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ABSTRAK 

Taman Kanak-kanak merupakan lembaga pendidikan formal sebelum memasuki Sekolah Dasar. Anak 

usia dini (taman kanak-kanak) dianggap panting karena merupakan usia emas (golden age) yang 

menuntut pengembangan anak secara optimal. Taman Kanak-kanak memegang peranan panting dalam 

pengembangan kemampuan mengenal konsep bilangan 1-10, mengingat usia Taman Kanak-kanak adalah 

usia bermain maka pengembangannya harus yang aktif, kreatif dan menyenangkan. Dengan permainan 

fun with music diharapkan dapat menimbulkan minat belajar dan mempermudah pengertian tentang 

konsep bilangan.  

Berdasarkan fenomena tersebut, apakah bermain permainan fun with music dapat meningkatkan minat 

belajar berhitung 1-10 anak kelompok A TK Dharma Wanita Sukowiyono, Kecamatan Karangrejo, 

Kabupaten Tulungagung? Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui apakah dengan permainan fun with 

music akan dapat meningkatkan minat belajar berhitung 1-10. Hipotesis penelitian, jika dalam belajar 

mengajar menggunakan metode permainan fun with music maka akan meningkatkan minat belajar dan 

mempermudah pengertian tentang berhitung 1-10.  

Rancangan dalam penelitian ini direncanakan melalui beberapa tahap penelitian, diantaranya:  (1) Tahap 

perencanaan, (2) Kegiatan Pelaksanaan Tindakan (3) Pengamatan, (4) Refleksi.  

Hasil dari penelitian ini, dapat dipaparkan bahwa permainan fun with music dalam belajar dapat 

merriperjelas informasi dan penyajian lebih menarik sehingga dapat memperlancar minat, aktivitas dan 

hash belajar yang pada akhirnya dapat meningkatkan kemampuan berhitung 1-10 di Taman Kanak-kanak. 

 

Kata Kunci : permainan fun with music  
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PENDAHULUAN 

A.   Latar Belakang Masalah 

Program pendidikan untuk anak merupakan 

salah satu UMW atau komponen dalam  

penyelenggaraan   pendidikan   anak   usia   dini,  

keberadaan  program  ini  sangat  panting  

sebabmelalui program inilah semua rencana, 

pelaksanaan, pengembangan, penilaian  

dikendalikan.   Dalam   hat   ini   penyelenggara  

pendidikan  yang  di  naungi  oleh  Departemen  

Pendidikan Nasional yaitu TK (Taman  Kanak- 

kanak) juga  ikut  serta menyukseskan  program  

pendidikan anak usia dini. 

Menurut  Depdiknas,  (2007)  disebutkan  

usia dini/ pm sekolah merupakan usia yang efektif  

untuk  mengembangkan  berbagai  potensi  yang  

dimiliki anak anak. Upaya pengembangan ini dapat  

dilakukan dengan berbagai cam termasuk melalui  

permainan berhitung.  Kemampuan berhitung di  

Taman Kanak- kanak tidak hanya terkait dengan  

kemampuan  kognitif  saja,tetapi  juga  kesiapan  

mental,   sosial   dan   emosional,   karena   itu  

pelaksanaanya harts dilakukan  secara  menarik,  

bervariasi, dan menyenangkan. 

Sebagaimana dinyatakan dalam Undang- 

undang RI Nornor 20 Tahun 2003, tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, pasal 28 ayat 3 menyatakan 

bahwa Taman Kanak-kanak (TK) merupakan 

pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan  

formal,  yang  bertujuan  membantu  anak  didik  

mengembangkan berbagai potensi balk psikis dan  

ifsik yang meliputi moral dan nilai agama, sosial,  

emosional,  kemandirian,  kognitif,  bahasa,  

ifsik/motorik,  dan  seni  untuk  siap  memasuki  

Sekolah Dasar. 

Namun demikian Taman  Kanak-kanak 

memegang  peranan  panting  dalam 

mengembangkan kemampuan  berhitungpermulaan.   

Mengingat   kemampuan  mengenalkonsep bilangan 

merupakan dasar  untuk mempelajari pelajaran 

berhitung selanjutnya, yaitu di sekolah yang lebih 

tinggi atau Sekolah Dasar.Kenyataan menunjukkan 

 bahwa pembelajaran di  tingkat  TK  Dharwa  

Wanita Sukowiyono seringkali kurang menarik bagi 

anak.  

Ada beberapa hal yang rnenyebabkan 

demikian, diantaranya adalah penyajian yang kurang 

menarik, alai peraga yang sangat minim,sehingga 

anak cepat merasa bosan karena pembelajaran yang 

monoton.Anak  cenderung pasif dan  guru yang  

aktif, di ruang kelas anak cenderung ramai dan  

lebih  asyik  bermain  dengan  ternanny adibandingkan  

harus  mendengarkan  guru  yang menyampaikan  

pembelajaran  di  kelas,  kurang  

 

tertariknya anak terhadap metode yang digunakan  

guru. Sehingga dalam kegiatan belajar mengajar  

 

(KBM)  guru  dan  anak  didik  kurang  begitu 

semangat ,akibatnya   proses   KBM  (Kegiatan  

Belajar Mengajar) terhambat dan kurang maksirnal.  

Karena  minimnya  alat peraga  di  TK  Dharma  

Wanita  Sukowiyono kegiatan  belajar mengenal  

konsep bilangan hanya menggunakan media papan  

tulis dan kartu angka. Hal ini sangat mempengaruhi  

tingkat belajar , semangat, dan kemarnpuan anak  

dalam mengenal konsep bilangan. lni dibuktikan  

dengan pengamatan terhadap anak pada tiap tengah  

semester.  Dari 20  anak  hanya 4  anak  yang  

mendapatkan ***, 8 anak mendapatkan **, dan 8  

anak mendapatkan * . Sehingga Sebagian lainnya  

masih perlu bimbingan guru. 

Sebagai   guru TK menyadari   bahwa  pendidikan di  

tingkat TK, media (alai peraga)  sangat diperlukan,  

Karena pembelajaran di  TK disampaikan dengan 

cars bermain, maka dengan  melakukan   penelitian   

tindakan   kelas   yang  bertujuan  dapat 

 memperbaiki kemarnpuan berhitung anak TK 

Dharma Wanita Sukowiyono. 

