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ABSTRAK

HUBUNGAN PENGGUNAAN MEDIA DENGAN KEMAMPUAN
BERPIKIR SIMBOLIK ANAK USIA DINI DI TK AL-AZHAR 16

BANDAR LAMPUNG

Oleh

LENI HARDIYANTI

Masalah dalam penelitian ini adalah mayoritas anak usia 5-6 tahun masih
kesulitan dalam berpikir simbolik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
hubungan penggunaan media dengan kemampuan berpikir simbolik. Penelitian ini
merupakan penelitian kuantitatif yang bersifat korelasional. Populasi dalam
penelitian sebanyak 67 anak, sedangkan sampel yang diambil sebanyak 20 anak
dengan menggunakan Purposive Sampling. Pengambilan data dalam penelitian
digunakan teknik observasi dan dokumentasi, sedangkan data dianalisis dengan
tabel tunggal dan tabel silang, adapun uji hipotesis digunakan rumus Spearman
Rank. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan yang positif antara
penggunaan media dengan kemampuan berpikir simbolik sebesar 0,439 ini berarti
bahwa penggunaan media dalam pembelajaran dapat menstimulasi perkembangan
anak dalam hal berpikir simbolik.

Kata Kunci : anak usia dini, berpikir simbolik, penggunaan media



ABSTRACK

THE CORRELATION OF MEDIA USE WITH THE ABILITY TO THINK
SYMBOLICALLY EARLY CHILDHOOD IN KINDERGARTEN

AL-AZHAR 16 BANDAR LAMPUNG

BY

LENI HARDIYANTI

The problem in this research is the majority of children aged 5-6 years still
difficulties in thinking symbolic. This study aims to determine the correlation of
media use with the ability to think symbolically. This research is a correlational
quantitative research. Population in research counted 67 child, while sample taken
counted 20 children by using Purposive Sampling. Data retrieval in research used
observation and documentation technique, while data is analyzed with single table
and cross table, As for hypothesis test used Spearman Rank. The results showed
that there is a positive relationship between the use of media with the ability to
think symbolically 0.439 this means that the use of media in learning can
stimulate the development of children in terms of symbolic thinking.

Keywords: childhood, symbolic thinking, media usage
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut (NAEYC) 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 0-8 tahun. Pada masa ini

proses pertumbuhan dan perkembangan dalam berbagai aspek sedang mengalami

masa yang cepat dalam rentang perkembangan hidup manusia.

Pendidikan bagi anak usia dini (PAUD) adalah pemberian upaya untuk

menstimulasi, membimbing, mengasuh dan pemberian kegiatan pembelajaran

yang akan menghasilkan kemampuan dan keterampilan anak. Perkembangan

masa kanak-kanak sebagai masa emas ( Golden Age ) yang hanya terjadi satu kali

dalam perkembangan kehidupan manusia. Berdasarkan pada hal tersebut,

pemerintah telah mengembangkan berbagai kegiatan dalam rangka

mengembangkan potensi anak sejak usia dini. Melalui pembelajaran di PAUD

diharapkan mampu mengembangkan aspek-aspek perkembangan anak yaitu

moral agama, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni.

Secara alamiah perkembangan anak berbeda-beda, baik intelegensi, bakat, minat,

kretaivitas, kematangan emosi, kepribadian, kemandirian, jasmani dan sosialnya.
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Oleh karena itu, anak memerlukan program pendidikan yang mampu membuka

kapasitas tersembunyi melalui pembelajaran yang bermakna sedini mungkin

PAUD merupakan dasar dari pendidikan anak selanjutnya yang penuh dengan

tantangan dan berbagai permasalahan yang dihadapi anak.

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 pemecahan masalah, berpikir logis, juga yang tidak kalah

penting ialah dalam hal berpikir simbolik anak. 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. 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.

Peran media dalam pembelajaran khususnya dalam pendidikan anak usia dini

semakin penting artinya mengingat perkembangan anak pada saat itu berada pada

masa berfikir konkrit. Oleh karena itu salah satu prinsip pendidikan untuk anak

usia dini harus berdasarkan realita artinya bahwa anak diharapkan dapat

mempelajari sesuatu secara nyata. Dengan demikian dalam pendidikan untuk

anak usia dini harus menggunakan sesuatu yang memungkinkan anak dapat
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belajar secara konkrit. Prinsip tersebut mengisyaratkan perlunya digunakan

media sebagai saluran penyampai pesan-pesan pendidikan untuk anak usia dini.

Seorang guru pada saat menyajikan informasi kepada anak usia dini harus

menggunakan media agar informasi tersebut dapat diterima atau diserap anak

dengan baik dan pada akhirnya diharapkan terjadi perubahan-perubahan perilaku

berupa kemampuan-kemampuan dalam hal pengetahuan, sikap, dan

keterampilannya. Peranan guru dalam pelaksanaan pembelajaran untuk

meningkatkan perkembangan anak dalam berpikir simbolik adalah menciptakan

pembelajaran yang menyenangkan bagi anak.

Media merupakan sarana pembelajaran yang tak terbatas. Anak akan

mempelajari sesuatu dengan cara mereka sendiri jika kita menyediakan media

untuk mereka. Media yang dimaksud memiliki pemahaman yang lebih luas yang

mencakup segala sesuatu yang ada di sekitar anak termasuk tumbuhan, pasir, air

dan sebagainya. Dengan demikian media ini harus mampu membawa anak

kepada dunia mereka, dunia anak adalah dunia murni untuk menciptakan

berbagai hal yang kreatif, berekspresi, bermain, dan belajar. Pendidikan di

sekolah haruslah mampu membangun kesadaran kritis anak didik dengan

memanfaatkan media yang ada di sekitar sehingga anak usia dini dapat

berpartisipasi aktif dalam setiap pembelajaran, artinya anak terlibat langsung

dalam melakukan proses pembelajaran.

Proses pembelajaran yang kreatif dan inovatif dapat dilakukan melalui kegiatan-

kegiatan yang menarik, membangkitkan rasa ingin tahu anak, memotivasi anak
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untuk berpikir kritis dan menemukan hal-hal baru. Media pembelajaran yang

diciptakan oleh guru seharusnya dapat menstimulus anak untuk mengeksplorasi

objek-objek yang ada di sekitar mereka. Dengan demikian, anak akan

membangun pemikiran meraka sendiri. Penggunaan media dapat memberikan

stimulus yang baik bagi perkembangan anak.

Fakta yang terjadi di TK Al-Azhar 16 Bandar Lampung, dari semua jumlah guru

yang berjumlah 6 orang, belum ada yang menerapkan kegiatan sambil bermain.

Guru masih menerapkan pembelajaran dengan memberikan penugasan-

penugasan seperti LKS, serta jarang mengemas pembelajaran dalam bentuk

permainan. Selain itu sebagian besar anak masih rendah kemampuan berpikir

simboliknya yang ditandai dengan anak belum mampu mengenal lambang

bilangan, ketika diminta untuk menghitung anak belum mampu menghitung

jumlah benda. Pada umumnya mereka masih kesulitan dalam mengenal lambang

bilangan dan lambang huruf yang ditandai dengan anak belum mampu

menyebutkan bunyi huruf yang sesuai dengan bentuknya, menunjukkan lambang

huruf. Anak hanya dapat mengikuti atau mencontoh kata-kata yang ditulis guru

di papan tulis. Anak hanya dapat menyebutkan, tetapi ketika diminta untuk

menuliskannya anak belum mampu.
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Tabel 1. Hasil Observasi Awal Kemampuan Berpikir Simbolik Anak Usia Dini
di TK Al-Azhar 16 Bandar Lampung

No Masalah Kemampuan
Berpikir Simbolik

Mampu Belum Mampu

Siswa Persentase Siswa Persentase

1 Mengenal lambang bilangan 25 37% 42 63%

2 Menyebutkan lambang
bilangan 1-10

25 37% 42 63%

3 Menggunakan lambang
bilangan untuk menghitung

23 34% 44 67%

4 Mencocokan bilangan
dengan lambang bilangan

20 30% 47 70%

5 Mengenal lambang huruf
vocal dan konsonan

18 27% 49 73%

Sumber: Observasi TK Al-Azhar 16 Bandar Lampung

Fakta empiris yang terjadi di TK Al-Azhar 16 Bandar Lampung adalah

rendahnya kemampuan berpikir simbolik pada sebagian besar anak usia dini

khususnya kelas B yang ditandai dengan banyaknya anak yang belum mengenal

lambang bilangan dan menyebutkan lambang bialngan 1-10 sebanyak 63% atau

42 siswa dari jumlah keseluruhan sebanyak 67 siswa, kemudian anak yang belum

bisa menggunakan lambang bilangan untuk menghitung sebanyak 67% atau 44

siswa. Sebanyak 70% atau 47 siswa belum bisa mencocokan bilangan dengan

lambang bilangan, dan sebanyak 73% atau 49 siswa belu dapat mengenal

lambang huruf vocal dan konsonan. Data tersebut diperoleh dari 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 dini dalam hal

kemampuan berpikir simboliknya.
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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 dini. 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.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai

berikut:

1. Guru lebih sering memberikan pelajaran berupa penugasan-penugasan

2. Sebagian anak masih rendah dalam kemampuan berpikir simboliknya dalam

hal mengenal lambang huruf

3. Anak masih kesulitan dalam berpikir simboliknya dalam mengenal konsep

bilangan dan lambang bilangan



7

4. Kegiatan belum dilakukan sambil bermain

5. Jarangnya penggunaan media saat proses kegiatan

C. Batasan Masalah

Untuk menghindari pengembangan masalah yang terlalu luas, maka penelitian ini

dibatasi masalahnya yaitu yang berkaitan dengan hubungan penggunaan media

dengan kemampuan berpikir simbolik anak usia dini di TK Al-Azhar 16 Bandar

Lampung.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah,

maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut : “apakah ada hubungan

antara Penggunaan Media dengan Kemampuan Berpikir Simbolik Anak Usia

Dini di TK Al-Azhar 16 Bandar Lampung”.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui  hubungan antara penggunaan

media dengan kemampuan berpikir simbolik anak usia dini di TK Al-Azhar 16

Bandar Lampung.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini

diharapkan mempunyai manfaat dan kegunaan dalam pendidikan baik secara

langsung maupun tidak. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:
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1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta wawasan yang

berkaitan dengan kemampuan berpikir simbolik pada anak usia dini melalui

penggunaan media yang menarik.

