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ABSTRAK 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh 

kemampuan mengenal konsep bilangan anak 

yang masih rendah, sehingga hasil belajar anak 

juga kurang memuaskan. Permasalahan 

penelitian ini adalah “apakah penggunaan media 

tusuk warna dapat mengembangkan kemampuan 

mengenal konsep bilangan pada anak-anak 

kelompok bermain PAUD BINTANG 

BERSINAR kecubung kec. Pace kab. Nganjuk 

pada tahun ajaran 2014/2015? 

Penelitian ini menggunakan penelitian 

tindakan kelas (PTK) dengan subyek penelitian 

anak kelompok bermain PAUD BINTANG 

BERSINAR desa kecubung kec. Pace kab. 

Nganjuk dan dilaksanakan dalam 3 siklus. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengembangkan kemampuan mengenal konsep 

bilangan anak. 

Dari hasil pengamatan dan analisis serta 

perbaikan pembelajaran diketahui bahwa 

kemampuan mengenal konsep bilangan anak 

meningkat, hal ini terbukti dari hasil yang 

diperoleh anak dapat dilihat dari rata-rata 

prosentase kemampuan anak pada siklus I 

adalah 66,2%, meningkat lagi pada siklus II 

yaitu 73,5%, dan meningkat lagi pada siklus III 

yaitu 82,9%. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah 

kegiatan bermain dengan media tusuk warna 

dapat mengembangkan kemampuan mengenal 

konsep bilangan anak kelompok bermain PAUD 

BINTANG BERSINAR desa kecubung kec. 

Pace kab. Nganjuk 

 

Kata Kunci : kemampuan mengenal konsep bilangan, media tusuk warna 
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I. LATAR BELAKANG 

Perkembangan kognitif merupakan salah satu aspek perkembangan yang penting 

untuk kemampuan berfikir anak. Menurut Piaget (dalam Suyanto, 2005) perilaku akibat 

belajar merupakan hasil dari perkembangan kognitif anak yaitu kemampuan anak berfikir 

tentang lingkungan sekitar. Salah satu perkembangan kognitif anak yang penting untuk 

dikuasai anak adalah mengenal konsep bilangan. 

Konsep bilangan merupakan konsep tentang bilangan yang didalamnya terdapat 

unsur-unsur penting yang terdapat dalam bilangan  seperti nama, urutan, lambang dan 

jumlah. Kemampuan mengenal konsep bilangan sangat penting dikembangkan guna 

memperoleh kesiapan dalam mengikuti pembelajaran pada tingkat yang lebih tinggi 

khususnya dalam penguasaan konsep matematika. 

Dalam mengenal konsep bilangan pada anak sebaiknya dilakukan secara nyata agar 

anak mudah mengingat dan memahami bilangan tersebut. Media pengajaran harus 

menarik, bervariasi, dan menyenangkan agar proses pembelajaran berlangsung secara 

optimal . 

Berdasarkan pengamatan dilapangan khususnya di PAUD BINTANG BERSINAR 

kec. Pace kab. Nganjuk pada anak kelompok bermain  kemampuan mengenal konsep 

bilangan kurang memuaskan. Banyak anak yang masih bingung antara angka 1 dan 7. 

Berdasarkan dari hasil penilaian diperoleh data bahwa dari 17 anak didik yang mendapat 

bintang empat (****) 3 anak, bintang tiga (***) 2 anak, bintang dua (**) 8 anak dan 

bintang satu (*) 4 anak. Hal ini disebabkan karena media pembelajaran yang menarik dan 

saat belajar mengajar dan guru terlihat monoton. 

Oleh karena itu maka untuk mengembangkan kemampuan mengenal konsep 

bilangan pada anak peneliti menciptakan media yang menarik untuk anak, media ini 

bernama media tusuk warna. Dengan adanya media ini diharapan dapat memberikan solusi 

untuk mengatasi hambatan dalam mengembangkan mengenal konsep bilangan. 

 

II. KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1. Pengertian kognitif 

Kognitif adalah suatu proses berfikir berupa kemampuan atau daya untuk 

menghubungkan suatu peristiwa dengan peristiwa lainnya serta kemampuan 

mempertimbangkan segala sesuatu yang diamati dunia sekitar. Menurut Gardner 
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(dalam Munandar,2000), pengertian kognitif sebagai kemampuan untuk 

memecahkan masalah. 