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis 

 mengambil  judul  "  Peningkatan  Kemampuan 

Kognitif Dalam  Mengenal Konsep Bilangan 1- 10 

Melalui Permainan Fun With Music Pada Anak Didik 

Kelompok A TK Dharma Wanita Sukowiyono  

Kecamatan Karangrejo  Kabupaten  Tulungagung". 

B.   Identifikasi Masalah 

Berdasarkan pengamatan di kelas khususnya  

kelompok  A  TK  Dharma  Wanita Sukowiyono  

Kecamatan Karangrejo  Kabupaten Tulungagung 

pada tahun ajaran 2014-2015 dalam  proses  

pembelajaran  anak mengalarni  kesulitan  dalam  

mengenal  konsep bilangan 1-10  dengan benar, hal 

ini disebabkan beberapa kendala antara lain: 

1. Anak cepat merasa bosan karena 

pembelajaranyang monoton. 

2. Anak cenderung pasif dan guru yang aktif. 

3. Di ruang kelas anak cenderung ramai danlebih   

asyik   bermain   dengan   temannya dibandingkan 

hares mendengarkan guru yang menyampaikan 

pembelajaran di kelas. 

Masih  terjadinya kebingungan anak 

dalammernbedakan angka yang sate dengan angka 

yang lainnya, misalnya angka 6 dengan angka 

4. yang lainnya, misalnya angka 6 dengan angka 9. 
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5. Kurang  tertariknya  anak  terhadap  metodeyang 

digunakan guru. 

 

C.   Pembatasan Masalah 

Setelah  diketahui  identifikasi  masalah,  maka 

permasalahan perlu dibatasi agar tidak keluar  

dari pembahasan tindakan kelas tersebut, antara  

lain: 

1. Peneliti menggunakan media permainan Fun With 

Music,  yang  di  dalamnya  terdapat beberapa 

indikator antara lain : 

a. Menyebutkan lambang bilangan 1-10 

b. Mengulang   angka-angka   yang   akan 

membantu  pemahaman   anak  tentang 

sebuah angka. 

c. Setiap angka memiliki makna dari benda-

benda  atau  simbol-simbol yang 

melambangkannya. 

2. Peningkatkan kemampuan kognitif terutama 

dalam   hal   mengenal   lambang   bilangan, 

dimana   di dalamnya   terdapat   beberapa 

indikator, antara lain: 

a. Membilang   dengan   menunjuk   benda 

(mengenal  konsep   lambang   bilangan 

dengan benda-benda 1-10). 

b. Menunjuk urutan bilangan  1-10 dengan 

benda. 

c. Meniru lambang bilangan 1-10. 

3. Adapun subjek penelitian adalah peserta 

didikkelompok A TK Dharma  Wanita 

Sukowiyono Kecamatan  Karangrejo,  Kabupaten   

Tulungagung   tahun   pelajaran 2014-2015 

dengan jumlah 20 anak, terdiri dan8 anaklaki dan 

12 anak perempuan. 

 

D.   Rumusan  Masalah Dan  Pemecahan Masalah 

1. Rumusan Masalah 

Dari batasan masalah  dapat dirumuskan 

permasalahannya,  yaitu apakah dengan  permaina  

Fun  With  Music  dapat meningkatkan kemampuan 

mengenal konsep bilangan 1-10 pada anak 

didikkelompok A TK Dharma Wanita Desa 

Sukowiyono, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten 

Tulungagung? 

2. Pemecahan Masalah 

Dari rumusan masalah tersebut diatas bentuk  

tindakan  yang   akan   dilaksanakan 

adalahmenggunakan  permainan  Fun  WithMusic   

yang   dapat   disesuaikan   dengan indikator yang 

akan dicapai. Sehingga siswaakan lebih aktif 

dalammengikutu permainan tersebut. 

Adapun indikator  keberhasilannya adalah  

kemampuan  kognitif  anak  dalammengenal  konsep  

bilangan  1-  10 setelah dilakukan  tindakan  lebih  

baik  dari  pada sebelum dilakukan tindakan. 

 

E.   Tujuan Penelitian 

Penelitiandengan judul  Peningkatan  

Kemampuan Kognitif dalam mengenal konsep  

bilangan 1- 10 melalui permainan Fun With  

Music pada anak  didik kelompokn  A  TK  

Dharma   Wanita   Sukowiyono   dilakukan dengan 

tujuan : 

1. Memperoleh  data  tentang  kemampuankognitif 

dalam mengenal konsep bilangan 1-10  anak  

kelompok  A  TK  Dharma Wanita 

SukowiyonoKecamatanKarangrejo

 KabupatenTulungagung sebelum dilakukan 

tindakan. 

2. Melakukan  tindakan  berupa  

penerapanpermainan   fun   with music dalam 

pembelajaran sebagai upaya meningkatkan 

kualitaspembelajaran dan kemampuan  kognitif 

anak kelompok ATKDharma Wanita

 SukowiyonoKecamatanKarangrejo Kabupaten 

Tulungagung. 

3. Mengumpulkan data tentang 

kemampuankognitif dalam mengenal konsep 

bilangan  

1-10  anak  kelompok  A  TK  

DharmaWanitaSukowiyono 

 KecamatanKarangrejo Kabupaten 

Tulungagung. 

4. Mengetahui   ada   tidaknya   

perbedaankemampuan  kognitif  dalam  

mengenalkonsep bilangan 1-10  anak kelompok 

ATK.  DharmaWanita  SukowiyonoKecamatan

 KarangrejoKabupaten Tulungagung antara 

waktu sebelum dan sesudah dilakukan tindakan. 

 

F. Maafaat Hasil Penelitian 

1) Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat  

mengetahui   bagaimana   keefektifan   media  

bermain  fun  with  music 

 terhadapperkembangan kognitif dalam proses 

belajar  

mengajar di Taman Kanak-kanak dan dapat  
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membantu kelancaran dalam pernbelajaran di  

TK  guna  menciptakan  situasi  kelas  yang  

atraktif dengan media atau alat peraga yang  

eukup,  sehingga  potensi  anak  didik  dapat  

berkembang secara optimal. 

2) Secara Praktis 

a. Bagi Kepala Sekolah 

Sebagai salah satu bahan masukan dan 

pertimbangandalam  rnenetapkan 

kebijakan  pengernbangan  pembelajaran, 

khususnya   dalam   menentukan   

mediapembelajaran yangtepat

 untukmengembangkan   potensi   

anakdidiksecara optimal. 

b. Bagi Guru 

Dapat digunakan sebagai salah satu 

bahanpertimbangan dalam memilih media 

ataualat  peraga  pembelajaran  yang  tepat  

dalam  kegiatan  belajar 

 mengajar,ketepatandalam menentukan

 ataumemilih media pembelajaran   

sangatberpengaruh terhadap pencapaian 

tujuan pembelajaran. 

