiknya dikembangkan melalui

kegiatan bermain. Bermain dapat memberikan dampak positif untuk anak yaitu

anak akan lebih senang dalam mengikuti kegiatan pembelajaran.

Kegiatan pembelajaran untuk anak usia dini pada dasarnya perlu

memperhatikan model pembelajaran. Model pembelajaran adalah kerangka

konseptual yang menggambarkan prosedur sistematis dalam pengorganisasian

pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu. Agar anak dapat

mencapai tujuan belajar dan menerima pengetahuan yang guru berikan, maka
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perlu memilih model pembelajaran yang lebih menarik untuk diterapkan.

Sehingga guru perlu mengembangkan model pembelajaran yang lebih inovatif

dan menarik sehingga anak tidak merasa jenuh selama proses pembelajaran

berlangsung. Sehubung dengan ini maka dalam mengelola kegiatan

pembelajaran di kelas hendaknya mampu mengembangkan kognitif anak dalam

kemampuan mengenal lambang bilangan.

Mengenalkan lambang bilangan merupakan konsep dasar kesiapan menghitung

permulaan pada anak untuk memasuki jenjang pendidikan yang lebih lanjut.

Pembelajaran mengenal lambang bilangan untuk anak usia dini hendaknya

berlangsung dalam suasana yang menyenangkan, penuh keceriaan dan

kegembiraan yang sesuai dengan pertumbuhan anak. Pada sekolah yang diteliti

pembelajaran mengenal lambang bilangan hanya menggunakan media poster

angka dengan guru menuliskan bilangan di papan tulis.

Keterbatasan media yang lebih menarik untuk mengenalkan lambang bilangan

pada anak. Serta metode mengajar yang guru terapkan dalam pembelajaran

masih kurang menarik. Selain itu anak juga belum mampu mengurutkan

lambang bilangan 1-10 dilihat dari saat guru meminta anak untuk berhitung,

anak belum mampu menunjukkan lambang bilangan 1-10 dilihat dari saat guru

meminta anak untuk menunjukkan angka yang disebutkan guru masih banyak

anak yang kebinggungan, dan anak belum mampu mencocokkan jumlah benda

dengan lambang bilangan 1-10 dilihat dari saat guru meminta anak untuk

mencocokkan jumlah benda yang ada di sekitar dengan lambang bilangan yang

sesuai anak pun masih belum mengerti.
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Hal ini disebabkan karena model yang digunakan guru dalam pembelajaran

kurang menarik dan terlalu konvensional. Sehingga dalam proses ini anak

masih mengalami kesulitan dalam mengenal lambang bilangan.

Tabel 1. Persentase hasil observasi perkembangan kemampuan mengenal
lambang bilangan sebelum penelitian

No.
Katagori

Perkembangan
Frekuensi

( f )
Persentase

(%)
Keterangan

1. Belum
Berkembang

21 77,44% Anak belum mampu
menyebutkan bilangan
1-10

2. Sudah
Berkembang

9 22,56 % Anak sudah mampu
menyebutkan bilangan
1-10

Jumlah 30 100%

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan di PAUD Al-Haadii

Pringsewu anak usia 5-6 tahun dari 100% anak terdapat 77,44% anak yang

belum mengenal lambang bilangan, dilihat dari ketika anak menyebutkan

angka yang ditunjukkan guru di poster angka masih banyak anak yang

kebinggungan dan belum mampu dalam menyebutkan bilangan tersebut.

Agar anak dengan mudah mengenal lambang bilangan, maka peneliti dalam

melaksanakan pembelajaran menggunakan model pembelajaran yang lebih

menarik minat anak untuk belajar mengenal lambang bilangan, karena

sebelumnya pembelajaran yang diterapkan guru kurang menarik dan masih

terlalu konvensional.

Salah satu model pembelajaran yang dapat diterapkan oleh guru dalam

mengajar yaitu model pembelajaran Teams Game Tournament. Alasan

digunakan model pembelajaran TGT adalah agar pembelajaran lebih menarik

dan anak lebih termotivasi belajarnya. Model pembelajaran TGT adalah model
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pembelajaran kooperatif yang menggunakan turnamen akademik, dan

menggunakan pertanyaan-pertanyaan sederhana untuk anak dan sistem skor

kemajuan individu, dimana anak berlomba sebagai wakil tim mereka dengan

tim lain yang kinerja akademik sebelumnya setara seperti mereka. Model ini

lebih menarik untuk mengenalkan lambang bilangan pada anak, karena

sebelumnya guru tidak menggunakan model pembelajaran dalam

menyampaikan pengetahuan pada anak sehingga pembelajaran menjadi kurang

menarik.

Oleh karena itu peneliti ingin sekali mengenalkan lambang bilangan pada anak

usia dini dengan menggunakan model pembelajaran TGT yang dianggap

mampu meningkatkan kemampuan anak dalam mengenal lambang bilangan

dan proses pembelajaran menjadi lebih konkrit, lebih menarik dan

menyenangkan.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka masalah yang

dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Rendahnya perkembangan mengenal lambang bilangan pada anak.

2. Anak belum mampu menyebutkan lambang bilangan 1-10.

3. Anak belum mampu mengurutkan lambang bilangan 1-10.

4. Anak belum mampu menunjukkan lambang bilangan 1-10.

5. Anak belum mampu mencocokkan jumlah benda dengan lambang bilangan.

6. Pembelajaran hanya menggunakan poster angka dan masih konvensional.
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C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka penulis membatasi masalahnya

pada rendahnya perkembangan kemampuan mengenal lambang bilangan anak

usia 5-6 tahun di PAUD Al Haadii Pringsewu.

D. Rumusan Masalah dan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan pembatasan masalah yang

telah dikemukakan, maka dapat dirumuskan masalah penelitian ini yaitu masih

belum berkembang kemampuan mengenal lambang bilangan. Dengan

demikian permasalahan yang diajukan adalah “Bagaimanakah pengaruh

penggunaan model pembelajaran Teams Game Tournament terhadap

perkembangan kemampuan mengenal lambang bilangan anak usia 5-6 tahun di

PAUD Al Haadii Pringsewu?”

Sehingga peneliti mengambil judul “Pengaruh Penggunaan Model

Pembelajaran Teams Game Tournament terhadap Perkembangan Kemampuan

Mengenal Lambang Bilangan Anak Usia 5-6 Tahun di PAUD Al Haadii

Pringsewu Tahun Pelajaran 2015/2016.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah dan permasalahan yang telah dibuat maka

tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh penggunaan model

pembelajaran Teams Game Tournament terhadap perkembangan kemampuan

mengenal lambang bilangan anak usia 5–6 tahun di PAUD Al Haadii

Pringsewu Tahun Pelajaran 2015/2016.
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F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan di bidang

pendidikan anak usia dini usia 5–6 tahun, khususnya untuk meningkatkan

perkembangan kognitif mengenal lambang bilangan.