2. Secara Praktis

a. Bagi Guru

Manfaat yang diharapkan bagi guru adalah dapat memberi masukan bagi

guru untuk lebih kreatif dalam menyediakan media pembelajaran dan

melaksanakan pembelajaran melalui berbagai kegiatan bermain yang

bermakna bagi anak.

b. Bagi Kepala Sekolah

Manfaat bagi kepala sekolah dalam penelitian ini adalah untuk

memberikan masukan dalam upaya memperbaiki pembelajaran terutama

dalam mengembangkan kemampuan berpikir simbolik pada anak usia

dini.

c. Bagi Peneliti Lain

Manfaat bagi peneliti lain, diharapkan dapat menjadi referensi dan

pengembangan selanjutnya untuk mengembangkan kemampuan kognitif

dalam berfikir simbolik anak.



II. KAJIAN PUSTAKA

A. Perkembangan Anak Usia Dini

1. Pengertian Perkembangan

Setiap organisme pasti mengalami peristiwa perkembangan selama

hidupnya. Perkembangan ini meliputi seluruh bagian dengan keadaan yang

dimiiki organisme, baik yang bersifat konkret maupun yang bersifat

abstrak. Perkembangan merupakan suatu proses yang pasti di alami oleh

setiap individu, perkembangan ini adalah proses yang bersifat kualitatif

dan berhubungan dengan kematangan seorang individu yang ditinjau dari

perubahan yang bersifat progresif serta sistematis di dalam diri manusia

Hartinah (2008:24) mengungkapkan bahwa:

Perkembangan adalah proses perubahan kualitatif yang mengacu
pada kualitas fungsi organ-organ jasmaniah dan bukan pada organ
jasmani tersebut sehingga penekanan arti perkembangan terletak
pada penyempurnaan fungsi psikologis yang termanifestasi pada
kemampuan organ fisiologis. Proses perkembangan akan
berlangsung sepanjang kehidupan manusia, sedangkan proses
pertumbuhan seringkali akan berhenti jika seorang telah mencapai
kematangan fisik.

Hal lain dikemukakan oleh Syamsu (2001:15) yang menyatakan:

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.
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Sejalan dengan pendapat Hamalik dalam Susanto (2011:19) menyatakan:

perkembangan merujuk kepada perubahan yang progresif dalam
organisme, bukan saja perubahan dalam segi fisik melainkan juga
dalam segi fungsi.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa perkembangan

merupakan perubahan yang bersifat kualitatif daripada fungsi-fungsi.

Dikatakan sebagai fungsi-fungsi karena perubahan disebabkan oleh adanya

proses pertumbuhan material yang disebabkan oleh perubahan-perubahan

tingkah laku. Perkembangan menghasilkan bentuk-bentuk dan ciri-ciri

kemampuan baru yang berlangsung dari tahap aktivitas yang sederhana ke

tahap yang lebih tinggi. Perkembangan itu bergerak secara berangsur-

angsur tetapi pasti, melalui suatu bentuk atau tahap ke bentuk atau tahap

berikutnya.

2. Perkembangan Kognitif Anak Usia Dini

Pada dasarnya pengembangan kognitif dimaksudkan agar anak mampu

melakukan eksplorasi terhadap dunia sekitar melalui panca inderanya,

sehingga dengan pengetahuan yang didapatkannya tersebut anak akan

dapat melangsungkan hidupnya dan menjadi manusia yang tuh dan sesuai

dengan kodratnya.

Yamin (2010:150) mengungkapkan:

pada aspek perkembangan kognitif, kompetensi dan hasil belajar
yang diharapkan pada anak adalah anak mampu dan memiliki
kemampuan berfikir secara logis, berfikir kritis, dapat memberi
alasan, mampu memecahkan masalah dan menemukan sebab akibat
dalam memecahkan masalah yang dihadapi

Hal lain dikemukakan oleh Susanto (2011:47) yang mengungkapkan:

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

Sejalan dengan pendapat diatas, Munawir (2005:10) mengungkapkan

bahwa:

Kemampuan kognitif ialah kemampuan anak untuk berfikir lebih
kompleks serta melakukan penalaran dan pemecahan masalah,
berkembangnya kemampuan kognitif ini akan mempermudah anak
menguasai pengetahuan umum yang lebih luas, sehingga ia dapat
berfungsi secara wajar dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Berdasarkan pendapat di atas, disimpulkan bahwa perkembangan kognitif

anak usia dini adalah kemampuan cara berpikir anak usia dini dalam

memahami lingkungan sekitar sehingga pengetahuan anak bertambah.

Artinya  dengan kemampuan berpikir ini anak dapat mengeksplorasikan

dirinya sendiri, orang lain, hewan dan tumbuhan, serta berbagai benda

yang ada di sekitarnya sehingga mereka dapat memperoleh berbagai

pengetahuan tersebut. Kognitif atau intelektual adalah suatu proses berfikir

berupa kemampuan atau daya untuk menghubungkan suatu peristiwa

dengan peristiwa lainnya serta kemampuan menilai dan

mempertimbangkan segala sesuatu yang diamati dari dunia sekitar .

Kognitif dapat diartikan sebagai pengetahuan  yang luas daya nalar,

kreativitas atau daya cipta, kemampuan berbahasa serta daya ingat.

Gabungan antara kematangan anak dengan pengaruh lingkungan disebut

kognisi. Dalam kognisi anak dapat menyelesaikan masalah lingkungan

sendiri.
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Berikut adalah ciri-ciri perilaku kognitif menurut Williams dalam Susanto

(2011:56) yaitu 1) berpikir lancar, 2) berpikir luwes, 3) berpikir orisinal, 4)

berpikir terperinci

1. Berpikir lancar, yaitu menghasilkan banyak gagasan atau jawaban

yang relevan.

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

3. Teori Perkembangan Kognitif AUD

A. Teori Perkembangan Kognitif Piaget

Teori perkembangan kognitif Jean Piaget membahas munculnya dan

diperolehnya skema tentang bagaimana seseorang mempersepsi

lingkungannya dalam tahapan-tahapan perkembangan, saat seseorang

memperoleh cara baru dalam merepresentasikan informasi secara

mental. Piaget berpendapat bahwa kita membangun kemampuan

kognitif kita melalui tindakan yang termotivasi dengan sendirinya

terhadap lingkungan.

Piaget dalam Mar’at (2007:46) mengemukakan:

Teori perkembangan kognitif yaitu suatu teori yang menjelaskan
bagaimana anak beradaptasi dan menginterprestasikan objek dan
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kejadian-kejadian di sekitarnya. Bagaimana anak mempelajari
cici-ciri dan fungsi objek-objek. Bagaimana cara anak
mengelompokan objek-objek untuk mengetahui persamaan-
persamaan dan perbedaan-perbedaanya, untuk memahami
penyebab terjadinya perubahan dalam objek-objek dan
peristiwa-peristiwa.

Teori Jean Piaget tentang perkembangan kognitif memberikan batasan

kembali tentang kecerdasan, pengetahuan dan hubungan anak didik

dengan lingkungannya. Kecerdasan merupakan proses yang

berkesinambungan yang membentuk struktur yang diperlukan dalam

interaksi terus menerus dengan lingkungan. Struktur yang dibentuk

oleh kecerdasan, pengetahuan sangat subjektif waktu masih bayi dan

masa kanak–kanak awal dan menjadi objektif dalam masa dewasa

awal.

Piaget dalam Sujiono (2006:3.7) mengemukakan:

perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, yaitu
suatu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis
perkembangan sistem syaraf. Dengan makin bertambahnya
umur seseorang, maka makin komplekslah susunan sel
syarafnya dan makin meningkat pula kemampuannya.

Ketika individu berkembang menuju kedewasaan, akan mengalami

adaptasi biologis dengan lingkungannya yang akan menyebabkan

adanya perubahan-perubahan kualitatif didalam struktur kognitifnya.

Piaget tidak melihat perkembangan kognitif sebagai sesuatu yang

dapat didefinisikan secara kuantitatif. Ia menyimpulkan bahwa daya

pikir atau kekuatan metal anak yang berbeda usia akan berbeda pula

secara kualitatif.

