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ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh hasil pengamatan peneliti, bahwa di kelompok A TKIT AL-
AMIN KENEP Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk Tahun Pelajaran 2016/2017 di temukan dalam
mengembangkan kemampuan mengenalkan lambang bilangan, dari jumlah 10 anak ketuntasan hanya
mencapai 30% dan yang belum tuntas 70%. Sebagian besar anak masih kesulitan menunjukkan
lambang bilangan, anak masih terbalik-balik menyebutkan dan menunjukkan lambang bilangan satu
dan yang lain

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Apakah melalui kegiatan mengenal konsep
lambang bilangan melalui metode bermain papan raba dapat meningkatkan kemampuan mengenal
lambang bilangan pada anak kelompok A TKIT AL-AMIN KENEP Kecamatan Loceret Kabupaten
Nganjuk Tahun Pelajaran 2016/2017.?"

Rancangan yang di pilih dalam penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) model
Kemmis & Mc Taggart menggunakan tiga siklus penelitian. Subyek penelitian adalah  10 anak yang
terdiri dari 2 anak didik perempuan dan 8 anak didik laki-laki kelompok A  dan seting penelitian
dilaksanakan di TKIT AL-AMIN KENEP Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk. Teknik
pengumpulan data pada penelitian ini yaitu melalui teknik penilaian unjuk kerja anak dan teknik
penilaian observasi guruuntuk guru.

Hasil penelitian dari pra tindakan sampai ke siklus III mengalami peningkatan.Prosentase
ketuntasan pada siklus I sebesar 50% mengalami peningkatan pada siklus II meningkat sebesar 70%
dan meningkat lagi pada siklus III yaitu sebesar 90%, sehingga hipotesis tindakan diterima.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dan hasil kegiatan
pembelajaran yang diperoleh dari tindakan tiga siklus dapat disimpulkan bahwa penerapan permainan
papan raba dapat meningkatkan kemampuan mengenal konsep lambang bilangan pada anak kelompok
A TKIT AL-AMIN KENEP Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk Tahun Pelajaran 2016/2017.

KATA KUNCI : Lambang Bilangan, Metode bermain, Papan Raba
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I. LATAR BELAKANG

Kognitif merupakan salah satu

aspek perkembangan anak yang perlu

distimulasi pada usia dini. Pada usia empat

tahun 50% kecerdasan seseorang telah

tercapai dan 80% pada usia delapan tahun

(Slamet 2005:7). Pentingnya masa usia

dini membuat guru dan orang tua perlu

melakukan stimulasi agar perkembangan

anak dapat optimal. Stimulasi yang

diberikan sejak dini akan berdampak saat

dewasa kelak. Menurut Susanto (2012:47)

kognitif adalah suatu proses berpikir yaitu

kemampuan individu untuk

menghubungkan, menilai dan

mempertimbangkan suatu kejadian atau

peristiwa. Menurut Sujiono (2013:3.4),

proses yang membangun pengetahuan anak

merupakan pertumbuhan kognitif yang

terjadi melalui empat proses dan saling

berhubungan, yaitu skema, adaptasi,

Organisasi, Organisasi, ekulibrasi.

Kemampuan mengenal lambang

bilangan merupakan kemampuan anak

untuk mengenal simbol-simbol bilangan.

Mengenal lambang bilangan penting untuk

dikembangkan karena merupakan dasar

kemampuan matematika pada anak.

Kemampuan mengenal lambang bilangan

yang baik sejak usia dini, memudahkan

anak dalam memahami operasi-operasi

bilangan pada tingkat pendidikan

selanjutnya yaitu pendidikan sekolah

dasar, tingkat menengah, dan perguruan

tinggi. Anak dikatakan mengenal lambang

bilangan dengan baik apabila anak tidak

sekedar menghafal lambang bilangan, akan

tetapi telah mengenal bentuk dan makna

dari bilangan tersebut dengan baik.