2. Praktis diperuntukkan bagi:

a. Anak didik

1. Anak akan lebih termotivasi untuk mempelajari lambang bilangan

2. Memudahkan anak untuk belajar mengenal lambang bilangan

3. Dapat membantu meningkatkan perkembangan kemampuan mengenal

lambang bilangan melalui penggunaan model pembelajaran TGT

b. Guru

1. Sebagai masukan bagi guru agar lebih kreatif lagi untuk menciptakan

pembelajaran yang lebih menarik melalui penggunaan model

pembelajaran TGT

2. Meningkatkan kemampuan guru dalam mengenalkan lambang

bilangan pada anak.

c. Kepala Sekolah

Sebagai masukan bagi kepala sekolah untuk memperbaiki model

pembelajaran agar menjadi lebih inovatif dan menyenangkan.
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d. Peneliti

Diharapkan dengan adanya penelitian ini peneliti bisa memberikan

banyak pemahaman yang lebih banyak tentang perkembangan anak usia

dini khususnya perkembangan kognitif dalam mengenalkan lambang

bilangan.

e. Peneliti lain

Untuk menambah wawasan serta sebagai bahan kajian lebih lanjut bagi

peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian yang lebih luas dan

mendalam mengenai perkembangan kemampuan mengenal lambang

bilangan pada anak usia 5-6 tahun.



II. KAJIAN PUSTAKA

A. Anak Usia Dini

1. Pengertian Anak Usia Dini

Anak usia dini adalah sosok individu yang sedang menjalani suatu proses

perkembangan dengan pesat dan fundamental bagi kehidupan selanjutnya.

Anak usia dini berada pada rentang usia 0-6 tahun. Usia dini merupakan

usia yang sangat penting bagi perkembangan anak sehingga disebut golden

age. Menurut Sujiono (2013:6) “anak usia dini adalah sosok individu yang

sedang menjalani suatu proses perkembangan dengan pesat dan fundamental

bagi kehiduapan selanjutnya”. Pada masa ini anak memerlukan rangsangan

stimulus guna mengembangkan segala aspek yang berkaitan dengan

perkembangannya. Aspek-aspek perkembangan yang akan dikembangkan

hendaknya sesuai dengan disiplin ilmu yang saling berhubungan dan

terintegrasi sehingga diharapkan anak dapat menguasai beberapa

kemampuan dengan baik.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dianalisis bahwa anak usia dini

adalah sosok individu yang berada pada rentan usia 0-6 tahun yang sedang

mengalami proses perkembangan yang pesat dan fudamental.
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2. Pengertian Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan

pendidikan yang menitikberatkan pada peletak dasar kearah pertumbuhan

dan perkembangan fisik (koordinasi motorik kasar dan motorik halus),

kecerdasan (daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual),

sosial emosional (sifat dan prilaku), bahasa dan komunikasi sesuai dengan

keunikan dan tahap-tahap perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini.

Menurut Suyadi dan Ulfah (2013:17) menjelaskan bahwa

Pendidikan anak usia dini pada hakikatnya ialah pendidikan yang
diselenggarakan dengan tujuan memfasilitasi pertumbuhan dan
perkembangan anak secara menyeluruh atau menekankan pada
pengembangan seluruh aspek kepribadian anak.

Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

menyatakan bahwa

Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan
kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 0-6 tahun yang dilakukan
melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan
dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan
dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 pasal 28 dinyatakan bahwa

(1)Pendidikan Anak Usia Dini diselenggarakan sebelum jenjang
pendidikan dasar, (2) pendidikan anak usia dini diselenggarakan melalui
jalur pendidikan formal, non formal, dan informal, (3) pendidikan anak
usia dini jalur pendidikan formal: TK, RA, atau bentuk lain yang
sederajat, (4) pendidikan anak usia dini jalur non formal: KB, TPA atau
bentuk lain yang sederajat, (5) pendidikan anak usia dini jalur informal:
pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh
lingkungan, dan (6) ketentuan mengenai pendidikan anak usia dini diatur
lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dianalisis bahwa pendidikan anak

usia dini adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang
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merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi 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, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal,

dan informal.

3. Perkembangan Anak Usia Dini

Anak usia dini merupakan sosok individu yang unik, pada masa ini anak

sedang mengalami masa yang rentang dalam perkembangannya, oleh karena

itu menstimulus perkembangan anak disesuaikan dengan tahap

perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini itu sendiri.

Menurut Syamsu dalam Susanto (2011:19)

perkembangan adalah perubahan-perubahan yang dialami oleh individu
atau organisme menuju tingkat kedewasaannya atau kematangannya yang
berlangsung secara sistematis, progresif dan berkesinambungan, baik
menyangkut fisik maupun psikis.

Selanjutnya Susanto (2011:21) menjelaskan bahwa

perkembangan adalah perubahan mental yang berlangsung secara
bertahap dan dalam waktu tertentu, dari kemampuan yang sederhana
menjadi kemampuan yang lebih  sulit, misalnya kecerdasan, sikap, dan
tingkah laku.

Berdasarkan penjelasan mengenai anak usia dini dapat disimpulkan bahwa

perkembangan merupakan perubahan yang terjadi dalam setiap individu

secara berkesinambungan dan bertahap dari kemampuan yang sederhana

menjadi kemampuan yang lebih sulit.
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4. Karakteristik Anak Usia Dini

Anak usia dini memiliki karakteristik yang khas, baik secara fisik, sosial,

moral dan sebagainya. Menurut Aisyah, dkk (2010:1.4-1.9) karakteristik

anak usia dini antara lain:

a. Memiliki rasa ingin tahu yang besar. Anak mulai gemar bertanya meski

dalam bahasa yang masih sangat sederhana.

b. Merupakan pribadi yang unik. Untuk itu pendidik perlu menerapkan

pendekatan individual dalam menangani anak usia dini.

c. Suka berfantasi dan berimajinasi. Anak dapat menciptakan teman

imajiner yang berupa orang, benda, atau pun hewan.

d. Masa paling potensial untuk belajar. Pendidik perlu memberikan

berbagai stimulasi dengan hal-hal tepat agar dalam masa peka ini dapat

mengoptimalkan tumbuh kembang anak.

e. Menunjukkan sikap egosentris. Hal ini terlihat dari perilaku anak yang

masih suka berebut mainan, menangis atau merengek sampai

keinginannya terpenuhi.

f. Memiliki rentang daya konsentrasi yang pendek. Perhatian anak akan

mudah teralih pada hal lain terutama yang menarik perhatiannya. Untuk

itu guru dalam menyampaikan pembelajaran hendaknya memperhatikan

hal ini.

g. Sebagai bagian dari makhluk sosial. Anak mulai belajar untuk

berperilaku dengan lingkungan sosialnya karena ia mulai merasa

membutuhkan orang lain dalam kehidupannya.
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Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dianalisis bahwa karakteristik

anak usia dini yaitu memiliki rasa ingin tahu yang besar, memiliki pribadi

yang unik, suka berfantasi dan berimajinasi, masa paling potensial untuk

belajar, menunjukkan sikap egosentris, memiliki rentang daya konsentrasi

yang pendek, sebagai bagian dari makhluk sosial.

B. Teori Belajar

1. Teori Belajar Behavioristik

Teori belajar behavioristik atau aliran tingkah laku, belajar diartikan sebagai

proses perubahan tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus

dan respon. Belajar menurut psikologis behavioristik adalah suatu kontrol

instrumental yang berasal dari lingkungan. Belajar tidaknya seseorang

bergantung pada faktor-faktor kondisional yang diberikan lingkungan.

Menurut Thorndike dalam Siregar (2014:27) mengemukakan bahwa

“belajar adalah proses interaksi antara stimulus (yang berupa pikiran,

perasaan, atau gerakan) dan respon (yang juga berbentuk pikiran, perasaan,

atau gerakan)”.

Berdasarkan pendapat di atas dapat dianalisis bahwa belajar behavioristik

adalah perubahan dalam tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara

stimulus dan respon atau dengan kata lain belajar adalah perubahan yang

dialami oleh anak dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan

cara yang baru dan perubahan tingkah laku merupakan hasil dari

pengalamannya.
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2. Teori Belajar Humanistik

Teori belajar humanistik merupakan teori belajar yang harus berhulu dan

bermuara pada manusia. Pada kenyataannya teori ini lebih banyak berbicara

tentang pendidikan dan proses belajar dalam bentuknya yang paling ideal.