Proses belajar seseorang akan mengikuti pola dan tahap-tahap

perkembangannya sesuai dengan umurnya. Pola dan tahap-tahap ini
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bersifat hirarkhis, artinya harus dilalui berdasarkan urutan tertentu dan

seseorang tidak dapat belajar sesuatu yang berada di luar tahap

kognitifnya. Piaget dalam Sujiono (2006) membagi tahap-tahap

perkembangan kognitif ini menjadi empat, yaitu: 1) sensori motor, 2)

praoperasional, 3) operasional konkret, 4) operasional formal

1. Tahap Sensori Motor ( umur 0 – 2 tahun )

Bagi anak yang berada pada tahap ini, pengalaman diperoleh

melalui fisik (gerakan anggota tubuh) dan sensori (koordinasi alat

indra). Pada mulanya pengalaman itu bersatu dengan dirinya, ini

berarti bahwa suatu objek itu ada bila ada pada penglihatannya.

Perkembangan selanjutnya ia mulai berusaha untuk mencari objek

yang asalnya terlihat kemudian menghiang dari pandangannya, asal

perpindahanya terlihat. Akhir dari tahap ini ia mulai mencari objek

yang hilang bila benda tersebut tidak terlihat perpindahannya.

Objek mulai terpisah dari dirinya dan bersamaan dengan itu konsep

objek dalam struktur kognitifnya pun mulai dikatakan matang. Ia

mulai mampu untuk melambungkan objek fisik ke dalam symbol-

simbol, misalnya mulai bisa berbicara meniru suara kendaraan,

suara binatang, dan lain-lain.

2. Tahap Praoperasional ( umur 2 – 7 tahun )

Ciri pokok perkembangan pada tahap ini adalah pada penggunaan

symbol atau bahasa tanda, dan mulai berkembangnya konsep-

konsep intuitif. Tahap ini dibagi menjadi dua, yaitu preoperasional

dan intuitif. Praoperasional (umur 2-4 tahun), anak telah mampu
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menggunakan bahasa dalam mengembangkan konsep nya,

walaupun masih sangat sederhana. Maka sering terjadi kesalahan

dalam memahami objek. Tahap intuitif (umur 4 - 7 atau 8 tahun),

anak telah dapat memperoleh pengetahuan berdasarkan pada kesan

yang agak abstraks. Dalam menarik kesimpulan sering tidak

diungkapkan dengan kata-kata. Oleh sebab itu, pada usia ini, anak

telah dapat mengungkapkan isi hatinya secara simbolik terutama

bagi mereka yang memiliki pengalaman yang luas.

3. Tahap Operasional Konkret (7-11 tahun)

Ciri pokok perkembangan pada tahap ini adalah anak sudah mulai

menggunakan aturan-aturan yang jelas dan logis, dan ditandai

adanya reversible dan kekekalan. Anak telah memiliki kecakapan

berpikir logis, akan tetapi hanya dengan benda-benda yang bersifat

konkret. Operation adalah suatu tipe tindakan untuk memanipulasi

objek atau gambaran yang ada di dalam dirinya. Karenanya

kegiatan ini memerlukan proses transformasi informasi ke dalam

dirinya sehingga tindakannya lebih efektif. Anak sudah tidak perlu

coba-coba dan membuat kesalahan, karena anak sudah dapat

berpikir dengan menggunakan model "kemungkinan" dalam

melakukan kegiatan tertentu. Ia dapat menggunakan hasil yang

telah dicapai sebelumnya. Anak mampu menangani sistem

klasifikasi.
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4. Tahap Operasional Formal ( 11 sampai dewasa )

Anak pada tahap ini sudah mampu melakukan penalaran dengan

menggunakan hal-hal yang abstrak dan menggunakan logika.

Penggunaan benda-benda konkret tidak diperlukan lagi. Anak

mampu bernalar tanpa harus berhadapan dengan dengan objek atau

peristiwa berlangsung. Penalaran terjadi dalam struktur kognitifnya

telah mampu hanya dengan menggunakan simbol-simbol, ide-ide,

astraksi dan generalisasi. Ia telah memiliki kemampuan-

kemampuan untuk melakukan operasi-operasi yang menyatakan

hubungan di antara hubungan-hubungan, memahami konsep

promosi.

Ciri pokok perkembangan pada tahap ini adalah anak sudah mampu

berpikir abstrak dan logis dengan menggunakan pola berpikir

"kemungkinan". Model berpikir ilmiah sudah mulai dimiliki anak,

dengan kemampuan menarik kesimpulan, menafsirkan dan

mengembangkan hipotesa.

Proses belajar yang dialami seorang anak pada tahap sensorimotor

tentu akan berbeda dengan proses belajar yang dialami oleh seorang

anak pada tahap praoperasional, dan akan berbeda pula dengan

mereka yang sudah berada pada tahap operasional konkret, bahkan

dengan mereka yang sudah berada pada tahap operasional formal.

Secara umum, semakin tinggi tahap perkembangan kognitif seseorang

akan semakin teratur dan semakin abstrak cara berpikirnya. Guru

seharusnya memahami tahap-tahap perkembangan kognitif pada
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muridnya agar dalam merancang dan melaksanakan proses

pembelajarannya sesuai dengan tahap-tahap tersebut. Pembelajaran

yang dirancang dan dilaksanakan tidak sesuai dengan kemampuan dan

karakteristik siswa tidak akan ada maknanya bagi siswa.

B. Teori Perkembangan Kognitif Lev Vygotsky

Lev Vygotsky berpendapat bahwa perkembangan kognitif dan bahasa

anak-anak tidak berkembang dalam suatu situasi sosial yang hampa.

Teori Vygotsky menawarkan suatu potret perkembangan manusia

sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan dari kegiatan-kegiatan sosial

dan budaya. Vygotsky menekankan bagaimana proses-proses

perkembangan mental seperti ingatan, perhatian, dan penalaran

melibatkan pembelajaran menggunakan temuan-temuan masyarakat

seperti bahasa, sistem matematika, dan alat-alat ingatan. Teori

Vygotsky menawarkan suatu potret perkembangan manusia sebagai

sesuatu yang tidak terpisahkan dari kegiatan-kegiatan sosial dan

budaya. Vygotsky menekankan bagaimana proses-proses

perkembangan mental seperti ingatan, perhatian, dan penalaran

melibatkan pembelajaran menggunakan temuan-temuan masyarakat

seperti bahasa, sistem matematika, dan alat-alat ingatan.

Vygotsky dalam Sujiono (2006:4.3) berpendapat bahwa:

Proses-proses perkembangan mental seperti ingatan, perhatian,
dan penalaran melibatkan pembelajaran menggunakan temuan-
temuan masyarakat seperti bahasa, sistem matematika, dan alat-
alat ingatan. Ia juga menekankan bagaimana anak-anak dibantu
berkembang dengan bimbingan dari orang-orang yang sudah
terampil di dalam bidang-bidang tersebut.
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Penekanan Vygotsky pada peran kebudayaan dan masyarakat di dalam

perkembangan kognitif berbeda dengan gambaran Piaget tentang anak

sebagai ilmuwan kecil yang kesepian. Menurut Vygotsky, anak-anak

lahir dengan fungsi mental yang relatif dasar seperti kemampuan

untuk memahami dunia luar dan memusatkan perhatian. Namun,

anak-anak tak banyak memiliki fungsi mental yang lebih tinggi seperti

ingatan, berfikir dan menyelesaikan masalah.

1. Konsep Zona Perkembangan Proksimal (ZPD)

Zona Perkembangan Proksimal adalah istilah Vygotsky untuk

rangkaian tugas yang terlalu sulit dikuasai anak seorang diri tetapi

dapat diipelajari dengan bantuan dan bimbingan orang dewasa atau

anak-anak yang terlatih. Menurut teori Vygotsky, Zona

Perkembangan Proksimal merupakan celah antara actual

development dan potensial development, dimana antara apakah

seorang anak dapat melakukan sesuatu tanpa bantuan orang dewasa

dan apakah seorang anak dapat melakukan sesuatu dengan arahan

orang dewasa atau kerjasama dengan teman sebaya. Batas bawah

dari ZPD adalah tingkat keahlian yang dimiliki anak yang bekerja

secara mandiri. Batas atas adalah tingkat tanggung jawab tambahan

yang dapat diterima oleh anak dengan bantuan seorang

instruktur. Maksud dari ZPD adalah menitikberatkan ZPD pada

interaksi sosial akan dapat memudahkan perkembangan anak.
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2. Konsep Scaffolding

Scaffolding ialah perubahan tingkat dukungan. Scaffolding adalah

istilah terkait perkembangan kognitif yang digunakan Vygotsky

untuk mendeskripsikan perubahan dukungan selama sesi

pembelajaran, dimana orang yang lebih terampil mengubah

bimbingan sesuai tingkat kemampuan anak.Dialog adalah alat yang

penting dalam ZPD. Vygotsky memandang anak-anak kaya konsep

tetapi tidak sistematis, acak, dan spontan. Dalam dialog, konsep-

konsep tersebut dapat dipertemukan dengan bimbingan yang

sistematis, logis dan rasional.