2. Pentingnya perkembangan kognitif 

Pentingnya perkembangan kognitif yaitu agar anak mampu melatih 

ingatannya terhadap semua peristiwa dan kejadiaan yang pernah dialaminya, 

agar anak mampu mengembangkan daya persepsinya berdasarkan apa yang dia 

lihat, dengar dan rasakan. 

3. Faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif 

a) Faktor hereditas (keturunan) 

b) Faktor lingkungan 

c) Kematangan 

d) Faktor pembentukan 

e) Faktor minat dan bakat 

4. Tahapan perkembangan kognitif 

a) Tahapan sensori motor (usia 0-2 tahun) 

b) Tahapan pra operasional (usia 2-7 tahun) 

c) Tahapan konkret operasional (usia 7-11 tahun) 

d) Tahapan operasional (usia 11-15 tahun) 

5. Metode pengembangan kemampuan kognitif 

a) Bermain  

b) Pemberian tugas 

c) Demostrasi 

d) Tanya jawab/bercakap-cakap 

e) Mengucap syair 

f) Percobaan 

g) Bercerita 

h) Karya wisata 

i) dramatisasi 

6. Kemampuan mengenal konsep bilangan 

Bilangan merupakan bagian dari hidup kita. Setiap hari kita selalu 

menemukan angka atau bilangan dimanapun. Kemampuan mengenal konsep 

bilangan adalah kemampuan yang dimiliki oleh anak dalam mengenal unsure-

unsur penting yang terdapat dalam bilangan seperti nama, urutan, lambang dan 
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jumlah, yang meliputi menyebutkan angka 1-10 secara urut, menunjukkan angka 

1-10, mencari angka sesuai dengan jumlah benda. 

7. Tahap penguasaan kognitif dalam penguasaan konsep bilangan 

a) Tahap konsep/pengertian 

b) Tahap transisi/pengalihan 

c) Tahap lambang bilangan 

B. Kajian tentang Media 

1. Pengertian media pembelajaran 

Media berasal dari bahasa latin medium yang mempunyai arti perantara. 

Menurut russel (1993) media merupakan saluran komunikasi/perantara sumber 

pesan. Peneliti menyimpulkan bahwa media pembelajaran adalah segala bentuk 

alat komunikasi yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi. 

2. Fungsi dan tujuan media pembelajaran 

Fungsi dan tujuan media pembelajaran yaitu untuk merangsang anak 

bereksperimen, alat bantu untuk proses belajar mengajar, alat peraga untuk 

memperjelas sesuatu, dll.alat komunikasi yang dapat digunakan untuk 

menyampaikan informasi. 

3. Jenis dan karakteristik media 

Jenis media yaitu sebagai berikut :   

a) Media visual 

b) Media audio 

c) Media audio visual 

Karakteristik media yaitu sebagai berikut : 

a) Tidak berbahaya 

b) Menyenangkan 

c) Ukuran sesuai dengan usia anak 

d) Tumpul dan tidak tajam 

4. Manfaat media 

a) Mengatasi keterbatasan waktu dan ruang 

b) Menyajikan informasi secara konsisten 

c) Membangkitkan motivasi anak 
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C. Media Tusuk Warna  