Menurut Abraham Maslow dalam Siregar (2015:38) teori humanistik adalah

teori kebutuhan. Kebutuhan pada diri manusia selalu menuntut pemenuhan,

dimulai dari tahapan yang paling dasar secara hierarkis menuju kepada

kebutuhan yang paling tinggi, tahapan-tahapan kebutuhan tersebut meliputi

kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan sosial,

kebutuhan ego, kebutuhan aktualisasi.

Berdasarkan pendapat di atas dapat dianalisis bahwa teori humanistik ini

bersifat deskriptif dan sulit diterjemahkan dalam langkah-langkah yang

praktis dan konkret. Tujuan pendidikan seharusnya bersifat ideal, dan teori

humanistik inilah yang menjelaskan bagaimana tujuan ideal itu seharusnya

dan teori ini cenderung memberi arah proses belajar.

3. Teori Belajar Kognitivistik

Teori ini lebih menekankan proses belajar daripada hasil belajar. Bagi

penganut aliran kognitivistik belajar tidak sekedar melibatkan hubungan

antara stimulus dan respons. Lebih dari itu belajar adalah melibatkan proses

berpikir yang sangat kompleks. Menurut Andriyani (2007:33) teori belajar

kognitif adalah “proses internal yang tidak tampak secara langsung”.

Adapun perubahan tingkah laku yang tampak sesungguhnya adalah refleksi

dari perubahan interaksi persepsi dirinya terhadap sesuatu yang diamati dan
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dipikirkan. Model kognitif ini memiliki perspektif bahwa anak memproses

informasi dan pelajaran melalui upayanya mengorganisir, menyimpan, dan

kemudian menemukan hubungan antara pengetahuan yang baru dengan

pengetahuan yang telah ada. Model ini menekankan pada bagaimana

informasi diproses.

Berdasarkan pendapat di atas dapat dianalisis bahwa teori ini adalah ilmu

pengetahuan dibangun dalam diri seseorang melalui proses interaksi yang

berkesinambungan dengan lingkungan. Proses ini tidak berjalan dengan

terpisah–pisah, tapi melalui proses yang mengalir, bersambung-sambung

dan menyeluruh.

4. Teori Belajar Konstruktivistik

Teori konstruktivistik memahami belajar sebagai proses pembentukan

(konstruksi) pengetahuan oleh si belajar itu sendiri. Pengetahuan tidak dapat

dipindahkan begitu saja. Menurut Glaserfeld, dkk dalam Siregar (2014:39)

mengemukakan bahwa “pengetahuan yang dimiliki seseorang merupakan

hasil konstruksi (bentukan) orang itu sendiri”. Sedangkan menurut Piaget

mengemukakan bahwa

“Pengetahuan merupakan ciptaan manusia yang dikonstruksikan dari

pengalamannya, proses pembentukan berjalan terus menerus dan setiap kali

terjadi rekonstruksi karena adanya pemahaman yang baru”.

Sementara menurut Lorsbach dan Tobin dalam Siregar (2014:39)

mengemukakan bahwa “pengetahuan ada pada diri seseorang yang

mengetahui, pengetahuan tidak dapat dipindahkan begitu saja dari otak
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seseorang kepada yang lain”. Anak sendiri yang harus mengartikan apa

yang telah diajarkan dengan konstruksi yang telah dibangun sebelumnya.

Berdasarkan pendapat di atas dapat dianalisis teori belajar konstruktivistik

menekankan pada peranan utama dalam kegiatan belajar adalah aktivitas

anak dalam mengkonstruksi pengetahuannya sendiri, melalui bahan, media,

peralatan, lingkungan dan fasilitas lainnya yang disediakan untuk membantu

pengetahuan anak.

Berdasarkan dari beberapa teori belajar diatas, model pembelajaran TGT

menganut aliran teori belajar yaitu teori belajar kognitivistik dan

konstruktivistik dimana anak melibatkan proses berpikir dalam mempelajari

pengetahuan dan anak dapat mengkonstruksikan pengetahuan yang telah

dibentuk melalui model pembelajaran TGT. Pembelajaran yang aktif berupa

memecahkan masalah dan mempraktikkan sesuatu untuk mencapai suatu

tujuan tertentu.

C. Model Pembelajaran Teams Game Tournament

1. Pengertian Model Pembelajaran TGT

Model pembelajaran TGT memungkinkan anak belajar lebih rileks

disamping menumbuhkan tanggung jawab, kerja sama, persaingan sehat,

dan keterlibatan belajar. Belajar dengan rileks membuat anak tidak merasa

takut dan sukar menerima pembelajaran yang diberikan guru. Belajar

mengenal lambang bilangan misalnya, dalam model pembelajaran TGT ini

anak dapat belajar melalui game atau permainan. Menurut Wartono dalam

Marhaeni (2013:154) menjelaskan bahwa “TGT merupakan pembelajaran
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kooperatif dimana anak memainkan pengacakan kartu dengan anggota-

anggota tim lain untuk memperoleh poin pada skor tim mereka”.

Pengertian model pembelajaran TGT menurut Hamdani (2011:92) adalah

salah satu tipe atau model pembelajaran yang mudah diterapkan,
melibatkan aktivitas seluruh anak tanpa ada perbedaan status, melibatkan
peran anak sebagai tutor sebaya, dan mengandung unsur permainan dan
reinforcement.

Hamdani (2011:92) mengemukakan

komponen-komponen dalam model pembelajaran Team Game
Tournament (TGT) yaitu presentasi di kelas (class precentation),
pembentukan tim (Teams), permainan (Game), pertandingan
(Tournament), dan penghargaan kelompok (Team Recognition).

Sedangkan untuk anak usia dini model TGT dapat lebih disederhanakan

seperti menurut Slavin (2005:166) yang mengemukakan bahwa

Teams adalah anak-anak yang telah terbentuk kelompok. Dalam
permainan ini masing-masing kelompok terdiri dari 5 anak. Game atau
permainan terdiri atas pertanyaan-pertanyaan yang sederhana yang
dirancang. Misalnya pertanyaan pengetahuan tentang lambang bilangan
yang telah diajarkan oleh guru. Tournaments adalah kompetisi dengan
empat tim yang akan bermain, dan penghargaan kelompok bagi yang
memperoleh skor tim terbanyak.

Model pembelajaran TGT merupakan hal baru yang menyenangkan bagi

anak untuk belajar mengenal lambang bilangan karena dilakukan dengan

cara bermain. Sesuai dengan hakikat perkembangan anak usia dini menurut

Yuliani (2013:55) yang menjelaskan bahwa “anak belajar melalui bermain,

minat anak dan rasa keingintahuannya memotivasinya untuk belajar melalui

bermain”.

Berdasarkan penjelasan di atas, model pembelajaran TGT dapat diterapkan

untuk anak usia dini dalam mengenal lambang bilangan. Model
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pembelajaran TGT merupakan kegiatan permainan kelompok yang

bertujuan untuk memberikan pengetahuan, konsep, kemampuan dan

pemahaman yang anak butuhkan dengan cara bekerjasama dengan anggota

kelompok masing-masing untuk berkompetisi menjawab pertanyaan-

pertanyaan dari guru tentang bilangan. TGT merupakan salah satu model

pembelajaran yang digunakan untuk meningkatkan perkembangan kognitif

dalam pengenalan lambang bilangan.