3) Bagi Anak Didik 

Bermain   fun   with   music   ini  dapat 

dijadikan  salah  satu  permainart  yang 

disenangi anak dan dapat menarik 

minatanak ke area matematika sehingga 

dapatmeningkatkan   kognitif   anak   

dengan pembelajaran  yangPAKEM. 

 Yaitupembelajaran yang aktif, kreatif, 

efektif  

dan menyenangkan. 
4) Bagi Peneliti Lain 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan 

bagi penelitian sejenis. 

 

G.   Hipotesis Tindakan 

Hipotesis  tindakan  pada  penelitian  ini  

adalah penerapan perrnainan fun with music dalam 

pembelajaran   dapat  meningkatkan  kemampuan 

kognitif dalam mengenal konsep bilangan 1-10 anak 

kelompok A TK Dharma Wanita Sukowiyono 

Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

A.   Kajian Teori 

1. Kemampuan Kognitif Anak Usia Dini 

a. Pengertian Kemampuan Kognitif  

Kemampuan  berasal  clan  kata  "mampu"  yang  

menurut kamus bahasa Indonesia mampu adalah 

sanggup. Jadi kemampuan adalah

 sebagaiketerampilan (skill) yang dimiliki sesorang 

untukdapat menyelesaikan suatu soal matematika. 

Hal ini berarti  bila  seseorang  terampil  dengan  

benar menyelesaikan suatu soal matematika maka 

orangtersebut memiliki kemampuan

 dalammenyelesaikan soal menurut Zain, ( dalam 

Yusdi,  

2010).Kemampuan dalam arti yang umum dapat 

dibatasi sebagai   "Kemampuan   adalah   perilaku  

yang rasional  untukmencapai  tujuan 

 yangdipersyaratkan   sesuai   dengan kondisi

 yangdiharapkan" (Danim 2004). Seseorang 

dikatakan mampu  apabila  bisa  atau  sanggup  

melakukan sesuatu yang harus dilakukan. 

Kemampuan adalahkapasitas seorang individu untuk 

melakukan beragam tugas dalam suatu pekerjaan.  

Kemampuan adalah sebuah penilaian terkini atas apa 

yang dapat  dilakukan seseorang. 
Berdasarkan   uraian   diatas   dapat   disimpulkan  

bahwa kemampuan adalah kapasitas kesanggupan  

atau   kecak apart   seseorang   dalam   melakukan  

sesuatu hal atau berbagai macam tugas dalam suatu  

pekrjaan tertentu. Karena dengan kemampuan itu  

anak bisa melakukan berbagai macam pekerjaan  

seperti anak mampu bermain sendiri tidak dengan  

ditemani orangtuanya. Bisa disebut dengan anak  

mampu melakukan dengan sendiri itu yang disebut  

kemampuan anak dalam melakukan sesuatu.  

Menurut Gagne, (dalam IGAK, Kuswaya, 2008)  

Kognitif adalah proses yang terjadi secara internal  

didalam pusat susunan syaraf pada waktu manusia  

sedang  berpikir.  Kemampuan  kognitif   ini 

berkembang   secara   bertahap   sejaian   dengan 

perkembangan fisik dan syaraf-syaraf yang berada di 

pusat susunan syaraf. 

 

b.  Tahapan Perkembangan Kognitif 

Menurut Piaget (dalam AIimin,  1996)  membagi  

perkembangan kognitif kedalam empat fase yaitu, 

fase sensorimotor, fase praoperasonai, fase operasi 

konkrit dan fase formal. 

1) Fase sensorimotor (usia 0-2 tabun) 

Pada   masa   dua   tahun   kehidupan   anak 

berinteraksi dengan dunia sekitar terutama melalui 

aktivitas sensori (melihat, mencium, meraba dan 

mendengar).  Fase  sensorimotor dimulai  dengan 

gerakan   gerakan refkek yang dimiliki anak sejak 

dilahirkan. Fase ini berakhir pada usia dua tahun. 
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Pada masa ini, anak mulai membangun pemahaman 

tentang lingkungan melalui kegiatan sensorimotor, 

seperti menggenggam, menghisap, melihat, 

melempar   dan   secara perlahan   anak   mulai 

menyadari bahwa suatu  benda  tidak  menyatu 

dengan lingkungannya atau dapat dipisahkan dari 

lingkungan dimana benda itu berada. Selanjutnya 

anak  mulai belajar  bahwa  benda-benda  itu 

memiliki sifat-sifat   khusus.   Keadaan   ini 

rnengandung   arti   bahwa   anak   telah   mulai 

membangun pemahaman terhadap   aspek-aspek yang 

berkaitan dengan hubungan kausalitas, bentuk dan 

ukuran, sebagai basil pernahamannya terhadap 

aktivitas sensorimotornya. Pada akhirusia 2 tahun 

anak  sudah  rnenguasai  pola-  

polasensorimotoryang bersifat kompleks 

seperti cara mendapatkanbenda yang 

diinginkan (menarik, menggenggam,atau 

merninta),menggunakan satu benda 

dengantujuan  yang berbeda  Dengan  benda  yang  

ada di tangannya, melakukan apa yang 

diinginkannya. Kemampuan ini merupakan awal 

kemampuan   berfikirsecarasimbolik, yaitu 

kemampuan untuk memikirkan suatu objek 

tanpakehadiran objek tersebut secaraempirik. 