(Seefeldt 2008: 393) mengemukakan

bahwa mempelajari nama yang sesuai

dengan bilangan juga merupakan bagian

dari belajar tata cara berhitung. Anak yang

mempelajari nama bilangan kemudian

akan mempelajari simbol dari bilangan

tersebut. Menghitung selalu berhubungan

dengan angka atau lambang bilangan.

Berdasarkan hasil observasi awal di

kelompok A TKIT AL-AMIN KENEP

Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk

Tahun Pelajaran 2016/2017 di temukan

dalam mengembangkan kemampuan

mengenalkan lambang bilangan, sebagian

besar anak masih kesulitan menunjukkan

lambang bilangan, anak masih terbalik-

balik menyebutkan dan menunjukkan

lambang bilangan satu dan yang lain. Anak

kelompok A juga belum mampu mengenal

lambang bilangan. Hal ini terbukti saat

anak diminta menuliskan angka “6” anak

bertanya “angka 6 yang seperti apa?”. Saat

kegiatan meniru anak masih belum dapat

mengikuti lambang bilangan yang

dicontohkan guru. Pada waktu kegiatan

menjodohkan benda dengan lambang

bilangan yang sesuai jumlahnya, guru

sudah membimbing anak dengan

menghitung benda bersama-sama dahulu

kemudian anak dibiarkan mengerjakan

mandiri. Namun sebagian anak masih

belum tepat dalam memilih lambang

bilangan. Dari 10 anak dalam kelompok A
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TKIT AL-AMIN KENEP Kecamatan

Loceret Kabupaten Nganjuk, terdapat 0

anak yang mendapatkan 4. Ada 3 anak

mendapatkan   3. Terdapat 4 anak yang

mendapatkan 2 dan 3 anak mendapatkan

1. Hal ini terjadi karena kurangnya

kreativitas guru dalam menggunakan

media. Selain itu media pembelajaran yang

digunakan tidak konkret, sehingga anak

kurang tertarik untuk mengenal lambang

bilangan.

Dalam kegiatan sehari-hari, guru

meminta anak untuk mengerjakan tugas-

tugas di dalam Lembar Kerja Anak (LKA)

seperti menebalkan angka, menirukan

angka, menghubungkan angka sesuai

dengan jumlah gambar, dan sebagainya.

Guru juga sering meminta anak menirukan

lambang bilangan di buku tulis masing-

masing yang telah dicontohkan guru di

papan tulis. Selain itu, guru kurang

mengemas pembelajaran mengenal

lambang bilangan melalui media yang

menyenangkan sehingga anak merasa

bosan. Hal ini dapat dilihat saat

pembelajaran sebagian besar anak

kelompok A tidak memperhatikan guru

serta ada yang mengganggu temannya.

Berdasarkan pada masalah yang telah

di temukan pada saat observasi dan telah di

kemukakan di atas, maka dari itu peneliti

tertarik untuk mengadakan penelitian

pengembangan tentang kegiatan yang

dapat meningkatkan kemampuan kognitif

khususnya dalam mengenal lambang

bilangan pada anak melalui permainan

yang menarik dan menyenangkan bagi

anak usia dini salah satunya melalui

metode bermain papan raba. Kegiatan

mengenal lambang bilangan dimulai dari

mengenalkan konsep bilangan terlebih

dahulu baru dilanjutkan dengan

mengenalkan lambang bilangan. Kegiatan

menggunakan permainan papan raba

adalah anak membilang benda yang ada di

belakang papan kemudian guru

mengenalkan lambang bilangan. Setelah

itu anak meraba dan menunjukkan

lambang bilangan yang terdapat pada

papan.

Dengan demikian menggunakan

metode bermain papan raba di harapkan

dapat meningkatkan kemampuan

menggenal lambang bilangan pada anak.