2. Langkah-langkah Penggunaan Model Pembelajaran Teams Game

Tournament

Model pembelajaran TGT dapat menekankan anak untuk bekerja sama yang

bertujuan untuk saling membantu satu sama lain dan selalu bekerja sama

untuk menambah pengetahuannya dalam mengenal lambang bilangan.

Penerapan Model pembelajaran TGT untuk anak usia dini yaitu sebagai

berikut:

a. Menyampaikan model pembelajaran yang akan digunakan yaitu TGT

serta guru menyiapkan media gambar, kartu angka, kotak angka dan

papan tempel yang digunakan saat proses pembelajaran berlangsung.

b. Membagi anak menjadi empat kelompok, masing-masing kelompok

terdiri dari 5 orang anak yang harus mencocokkan lambang bilangan

dengan jumlah gambar.

c. Memulai game yang sudah disiapkan, game terdiri dari pertanyaan-

pertanyaan tentang jumlah gambar yang guru tentukan untuk anak

menghitungnya.
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d. Mengamati masing-masing kelompok dalam mencocokkan jumlah

gambar dengan lambang bilangan yang sesuai.

e. Meminta anak untuk menyebutkan angka yang telah disesuaikannya.

f. Merangkum hasil kegiatan anak dan menilai perkembangan kemampuan

anak dalam mencocokkan jumlah gambar dengan lambang bilangan.

g. Mengumumkan dan memberikan penghargaan berupa bintang pada

kelompok yang memperoleh skor tim terbanyak dalam mencocokkan

jumlah gambar dengan lambang bilangan yang sesuai dengan benar.

D. Perkembangan Kognitif

1. Pengertian Perkembangan Kognitif

Kognitif adalah suatu proses berpikir, yaitu kemampuan individu untuk

menghubungkan dan mempertimbangkan suatu kejadian atau peristiwa.

Perkembangan kognitif berhubungan dengan tingkat kecerdasan

(intelegensi) yang menandai seseorang dengan berbagai minat terutama

sekali ditujukan kepada ide-ide dan belajar.

Menurut Gardner dalam Susanto (2011:47), “perkembangan kognitif

sebagai kemampuan untuk memecahkan masalah atau mencipta karya

yang dihargai lebih”. 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. Perkembangan pikirannya, seperti: (1) belajar tentang

orang; (2) belajar tentang sesuatu; (3) belajar tentang kemampuan-
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kemampuan baru; (4) memperoleh banyak ingatan; dan (5) menambah

banyak pengalaman. Sepanjang berkembangnya pikiran anak, maka anak

akan menjadi lebih cerdas.

Pada rentan usia 3-4 sampai 5-6 tahun, anak mulai memasuki masa

prasekolah yang merupakan masa kesiapan untuk memasuki pendidikan

formal yang sebenarnya di sekolah dasar. Piaget dalam Susanto (2011:49)

berpendapat bahwa “anak pada rentan usia ini, masuk dalam perkembangan

berpikir pra-operasional konkret”. Dengan demikian, pembelajaran yang

terlalu tekstual akan sulit dipahami oleh anak. Mereka harus diberi

pemahaman melalui contoh-contoh konkrit, peragaan langsung, dikemas

melalui bermain dan dapat menggunakan model pembelajaran yang lebih

inovatif. Dengan cara ini, secara tidak langsung anak dapat menerima apa

yang diajarkan kepada mereka.

Berdasarkan kajian di atas dapat disimpulkan bahwa jika anak berkembang

pikirannya dengan cepat dan baik, maka anak akan menjadi lebih kognitif.

Anak akan berkembang lebih optimal dalam kehidupannya sejalan dengan

tumbuh kembang anak yang bersangkutan. Dalam segala aktivitasnya, anak

juga dapat beraktivitas dengan baik dan optimal.

2. Karakteristik Perkembangan Kognitif pada Anak Usia 5-6 Tahun

Anak berusia antara 5-6 tahun sedang berada pada akhir dari bagian awal

masa kanak-kanaknya. Menurut Jamaris (2006:26) karakteristik khusus bagi

anak dalam kelompok usia 5-6 tahun adalah:
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a. Sudah dapat memahami jumlah dan ukuran.
b. Tertarik dengan huruf dan angka. Ada yang sudah mampu menulisnya

atau menyalinnya, serta menghitungnya
c. Telah mengenal sebagian besar warna.
d. Mulai mengerti tentang waktu, kapan harus pergi ke sekolah dan

pulang dari sekolah, nama-nama hari dalam satu minggu.
e. Mengenal bidang dan bergerak sesuai dengan bidang yang dimilikinya

(teritorinya).
f. Pada akhir usia 6 tahun anak sudah mulai mampu membaca, menulis

dan berhitung.

Berdasarkan pendapat di atas dapat dianalisis bahwa karakteristik

perkembangan kognitif anak usia 5-6 tahun yaitu anak dapat memahami

jumlah dan ukuran, tertarik dengan huruf dan angka, mengenal warna,

mengerti tentang waktu dan mulai mampu membaca, menulis dan berhitung.

3. Tujuan Perkembangan Kognitif Anak Usia Dini

Perkembangan yang dimiliki oleh anak usia dini adalah mampu mengikuti

pendidikan selanjutnya dengan kesiapan optimal sesuai dengan tingkat

usianya. Menurut Partini (2010:137) mengemukakan bahwa “tujuan

kompetensi perkembangan kognitif anak usia dini yaitu pengetahuan umum

dan sains, konsep bentuk warna ukuran dan pola, konsep bilangan, lambang

bilangan dan huruf”. Menurut Sujiono (2009:10) “perkembangan kognitif

bertujuan meningkatkan kemampuan berfikir anak”.

Pada perkembangan kognitif ini, anak diharapkan dapat mengenal konsep

sains, mengenal lambang bilangan, mengenal bentuk geometri, dapat

memecahkan masalah, mengenal ukuran, mengenal konsep waktu, dan

memahami konsep membilang sederhana.
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E. Perkembangan Kemampuan Mengenal Lambang Bilangan

1. Pengertian Bilangan

Bilangan adalah konsep matematika yang dilalui oleh anak, karena akan

menjadi dasar penguasaan matematika permulaan dijenjang pendidikan

lebih lanjut. Menurut Alexander dalam Sitorus (2008:22) bilangan adalah

“sebuah angka digunakan untuk melambangkan bilangan, suatu identitas

abstrak dalam ilmu matematika”. Menurut Sudaryanti (2006:1) “untuk

menyatakan suatu bilangan dinotasikan dengan lambang bilangan yang

disebut angka”.

Bilangan itu mewakili banyaknya suatu benda. Menulis dan membaca

lambang bilangan dengan gambar dikatakan bahwa suatu ide yang hanya

dapat dihayati atau dipikirkan saja. Hurlock dalam Susanto (2011:107)

“seiring dengan kemampuan pemahaman bilangan permulaan ini,

menyatakan bahwa konsep yang mulai dipahami anak, diantaranya konsep

bilangan”. Konsep bilangan berhubungan dengan kata-kata, ketika anak

mulai berbicara. Pengalaman yang dialami seorang anak memengaruhi

konsep bilangan anak, karena itulah secara umum anak yang memulai

pendidikan di Taman Kanak-kanak umumnya belajar bilangan lebih cepat

dibandingkan dengan yang tidak mengalami pendidikan di Taman Kanak-

kanak.