 

2) Fase praoperasional (usia 2-7 tahun)  

Padafasepraoperasional anakmulaimenyadari bahwa 

pemahaman tentangbenda-banda disekitamya tidak 

hanya dapat dilakukan melalui kegiatan yang bersifat 

sensorirnmor akan tetapi juga dapatdilakukan melalui 

kegiatan yang bersifat simbolik. Kegiatan simbolik 

ini dapat berbentuk melakukan percakapan melalui 

tclepon mainan atau berpura-pura  menjadi  bapak  

atau  ibu  dengan kegiatan simbolik lainnya. Fase ini 

memberikan andil  yang  besar  bagi  perkembangan  

kognitifanak.pada fase praoperasional anak tidak 

berpikir secara praoperasional yaitu proses berpikir 

yang dilakukan  dengan jalan  menginternalisasi  

suatu aktivitas yang memungkinkan 

anakrnengaitkannyadengan kegiatan yang telah 

dilakukan sebelumnya. Fase ini merupakan masa 

permulaan bagi anak untuk membangun kemampuan 

dalam menyusun pikirannya.   Fase praoperasional   

dapat   dibagi menjadi  tiga  sub  fase  yaitu  sub  fase  

fungsi simbolik, sub fase egosentris, dan intuitif. Sub 

fase fungsi simbolik terjadi pada usia 2-4 tahun. Pada 

masa ini anak telah memiliki kemampuan untuk 

menggambar suatu objek yang secara fisik tidak 

hadir.   Kemampuan  ini   membuat  anak  dapat 

menggunakan balok-balok kecil untuk membangun 

fase sensorimotor, fase praoperasonai, fase 

operasi konkrit dan fase formal. 

 

1) Fase sensorimotor (usia 0-2 tabun) 

Pada   masa   dua   tahun   kehidupan   

anakberinteraksi dengan dunia sekitar 

terutamamelaluiaktivitas sensori (melihat, 

mencium, meraba danmendengar).  Fase 

sensorimotor dimulai  dengangerakan   

gerakan refkekyang dimiliki anak 

sejakdilahirkan. Fase ini berakhir pada usia 

dua tahun.Pada masa ini, anak mulai 

membangun pemahamantentang 

lingkunganmelalui 

kegiatansensorimotor,sepertimenggenggam,rn

enghisap,melihat,melempar  dan  secara   

perlahan   anakmulaimenyadari  bahwa  

suatu  benda  tidak  menyatu dengan 

linglamgannya atau dapat dipisahkan dari  

lingkungan dimana benda itu 

berada.Selanjutnyaanak  mulai  belajar  

bahwa benda-  benda  itumemiliki   sifat-

sifat   khusus.Keadaan inirnengandung 

artibahwa   anak   telah   mulaimembangun 

pemahaman terhadap   aspek- aspekyang 

berkaitan dengan hubungan kausalitas,bentuk 

dan ukuran, sebagai basil 

pernahamannyaterhadapaktivitassensorimoto

rnya.Pada anak usia 2 tahun 

anaksudahrnenguasaipola-pola  sensorimotor 

yang bersifat kompleks seperti cara 

mendapatkan benda yang diinginkan 

(menarik,menggenggam,atau merninta), 

menggunakan satu benda dengantujuan  

yang berbedaDengan  benda  yang  ada di 

tangannya,melakukanapayangdiinginkannya. 

Kemampuan inimerupakan awal 

kemampuan   berfikir   secara   simbolik,   

yaitukemampuan untuk memikirkan suatu 

objek tanpakehadiran objek tersebut secara 

empirik. 

 

2) Fase praoperasional (usia 2-7 tahun) 

Pada fase praoperasional anak mulai menyadari 

bahwa pemahaman tentang benda-bendadisekitamya 

tidak hanya dapat dilakukan melalui kegiatan yang 

bersifat sensorirnmor akan tetapi juga dapat 

dilakukan melalui kegiatan yang bersifat simbolik. 

Kegiatan simbolik ini dapat berbentuk melakukan 

percakapan melalui tclepon mainan atau berpura-pura  
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menjadi  bapak  atau  ibu  dengan kegiatan simbolik 

lainnya. Fase ini memberikan andil  yang  besar  

bagiperkembangan  kognitif anak.pada 

fasepraoperasional anak tidak berpikir secara 

praoperasional yaitu proses berpikir yang dilakukan  

dengan jalan  menginternalisasi  suatu aktivitas yang 

memungkinkan anak rnengaitkannya dengan kegiatan 

yang telah dilakukan sebelumnya. Fase ini 

merupakan masa permulaan bagi anak untuk 

membangun kemampuan dalam menyusun 

pikirannya.   Fase  praoperasional   dapat   dibagi 

menjadi  tiga  sub  fase  yaitu  sub  fase  fungsi 

sirnbolik, sub fase egosentris, dan intuitif. Sub fase 

fungsi simbolik terjadi pada usia 2-4 tahun. Pada 

masa ini anak telah memiliki kemampuan untuk 

menggambar suatu objek yang secara fisik tidak  

hadir.   Kemampuan  ini   rnembuat  anak  dapat 

menggunakan balok-balok keen untuk 

membangunrumah. menyusun pazzel, dart 

kegiatan lainnya.Pada  masa  ini  anak 

sudah dapat  menggambarmanusia secara 

sederhana. Sub fase berpikir secaraegosentris 

2-4 tahun.  Berpikir secara 

egosentrisditandai oleh ketidak mampuan 

untuk memahamiprespektif tau cars berpikir 

orang lain. Benar atau tidak benar bagi anak pada 

fase ini ditentukan oleh cara pandangan sendiri yang 

disebut dengan istilah egosentris.Sub fase berpikir 

secara intuitif tetjadi pada usia 4-7  tahun.  

Masa  ini disebut fase berpikirsecara   

intuitif   karena   pada Fase  ini anak 

kelihatannya  mengerti  dan  mengetahui  

sesuatu,seperti  menyusunbalokmenjadi  

rumah, akantetapi  pada hakekatnya anak 

tidak mengetahuialasan-alasan yang 

menyebabkan balok itu dapat disusun 

menjadi rumah. Dengan kata lain anak  

baru memiliki kemampuan untuk berpikir 

secara kritis tentang apa yang ada dibalik 

suatu kejadian. 

3) Fase Operasi Konkrit (7-12 tahun) 

4) Pada   fase   operasi   konkrit   

kemampuanuntukberpikirsecaralogissuda

h berkembang, dengan syarat objek 

yang menjadisurnber berpikir logis 

tersebut hadir secara konkrit.Kemampuan  

berpikir  logis  ini  terwujud  

dalamkemampuanmengklasifikasikan   

objek   sesuaidengan klasifikasinya, 

mengurutkan benda sesuai dengan tata 

urutnya kemampuan untuk 

memahamicars pandang prang lain dan 

kemampuan berpikirsecara deduktif 
5) Fase Operasi  Formal  (12 tahun sampai  

usia dewasa) 
Faseoperasi formal ditandai olehperpindahan 

dari cara berpikir kongkrit ke caraberpikir  

abstrak.  Kemampuan  berpikir  

abstrakdapat di lihat dari 

kemampuanmengemukakanide-

ide,memprediksi kejadian yang akanterjadi 

danmelakukan prosesberpikir ilmiah,

 yaitumengemukakan  hipotesis  dart  

menentukan  caramembuktikan kebenaran 

hipotesis tersebut. 