1. Media tusuk warna 

Menurut Dessy Anwar (2003) tusuk adalah suatu benda yang ujungnya 

runcing, sedangkan menurut King Gunawan (2004) warna adalah materi yang 

sangat penting bagi kehidupan kita. Jadi tusuk warna adalah tusuk yang berbuat 

dari bambu yang berbantuk jelulur yang diberi warna. Dalam media ini tusuk 

yang digunakan ujungnya tumpul agar aman untuk anak 

2. Bahan-bahan membuat media tusuk warna  

a) Bamboo 

b) Kertas warna 

c) Atom 

d) Anci 

e) Lem rajawali 

f) Spidol 

3. Alat-alat yang digunakan untuk membuat media tusuk warna 

a) Gunting  

b) Penggaris 

c) Boarmarker 

d) Pisau 

4. Cara membuat media tusuk warna 

a) Potong bambu bentuk kecil-kecil lalu bentuk seperti tusuk 

b) Bambu yang sudah dibentuk diwarnai dengan anci 

c) Keringkan bamboo dibawah sinar matahari 

d) Siapkan kertas warna,gunting berbentuk segi empat 

e) Tuliskan angka pada kertas warna yang sudah digunting dengan boarmarker 

warna hitam 

f) Tempelkan kertas warna pada tusuk,di bagian samping atas dengan lem 

rajawali 

g) Di bagian bawah tusuk masukkan atom sesuai dengan angka yang 

bertuliskan pada kertas 

5. Media tusuk warna 

Langkah-langkah menggunakan media Tusuk Warna ini adalah sebagai berikut: 
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a) Pendidik memperlihatkan media Tusuk Warna satu persatu, lalu menunjuk 

bilangan apa yang terdapat pada Tusuk Warna tersebut dan juga anak 

diminta untuk menjumlah atom yang ada pada media Tusuk Warna 

b) Lalu anak menyebutkan bilangan dan menjumlah atom yang ada pada tusuk 

warna tersebut. 

6. Fungsi / kegunaan media tusuk warna 

a) Memperkenalkan konsep bilangan 

b) Mengenal lambang bilangan 

c) Latihan membilang 

d) Mengenalkan berbagai warna 

D. Kerangka Berpikir 

Proses pembelajaran mengenal konsep bilangan di kelompok bermain PAUD 

Bintang Bersinar Kecubung Kec.Pace Kab. Nganjuk Tahun Ajaran 2014/2015 terasa 

monoton dan tidak menyenangkan karena setiap pembelajaran mengenal konsep 

bilangan pendidik selalu menggunakan media yang kurang menarik. Hal itulah yang 

menyebabkan kemampuan mengenal konsep bilangan anak-anak kelompok bermain 

PAUD Bintang Bersinar Kecubung kec. Pace kab. Nganjuk Tahun Ajaran 2014/2015 

belum berkembang.  

Untuk mengembangkan kemampuan mengenal konsep bilangan anak, 

pendidik melakukan penelitian tindakan kelas dengan media tusuk warna pada 

pembelajaran mengenal konsep bilangan. Dalam proses pembelajaran guru 

menunjukkan tusuk warna yang terdapat angka dan anak menyebutkan angka berapa 

yang dipegang pendidik, kemudian anak menghitung ada berapa jumlah atom yang 

terdapat pada tusuk warna tersebut. Pendidik mengajak anak bermain dengan 

menggunakan tusuk warna. Cara bermainnya anak memasukkan atom yang 

berjumlah sesuai dengan angkanya. Setelah menggunakan media tusuk warna pada 

pembelajaran mengenal konsep bilangan kemampuan mengenal konsep bilangan 

anak-anak kelompok bermain PAUD Bintang Bersinar tahun ajaran 2014/2015 

diharapkan dapat meningkat. 

 

III. METODE PENELITIAN 

A. Subyek dan setting penelitian 

Subyek dalam penelitian ini adalah anak kelompok bermain PAUD Bintang Bersinar 

Kecubung Kec. Pace Kab. Nganjuk tahun ajaran 2014/2015 yang berjumlah 17 anak. 
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B. Prosedur Penilaian 

Penelitian tindakan kelas ini menggunakan kemmis dan taggart yang terdiri dari 1) 

perencanaan, 2) tindakan, 3) pengamatan, 4) refleksi 

C. Teknik dan Instrumen Pengumpulan data 

1. Sumber Data 

Menurut Arikunto (2006), sumber data merupakan subjek dari mana data 

diperoleh, yang meliputi dokumen atau catatan hasil observasi pendidik sebelum 

dilakukan tindakan. 

2. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data  

Teknik dan Instrumen pengumpulan data penelitian ini dengan menggunakan 

teknik penugasan. Cara penilaian dengan mengunakan simbol bintang (*), criteria 

penilaiannya yaitu : 

1) * = Anak belum bisa mengenal nama, urutan, lambang dan jumlah 

bilangan  

2) ** = Anak sudah mulai bisa mengenal nama, urutan, lambang dan jumlah 

bilangan tapi dengan bantuan bantuan guru      

3) *** =  Anak bisa mengenal nama, urutan, lambang dan jumlah bilangan  

tanpa bantuan guru          

4) **** =  Anak bisa mengenal nama, urutan, lambang dan jumlah bilangan 

dengan baik dan tanpa bantuan guru 

Format lembar penugasan anak 

No Nama Anak 
Hasil Penilaian 

     

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

Jumlah     

Prosentase     
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Adapun lembar penilaian observasi guru adalah sebagai berikut : 

Format lembar observasi guru 

Aspek yang di nilai 
Penilaian 

Ket. 
Baik Cukup Kurang 

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.     

Penjelasan guru dalam pembelajaran dapat 

dipahami oleh anak. 

    

Guru menerangkan media tusuk warna.     

Guru memotivasi anak dalam kegiatan 

permainan. 

    

Guru membimbing anak dalam  kegiatan 

permaianan. 

    

 

D. Teknik Analisis Data 

1. Teknik analisis hasil penilaian 

Data yang diperoleh dari lembar rubrik penilaian guru dianalisis dengan 

menggunakan rumus : 

%100
N

f
P

 

Keterangan  

P =  Hasil jawaban dalam % 

F =  Nilai yang diperoleh 

N =  jumlah item pengamatan dikali nilai yang tertinggi     

 

2. Membandingkan ketuntasan belajar (jumlah prosentase anak yang mendapat 

bintang tiga(***) dan bintang empat(****) antar waktu sebelum tindakan 

dilakukan dengan setelah dilakukan tindakan siklus I, siklus II, aiklus III. 

 

E.  Rencana Jadwal Penelitian 

Siklus I :  03 Februari 2015 

Siklus II :  09 Februari 2015 

Siklus III  :  11 Februari 2015 
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IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran selintas setting penelitian 

Peneliti ini melakukan penelitian di PAUD BINTANG BERSINAR desa kecubung 

kec. Pace kab. Nganjuk, tempat peneliti mengajar, yaitu pada anak kelompok 

bermain dengan jumlah anak 17 anak. 

B. Deskripsi temuan penelitian 

1. Kondisi pra tindakan 

 Saat belum dilakukan tindakan, kemampuan mengenal konsep bilangan anak di 

PAUD BINTANG BERSINAR desa kecubung kec. Pace kab. Nganjuk tahun 

ajaran 2014/2015 masih rendah, hal ini terlihat banyak anak yang masih bingung 

membedakan angka 1 dan 7. Penelitian ini membutuhkan seorang kolaborator 

sehingga peneliti memilih teman sejawat pada kelas yang sama untuk membantu 

pelaksanaan dan evaluasi tindakan  

2. Rencana umum pelaksanaan tindakan 

 Peneliti bersama kolaborator membuat bersiapan penelitian yang terdiri dari 1) 

RKH, 2) RKM, 3) lembar observasi untuk guru, 4) lembar obeservasi untuk 

anak. 

3. Pelaksanaan tindakan pembelajaran siklus I 

Pelaksanaan sesuai dengan prosedur penelitian yaitu terdiri dari 

perencanaan, pelaksanaan, observasi, refleksi. Siklus I dilaksanakan tanggal 03 

februari 2015 tema pekerjaan subtema perlengkapan yang dipakai, dan 

menggunakan media tusuk warna. Dihadiri 17 anak, dan memperoleh hasil 

prosentase sebesar 66,2%. 

Hasil Penilaian Penugasan Kemampuan Mengenal 

Konsep Bilangan Anak Siklus I 

No Nama Anak 

Kemampuan mengenal konsep 

bilangan anak menggunakan media 

tusuk warna 

  
 
 

 
 

1. Naufal    V 

2. Defri   V  

3. Yongki   V  

4. Vita    V 

5. Vika   V  

6. Anggun   V  

7. Uul  V   

8. Tika  V   
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No Nama Anak 

Kemampuan mengenal konsep 

bilangan anak menggunakan media 

tusuk warna 

  
 
 

 
 