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa bilangan

merupakan suatu kuantitas sedangkan lambang bilangan merupakan suatu

angka yang bernotasi dari bilangan tersebut.
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2. Pengenalan Kemampuan Lambang Bilangan Anak Usia Dini

Pengenalan kemampuan lambang bilangan anak usia dini di Taman Kanak-

kanak memiliki tujuan untuk memperkenalkan anak dalam berhitung

permulaan.

Menurut Susanto (2011:107) perkembangan kemampuan mengenal
konsep bilangan anak usia 4-6 tahun yaitu: (a) membilang, (b) menyebut
urutan bilangan dari 1-20, (c) membilang (mengenal konsep bilangan
dengan benda-benda) sampai 10, (d) membuat urutan bilangan 1-10
dengan benda-benda, (e) menghubungkan/ memasangkan lambang
bilangan dengan benda-benda hingga 10 (anak tidak disuruh menulis), (f)
membedakan dan membuat dua kumpulan benda yang sama jumlahnya,
yang tidak sama, lebih banyak, lebih sedikit.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa perkembangan

kemampuan anak dalam mengenal lambang bilangan berada pada tahap

menyebut urutan bilangan dari 1-10, membilang sampai 10,

menghubungkan/ memasangkan lambang bilangan dengan benda-benda

hingga 10 (anak tidak disuruh menulis). Dalam penelitian ini menggunakan

model pembelajaran teams game tournament dan media pendukung lainnya

dalam mengembangkan kemampuan mengenal lambang bilangan anak usia

dini.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan hasil

penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti yang pernah penulis baca

diantaranya:

1. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ni Komang Evi Yudiasmini (2014)

Singaraja Fakultas Ilmu Pendidikan di Universitas Pendidikan Ganesa
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dengan judul penelitian ini adalah “Penerapan Model Pembelajaran Teams

Games Tournament (TGT) Berbantuan Media Puzzle Dalam Meningkatkan

Perkembangan Kognitif pada Anak Kelompok A Semester II di TK Pra

Widya Dharma satra Tahun Pelajaran 2013/2014”. Permasalahan yang

terjadi di TK Pra Widya Dharma Satra adalah masih rendahnya

perkembangan kognitif anak. Ini terlihat dari rerata perkembangan kognitif

anak pada semester I tahun pelajaran 2013/2014 yaitu sebesar 53,25% yang

berada pada kategori rendah. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan

kelas yang dilaksanakan dalam dua siklus dan subjek sebanyak 12 orang.

Data penelitian tentang perkembangan kognitif dalam mengenal lambang

bilangan dikumpulkan dengan metode observasi. Data hasil penelitian

dianalisis dengan menggunakan metode analisis statistik deskriptif dan

metode analisis deskriptif kuantitatif. Hasil analisis data menunjukkan

bahwa terjadi peningkatan perkembangan kognitif dalam mengenal lambang

bilangan setelah penerapan model pembelajaran Teams Games Tournament

(TGT) berbantuan media puzzle. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata persen

perkembangan kognitif anak pada siklus I sebesar 59,37% yang berada pada

kategori rendah, sedangkan pada siklus II meningkat menjadi 83,81% yang

berada pada kategori tinggi. Ini menunjukkan adanya peningkatan dari

siklus I ke siklus II sebesar 24,44%.

2. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Eli Misyati (2013) Fakultas Keguruan

dan Ilmu Pendidikan di Universitas Negeri Yogyakarta dengan judul

penelitian ini adalah “Peningkatan Kemampuan Mengenal Lambang

Bilangan Melalui Bermain Kartu Angka Bergambar Anak Kelompok A1
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TK Masjid Syuhada Yogyakarta”. Penelitian ini bertujuan meningkatkan

kemampuan mengenal lambang bilangan 1-10 melalui bermain kartu angka

bergambar anak Kelompok A1 TK Masjid Syuhada Yogyakarta. Penelitian

ini dilakukan karena terdapat permasalahan dalam kemampuan mengenal

lambang bilangan 1-10 pada anak Kelompok A1 TK Masjid Syuhada

Yogyakarta. Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas. Subjek

penelitian ini adalah anak Kelompok A1 TK Masjid Syuhada Yogyakarta

yang berjumlah 12 anak. Objek penelitian adalah kemampuan mengenal

lambang bilangan 1-10. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan

menggunakan observasi. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif

kuantitatif dan kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan dalam 2 siklus, setiap

siklus berlangsung selama 4 kali pertemuan. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa kemampuan anak mengenal lambang bilangan 1-10 meningkat

setelah adanya tindakan. Hasil observasi sebelum tindakan menunjukkan

bahwa anak yang memiliki kemampuan mengenal lambang bilangan 1-10

adalah 17%. Pada Siklus I meningkat menjadi 50% dan pada Siklus II telah

mencapai indikator keberhasilan, yaitu 83%. Berdasarkan hasil tersebut

dapat disimpulkan bahwa bermain kartu angka bergambar dapat

meningkatkan kemampuan mengenal lambang bilangan 1-10 pada anak A1

TK Masjid Syuhada Yogyakarta.
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G. Kerangka Pikir Penelitian

Beberapa penjelasan terkait dengan landasan-landasan teori tentang mengenal

lambang bilangan, dapat disimpulkan bahwa betapa pentingnya

menginovasikan suatu model pembelajaran yang tepat dalam pembelajaran

mengenalkan lambang bilangan. Meningkatkan perkembangan anak dalam

mengenal lambang bilangan harus disesuaikan dengan perkembangan sesuai

usia anak. Pada usia 5-6 tahun seharusnya anak sudah mampu menggunakan

bilangan untuk menghitung. Bilangan merupakan objek matematika yang

berupa angka namun sifatnya masih terlalu abstrak untuk anak. Maka dari itu

diperlukan adanya simbol berupa lambang bilangan untuk mewakili suatu

bilangan.

Perkembangan kemampuan mengenal lambang bilangan anak dilakukan secara

bertahap serta dibantu dengan media yang konkret untuk membantu proses

pembelajaran mengenal lambang bilangan. Misalnya dengan menggunakan

model pembelajaran yang dikemas dengan permainan. Hal ini tentunya dapat

menarik motivasi anak untuk belajar. Oleh karena itu pembelajaran mengenal

lambang bilangan di PAUD harus menggunakan model pembelajaran yang

lebih inovatif guna menarik minat anak dan membuat anak tidak jenuh dengan

pengetahuan yang disampaikan guru.

Untuk meningkatkan perkembangan anak dalam mengenal lambang bilangan

dapat menggunakan model pembelajaran TGT. Model ini menerapkan

permainan berkelompok (kooperatif learning) yang menuntut anak untuk

belajar bekerjasama dengan tim pada kelompok masing-masing dan

menunjukkan kemampuan anak sejauh mana telah mengenal lambang
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bilangan. Selain menggunakan model pembelajaran yang menarik, guru juga

harus menyediakan media pembelajaran yang menarik untuk lebih

mempermudah anak dalam mengenal lambang bilangan.

Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan

pesan sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan minat anak

pada saat proses pembelajaran. Media yang menarik akan mampu

mengembangkan kemampuan mengenal lambang bilangan pada anak. Menurut

Inawati (2011:6) kemampuan mengenal lambang bilangan bagi individu

merupakan “suatu hal yang penting bagi proses bertahan hidup, karena sejak

dini anak sudah mulai mengenal dan menggali berbagai dimensi matematis dari

dunia mereka”.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang telah digunakan model

pembelajaran TGT menunjukkan bahwa penggunaan model pembelajaran TGT

menunjukkan hasil yang positif. Salah satunya yaitu Ni Komang Evi

Yudiasmini (2014) meneliti tentang Teams Game Tournaments sebagai Model

Pembelajaran berbantuan Media Puzzle dalam Meningkatkan Perkembangan

Kognitif pada Anak Kelompok A Semester II di TK Pra Widya Dharma satra

Tahun Pelajaran 2013/2014” menyimpulkan bahwa model pembelajaran TGT

dapat meningkatkan perkembangan kognitif dalam mengenal lambang bilangan

setelah penerapan model pembelajaran TGT berbantuan media puzzle.