 

2. Kemampuan mengenal konsep bilangan 1-10 

Beberapa teori yang rnendasari perlunya permainan 

dalam mengenal konsep bilangan di Taman Kanak- 

kanak adalah sebagai berikut: 

a. Tingkat Perkembangan Mental Anak 

Menurut Depdiknas,  (2007)  menyatakan  belajar  

memerlukan kesiapan dalam din anak, artinya belajar 

sebagai  suatu proses membutuhkan aktivitas baik 

fisik maupun psikis, selain itu kegiatan belajar 

padaanak   harus disesuaikan dengantahap-tahap 

perkembangan mental anak, karena belajar bagi anak 

hares keluar dari anak itu sendiri. 

 

3. Hakikat bermain 

Bermain dan permainan merupakan, sate bagian yang 

tidak dapat dipisahkan dari prosespembelajaran   

yang   sangat   diperlukan   untuk menu mbuh 

 kembangkanketerarnpilan  anakseoptimal mungkin, 

maupun kesiapan anak untuk mengikuti  pendidikan  

dasar  Pada usia  kanak-kanak, bermain mempunyai 

pengaruh besar bagi perkembangan  anak,  bermain 

adalah  kesibukan yang  dipiiih  anak  untuk 

menyalurkan  kelebihan tenaga yang terdapat pada 

dirinya clan dorongan belajar guna melatih semua 

fungsi jasmani dan rohani. Bermain merupakan 

proses pembelajaran yang   melibatkan   pikiran,   

persepsi,   konsep, kelahiran sosial dan fisik. Selain 

itu bermain juga dikaitkan  dengan  ganjaran  intrinsik 

 dankegembiraan. Dengan demikian

 bermainmerupakanaktifitas yang natural bagi anak-

anak yang  memberi peluang  kepada  mereka  untuk 
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mencipta, menjelajah dan mengenal dunia mereka 

sendiri. 

1. Permainan fun with music. 

Permainan fury with music adalah suatu kegiatan  

permainan dimana guru menyiapkan kotak-kotak di  

lantai dan diberi angka, anak-anak berjalan di atas  

kotak dengan membawa kantong berisi gambar  

macam-macaw benda sambil diiringi musik. Ketika  

musik   berhenti,   anak   hams   berhenti   dan  

menyebutkan nama angka yang ada di kotak ia  

berdiri, kemudian mengambil gambar benda dan  

meletakkannya sesuai dengan angka yang ada di  

kotak tersebut. Guru kembali memainkan musik  

dan anak berjalan di atas kotak. begin' seterusnya  

sampai semua anak dapat melakukan permainan  

tersebut.Tujuan dari permainan ini adalah:  (1) 

Mengenal bilangan  dan  lambang  bilangan, (2)  

Mengenal konsep bilangan, (3) Mengenal konsep 

sama, tidak sama.,  lebih  kurang,  banyak  dan  

sedikit,  (4) Mengerti aturan permainan, (5) Sabar 

menunggu giliran, (6) Bergerak mengikuti irama 

musik. 

Alat dan bahan yang harus disediakan guru adalah10 

kartu angka yang bertuliskan angka  1 sampai  

dengan 10 berukuran besar yang diletakkan pada  

lantai, tas kantong, gambar benda-benda,tape/kaset 

lagu anak-anak.Langkah-langkah guru yang harus 

ditempuh dalam permainan ini: (1) Guru menyiapkan 

alat-alat; (2) Guru menjelaskan kegiatan yang akan 

dikerjakan;(3) Anak berjalan di atas kotak yang ada 

pada lantai  sambil  mengikuti  irama  musik  dengan 

membawa kantong berisi gambar Benda-benda; (4) 

Ketika musik berhenti, anak harus berhenti dan 

menyebutkan angka yang ada di kotak ia berdiri, 

kemudian mengambil gambar benda yang disukai 

anak yang ada di kantong tas dan meletakkannya di 

lantai; (5) Anakmengamati gambar benda mana yang 

paling banyak dan menghitung jurnlahnya; (6) Guru 

kembali memainkan musik dan anak berjalan sesuai  

irama  musik;  (7)  Demikian  seterusnya sampai 

semua anak dapatmelakukan permainan tersebut. 

C.  Kajian Penelitian Terdahulu 

Menurut dari  basil  penelitian terdahulu, yang telah 

dilakukan oleh Hartatik tahun 2011-2012   dengan   

juduI  penelitian  "Meni ngkatkankemampuan 

dalammengenal konsep bilangan 1-20 melalui 

permainan Fun With Music pada anak didik 

kelompok   B   TK   Dharma   Wanita   Pakisrejo 

Kecamatan  TanggunggunungKecamatan 

Tulungagung Tabun Pelajaran 2011-2012". Dapat 

disimpilkan  bahwa  penelitian  tersebut  berhasil 

dengan   ketuntasan   belajar   yang   mengalami 

peningkatan yaitu, siklus 155% dan siklus III 90%. 

Dari hasil penelitian ini dapatdisimpulkan bahwa 

melalui   permainan   fun   with   music   mampu 

meningkatkan kemampuan  kognitif anak  dalam 

mengenal  konsep  bilangan  dan  meningkatkan 

kinerja guru. 

D.   Kerangka Berpikir 

Dalam kegiatan pembelajaran dengan menggunakan  

media4permainan  fun  with  music diharapkan bisa 

meningkatkan proses pembclajaranpadaanak didik

 dalammengembangkankemampuan kognitif. 

1. Anak bisa belajar sambil bermain dengan aktif 

sesuai dengan tingkatan belajar anak usia dini. 

2. Anak   mendapatkan   pengalaman   langsung 

dengan permaianan fun with music, sehingga 

anak akan tertarik tidak sekedar belajar. 

3. 3.  Anak bisa mengembangkan kemampuan  

kognitif,   permainan   ini   dilaksanakan   secara 

klasikal  sehingga akan memberikan 

kesempatan anak untuk berkomunikasi dengan 

teman lainnya, di   samping   itu bisa  mengol ah 

emosi   dan kebersamaan 

 

METODE PENELITIAN 

A.   Subjek dan Setting Penelitian 

Penelitian tindakan kelas   ini dilakukan di  

TK Dharma  Wanita  Sukowiyono 

 KecamatanKarangrejo   

KabupatenTulungagungSubyek dalam penelitian ini 

adalah anak kelompok A yang berjurnlah 20 anak, 

terdiri dari 8 anak laki-laki dan12 anak   peretnpuan.   