9. Nafis  V   

10. Asnah   V  

11. Dian   V  

12. Amel   V  

13. Evi V    

14. Vian  V   

15. Sika   V  

16. Ending  V   

17. Calista  V   

Jumlah 1 6 8 2 

Prosentase 5,9 % 35,3 % 47,1  % 11,8 % 

 

Berdasarkan data dari hasil penelitian menjelaskan bahwa prosentase 

anak yang mendapatkan bintang satu () sebesar 5,9% atau sebanyak 1 anak, 

prosentase anak yang mendapatkan bintang dua () sebesar 35,3% atau 

sebanyak 6 anak, sedangkan prosentase anak yang mendapatkan bintang tiga 

() sebesar 47,1% atau sebanyak 7 anak dan sudah  terdapat anak yang 

mendapatkan bintang empat ()yaitu sebesar 11,8% atau sebanyak 2 

orang anak. Berdasarkan hasil analisa perhitungan kemampuan mengenal 

konsep bilangan anak pada siklus I masih dalam kategori kurang meningkat 

yaitu dengan prosentase rata-rata kemampuan mengenal konsep bilangan sebesar 

66,2% dan dinyatakan belum tuntas. 

4. Pelaksanaan tindakan siklus II 

Siklus II dilaksanakan pada tanggal 09 februari 2015 dengan tema 

pekerjaan dan subtema pak pos, menggunakan media tusuk warna. Dihadiri oleh 

17 anak dan memperoleh hasil prosentase sebanyak 73,5% 

Hasil Penilaian Penugasan Kemampuan 

Mengenal Konsep Bilangan Anak Siklus II 

No Nama Anak  

Kemampuan mengenal konsep 

bilangan anak menggunakan media 

tusuk warna 

  
 

 

 

 

1. Naufal    V 

2. Defri   V  

3. Yongki   V  
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No Nama Anak  

Kemampuan mengenal konsep 

bilangan anak menggunakan media 

tusuk warna 

  
 

 

 

 

4. Vita    V 

5. Vika   V  

6. Anggun   V  

7. Uul  V   

8. Tika  V   

9. Nafis  V   

10. Asnah    V 

11. Dian    V 

12. Amel   V  

13. Evi V    

14. Vian  V   

15. Sika   V  

16. Ending   V  

17. Calista  V   

Jumlah  1 5 7 4 

Prosentase  5,9 % 31,3 % 43,8% 25 % 

 

Tabel diatas menjelaskan bahwa kemampuan mengenal konsep bilangan 

anak pada siklus II menunjukkan peningkatan dari kondisi pada siklus I dimana 

sudah tidak ada anak yang mendapatkan bintang satu () namun masih terdapat  

prosentase jumlah anak yang mendapatkan bintang dua () sebesar 31,3% 

atau sebanyak 5 anak, sedangkan prosentase anak yang mendapatkan bintang 

tiga () sebesar 43,8% atau sebanyak 7 anak dan terjadi peningkatan 

jumlah anak yang mendapatkan bintang empat () yaitu sebesar 25% 

atau sebanyak 4 anak.  

Hasil analisa perhitungan rata-rata kemampuan mengenal konsep 

bilangan anak pada siklus II telah menunjukkan kategori meningkat dengan 

prosentase sebesar 73,5% dan dinyatakan belum tuntas. 

5. Pelaksanaan tindakan pembelajaran siklus III 

Siklus III dilaksanakan pada tanggal 11 februari 2015 dengan tema 

pekerjaan dan subtema tugas dari pekerjaan petani, menggunakan media tusuk 

warna dihadiri 16 anak dan memperoleh hasil prosentase sebanyak 82,9 %. 
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Hasil Penilaian Penugasan 

Kemampuan Mengenal KonsepBilangan Anak Siklus III 

No Nama Anak  

Kemampuan mengenal konsep 

bilangan anak menggunakan media 

tusuk warna 

  
 
 

 
 

1. Naufal    V 

2. Defri    V 

3. Yongki    V 

4. Vita    V 

5. Vika   V  

6. Anggun   V  

7. Uul   V  

8. Tika   V  

9. Nafis  V   

10. Asnah    V 

11. Dian    V 

12. Amel   V  

13. Evi  V   

14. Vian   V  

15. Sika    V 

16. Ending   V  

17. Calista    V 

Jumlah  - 2 7 7 

Prosentase  - 12,6 % 43,8% 43,8% 

 