Sehingga dalam penelitian ini peneliti menggunakan model pembelajaran TGT

untuk meningkatkan perkembangan kemampuan mengenal lambang bilangan.

Diharapkan dalam penelitian ini menggunakan model pembelajaran TGT dapat
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meningkatkan perkembangan kemampuan mengenal lambang bilangan anak

yang masih belum berkembang. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel

yaitu variabel bebas (penggunaan model pembelajaran TGT/X) akan

mempengaruhi variabel terikat (perkembangan kemampuan mengenal lambang

bilangan/Y). Maka kerangka pikir dalam penelitian ini dapat digambarkan

sebagai berikut:

(Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir Penelitian)

H. Hipotesis

Hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Ho : Tidak ada pengaruh penggunaan model pembelajaran Teams Game

Tournament terhadap perkembangan kemampuan mengenal lambang bilangan

anak usia 5-6 tahun di PAUD Al Haadii Pringsewu.

Ha : Ada pengaruh penggunaan model pembelajaran Teams Game

Tournament terhadap perkembangan kemampuan mengenal lambang bilangan

anak usia 5-6 tahun di PAUD Al Haadii Pringsewu.

Penggunaan Model
Pembelajaran Teams Game

Tournament
(X)

Perkembangan Kemampuan
Mengenal Lambang Bilangan

(Y)



III. METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode ini menggunakan metode Pre-Experimental Design, menurut Sugiyono

(2015:109) dikatakan Pre-Experimental Design, karena desain ini belum

merupakan eksperimen sungguh-sungguh dan masih terdapat variable luar

yang ikut berpengaruh terhadap terbentuknya variable dependen.

B. Desain Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan desain One Group Pretest-Postest. Dimana

peneliti hendak mengetahui pengaruh sebelum diberikan perlakuan dan

sesudah diberikan perlakuan. Sehingga dalam penelitian peneliti memberikan

pre-test sebelum diberikan perlakuan, lalu melakukan post-test setelah

diberikan perlakuan. Hal ini dilakukan agar hasil perlakuan dapat diketahui

lebih akurat, karena dapat membandingkan antara keadaan sebelum diberi

perlakuan dan sesudah diberi perlakuan. Adapun desain tersebut dapat

digambar sebagai berikut:

Gambar 2. Desain One Group Pretest-Postest

O X O
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Keterangan:
O1 : Perkembangan kemampuan mengenal lambang bilangan sebelum diberi

perlakuan
X : Pemberian atau penggunaan model pembelajaran TGT
O2 : Perkembangan kemampuan mengenal lambang bilangan setelah diberi

perlakuan

Pada desain di atas, peneliti melakukan pengukuran awal pada suatu objek

yang diteliti, kemudian peneliti memberikan perlakuan tetentu. Setelah itu,

pengukuran dilakukan kembali untuk kedua kalinya.

C. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2016, bulan Mei pukul 7.30 s.d.

10.00 WIB.

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di PAUD Al Haadii Pringsewu tahun pelajaran

2015/2016.

D. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi penelitian

Menurut Sugiyono (2015:117) menjelaskan

pengertian populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas
objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik
kesimpulannya.

Populasi dan sampel adalah anak usia 5-6 tahun di PAUD Al Haadii

Pringsewu berjumlah 30 anak yang terdiri dari 12 anak laki-laki dan 18 anak

perempuan.



32

2. Sampel Penelitian

Menurut Sugiyono (2015:118) menjelaskan “sampel penelitian adalah

sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”.

Pengukuran sampel merupakan langkah untuk menentukan besarnya sampel

yang akan diambil dalam melaksanakan penelitian dalam suatu obyek.

Teknik sampel pada penelitian ini menggunakan sampling jenuh (penuh)

atau sampling total. Menurut Sugiyono (2015:124) “sampling jenuh (penuh)

ini adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan

sebagai sampel”. Sampel dalam penelitian ini yaitu 30 anak usia 5-6 tahun

di PAUD Al Haadii Pringsewu.

E. Variabel Penelitian

1. Definisi Konseptual variabel

Penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu variabel bebas (X) dan variabel

terikat (Y).

Menurut Sugiyono (2015:61) menjelaskan variabel penelitian adalah
variabel bebas (X) merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang
menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat),
sedangkan variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau
yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.

Variabel bebas (X) dalam penelitian ini adalah implementasi model

pembelajaran TGT dan Variabel terikat (Y) dalam penelitian ini adalah

perkembangan kemampuan mengenal lambang bilangan.
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a. Penggunaan Model Pembelajaran Teams Game Tournament

(Variabel X)

Menurut David Devries dalam Slavin (2005:13) teams game
tournament adalah model pembelajaran kelompok dimana anak
dikelompokkan dalam kelompok-kelompok kecil yang berangotakan 5
orang anak melakukan turnamen tim pada kelompok masing-masing,
dimana anak memainkan akademik dengan anggota tim lain untuk
menyumbangkan poin bagi skor timnya.

Model pembelajaran ini adalah model pembelajaran berkelompok untuk

meningkatkan akademik anak. Model pembelajaran ini mengandung

unsur bermain. Pertanyaan-pertanyaan sederhana untuk anak yang

diajukan dalam model pembelajaran ini terutama tentang berhitung

permulaan 1-10 dengan media kartu angka sehingga anak tidak hanya

mengenal konsep tetapi juga mengenal lambang bilangan. Pada akhir

permainan, yang mendapat poin skor terbanyak akan mendapat bintang

sebagai penghargaan.

b. Kemampuan Mengenal Lambang Bilangan (Variabel Y)

Menurut Munandar dalam Susanto (2011:97) menyatakan bahwa

“kemampuan adalah daya untuk melakukan suatu tindakan sebagai hasil

dari pembawaan dan latihan. Seseorang dapat melakukan sesuatu karena

adanya kemampuan yang dimilikinya.”

Lambang bilangan merupakan suatu kuantitas sedangkan lambang

bilangan merupakan suatu angka yang bernotasi dari bilangan tersebut.

Dengan demikian kemampuan mengenal lambang bilangan telah ada

pada anak dan untuk mengembangkannya maka guru memberikan
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stimulus dan rangsangan melalui kegiatan pembelajaran yang lebih

inovatif agar kemampuan mengenal lambang bilangan dapat berkembang

dengan baik dan optimal.