Adapun   pertimbangandilakukannya penelitian ini 

adalah ditemukan fakta bahwa kurangnya 

kemampuan kognitif anak dalam mengenal konsep 

bilangan 1-10, dan adapun alasan mengapa  peneliti  

memilih  TK  Dharma  Wanita Sukowiyono  sebagai  

tempat  penelitian  karena  

peneliti adalah salah satu guru pengajar di TK  

tersebut,  sehingga  peneliti  mencoba  melakukan  
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perbaikan pembelajaran melalui metode bermain  

Fun With Music. 

 

B.   Prosedur Penelitian 

Metode   yang   digunakan   adalah   PTK 

Kolaborasi, model  kolaborasi  digunakan karena 

peneliti bekerjasama dengan guru kelas/fasilitator 

untuk  mengobservasi  pada  seat  pembelajaran, 

model   PIK   yang  digunakan   mengacu   

padarancangan  model  Kemmis dan  Taggart  (1998) 

dengan 3 siklus, masing-masing siklus terdiri dari 4 

tahapan,  yaitu:  perencanaan,  pelaksanaan,observasi 

(pengamatan), refleksi.Model  yang  dikemukakan  

Kemmis  don Taggart ruerupakan pengembangan 

lebih lanjut dari model Kurt Lewin.  Secara mendasar 

tidak ada perbedaan yang prinsip antara keduanya. 

Model ini banyak  dipakai  karma  sederhana  dan  

mudah dipahami. Rancnagan Kemmis dan Taggart 

dapat mencangkup   sejumlah   siklus,   masing-

masing terdiri  dari  tahap-tahap:  menurut  Kemmis  

dan MeTagg,art (dalam Wardani dan Wihardit, 2010) 

penelitian tindakan dapat dipandang sebagai sutau 

siklus   spiral   dari   penyusunan   perencanaan, 

pelaksanaan tindakan, pengamatan (observasi), dan 

refleksi yang selanjutnya mungkin diikuti dengan 

siklus   spiral   berikutnya.    

penjelasan yang disampaikan oleh guru. Sedangkan  

tehuik   pelaksanaan   peni lai an  dilakukan  

olehobserver (kolaborator)  dengan pedoman  lernbar 

unjuk kerja yang telah disepakati sebetumnya oleh  

peneliti dan observer. Disamping itu kegiatan anak  

didik dan guru pada siklus I, siklus II, siklus 111 

yang disajikan bahan perbaikan bagi peneliti. Dalam 

penelitian tindakan kelas ini, setiap siklus dikatakan 

berhasil apabila ada peningkatan kemampuan 

kognitif anak dalam mengenal konsep bilangan 1-10 

melalui metode bermain fun with music. 

C.   Tehnik dan Instrumen Pengumpulan Data 

1. Tehnik Pengumpulan Data 

Tehnik  yang  digunakan  peneliti  dalam penelitian 

tindakan kelas adalah unjuk kerja yang dilakukan  

guru kepada anak setelah mendengar 

 

a. Format lembar observasi anak didik Untuk 

rnengetahui aktifitas yang dilakukan anakdidik pada 

proses pembelajaran berlangsung, terdiri dari 8 item 

pengamatan sebagai berikut: 

 

D. Tehnik Analisis Data 

Tehnik analisis data untuk menguji hipotesis tindakan 

adalah tehnik desktiptif denganmembandingkan 

ketuntasan anak (prosentase yang memperoleh bitang 

3 dan 4) antara sebelumtindakan, setelah tindakan 

siklus I, setelah tindakan siklus II, dan setelah 

tindakan siklus III. 

 

HASIL  PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A.   Gambaran Selintas Setting Penelitian 

Penelitian Tindakan Kelas yang dilaksanakan guru 

berkolaborasi dengan teman sejawat 

dalamupaya pengembangan 

kemampuankognitif anak dalammengenal konsep 

bilangan 1-10 melalui permainan Fun  With  Music  

pada  anak kelompok  A  TK DharmaWanita 

 Sukowiyono  KecamatanKarangrejo

 KabupatenTulungagung tahunpelajaran 2014-

2015.Penelitian  ini menggunakan penelitian tindakan 

kelas yang terdiri dari tiga siklus, setiap siklus nya 

terdapat  empat  tahapan,  yaitu  : perencanaan, 

pelaksanaan, pengamatan. dan refleksi.Penelitian ini 

adalah salah sate upaya dalam rangkameningkatkan  

kemampuan  kognitif anak  pada  

kelompok  A  TK Dharma Wanita  Sukowiyono  

Kecamatan  Karangrejo Kabupaten 

Tulungagung,yang berjumlah  20  anak.  terdiri dari

 12perempuan dan 8 anak laki-laki.Penelitian  ini  

bertempat di  TK I)arma  Wanita Sukowiyono  

berpusat  pada  anak  kelompok  A karena peneliti 

adalah salah satu guru pengajar di 

tempattersebuesehingga  diyakini  peneliti mengetahui 

dengan balk kondisi anak tersebut. 

B. Deskripsi Temaan Penelitian 

1. Rencana Umum Pelaksanaan Tindakan 

Pemilihan   kelompok A ini denganpertimbangan 

berdasarkan basil analisis  rata-rata peningkatan  

kemampuan  kognitif  anak  dalam mengenal konsep 

bilangan 1-10 dipandang rnasih cukup rendah. Dalam 

pengamatan , dilihat pada prosespembelajaran ini 

anak didik masih kesulitandalam  mengenal  lambang  

bilangan 1-10.  Jika dihitung  dengan  prosentase   

anak  didik  yang mampu mengenal lambang 

bilangan dari jumlah anak 20, hanya 4 anak 

yangrnendapat ***, 8 anak mendapat *2, dan  8 anak 

mendapat *l, sehingga prosentase kemampuan anak 

hanya sebesar 40% jika dilihat dari nilai 
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ketuntasannya.Pelaksanaan Tindakan 

Pembelajaran 

Siklus  ini  merupakan  tahap awal  dart  

penelitian yaitudengan mengambil data dart hasil  

kemampuan  kognitif dalam  mengenal  lambang  

bilangan  1-10   pada   anak   sebelum   diadakan  

penelitian , hal ini digunakan sebagai 

pembanding.Adapun proses belajar mengajar 

mengacu padarencana  pembelajaran  yang  telah di 

persiapkan,Berdasarkan pengamatan   didalam kelas, 

anak didik tampak masih kesulitan dalam mengenal 

larnbang bilangan 1-10. Guru member] pembinaan 

dan   memberi   contoh   cam   berhitung  dengan 

permainan   fun   with  music  sehingga  rnereka 

kembali antusias dalam mengikuti kegiatan. 