Oleh karena itu peneliti melakukan

penelitian dengan judul " Meningkatkan

kemampuan kognitif mengenal konsep

lambang bilangan  melalui metode bermain

papan raba pada anak kelompok A TKIT

AL-AMIN KENEP Kecamatan Loceret

Kabupaten Nganjuk".

II. METODE

Penelitian yang dilaksanakan adalah

penelitian tindakan kelas (PTK).Penelitian

ini memilih penelitian pada anak kelompok

A TKIT AL-Amin Kenep Kecamatan
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Loceret Kabupaten Nganjuk Tahun

Pelajaran 2016/2017. Menurut Arikunto

(2008:58) penelitian tindakan kelas adalah

penelitian yang di laksanakan di kelas

dengan tujuan memperbaiki atau

meningkatkan mutu praktik pembelajaran.

Penelitian ini mengacu pada

rancangan model kemmis dan taggart

(dalam Arikunto, 2008:16) yang

direncanakan 3 siklus yaitu tahap

penyusunan rencana tindakan, pelaksanaan

tindakan, pengamatan dan observasi,

refleksi.

Teknik analisis data untuk

menguji hipotesis tindakan adalah teknik

diskriptif kuantitatif dengan

membandingkan ketuntasan belajar

(prosentase yang memperoleh bintang 3

dan bintang 4 antara waktu sebelum

dilakukan tindakan, tindakan siklus I,

tindakan siklus II, tindakan siklus III.

Mengunakan rumus sebagai berikut:= × 100 %
Dengan ketuntasan belajar sekurang

kurangnya 75%.

III. HASIL DAN KESIMPULAN

A. Hasil

Penelitian tindakan kelas ini

dilakukan pada bulan april 2017 di TKIT

AL-AMIN KENEP Kecamatan Loceret

Kabupaten Nganjuk dengan jumlah subjek

anak 10 anak. Tema yang digunakan saat

penelitian adalah rekreasi dan alam

semesta. Siklus I dilaksanakan pada

tanggal 8 April 2017 dengan tema alam

semesta. Siklus II dilaksanakan pada

tanggal 15 April 2017 dengan tema alam

semesta, siklus III dilaksanakan pada

tanggal 22 April 2017 dengan tema

rekreasi.

No Pelaks
anaan

Hasil penilaian
T BT

1 Pra
Siklus

30
%

40
%

30
%

0
%

30
%

70
%

2 Siklus
I

0
%

50
%

40
%

10
%

50
%

50
%

3 Siklus
II

0
%

30
%

50
%

20
%

70
%

30
%

4 Siklus
III

0
%

10
%

40
%

50
%

90
%

10
%

Dari data di atas juga menunjukkan

prosentase ketuntasan anak dalam setiap

siklus yaitu pada pra siklus anak yang

tuntas mengebal lambang bilangan

mencapai 30% dan anak yang belum tuntas

70%. Pada siklus I anak yang tuntas

mengenal lambang bilangan mencapai

50% dan yang belum tuntas 50%. Pada

siklus II anak yang tuntas mengenal

lambang bilangan mencapai 70% dan yang

belum tuntas 30%. Dan pada siklus III

anak yang tuntas mengenal lambang

bilangan mencapai 90% dan yang belum

tuntas 10%. Dengan demikian dalam

proses mengajar, khususnya dalam
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mengembangkan kemampuan kognitif

dalam mengenal konsep lambang bilangan

melalui metode bermain papan raba pada

anak kelompok A TKIT AL-AMIN

KENEP Kecamatan Loceret Kabupaten

Nganjuk telah meningkat. Dan penelitian

ini dapat dikatakan berhasil atau mencapai

ketuntasan, serta hipotesis tindakan

diterima.

B.     Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan hasil

pembahasan yang dilakukan, dapat

disimpulkan bahwa permainan papan raba

dapat meningkatkan kemampuan mengenal

lambang bilangan pada anak kelompok A

TKIT AL-AMIN KENEP Kecamatan

Loceret Kabupaten Nganjuk Tahun

Pelajaran 2016/2017.
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