2. Definisi Operasional variabel

Untuk tidak membuat pemahaman yang berbeda-beda tentang variabel yang

diteliti, maka perlu diberikan defenisi oprasional yaitu:

a. Penggunaan model pembelajaran TGT adalah penerapan model

pembelajaran kelompok dimana anak bersaing akademik dengan

kelompok lain melalui turnamen tim dan menyumbangkan poin bagi skor

tim masing-masing, dimana anak bersaing akademik untuk

mengembangkan kemampuan kognitif yang dimilikinya. Sehingga dapat

meningkatkan kemauan anak, mendorong terciptanya proses belajar pada

diri anak dan lebih termotivasi belajarnya yang dapat diukur melalui

penggunaan model pembelajaran TGT meliputi aktivitas anak seperti:

antusias anak dalam melaksanakan model pembelajaran TGT, menjawab

pertanyaan dari guru, menghitung berapa banyak jumlah gambar pada

kartu gambar, keterlibatan anak bekerjasama menentukan lambang

bilangan yang sesuai, ketepatan anak dalam mengambil kartu angka,

ketepatan anak menempel kartu angka.

b. Kemampuan mengenal lambang bilangan adalah kesanggupan anak

dalam mengetahui konsep matematika berupa lambang bilangan yang

mulai dipelajari oleh anak-anak dalam berhitung permulaan. Bilangan

yang diberikan pada anak dapat menggunakan benda dan peristiwa

konkrit. Supaya anak mampu menghitung secara berurutan, penggunaan
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model pembelajaran TGT dapat digunakan agar anak mampu mengenal

lambang bilangan dengan cara menghitung berapa banyak gambar yang

ditunjukkan guru dalam turnamen. Kemampuan mengenal lambang

bilangan yang dapat diukur meliputi kemampuan anak dalam

menyebutkan lambang bilangan 1-10, menunjukan lambang bilangan 1-

10, mengurutkan lambang bilangan 1-10, mencocokkan bilangan dengan

lambang bilangan 1-10, membedakan lambang bilangan 1-10,

menghitung bilangan 1-10.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian adalah

sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

a. Observasi

Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (2015:203) mengemukakan bahwa

“observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang

tersusun dari berbagai proses biologis dan pisikologis. Dua diantara yang

penting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan”.

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, peneliti

berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan

bila responden yang diamati tidak terlalu besar.

Observasi dilakukan oleh peneliti pada saat proses pembelajaran

berlangsung sebelum diberi perlakuan dan sesudah diberi perlakuan

dengan menggunakan metode pembelajaran teams game tournaments
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untuk mengetahui perkembangan kemampuan mengenal lambang

bilangan anak usia 5-6 tahun di PAUD Al Haadii Pringsewu.

2. Sumber Data Sekunder:

 Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2015:329) menjelaskan pengertian “dokumen

merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa

berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang”.

Dalam penelitin ini teknik dokumentasi yang digunakan untuk

memperoleh data sebagai penunjang dalam penelitian ini. Dokumentasi

dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data yang akurat dan jelas

dari sekolah.

G. Instrumen Penelitian

Menurut Sugiyono (2015:148) menjelaskan “instrumen penelitian adalah suatu

alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang

diamati, secara spesifik semua fenomena ini disebut variabel penelitian”.

Instrument assesment atau penilaian pada penelitian ini menggunakan skala

rating. Skala rating merupakan skala yang menggambarkan satu nilai yang

berbentuk angka terhadap suatu hasil pertimbangan. Pada variabel X yaitu

pengaruh model pembelajaran teams game tournament diukur dengan rentang

skor 1-4 yang diperoleh dari setiap kegiatan pembelajaran. Katagorinya adalah

Kurang Baik (KB), Cukup Baik (CB), Baik (B), Sangat Baik (SB). kurang baik
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mendapatkan skor 1, cukup baik diberikan skor 2, baik diberikan skor 3, dan

sangat baik diberikan skor 4.

Selanjutnya pada variabel Y yaitu kemempuan mengenal lambang bilangan

diukur dengan rentang skor 1-4 yang diperoleh dari kegiatan pembelajaran

dengan katagori Belum Berkembang (BB), Mulai Berkembang (MB),

Berkembang Sesuai Harapan (BSH), Berkembang Sangat Baik (BSB). Belum

berkembang mendapat skor 1, mulai berkembang mendapat skor 2,

berkembang sesuai harapan mendapat skor 3, dan berkembang sangat baik

mendapat skor 4. Kriteria penilaian proses perkembangan kemampuan

mengenal lambang bilangan terdapat pada rubrik penilaian proses. Berikut

tabel kisi-kisi instrumen penilaian variabel X dan variabel Y.

Tabel 2. Kisi-kisi Penilaian Variabel (X)

Variabel

Tahap
Pencapaian
Perkemban

gan

Indikator
Aspek yang

dinilai

Kriteria Penilaian

KB CB B SB

1.
Penggunaan
Model
Pembelajara
n TGT

Aktivitas
pembelajara
n model
TGT

1. Antusias
anak dalam
melaksanak
an model
pembelajar
an TGT

2. Menjawab
pertanyaan
dari guru

3. Menghitun
g berapa
banyak
jumlah
gambar
pada kartu
gambar

4. Keterlibata
n anak
bekerjasam
a
menentuka
n lambang

1. Dapat
mengikuti
proses
pembelajaran
TGT dari
awal hingga
akhir

2.  Mampu
menjawab
pertanyaan
dari guru
dengan benar

3. Mampu
menghitung
berapa banyak
jumlah
gambar pada
kartu gambar

4. Mampu
bekerjasama
menentukan
lambang
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bilangan
yang sesuai

5. Mengambil
kartu angka
yang benar
dan sesuai

6. Ketepatan
anak
menempel
kartu angka

bilangan yang
sesuai

5. Mampu
mengambil
kartu angka
yang benar
dan sesuai

6. Mampu
menempel
kartu angka
dengan tepat

Sumber: Slavin (2005)

Keterangan:
KB : Kurang Baik
CB : Cukup Baik
B : Baik
SB : Sangat Baik

Tabel 3. Kisi-kisi Penilaian Variabel (Y)

Variabel

Tahap
Pencapaian
Perkemban

gan

Indikator
Aspek yang

dinilai

Kriteria Penilaian

BB MB BSH BSB

2.
Perkemba
ngan
kemampua
nmengenal
lambang
bilangan

Menggunaka
n lambang
bilangan
untuk
menghitung

1.Dapat
menyebut
kan
lambang
bilangan
1-10.

2.Dapat
menunjuk
an
lambang
bilangan
1-10.

3.Dapat
mengurutk
an
lambang
bilangan
1-10.

4.Dapat
mencocok
kan
bilangan
1-10

5.Dapat
membedak
an
lambang
bilangan
1-10

1.Menyebutka
n lambang
bilangan 1-
10 dengan
benar

2.Menunjukka
n lambang
bilangan 1-
10 dengan
benar

3.Mengurutka
n lambang
bilangan 1-
10 dengan
benar sesuai
urutannya

4.Mencocokka
n bilangan
dengan
lambang
bilangan 1-
10

5.Membedaka
n lambang
bilangan 1-
10

6.Menghitung
bilangan 1-
10 dengan
benar
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6.Dapat
menghitun
g bilangan
1-10

Sumber: Permendikbud No. 137 Tahun 2014

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

H. Analisis Uji Instrument

1. Uji Validitas

Analisis uji instrumen dilakukan agar penelitian valid dan reliabilitas. Valid

artinya instrumen yang digunakan mampu memberikan informasi yang tepat

dan objektif. Menurut Sugiyono (2015:348) instrumen yang valid berarti

“instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak

diukur”. Pada penelitian ini validitas yang digunakan yaitu validitas  isi

(content validity). Secara teknis pengujian validitas ini dapat dibantu

menggunakan kisi-kisi instrumen. Sugiyono (2015:353) mengatakan bahwa

“dalam kisi-kisi itu terdapat variabel yang diteliti, indkator sebagai tolak

ukur dan nomor butir (item) pertanyaan atau pernyataan yang telah

dijabarkan dari indikator”.