3. Pelaksanaan Siklus II 

Pengamatan   dilaksanakan   bersamaan dengan 

pelaksanaan tindakan pembelajaran dimana guru 

bertindak sebagai penyampai materi. Observer 

melakukan pengumpulan data-data setiap tindakan 

yang dilakukan anak dan guru selama kegiatan 

berlangsung,  kemudian  mencatat dalam  lembar 

observasi guru dan anak didik.Pada   pertemuan 

siklus II didapat data yangmenunjukkan tingkat 

keberhasilan anak didik sewaktu prosespembelajaran 

sedang berlangsung. 

Observasi terhadap kemampuan anak didik dan 

guru dalam siklus II ini, peneliti melakukan observasi 

sesuai dengan format yang telah dibuat. Hal   ini   

ditunjukkan   untuk   mengetahui   dan rnemperoleh   

garnbaran   tentang   perkembangan proses 

pembelajaran yang terjadi di kelas.Adapun   hasil   

observasi   dalam   pembelajaran mengenal konsep 

bilangan 1-10 pada siklus I 

Pengamatandilaksanakan bersamaandengan 

pelaksanaan tindakan pembelajaran dimana guru 

bertindak sebagai penyampai mated. Observer 

melakukan pengumpulan data-data setiap tindakan 

yang dilakukan anak dan guru selama 

kegiatanberlangsung,  kemudian  mencatat  dalam  

lembar observasi guru dan anak didik. 

a. Hasil Penelitian Siklus III 

Berdasarkan basil pelaksanaan danpengematan pada 

siklus III, peneliti mengadakan refleksi tindakan yang 

telah dilakukan siklus ini bahwa sudah mengalami 

peningkatan yang memuaskan. Hal ini dapat dilihat 

dart basil penilaian pembelajaran anak pada siklus III 

, yang sebesar 82% maka tidak dilanjutkan pada 

siklus berikutnya. 

C.  Proses Analisis Data 

Data-data   yang   diperoleh dan alisis dengan  anak  

didik  yang  tuntas  belajar  dihagi  dengan 

jumlahanak didik selurulmya dikali seratus 

persen.Sehingga basil  analisis dapat diketahui dalam 

tabel 4.7 dibawah ini : 

Pembelajaran  dianggap  berhasil jika  75% dari 

jumlah  anak  didik  telah  tuntas belajar  dengan 

rnendapatkan *3 dan *4. Maka pada pembelajaran 

siklus   III sudahtercapaiketentuan   

dalampembelajarankemampuankognitifdalammengen

aikonsep bilangan 1-10. 

D. Pembahasan dan PengambilanSimpulan 

1. Pembahasan 

a. Siklus I 

Berdasarkan  analisis  hasil  pengolahan  data yang 

dibuat sendiri oleh supervisor dapat diketahui bahwa 

pembelajaran yang dilakukan pada siklus I sudah 

baik, walaupun guru sudah berusaha namun masih 

banyak kelemahan-kelemahan  diantaranyasebagian 

anak masih kesulitan dalammengenal lambang 

bilangan 1-10, sebagian anak masih sibuk dengan   

kegiatannya   sendiri   sehingga   tidak mengikuti  

kegiatan  sampai selesai. Begitu pula hasil belajar 

anak belum sesuai dengan harapan. Namun dengan 

adanya permainan fun with music  

ini dapat meningkatkan ketertarikan anak dalam 

mengenal lambang bilangan sehingga anak dalam 

mengikuti pembelajaran semakin meningkat. Pada 

pertemuanberikutnya guru melanjutkan kegiatan 

yang telah dicapai dan mengatasi kendala yang masih 

ada. 

b. Siklus  II 

Pada siklus II keadaan belajar anak didik  

dapat   diketahui bahwapembelajaran   yang 

dilakukan  sudah menunjukkan  daya  serap 

padasiklus  IIsudah   meningkat  Guru   

berusahasemaksimalmungkinuntukmeningkatkanpem

belajaran siswa, akan tetapi masih juga 



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

Yunita Berta Sari| 11.1.01.11.0234 
FKIP – PGPAUD 

simki.unpkediri.ac.id 
|| 13|| 

 

adakelemahan-

kelemahandalampembelajarandiantaranya  yaitu  

siswa  masih  belum  tertarik dengan pola gambar 

yang ada, kemampuan siswadalammengenallambang   

bilanganbelum 

optimal,anakjuga masih perlu birnbingan dalam 

mengerjakan tugas, masih ada anak yang belum 

mengikuti kegiatan sampai selesai.  Begitu pula hasil 

belajar anak belurn sesuai harapan. Namun dengan  

adanya  permainan  fun  with  music  ini,kemampuan 

anak dalam mengenal konsep bilangan1-10semakin   

meningkat.Padapertemuanberikutnya guru 

melanjutkan kegiatan yangtelah dicapai  dan  

berupaya mengatasi  kendala  yang masih ada. 

 

c. Siklus III 

Keadaan belajar anak pada siklus III sudah  

menunjukkan   peningkatan   yang   memuaskan.  

Adanya  peningkatan  kemampuan  anak  dalam  

mengenal  konsep bilangan 1-10.  Secara  UMUIT1 

anak dapat menyebutkan lambang bilangan dan  

meletakkan jutraah gambar sesuai dengan lambabg  

bilangan yang ada, sehingga hasil yang diperoleh 

mengalami peningkatan yang berarti. Anak tertarik 

dengan bentuk gambar yang sesuai dengan terra.  

Hasil kegiatan pembelajaran yang dilakukan anak 

sudah memuaskan. 