3. Bahasa dan Pemikiran

Menurut Vygotsky, anak menggunakan pembicaraan bukan saja

untuk komunikasi sosial, tetapi juga untuk membantu mereka

menyelesaikan tugas. Lebih jauh Vygotsky yakin bahwa anak pada

usia dini menggunakan bahasa unuk merencanakan, membimbing,

dan memonitor perilaku mereka. Vygotsky mengatakan bahwa

bahasa dan pikiran pada awalnya berkembang terpisah dan

kemudian menyatu. Anak harus menggunakan bahasa untuk

berkomunikasi dengan orang lain sebelum mereka dapat

memfokuskan ke dalam pikiran-pikiran mereka sendiri. Anak juga

harus berkomunikasi secara eksternal dan menggunakan bahasa

untuk jangka waktu yang lama sebelum mereka membuat transisi

dari kemampuan bicara ekternal menjadi internal.
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Penekanan Vygotsky pada peran kebudayaan dan masyarakat di dalam

perkembangan kognitif lebih banyak menekankan peranan orang

dewasa dan anak-anak lain dalam memudahkan perkembangan si

anak. Menurut Vygotsky, anak-anak lahir dengan fungsi mental yang

relatif dasar seperti kemampuan untuk memahami dunia luar dan

memusatkan perhatian. Namun, anak-anak tak banyak memiliki fungsi

mental yang lebih tinggi seperti ingatan, berfikir dan menyelesaikan

masalah. Pada intinya dapat disimpulkan bahwa dalam teori Vygotsky

mengandung banyak unsur psikologi pendidikan, khususnya pokok

bahasan pendidikan dan budaya.

4. Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Kognitif

Susanto (2011:59) mengemukakan bahwa “banyak faktor yang dapat

mempengaruhi perkembangan kognitif yaitu: a) faktor hereditas

(keturunan), b) faktor ligkungan, c) faktor kematangan, d) faktor

pembentukan, e) faktor minat dan bakat, serta f) faktor kebebasan”.

a) Faktor hereditas (keturuan)

Teori hereditas yang dipelopori oleh seorang ahli filsafat

Schopenhauer, berpendapat bahwa manusia lahir sudah membawa

potensi-potensi tertentu yang tidak dapat dipengaruhi oleh lingkungan.

Taraf inteligensi sudah ditentukan sejak anak dilahirkan. Para ahli

psikolog berpendapat bahwa taraf inteligensi 75-80% merupakan

warisan atau faktor keturunan.



21

b) Faktor lingkungan

Teori lingkungan dipelopori oleh John Locke dalam Susanto (2011)

berpendapat bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan suci seperti

kertas putih yang masih bersih belum ada tulisan atau noda sedikitpun.

Menurut John Locke, perkembangan manusia sangatlah ditentukan

oleh lingkungannya. Berdasarkan pendapat Locke, taraf inteligensi

sangatlah ditentukan oleh pengalaman dan pengetahuan yang

diperolehnya dari lingkungan hidupnya.

c) Faktor kematangan

Tiap organ fisik maupun psikis dapat dikatakan matang jika telah

mencapai kesanggupan menjalankan fungsinya masing-masing.

d) Faktor pembentukan

Pembentukan ialah segala keadaan diluar diri seseorang yang

memengaruhi perkembangan inteligansi. Pembentukan dapat

dibedakan menjadi pembentukan sengaja (sekolah formal) dan

pembentukan tidak sengaja (pengaruh alam sekitar) sehingga manusia

berbuat inteligen karena untuk mempertahankan hidup ataupun dalam

bentuk penyesuaian diri.

e) Faktor minat dan bakat

Minat mengarahkan perbuatan kepada suatu tujuan dan merupakan

dorongan untuk berbuat lebih giat dan lebih baik lagi. Adapun bakat

diartikan sebagai kemampuan bawaan, sebagai potensi yang masih

perlu dikembangkan dan dilatih agar dapat terwujud.
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f) Faktor kebebasan

Kebebasan yaitu keleluasaan manusia untuk berpikirdivergen

(menyebar) yang berarti bahwa manusia dapat memilih metode-

metode tertentu dalam memecahkan masalah-masalah, juga bebas

dalam memilih masalah sesuai kebutuhannya.

B. Kemampuan Berpikir Simbolik

1. Pengertian Berpikir

Berpikir merupakan proses kognitif yang berlangsung dari stimulus hingga

respon untuk memecahkan masalah, membuat keputusan, menghasilkan

sesuatu yang baru, melakukan adaptasi dengan lingkungan, membentuk

dan memilih lingkungan. Berpikir, yang kadangkala dipandang sebagai

penalaran, meliputi proses mental yang digunakan untuk membentuk

konsep, memecahkan masalah, dan ikut serta melakukan aktivitas-aktivitas

kreatif. Berpikir adalah suatu kegiatan mental yang melibatkan otak.

Kegiatan berpikir juga melibatkan seluruh pribadi manusia dan juga

melibatkan perasaan dan kehendak manusia. Memikirkan sesuatu berarti

mengarahkan diri pada objek tertentu, menyadari kehadirannya seraya

secara aktif menghadirkan dalam pikiran kemudian mempunyai gagasan

atau wawasan tentang objek tertentu.

Jamaris (2013:80) menyataka bahwa:

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.
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Sejalan dengan pendapat di atas, Khodijah (2014:103) berpendapat bahwa:

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.

Berdsarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa berpikir

adalah gejala jiwa yang dapat menetapkan hubungan-hubungan sesuatu

yang menjadi ia tahu atau sesuatu kegiatan yang melibatkan otak kita

bekerja. Simbol-simbol yang digunakan dalam berpikir pada umumnya

adalah mengguanakan kata-kata, bayangan atau gambaran dan bahasa.

Namun, sebagian besar dalam berpikir orang kebanyakan lebih sering

menggunakan bahasa atau verbal kenapa, karena bahasa merupakan alat

penting dalam berpikir.

Masyar (2011) berpendapat bahwa “anak usia dini memiliki 7 ciri-ciri

dalam berpikir yaitu: 1) selalu berpikir konkret, 2) realisme, 3) egosentris,

4) sederhana, 5) animisme, 6) sentrasi, dan 7) imajinasi.” Yang dijabarkan

sebagai berikut:

1) Anak Usia Dini Selalu Berpikir Konkret

Ciri berpikir anak usia dini yang pertama yaitu anak memiliki konsep

berpikir secara konkret, dimana kemampuan representasi simbolis

yang memungkinkan seseorang untuk memikirkan hal abstrak seperti

cinta, keadilan, dan tuhan belum dapat dipahami.

2) Realisme

Ciri lainnya yaitu cara berpikir realisme yang merupakan

kecenderungan yang kuat untuk menanggapi segala sesuatu sebagai

hal yang riil atau nyata.
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3) Egosentris

Ciri berpikir anak usia dini adalah cenderung egosentris yaitu melihat

segala sesuatu hanya dari sudut pandangnya sendiri, dan tidak mudah

menerima penjelasan dari sisi lain.

4) Berpikir Sederhana

Ciri lainnya yaitu piaget menyebutkan bahwa anak usia dini biasanya

memiliki kecenderungan untuk berpikir sederhana, dna tidak mudah

menerima sesuatu yang majemuk.

5) Animisme

Cara berpikir anak pun cenderung bahwa semua objek di lingkungan

sekitarnya memiliki kualitas kemanusian sebagaimana yang dimiliki

anak.

6) Sentrasi

Sentrasi yaitu kecenderungan anak untuk mengonsentrasikan diri

hanya pada satu aspek dari suatu situasi.

7) Penuh Imajinasi

Ciri selanjutnya adalah yaitu biasanya anak memiliki imajinasi yang

amat kaya, dan imajinasi ini merupakan awal munculnya bibit

kreativitas anak.

2. Pengertian 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. Tahap simbolik termasuk dalam tahap belajar mengenai
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konsep. 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.

Menurut Mutiah (2010:62) menyatakan bahwa:

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.

Sedangkan menurut Runtukahu (2014:69) “Dalam tahap simbolik, anak

memanipulasi simbol atau lambang objek-objek tertentu. Siswa mampu

menggunakan notasi tanpa tergantung pada objek nyata.”

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 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.

Tahap simbolik termasuk dalam tahap belajar mengenai konsep. Hal

tersebut membutuhkan kemampuan dalam merumuskan konsep yang
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dikemas dalam bentuk kata-kata maupun kalimat. Konsep dipelajari agar

anak mengenal suatu objek namun tidak bergantung dengan objek nyata.

3. Ciri-ciri Berpikir Simbolik

Berpikir simbolik dimana anak mulai bermain khayal dan bermain pura-

pura. Dalam hal ini berpikir simbolik memiliki keterkaitan dalam

mengembangkan kreativitas. Pada masa ini anak lebih banyak bertanya

dan menjawab pertanyaan, mencoba berbagai hal berkaitan dengan konsep

angka, ruang, kuantitas, dan sebagainya. Pada masa ini anak juga sudah

mulai menggunakan berbagai benda sebagai simbol. Misalnya

menganggap daun sebagai uang, kadang-kadang berbicara atau pura-pura

memberi makan atau minum pada bonekanya. Kegiatan simbolik

merupakan latihan berpikir dan mengarahkan anak untuk menyesuaikan

diri terhadap lingkungannya, dan dalam Perkembangannya akan semakin

mendekati kenyataan. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan

dan Kebudayaan RI No. 137 Tahun 2014 ciri-ciri berpikir simbolik yaitu:

1) Mengenal lambang bilangan
2) Menyebutkan lambang bilangan 1-10
3) Menggunakan lambang bilangan untuk menghitung
4) Mencocokan bilangan dengan lambang bilangan
5) Mengenal lambang huruf vocal dan konsonan

4. Mengenal konsep bilangan

Bilangan adalah konsep matematika yang sangat penting untuk dikuasai

oleh anak, karena akan menjadi dasar bagi penguasaan konsep-konsep

matematika selanjutnya dijenjang pendidikan (formal) berikutnya. Belajar

matematika terjadi secara alami pada saat anak bermain. Anak usia dini

menemukan, menguji, serta menerapkan konsep bilangan secara alami

hamper setiap hari melalui kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan,
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misalnya menanyakan berapa umurnya, dengan cara mengangkat tangan

dan menunjukkan jarinya lima. Sementara itu, bilangan menurut

Alexander dalam Sitorus (2008:22) adalah “sebuah angka digunakan untuk

melambangkan bilangan, suatu identitas abstrak dalam ilmu matematika”.