Analisis uji validasi ini dikonsultasikan kepada ahli. Pengujian ini dilakukan

untuk menguji dan memvalidasi isi dari kisi-kisi instrumen penilaian

tersebut dan memberikan saran terhadap kesesuaian indikator pada setiap

variabel yang akan diteliti.
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2. Reliabilitas

Reliabilitas berarti instrumen yang digunakan mampu memberikan

informasi yang tetap/ ajeg, meskipun dilakukan oleh orang lain walau pun

diwaktu yang berbeda tapi instrumen tersebut masih bisa digunakan.

Menurut Sugiyono (2015:348) instrument yang reliabel berarti “instrument

yang bila digunakan  beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, akan

menghasilkan data yang sama”. Uji reliabilitas yang digunakan dalam

penelitian ini yaitu teknik belah dua (internal consistency), dimana

instrumen diujicobakan hanya satu kali saja. Menurut Sugiyono (2011:359)

pengujian reliabilitas internal consistency “dilakukan dengan cara

mencobakan instrument sekali saja, kemudian yang diperoleh dianalisis

dengan teknik tertentu”.

Menurut Sayuti, Husin dan Jaya, M. Thoha B.Sampurna (1995:157) internal

consistency/ teknik belah dua dilakukan dengan cara “ membagi perangkat

tes menjadi dua bagian (jumlah skor soal ganjil dan jumlah skor soal

genap”. Dengan rumus:

Gambar 3. Rumus Karl Pearson dalam Sayuti, Husin dan Jaya, M. Thoha
B.Sampurna (1995:157)

Keterangan:
rxy = Koefisien indeks reliabilitas
∑xy = perkalian skor kelompok (x) dan (y)

rxy= ∑( )( )
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Setelah diperoleh rxy, dilanjutkan dengan rumus berikut:

Gambar 4. Rumus Spearman Brown dalam Sayuti, Husin dan Jaya, M.
Thoha B.Sampurna (1995:157)

Keterangan:
R1.2 = Koefisien indeks reliabilitas sepenuhnya
1 dan 2 = Angka konstanta

I. Teknik Analisis Data

Setelah diberi perlakuan yang berbeda, data yang diperoleh dianalisis untuk

mengetahui besarnya peningkatan kemampuan mengenal lambang bilangan

anak usia dini. Data yang diperoleh digunakan sebagai dasar dalam menguji

hipotesis penelitian. Sebelum dilakukan pengujian hipotesis terlebih dahulu

dilakukan uji persyaratan, yaitu untuk menyajikan data secara singkat maka

perlu menentukan interval, rumus interval dalam Mangkuatmodjo (1997:37)

adalah sebagai berikut:

Gambar 5. Rumus Interval

Keterangan:
i = Interval
NT = Nilai tertinggi
NR = Nilai terendah
K = Katagori

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis terlebih dahulu dilakukan uji prasyarat,

yaitu uji analisis table, dan uji regresi linier sederhana. Adapun langkah-

langkah dan rumus yang digunakan sebagai berikut:

i =
( )

r1.2= .
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1. Analisis Tabel

Analisis tabel digunakan untuk mengetahui sebaran data yang diperoleh dari

hasil penelitian. Tabel tersebut berbentuk tabel tunggal atau tabel silang.

Sebagai contoh dapat dilihat sebagai berikut.

Table 4. Penggunaan Model Pembelajaran Teams Game Tournament
(X)

No Kategori Interval Frekuensi (f) Presentase
(%)

1 SB

2 B

3 CB

4 KB

Jumlah

Keterangan:
SB : Sangat Baik
B : Baik
CB : Cukup Baik
KB : Kurang Baik

Tabel 5. Perkembangan Kemampuan Mengenal
Lambang Bilangan (Y)

No Kategori Interval Frekuensi (f) Presentase
(%)

1 BSB

2 BSH

3 MB

4 BB

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

Tabel 6. Penggunaan Model Pembelajaran TGT dengan
Perkembangan Kemampuan Mengenal Lambang Bilangan

No.

Perkembangan Kemampuan
Mengenal Lambang

Bilangan
Penggunaan
Model Pembelajaran TGT

BSB BSH MB BB Jumlah

1 SB

2 B

3 CB

4 KB

Jumlah

Keterangan:
SB : Sangat Baik BSB : Berkembang Sangat Baik
B : Baik BSH : Berkembang Sesuai Harapan
CB : Cukup Baik MB : Mulai Berkembang
KB : Kurang Baik BB : Belum Berkembang

2. Analisis Uji Hipotesis

Analisis Uji Regresi Linier Sederhana

Dalam penelitian ini guna mengetahui adanya pengaruh, sehingga teknik

yang digunakan dalam menganalisis data menggunakan uji regresi linier

sederhana dengan rumus dalam Siregar (2015:220) adalah sebagai berikut:

Gambar 6. Rumus Regresi Linier Sederhana

Ŷ = + bX
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Keterangan:
Ŷ = Variabel Terikat
X = Variabel Bebas
a dan b = Konstanta

Untuk dapat menemukan persamaan regresi, maka harus dihitung terlebih
dahulu harga a dan b. Cara menghitung harga a dan b menurut Siregar
(2015:221) yaitu:

Gambar 7. Rumus mencari nilai konstanta b
Keterangan:
Ŷ = Subjek dalam variabel dependen yang diprediksi
X = Subjek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu
Σx = Jumlah subjek pada variabel independen yang mempunyai nilai

tertentu
Σy = Jumlah subjek dalam variabel dependen yang diprediksi
b = Angka arah atau koefisien regresi yang menunjukkan anngka

peningkatan atau pun penurunan variabel dependen yang
didasarkan pada perubahan variabel independen. Bila (+) arah garis
naik, dan apabila (-) maka arah garis turun.

n = Jumlah data

Gambar 8. Rumus mencari nilai konstanta a
Keterangan:
a = Harga Y ketika X=0 (harga konstan)
Σx =Jumlah subjek pada variabel independen yang mempunyai nilai

tertentu
Σy = Jumlah subjek dalam variabel dependen yang diprediksi
Ŷ = Subjek dalam variabel dependen yang diprediksi
X = Subjek pada variabel independen yang mempunyai nilai
n = Jumlah data

b = n. − .
n. − ( )

a= − .
n



V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh

penggunaan model pembelajaran TGT terhadap perkembangan kemampuan

mengenal lambang bilangan pada anak usia 5-6 tahun di PAUD Al Haadii

Pringsewu tahun pelajaran 2015/2016. Sebelum diberi perlakuan menggunakan

model pembelajaran TGT, hanya sedikit anak yang perkembangan kemampuan

mengenal lambang bilangan berkembang sangat baik. Sesudah diberi perlakuan

penggunaan model pembelajaran TGT sebagian besar anak berkembang sangat

baik. Dengan demikian menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan pada

perkembangan berhitung permulaan anak sebelum dan sesudah diberikan

perlakuan menggunakan model pembelajaran TGT.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis

mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Kepada Guru

Diharapkan guru dapat meningkatkan perkembangan kemampuan mengenal
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lambang bilangan anak dengan menggunakan model pembelajaran yang

lebih inovatif agar anak lebih termotivasi belajarnya.

2. Kepada Kepala Sekolah

Diharapkan dapat menyediakan fasilitas yang lebih mendukung dalam

kegiatan pembelajaran.

3. Kepada Peneliti Lain

Bagi peneliti lain dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai referensi

untuk penelitian yang lebih baik lagi, tidak hanya terbatas pada model

pembelajaran Teams Game Tournament, tetapi juga pada penggunaan model

pembelajaran lain.
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