Tabel di atas menjelaskan bahwa kemampuan mengenal konsep bilangan 

anak pada siklus III menunjukkan peningkatan yang signifikan dari kondisi pada 

siklus II dimana sudah tidak ada anak yang mendapatkan bintang satu () 

namun masih terdapat  prosentase jumlah anak yang mendapatkan bintang dua 

() sebesar 12,6% atau sebanyak 2 anak, sedangkan prosentase anak yang 

mendapatkan bintang tiga () sebesar 43,8% atau sebanyak 7 anak dan 

terjadi peningkatan jumlah anak yang mendapatkan bintang empat () 

yaitu sebesar 43,8% atau sebanyak 7 anak.  

Hasil analisa perhitungan rata-rata kemampuan mengenal konsep 

bilangan anak pada siklus III telah menunjukkan kategori meningkat dengan 

prosentase rata-rata kemampuan berhitung sebesar 82,9% melebihi dari kriteria 

ketuntasan minimal yang telah ditetapkan yaitu sebesar 75%. 
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C. Pembahasan dan pengambilan simpulan 

1. Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian siklus I, II, dan III, kemapuan mengenal 

konsep bilangan anak menggunakan media tusuk warna mengalami peningkatan 

yang mengamumkan. 

2. Pengambilan keputusan 

Perbandingan Prosentase Perkembangan Kemampuan Mengenal Konsep 

Bilangan Antara Pra Tindakan sampai dengan Pelaksanaan Siklus III 

Hasil Penilaian 
Pra 

Tindakan 

Tindakan 

Siklus I 

Tindakan 

Siklus II 

Tindakan 

Siklus III 

Prosentase 

kemampuan 

mengenal konsep 

bilangan 

52,9 % 66,2 % 73,5% 82,9 % 

 

Tabel diatas menjelaskan bahwa terjadi kenaikan prosentase 

kemampuan mengenal konsep bilangan anak dari pra tindakan sampai 

dengan tindakan siklus III. Pada pra tindakan rata-rata kemampuan 

mengenal konsep bilangan anak sebesar 52,9% naik menjadi 66,2% pada 

tindakan siklus I. Namun masih belum memenuhi standar kriteria 

ketuntasan minimal sebesar 75%. Pada siklus I rata-rata kemampuan 

mengenal konsep bilangan anak sebesar 66,2% naik menjadi 73,5% pada 

tindakan siklus II.  

Keberhasilan terjadi pada siklus III dengan diperoleh data prosentase 

rata-rata kemampuan mengenal konsep bilangan anak sebesar 82,9% dan 

dinyatakan bahwa kegiatan berjalan dengan baik dan sudah memenuhi 

kriteria ketuntasan minimal sebesar 75%. Hal ini menunjukkan bahwa 

media tusuk warna terbukti dapat mengembangkan kemampuan mengenal 

konsep bilangan anak-anak di PAUD Bintang Bersinar kelompok bermain 

pada tahun ajaran 2014/2015. 

D.  Kendala Dan Keterbatasan 

1. Kendala 

 Kendala yang dihadapi pendidik yaitu anak yang tidak mau bergiliran, dan 

tempat yang kurang luas 
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2. Keterbatasan 

 Waktu yang sangat terbatas sehingga terkesan buru-buru 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa 

penggunaan media tusuk warna dapat mengembangkan kemampuan mengenal 

konsep bilangan anak kelompok bermain PAUD BINTANG BERSINAR desa 

kecubung kec. Pace kab. Nganjuk tahun ajaran 2014/2015 

B. Saran 

Saran dalam penerapan pembelajaran menggunakan media tusuk warna sebagai 

berikut : 

1. Bagi penyelengaraan pendidikan : pihak sekolah menyediakan alat pembelajaran 

yang beragam,  

2. Bagi guru : Saat proses pembelajaran menggunakan media yang menarik dan 

tidak monoton. 

3. Bagi orang tua: Saat dirumah memberi bimbingan pada anak. 
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