 

2. Pengambilan Simpulan 

Dari hasil pembahasan siklus I, siklus H,  siklus III 

didapatkan basil sebagai berikut : siklus I  sebesar 

46%, siklus  II  sebesar 71%, siklus III sebesar 82%, 

sehingga hipotesis yang berbunyi " Penerapan 

permainan fun with music " diterima karena   terbukti   

efektif   dapat   meningkatkankemampuan   kognitif  

dalam  mengenal  konsep bilangan 1-10 pada anak. 

 

E. Kendala Dan Keterbatasan 

Pelaksanaan penelitian tidaklah selancar yang   

diharapkan,kendala   dan   bambatan  jugamewarnai 

perjalanan peneliti ini misalnya dalam  

proses kegiatan ada beberapa anak yang tidak mau  

mengikuti kegiatan sampai selesai. Peneliti dengan  

sabar membimbing dan memotivasi anak tersebut.  

Disampind kendala dan hambatan dalam proses  

pembelajaran , peneliti juga terkendala dengan  

waktu, tenaga, dan biaya dikarenakan peneliti juga  

sekaligus  guru  di  sekolah  yang  diteliti,upaya  

mempersiapkan  proses  pembelajaran setiap harus 

sertabanyaknya  kegiatan-kegiatan  yang  harus 

dipersiapkan. 

Namun dengan ketekunan dan kesabaran  

serta motivasi dart berbagai pihak akhirnya peneliti  

dapat  menyelesaikan  penelitian  yang  berjudul 

meningkatkan  kemampuan  kognitif  dalam  

mengenal   konsep   bilangan 1-10 pada   anak 

kelompok  A  TK  Dharma  

WanitaSukowiyonoKecamatan KarangrejoKabupaten 

Tulungagung ini dengan baik. 

 

c. Siklus III 

Keadaan belajar anak pada siklus III sudah  

menunjukkan   peningkatan   yang   memuaskan.  

Adanya  peningkatan  kemampuan  anak  dalam  

mengenal  konsep bilangan 1-10.  Secara  UMUIT1 

anak dapat menyebutkan lambang bilangan dan  

meletakkan jutraah gambar sesuai dengan lambabg  

bilangan yang ada, sehingga hasil yang diperoleh 

mengalami peningkatan yang berarti. Anak tertarik 

dengan bentuk gambar yang sesuai dengan tema. 

Hasil kegiatan pembelajaran yang dilakukan anak 

sudah memuaskan. 

 

2. Pengambilan Simpulan 

Dari hasil pembahasan siklus I, siklus H,  siklus III 

didapatkan basil sebagai berikut : siklus I  sebesar 

46%, siklus  II  sebesar 71%, siklus III  sebesar 82%, 

sehingga hipotesis yang berbunyi "  Penerapan 

permainan fun with music " diterima karena   terbukti   

efektif   dapat   meningkatkan kemampuan   kognitif  

dalam  mengenal  konsep bilangan 1-10 pada anak. 

 

E. Kendala Dan Keterbatasan 

Pelaksanaan penelitian tidaklah selancar yang   

diharapkan,kendala   dan   bambatan  juga mewarnai 

perjalanan peneliti ini misalnya dalam  

proses kegiatan ada beberapa anak yang tidak mau 

mengikuti kegiatan sampai selesai. Peneliti dengan 

sabar membimbing dan memotivasi anak tersebut. 

Disamping kendala dan hambatan dalam proses 

pembelajaran , peneliti juga terkendala dengan 

waktu, tenaga, dan biaya dikarenakan peneliti 

jugasekaligus  guru  di  sekolah  yang  

diteliti,upayamempersiapkan  proses  pembelajaran 

setiap hari serta  banyaknya  kegiatan-kegiatan  yang  

hares dipersiapkan. 
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Namun dengan ketekunan dan kesabaran  

serta motivasi dart berbagai pihak akhirnya peneliti 

dapat  menyelesaikan  penelitian  yang  berjudul 

meningkatkan  kemampuan  kognitif  dalammengenal   

konsep   bilangan 1-10 pada   anak kelompok  A  TK  

Dharma  WanitaSukowiyonoKecamatan 

KarangrejoKabupaten Tulungagung ini dengan balk. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

A.   Simpulan 

Berdasarkan hasil rumusan bab IVpembelajaran dapat 

ditemukan keefektifan media  bermain   gembira   

dengan   music   pada  anak kelompok B TK Dharma 

Wanita I Pakisrejo Kee. Tanggung  gunung,  

sehingga dapat disimpulkan  sebagai   berikut: 

Pengembangan   kemampuan kognitif melalui 

prrnaianan fun with music  

 

dalam pelaksanaan  pembelajaran.  Dampak 

penggunaan metode permainan fun with music dalam 

kegiatan belajar mengajar pada siswa di Taman 

Kanak-kanak  Dharma Wanita Sukowiyono 

Kecamatan Karangrejo kabupaten Tulungagung

 sebagai berikut : 

Pengertian anak terhadap konsep bilangan  

akan lebih konkrit, Siswa lebih memiliki minat  

dalam belajar, Kegiatan belajar lebih bervariatif.  

Siswa dapat melakukan kegiatan belajar sendiri  

dengan kartu angka. 

Faktor-faktor yang harus diperhatikandalam  bermain  

gembira  dengan  musik  adalah  

sebagai berikut: Alat peraga yang digunakan kartu  

angka dan m bar-gambar benda yang menarik,  

Waktu yang digunakan jangan terbatas, Pemberian  

motovasi sangat panting agar semua anak mau  

melakukan metode bermain dengan musik. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan hasil  penelitiantersebut, 

maka dapat dirumuskan beberapa saran sebagai 

berikut: 

1. Guru 

Guru hendaknya lebihkreatif dalammelakukan  

inovasi  dalam  kegiatan  belajar  

mengajar, salah saturtya adalah menggunakan  

metode bermain gembira dengan musik. 

2. Lembaga sekolah 

Lembaga sekolah hendaknya

 memberikesempatan   kepada guru,   dalam   

upaya  

meningkatkan  minat  belajar  siswa  dengan  

melengkapi sarana penunjang dalam kegiatan  

mengajar. 

3. Anak didik 

Anak   didik   akan   lebih   memahami   dan  

menerima  hasil  belajar  dalampenyampaian 

materi pelajaran yang dilakukan oleh guru 

bersifat kongkrit, artinya siswa tidak verbalisme 

terhadap materi yang disampaikan oleh  guru,  

sehingga  dalam  hal  ini  guru dituntut untuk 

lebih aktif dan kreatif dalam menggunakan 

media pembelajaran. 
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