Menurut Hurlock dalam Susanto (2011:107) menyatakan bahwa:

Seiring dengan perkembangan pemahaman bilangan permulaan ini,
menyatakan bahwa konsep yang mulai dipahami anak, diantaranya
konsep bilangan.

Sejalan dengan pendapat di atas, Sudaryanti (2006:1) mengemukakan

bahwa:

Suatu bilangan dinotasikan dengan lambang bilangan yang disebut
angka. bilangan itu mewakili banyaknya suatu benda. Lambang
bilangan tersebut juga angka. Dengan cara menulis dan membaca
lambang bilangan dengan gambar dikatakan bahwa suatu ide yang
hanya dapat dihayati atau dipikirkan saja.

Pembelajaran matematika berdasarkan konsep yang benar, menarik, dan

menyenangkan bukanlah suatu pekerjaan yang mudah untuk itu guru

menciptakan kegiatan belajar melalui bermain yang harus menarik dan

menyenangkan serta dapat memenuhi rasa keingintahuan anak.

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa bilangan

merupakan suatu kuantitas sedangkan lambang bilangan merupakan suatu

angka yang bernotasi dari bilangan tersebut dan simbol atau bilangan yang

dinyatakan dengan angka yang bersifat abstrak sebagai alat pembantu yang

mengandung suatu pengertian dan menunjukkan besarnya benda.
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C. Penggunaan Media

1. Pengertian Media

Media terlebih dahulu telah dikenal sebagai alat bantu dalam pembelajaran

yang seharusnya bisa dimanfaatkan oleh guru/pengajar, namun seringkali

terabaikan. Tidak dimanfaatkannya media dalam proses pembelajaran,

pada umumnya disebabkan oleh berbagai alasan, seperti sulit mencari

media yang tepat, waktu persiapan mengajar terbatas, biaya yang tidak

ada, ataupun alasan lain.

Sutjipto (2013:8) berpendapat bahwa:

Media adalah alat yang dapat membantu proses belajar mengajar dan
berfungsi untuk memperjelas makna pesan yang disampaikan
sehingga dapat mecapai tujuan pembelajaran dengan lebih baik dan
sempurna.

Menurut Arsyad (2007:4) menyatakan:

Media adalah komponen sumber belajar atau wahana fisik yang
mengandung materi instruksional di lingkungan siswa yang dapat
merangsang siswa utuk belajar sebagai bentuk komunikasi baik
tecetak mupun audiovisual, dengan demikian media dapat
dimanipulasi, dilihat, didengar, atau dibaca.

Media pembelajaran adalah sarana untuk meningkatkan kegiatan proses

belajar mengajar. Mengingat banyaknya bentuk-bentuk media tersebut,

maka guru harus dapat memilihnya dengan cermat, sehingga dapat

digunakan dengan tepat. dalam kegiatan belajar mengajar sering pula

pemakaian kata media digantikan dengan istilah-istilah, seperti: bahan

pembelajaran, komunikasi pandang dengar, alat peraga pandang, alat

peraga dan media penjelas. Sedangkan menurut Sadiman dkk (2009:6)

“media adalah bentuk-bentuk komunikasi baik tercetak maupun

audiovisual serta peralatannya”. Media hendaknya dpatdimanipulasi, dapat
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dilihat, didengar dan dibaca, apapun batasan yang diberikan, ada

persamaan diantara batasan tersebut yaitu bahwa media adalah segala

sesuatu yang dapat menyalurkan pesan dari pengirim dan penerima

sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat siswa

sehingga proses belajar terjadi.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin mendorong

upaya-upaya pembaharuan dalam pemanfaatan hasil-hasil teknologi dalam

proses belajar. Hal tersebut menuntut agar guru mampu menggunakan alat-

alat yang disediakan oleh sekolah. Guru sekurang-kurangnya dapat

menggunakan media yang murah dan efisien meskipun sederhana, tetapi

merupakan keharusan dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran yang

dihadapkan. Untuk itu guru harus memiliki pengetahuan dan pemahaman

yang cukup tentang media pembelajaran, yang meliputi (Hamalik, 1994:6)

dalam Sutjipto (2013:7) berikut ini:

a. Media sebagai alat komunikasi guna lebih mengefektifkan proses
belajar mengajar

b. Fungsi media dalam rangka mencapai tujuan pendidikan
c. Seluk-beluk proses belajar
d. Hubungan antara metode mengajar dan media pembelajaran
e. Nilai atau manfaat metode pendidikan dalam pembelajaran
f. Pemilihan dan penggunaan media pendidikan
g. Berbagai jenis alat dan teknik media pendidikan
h. Media pendidikan dalam setiap mata plajaran
i. Usaha inovasi dalam media pendidikan

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa media

adalah alat komunikasi yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran

untuk membawa informasi dari pengajar kepada peserta didik yag dapat

merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan kemampuan atau

keterampilan pembelajaran sehingga dapat membantu terjadinya proses
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pembelajaran. Karakteristik dan kemampuan masing-masing media perlu

mendapat perhatian dari para pengajar sehingga mereka dapat memilih

media yang sesuai dengan kondisi yang dihadapai.

2. Penggunaan Media Pembelajaran AUD

Penggunaan media merupakan penggunaan alat atau benda yang ada di

lingkungan dan dapat digunakan serta dimanfaatkan untuk merangsang

daya pikir, perasaan, perhatian dan perkembangan anak sehingga mampu

mendorong terjadinya proses pembelajaran pada anak usia dini. Dalam

pembelajaran di PAUD sangat diperlukan media pembelajaran atau alat

permainan edukatif, para guru dituntut agar mampu menggunakan alat-alat

yang dapat disediakan oleh sekolah, dan tidak tertutup kemungkinan

bahwa alat-alat tersebut sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman.

Menurut Hasnida (2015:34) mengemukakan bahwa “penggunaan media

sering diidentikan dengan penggunaan berbagai jenis alat atau sarana yang

disajikan dalam proses pembelajaran”.

Kemudian menurut Arsyad (2010:4) menyatakan bahwa “penggunaan

media meliputi penggunaan alat yang secara nyata digunakan dari

lingkungan yang dapat merangsang anak untuk belajar”.

Pembelajaran di PAUD memang membutuhkan berbagai alat peraga dalam

proses kegitan seperti media atau alat bantu lainnya. Penggunaan media

yang digunakan harus mampu membawa anak kepada dunia mereka, dunia

anak adalah dunia murni untuk menciptakan berbagai hal yang kreatif,

berekspresi, bermain, dan belajar.
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Menurut Hasnida (2015: 40) menyatakan bahwa:

Ada tiga tahap yang dilakukan pada penggunaan media yaitu: a)
mencari media yang mudah terjangkau dan ekonomis, b) memilih
media yang akan dipakai dalam proses belajar, c) menggunakan
media dalam proses pembelajaran.

Penggunaan media akan memungkinkan anak untuk melakukan kegiatan-

kegiatan yang menarik agar terciptanya pembelajaran yang

menyenangkan. Kegiatan yang dilakukan akan memberikan kebebasan

kepada anak untuk mencari, memilih, menunjukan lalu menggunakan

media yang ada di sekitar. Dengan kegiatan ini anak dapat berfikir kreatif

dan inovatif, membangkitkan rasa ingin tahu anak, memotivasi anak untuk

berpikir kritis dan menciptakan atau menemukan hal-hal baru. Keterlibatan

yang bisa dilakukan guru terhadap anak haruslah berorientasi kepada

kegiatan pemecahan masalah sederhana, pengembangan keterampilan

kognitif. Oleh karena itu guru masih memiliki peranan penting dalam

menarik minat belajar anak serta mendukung pertumbuhan dan

perkembangan anak.

Berdasarkan kajian di atas maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan

media merupakan penggunaan alat atau benda yang ada di lingkungan dan

dapat digunakan untuk merangsang daya pikir, perasaan, perhatian dan

perkembangan anak sehingga mampu mendorong terjadinya proses

pembelajaran yang menyenangkan. Penggunaan media akan

memungkinkan anak untuk terlibat langsung dalam mencari, memilih

media dan menggunakannya agar dapat memberikan pemahaman dalam

proses pembelajaran. Penggunaan media ini akan berorientasi pada

kebutuhan dan perkembangan anak.
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3. Jenis-jenis Penggunaan Media

Media yang bervariasi sangat mempengaruhi kreativitas dan kecepatan

pemahaman dan kecepatan pemahaman anak terhadap konsep

pembelajaran. Pengelompokan jenis-jenis media pembelajaran telah

disampaikan oleh beberapa ahli media pembelajaran diantaranya seperti

yang diungkapkan Hasnida (2015:53) yang mengklasifikasi jenis-jenis

media pembelajaran untuk anak usia dini yang bisa dikembangkan sesuai

dengan tahapannya yaitu sebagai berikut:

1) Media visual adalah media yang dapat menyampaikan pesan
melalui penglihatan dengan menggunakan indra yang terdiri  atas
media yang dapat diproyeksikan (projected visual) dan media
yang tidak dapat di proyeksikan (nonprojected visual).

2) Media audio adalah media yang mengandung pesan dalam bentuk
audiktif (hanya dapat didengar) yang dapat merangsang pikiran,
perasaan, perhatian, dan kemauan anak untu mempelajari isi tema.

3) Media audio visual  adalah kombinasi dari media audio dan visual
atau media pandang dengar secara bersamaan.

Selanjutnya menurut Asra, dkk (2007: 5.8) pembelajaran dibagi menjadi

beberapa jenis, yaitu:

a. Media visual yaitu media yang hanya dapat dilihat, seperti foto,
gambar dan poster.

b. Media audio yaitu media yang hanya dapat didengar saja seperti
kaset audio, MP3, dan radio.

c. Media audio visual yaitu media yang dapat dilihat sekaligus
didengar seperti film suara, video, televise dan sound slide.

d. Multimedia adalah media yang dapat menyajikan unsur media
secara lengkap seperti suara, animasi, video, grafis dan film.

e. Media realia yaitu semua media nyata yang ada di lingkungan
alam, seperti tumbuhan, batuan, air, pasir, dan sebagainya.

Media pembelajaran banyak jenis dan macamnya. Dari yang paling

sederhana dan murah hingga yang canggih dan mahal. Ada yang dapat

dibuat oleh guru sendiri dan ada yang diproduksi pabrik. Ada yang sudah

tersedia di lingkungan untuk langsung dimanfaatkan dan ada yang sengaja
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dirancang. Berdasarkan penjelasan diatas bahwa penggunaan media

pembelajaran memiliki beberapa jenis yaitu : media visual, media audio,

media audio visual, dan media realia.

Berdasarkan beberapa jenis media yang ada maka peneliti menggunakan

media realia dalam kegiatan pembelajaran. Media realia merupakan  alat

bantu yang bisa memberikan pengalaman langsung kepada anak, sehingga

anak  dengan mudah mengingat  apa yang mereka pelajari karena telah

mengalami langsung dan interaksi dengan media. Media realia dapat

ditemukan ditemukan dilingkungan sekitar seperti tumbuhan, batuan,

pasir, dan air. Media realia yang digunakan dalam penelitian diharapkan

dapat mengarahkan perhatian siswa agar berkonsentrasi, memberikan rasa

senang, dan membangitkan motivasi anak untuk belajar.

4. Manfaat Media

Peran media dalam pembelajaran khususnya dalam pendidikan anak usia

dini semakin penting mengingat perkembangan anak pada saat itu berada

pada masa berfikir konkrit. Media dalam proses pembelajaran dapat

mempertinggi proses belajar siswa dalam pembelajaran yang pada

gilirannya diharapkan dapat mempertinggi hasil belajar yang dicapainya.

Kempt dan Dayton dalam Arsyad (2007:45) mengemukakan bahwa, tujuan

utama media pembelajaran yaitu:

1) Memotivasi minat dan tindakan, direalisasikan dengan teknik
drama atau hiburan.

2) Menyajikan informasi, yang digunakan dalam rangka penyajian
informasi dihadapan sekelompok anak.

3) Memberi intruksi yang terdapat dalam media harus melibatkan
anak.
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Dengan demikian maka penggunaan media sangatlah penting karena

dengan media pembelajaran dapat membantu mempermudah anak dalam

memahami informasi yang dipelajari secara menarik dan menyenangkan,

dan melalui media anak dilibatkan langsung dalam pembelajaran.

Menurut Hasnida (2015:49-50) bahwa manfaat penggunaan media

pembelajaran yaitu :

1) Media pembelajaran sebagai sarana bantu untuk mewujudkan
situasi pembelajaran yang lebih efektif.

2) Media pembelajaran menciptakan situasi belajar yang diharapkan.
3) Media pembelajaran memiliki acuan pada tujuan atau kemampuan

yang akan dikuasai anak dalam belajar.
4) Media pembelajaran berfungsi untuk mempercepat proses belajar.

Dengan media pembelajaran, anak dapat menangap tujuan dan
bahan ajar lebih mudah dan lebih cepat.

5) Media pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan kualitas
proses pembelajaran.

6) Media pembelajaran meletakan dasar-dasar konkret untuk
berpikir.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa manfaat penggunaan media

pembelajaran adalah untuk meningkatkan sikap aktif siswa dalam belajar

serta dapat memberikan proses belajar mengajar yang menyenangkan agar

dapat meningkatkan kualitas dalam pembelajaran tersebut. Penggunaan

media pembelajaran pada tahap orientasi pembelajaran akan sangat

membantu keefektifan proses pembelajaran dan penyampaian pesan dan isi

pelajaran pada saat itu selain membagkitkan motivasi dan minat siswa,

media pembelajaran juga dapat membantu siswa meningkatkan

pemahaman, menyajikan data dengan menarik dan terpercaya,

memudahkan penafsiran data, dan memadatkan informasi.
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5. Ciri-Ciri Media

Proses pembelajaran seorang guru haruslah dapat mengajak peserta

didiknya untuk menggunakan semua alat indera supaya proses

pembelajaran ini dapat berhasil mencapai tujuan pembelajaran yang telah

dirumuskan sebelumnya. Dalam hal ini seorang guru harus dapat berupaya

untuk memberikan rangsangan yang dapat diproses dengan berbagai

indera, semakin banyak alat indera yang digunakan dalam proses

pembelajaran semakin besar pula informasi yang didapatkan sehingga

dapat dimengerti dan dipahami dalam ingatan yang cukup lama. Dengan

menggunakan indera penglihatan dan pendengaran misalnya akan

memeberikan keuntungan bagi peserta didik. Peserta didik akan belajar

lebih banyak daripada materi pembelajaran disajikan hanya dengan

stimulus pandang atau dengan rangsangan pendengaran saja.

Gerlach dan Ely dalam Sutjipto (2013:12) mengemukaan:

Tiga ciri media yang merupakan petunjuk mengapa media digunakan
dan apa-apa saja yang dapat dilakukan oleh media yang mungkin
guru tidak mampu melakukannya. Oleh karena itu, seorang guru
perlu mempelajari bagaimana menetapkan media pembalajaran agar
dapat mengefektifkan pencapaian tujuan pembelajaran dalam proses
belajar mengajar. Ketiga ciri-ciri tersebut yaitu ciri fiksatif, ciri
manipulatif, dan ciri distributif.

1. Ciri Fiksatif

Ciri ini menggambarkan kemampuan media merekam, menyimpan,

melestarikan, dan merekonstruksi, suatu peristiwa atau objek. Suatu

peristiwa atau objek dapat disusun kembali dengan media, seperti

fotografi, video tape, audio tape, disket computer, compact disk dan

fil. Suatu objek yang telah diambil gambarnya dengan video atau
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video kamera dengan mudah dapat direproduksi, bisa kapan saja

diperlukan. Dengan ciri fiksatif ini, media memungkinkan suat

rekaman kejadian atau objek yang terjadi pada satu waktu tertentu

ditransportasikan tanpa mengenal waktu.

2. Ciri Manipulatif

Transformasi suatu kejadian atau objek dimungkinkan karena media

memiliki ciri manipulative. Kejadian yang memakan waktu berhari-

hari dapat disajikan kepada siswa dalam waktu dua atau tiga menit

dengan teknik pengambilan gambar time-lapse recording. Misalnya,

bagaimana proses larva menjadi kepompong, kemudian menjadi

kupu-kupu dapat dipercepat dengan teknik rekaman fotografi

tersebut.

3. Ciri Distributif

Ciri yang memungkinkan suatu objek atau kejadian ditransportasikan

melalui ruang, dan secara bersamaan kejadian tersebut disajikan

kepada sejumlah besar siswa dengan stimulus pengalaman yang

relatif sama mengenai kejadian itu.

Gaya belajar adalah kecenderungan seseorang untuk menggunakan cara

tertentu dalam belajar sehingga akan dapat belajar dengan baik. Secara

umum dikenal dengan gaya belajar yaitu visual, auditorial, dan kinestetik.

Belajar visual adalah gaya belajar melalui apa yang mereka

lihat, auditorial adalah gaya belajar melalui apa yang mereka dengar,

sedangkan kinestetik belajar lewat gerak dan sentuhan. Dengan adanya

perbedaan gaya belajar haruslah dijadikan sebuah pertimbangan bagi
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seorang guru dalam memilih dan menggunakan media pembelajaran,

sehingga semua peserta didik dapat terlayani dengan baik dan dapat belajar

secara efektif dan efisien.

D. Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Penelitian yang dilakukan oleh Kariza (2015) dengan judul “Aktivitas

Penggunaan Media Manipulatif Untuk Meningkatkan Kemampuan

Mengenal Lambang Bilangan Anak” Hasil penelitian kemampuan

mengenal lambang bilangan yang dilakukan sebelum menggunakan media

kartu angka yang terletak pada katagori BSB sebanyak 2 anak dengan

presentase 6,90% BSH sebanyak 17 anak dengan presentase 58,63% MB

sebanyak 7 anak dengan presentase 24,13% dan pada katagori BB

sebanyak 3 anak dengan presentase 10,34%. Sedangkan pada hasil

observasi kemampuan mengenal lambang bilangan yang dilakukan

sesudah diberi perlakuan dengan media kartu angka yang terletak pada

katagori BSB sebanyak 22 anak dengan presentase 75,86% BSH sebanyak

5 anak dengan presentase 17,24% MB sebanyak 2 anak dengan presentase

6,90% dan pada katagori BB tidak ada anak yang memperoleh katagori

tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kemampuanmengenal

lambang bilangan pada katagori BSB sebelum menggunakan media kartu

angka sebesar 6,90%, sedangkan sesudah diberi perlakuan dengan

menggunakan media kartu angka sebesar 75,86 %

2. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2014) dengan judul “Penerapan

Metode Bermain Berbantuan Media Balok Cruissenare Untuk

Meningkatkan Perkembangan Kognitif” Hasil penelitian Berdasarkan hasil
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analisis statistic deskriptif dan analisis deskriptif kuantitatif diperoleh rata-

rata persentase perkembangan kognitif dalam mengenal lambang bilangan

pada siklus I sebesar 68,00% yang berada pada kategori sedang dan rata-

rata persentase perkembangan kognitif dalam mengenal lambang bilangan

pada siklus II sebesar 84,66% yang berada pada kategori tinggi. Hal ini

menunjukkan adanya peningkatan rata-rata persentase perkembangan

kognitif dalam mengenal lambang bilangan pada anak dari siklus I ke

siklus II sebesar 16,66% dan berada pada kategori tinggi.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Aini (2015) dengan judul “Penggunaan

Media Gambar Dalam Meningkatkan Kemampuan Konsep Bilangan Pada

Anak” Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan peneliti

mendapatkan hasil nilai rata- rata kelas pre-eksperimen sebelum

penggunaan media gambar sebesar 30,00 dan nilai post-eksperimen

sebesar 63,08 setelah penggunaan media gambar. hasil dari peningkatan

(gain) konsep bilangan anak pre dan post eksperimen. Pada grafik pertama

kemampuan konsep bilangan sebesar 30,00 Sedangkan padagambar3

grafik Post Eksperimenkonsep bilangan anak sebesar 63,08 meningkat

dibandingkan dengan grafik sebelumnya. Hal ini terjadi karena sudah

menggunakan media gambar untuk meningkatkan konsep bilangan anak.

Jika nilai pre dan post eksperimen sudah diketahui maka didapatkan

presentasi peningkatan (gain) atau selisih diantara nilai pre dan post

eksperimen sebesar 33,08.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Yutiastini (2014) dengan judul “Penerapa

Metode Pemberian Tugas Berbantuan Media Kartu Angka Bergambar
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Untuk Meningkatkan Perkembangan Kognitif Anak Usia Dini”

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif dan analisis deskriptif

kuantitatif diperoleh rata-rata persentase perkembangan kognitif anak

dalam pengenalan lambang bilangan kelompok B1 TK Trisula berhasil

dengan baik. Hasil penelitian ini terbukti dari perkembangan kognitif

dalam pengenalan lambang bilangan dan media kartu angka bergambar

pada siklus I 56,50% dengan rata-rata persentase dalam peningkatan

perkembangan kognitif anak  dalam pengenalan lambang bilangan anak

kelompok B1 pada siklus II 81,50%. Hal ini menunjukkan adanya

peningkatan rata-rata persentase peningkatan perkembangan kognitif anak

dalam pengenalan lambang bilangan dari siklus I ke siklus II sebesar 25%.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Widhi Lestari (2012) dengan judul

“Penerapan Mengenal Konsep Bangun Geometri Melalui Kegiatan

Bermain Meronce Sebagai Upaya Pengembangan Kognitif Anak Usia Dini

Di Paud Anggrek Sidoarjo” Hasil penelitian berdasarkan hasil analisis data

sesudah diberikan perlakuan dalam meningkatkan perkembangan kognitif

anak adalah 96,25 % yang tergolong efektif. Artinya bahwa penerapan

mengenal konsep bangun geometri melalui kegiatan bermain meronce

dalam proses pembelajaran efektif dalam meningkatkan perkembangan

kognitif anak. Dalam uji t antara sebelum perlakuan dan sesudah perlakuan

yang diperoleh adalah 13,78. Hasil tersebut ternyata lebih besar dari nilai

signifikannya yaitu 1,725 . Ini berarti uji tanda tersebut signifikan. Hal ini

menunjukkan bahwa penerapan mengenal konsep bangun geometri
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melalui kegiatan bermain meronce sangat efektif untuk perkembangan

kognitif anak usia 3-4 tahun di PAUD Anggrek.

E. Kerangka Pikir Peneliti

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. Kemampuan

berpikir simbolik merupakan salah satu aspek kognitif yang sangatlah penting

bagi anak usia dini. Kemampuan berpikir simbolik dapat diperoleh anak

melalui stimulasi berupa pembelajaran yang tepat bagi anak usia dini. Oleh

karena itu kegiatan di PAUD harus menerapkan unsur belajar sambil bermain,

serta harus menyediakan media yang mendukung untuk lebih mempermudah

anak saat proses kegiatan

Penggunaan media dalam proses pembelajaran dan kegiatan bermain anak

haruslah dirancang dan disesuaikan dengan kebutuhan pendidikan bagi anak

usia dini. Ini berarti perlu diciptakan permainan yang bermuatan akademis

tetapi tetap memenuhi kriteria bermain dalam persepsi anak, salah satunya

dengan menggunakan media belajar yang bervariasi dan bernilai edukatif.

Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan untuk

menyalurkan pesan serta dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian serta

kemampuan si anak sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar.

Media yang tepat dan sesuai akan mampu mengembangkan kemampuan
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berpikir simbolik anak. Begitu pula sebaliknya media tidak bervariasi dan

tidak menarik akan berpengaruh pada kemampuan berpikir simbolik anak.

Gambar 1. Kerangka Pikir Peneliti

F. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kajian teori kerangka pikir diatas peneliti mengajukan hipotesis

sebagai berikut:

Ha : Ada hubungan antara penggunaan media  dengan kemampuan

berpikir simbolik anak usia dini

Ho : Tidak ada hubungan antara penggunaan media dengan

kemampuan berpikir simbolik anak usia dini

1. Mengenal lambang bilangan
2. Menyebutkan lambang

bilangan 1-10
3. Menggunakan lambang

bilangan untuk menghitung
4. Mencocokkan bilangan

dengan lambang bilangan
5. Mengenal lambang huruf

vokal dan konsonan

Penggunaan
Media (X)

1. Mencari Media
2. Memilih Media
3. Menggunakan

Media
4. Menunjukan Media

Kemampuan Berpikir
Simbolik (Y)



III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif, dan jenis penelitian yang

digunakan adalah non eksperimental dengan pendekatan analisis data

korelasional. Penelitian korelasional merupakan penelitian yang dimaksudkan

untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara dua atau beberapa variabel.

B. Tempat Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah TK Al-Azhar 16 yang beralamat di Jl.

Perum BKP Blok Z Kemiling, Bandar Lampung.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Sugiyono (2015: 117) populasi adalah wilayah generalisasi yang

terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian

ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa

kelas B usia (5-6) tahun di TK Al-Azhar 16 Bandar Lampung dengan

jumlah siswa sebanyak 67, yang dapet digambarkan pada tabel dibawah

ini:



43

Tabel 2. Populasi siswa kelas B usia (5-6) tahun TK Al-Azhar 16
No Kelompok Jenis Kelamin Jumlah Siswa

L P
1 Kelompok B1 (5-6 Th) 11 9 20
2 Kelompok B2 (5-6 Th) 12 11 23
3 Kelompok B3 (5-6 Th) 9 15 24

2. Sampel

Pengambilan sampel didasarkan pada teknik purposive sampling. Menurut

Sugiyono (2011 :124) purposive sampling adalah teknik penentuan sampel

dengan pertimbangan tertentu. Sampel yang diambil dalam penelitian ini

adalah kelompok B1 yang berjumlah 20 anak yang terdiri dari 11 anak

laki-laki dan 9 anak perempuan. Alasan pengambilan sampel pada anak

kelas B1 karena dalam kemampuan berpikir simbolik kelas B1 masih

kesulitan mengenal konsep bilangan dan lambang bilangan serta mengenal

lambang huruf yang lebih rendah dari kelas yang lain.

D. Variabel Penelitian

a. Definisi Konseptual Variabel

1. Penggunaan Media (X)

Penggunaan media merupakan penggunaan alat atau benda yang ada di

lingkungan dan dapat digunakan untuk merangsang daya pikir,

perasaan, perhatian dan perkembangan anak sehingga mampu

mendorong terjadinya proses pembelajaran yang menyenangkan.

2. Kemampuan Berpikir Simbolik (Y)

Kemampuan 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.
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b. Definisi Operasional Variabel

1. Penggunaan Media (X)

Penggunaan media merupakan aktivitas siswa dalam memanfaatkan

segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat permainan dalam

kegiatan pembelajaran. Adapun indikator yang akan dinilai dalam

penggunaan media yaitu:

1) Mencari Media

2) Memilih Media

3) Menggunakan Media

4) Menunjukan Media

2. Kemapuan Berpikir Simbolik (Y)

Kemampuan berpikir simbolik meliputi kemampuan mengenal,

menyebutkan, dan menggunakan konsep bilangan, mengenal huruf,

serta mampu merepresentasikan berbagai benda dan imajinasinya

dengan berbagai media yang menarik dengan indikator sebagai berikut :

1) Mengenal lambang bilangan

2) Menyebutkan lambang bilangan 1-10

3) Menggunakan lambang bilangan untuk menghitung

4) Mencocokan bilangan dengan lambang bilangan

5) Mengenal lambang huruf vokal dan konsonan

6) Mengurutkan lambang bilangan dari besar ke kecil atau sebaliknya

7) Mencocokan benda yang jumlahnya sama

8) Mencocokan bilangan sesuai dengan jumlah benda

9) Menyebutkan huruf vokal
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10) Menyebutkan huruf konsonan

11) Menunjukan lambang huruf vokal

12) Menunjukan lambang huruf konsonan

13) Menyusun lambang huruf menjadi kata

E. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar penilaian

observasi yang berisikan indikator-indikator penilaian dalam kegiatan

penggunaan media dan kemampuan berpikir simbolik anak guna

mempermudah guru saat proses penilaian.

Kisi-kisi penilaian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

Tabel 3. Instrumen Penilaian Variabel X (Penggunaan Media)
Variabel No Indikator Kriteria

(2) (1)
Penggunaan
Media (X)

1. Mencari Media

2. Memilih Media

3. Menggunakan Media
4. Menunjukan Media
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Tabel 4. Instrumen Penilaian Variabel Y (Kemampuan Berpikir Simbolik)

Variabel No Dimensi Indikator
Kriteria

4 3 2 1
Berpikir
Simbolik
(Y)

1. Mengenal lambang
bilangan

 Menunjukan lambang
bilangan

 Mengurutkan lambang
bilangan

2. Menyebutkan lambang
bilangan 1-10

 Melafalkan lambang
bilangan 1-10

3. Menggunakan lambang
bilangan untuk
menghitung

 Menjumlahkan lambang
bilangan

 Mengurangkan lambang
bilangan

 Mengurutkan lambang
bilangan dari besar ke
kecil atau sebaliknya

4. Mencocokan bilangan
dengan lambang
bilangan

 Mencocokan benda yang
jumlahnya sama

 Mencocokan bilangan
sesuai dengan jumlah
benda

5. Mengenal berbagai
macam lambang huruf
vokal dan konsonan

 Menyebutkan huruf vokal

 Menyebutkan huruf
konsonan

 Menunjukan lambang
huruf vokal

 Menunjukan lambang
huruf konsonan

 Menyusun lambang huruf
menjadi kata

F. Uji Validitas Instrumen

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat keandalan atau

kesahihan suatu alat ukur, valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan

untuk mengukur yang seharusnya diukur. Validitas terbagi menjadi beberapa

bagian yaitu validitas isi (content validity), validitas konstruk (construk

validity), validitas ukuran, validitas sejalan.
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Pada penelitian ini menggunakan pengujian validitas yang dilakukan dengan

cara pengujian validitas isi (content validity) yaitu alat ukur yang dipakai

mengandung satu definisi operasional yang tepat dari suatu konsep teoritis

yang dapat diamati dan diukur. Instrumen yang telah dibuat dikonsultasikan

kepada ahli untuk memberi keputusan apakah instrumen yang telah dibuat

dapat digunakan tanpa perbaikan atau masih perlu perbaikan sebelum

digunakan pada sampel yang telah di uji oleh dosen ahli yaitu Devi

Nawangsasi, M.Pd dan Vivi Irzalinda, S.Si., M.Si. Hasil validitas terdapat

pada lampiran

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan bagian terpenting dalam penelitian

karena data yang dikumpulkan akan digunakan sebagai pemecahan masalah

yang sedang diteliti. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan

dengan  menggunakan lembar observasi.

Menurut Siregar (2014: 42) mengatakan bahwa:

Observasi atau pengamatan langsung adalah kegiatan pengumpulan
data dengan melakukan penelitian langsung terhadap kondisi
lingkungan objek penelitian yang mendukung kegiatan penelitian,
sehingga didapatkan gambaran secara jelas tentang kondisi objek
penelitian tersebut.

Lembar observasi digunakan peneliti saat melakukan observasi, yang dapat

dilihat melalui indikator dan sub indikator yang akan dinilai untuk mencari

data atau keperluan analisis kuantitatif. Observasi yang dilakukan dalam

penelitian ini yaitu observasi terhadap kegiatan penggunaan media dan

kemampuan berpikir simbolik anak.
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H. Teknik Analisis Data

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

dapat dilakukan. Data yang diperoleh dianalisis untuk mengetahui besarnya

kemampuan berpikir simbolik anak. Data yang diperoleh digunakan sebagai

dasar dalam mengaji hipotesis penelitian sebelum dilakukan pengujian

hipotesisis, terlebih dahulu dilakukan uji analisis data dalam bentuk tabel dan

analisis hipotesis menggunakan korelasi Spearman Rank. Berikut ini langkah-

langkah yang digunakan adalah :

1. Analisi 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. Data atau nilai yang didapat pada penelitian ini dianalisis

menggunakan rumus kategori data. Berikut ini adalah rumus kategori data:

Rumus Kategori Data

Penilaian yang diberikan untuk variabel X (Penggunaan Media) dibuat

menjadi 2 kriteria penilaian yaitu YA diberikan nilai 2 dan TIDAK

diberikan nilai 1 kemudian dikonversikan menjadi persen, selanjutnya

hasil perhitungan dikategorisasikan menjadi 3 kategori yaitu Sangat Aktif

(SA), Aktif (A), dan Kurang Aktif (KA).

Adapun penilaian yang diberikan untuk variabel Y (Kemampuan Berpikir

Simbolik) dibuat menjadi 4 kriteria penilaian sesuai dengan rubrik yang

telah dibuat, kemudian dikonversikan menjadi persen, selanjutnya hasil

Nilai = X 100
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perhitungan dikategorisasikan menjadi 4 kategori yaitu Berkembang

Sangat Baik (BSB), Berkembang Sesuai Harapan (BSH), Mulai

Berkembang (MB), Belum Berkembang (BB).

Untuk menyajikan data secara singkat maka perlu menentukan interval

sebagai berikut:

Rumus Interval

Keterangan := Interval= Nilai Tertinggi= Nilai Terendah= Kategori

2. Analisis Uji Hipotesis

Hipotesis asosiatif yang dirumuskan merupakan hipotesis yang dibuat

untuk memberikan jawaban pada permasalahan yang bersifat hubungan.

Teknik analisis data dalam penelitian ini digunakan untuk menguji

hipotesis asosiatif menggunakan Spearman Rank. Spearman Rank

digunakan untuk mengetahui hubungan bila data berbentuk ordinal.

Adapun rumus korelasi spearman rank adalah sebagai berikut:

= 1− 6. 2( 2 − 1)
Sumber: sugiyono (2010:245)

Rumus Korelasi Spearman Rank

Keterangan:
= Koefisien Spearman Rank

bi = Selisih peringkat setiap data
n = Jumlah data

= ( − )
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Berdasarkan hasil perhitungan Korelasi Spearman Rank, maka dapat

diketahui apakah hipotesis yang diajukan dapat diterima atau tidak, hal ini

dapat dilihat dari tabel nilai r Spearman berikut:

Tabel 5. Pedoman Interprestasi Koefisien Korelasi
Kategori Tingkat Keeratan

0,00-0,199 Sangat rendah
0,20-0,399 Rendah
0,40-0,599 Sedang

0,60-0,799 Kuat
0,80-1,000 Sangat kuat

Sumber : Sugiyono (2010:257)



V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang positif

antara penggunaan media dengan kemampuan berpikir simbolik anak usia dini di

TK Al-Azhar 16 Bandar Lampung. Penggunaan media yang dilakukan dengan

rutin dapat mengoptimalkan kemampuan berpikir simbolik anak. Kegiatan

penggunaan media akan memungkinkan anak untuk melakukan kegiatan-

kegiatan yang menarik agar terciptanya pembelajaran yang menyenangkan.

Kegiatan yang dilakukan akan memberikan kebebasan kepada anak untuk

mencari, memilih, menunjukan lalu menggunakan media yang ada di sekitar.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan penelitian, maka penulis

mengemukakan saran sebagai berikut :

1. Kepada Guru

Guru hendaknya dapat meningkatkan perkembangan kemampuan berpikir

simbolik usia dini dengan menerapkan pembelajaran yang tepat, salah

satunya dengan menggunakan media secara rutin..
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2. Kepada Kepala Sekolah

Manfaat penelitian bagi kepala sekolah yakni dapat mendorong pembelajaran

yang cocok untuk mengembangkan kemampuan berpikir simbolik anak

dengan lebih rutin lagi dalam menggunakan media saat proses pembelajaran..

3. Kepada Peneliti Lain

Manfaat bagi peneliti lain yakni dapat menjadi referensi dan pengembangan

selanjutnya dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran sambil bermain

melalui kegiatan penggunaan media.
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