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    Artikel skripsi                                                               Universitas nusantara PGRI Kediri   SITI MASFUFAH | 12.1.01.11.0432   simki.unpkediri.ac.id FKIP-PGPAUD   1     MENGEMBANGKAN KEMAMPUAN MEMBILANG MELALUI KEGIATAN MENGENALKAN BILANGAN POHON HITUNG PADA ANAK KELOMPOK B SPS SABIILUSSALAAMAH KECAMATAN PACE KABUPATEN NGANJUK TAHUN AJARAN 2017/2018  SITI MASFUFAH NPM: 12.1.01.11.0432 FKIP-Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Dema Yulianto M.P.si1 dan Widi WulansariM.pd2 UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI Abstrak Penelitian ini dilatarbelakangi hasil pengamatan guru bahwa proses belajar  membilang anak di SPS Sabiilus Salaamah  masih rendah, hal ini dikarenakan media yang digunakan kurang menarik . Akibatnya suasana kelas monoton, pasif dan peserta didik kurang aktif dalam pembelajaran. Hal tersebut  terlihat  dari motivasi belajar anak didik yang rendah, yang pada akhirnya hasil belajarnya pun juga rendah.Permasalahan penelitian ini adalah  Apakah melalui kegiatan mengenalkan angka memakai pohon hitung dapat mengembangkan kemampuan menyebut urutan bilangan pada anak kelompok B SPS Sabiilus Salaamah kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk. Penelitian ini menggunakan pendekatan Penelitian Tindakan Kelas ( PTK ) dengan subyek penelitian kelompok B SPS Sabiilus Salaamah Mlandangan  Kecamatan Pace. Penelitian dilaksanakan dalam tiga siklus, menggunakan instrument pengumpulan data berupa Lembar Penilaian anak, Lembar Observasi guru, RPPH dan  RPPM.Kesimpulan hasil penelitian ini adalah (1)Kemampuan anak dalam membilang sebelum diadakan penelitian masih sangat kurang, hal ini terlihat pada prosentase ketuntasan anak sebelum dilakukan penelitian yaitu 10 anak belum tuntas menyelesaikan tugas membilang angka dengan hasil pada pra tindakan nilai prosentasi ketuntasan sebesar 28,6%.  (2)Kemampuan anak membilang sesudah diadakan penelitian mengalami perkembangan melalui beberapa siklus yaitu pada siklus pertama perkembangan anak-anak dalam membilang masih sama seperti sebelumnya dengan jumlah 10 anak belum tuntas dan 4 anak tuntas. Pada siklus kedua anak-anak mengalami perkembangan yaitu dengan hasil 8 anak tuntas dan 6 anak belum tuntas Pada siklus yang ketiga perkembangan membilang anak-anak sangat baik dengan perolehan jumlah 12 anak tuntas menyelesaikan tugas membilang dan 2 anak belum tuntas. (3)Kemampuan anak membilang  sebelum diadakan penelitian dengan nilai presentase 71,4% anak belum tuntas dan 28,6% anak tuntas dibandingkan dengan setelah diadakan penelitian maka hasil perolehan jumlah prosentase perkembangan anak dalam membilang adalah 14,3% belum tuntas dan 85,7 % tuntas. Sehingga dapat dilihat adanya kenaikan ketuntasan sebesar 57,1%. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa melalui kegiatan mengenalkan bilangan memakai pohon hitung dapat mengembangkan  kemampuan membilang anak di SPS Sabiilus Salaamah.  Kata kunci: Kemampuan membilang, pohon hitung,kelompok B    



    Artikel skripsi                                                               Universitas nusantara PGRI Kediri   SITI MASFUFAH | 12.1.01.11.0432   simki.unpkediri.ac.id FKIP-PGPAUD   2   A. PENDAHULUAN Satuan Pendidikan Sejenis (SPS) adalah salah satu bentuk dari pendidikan pra sekolah yang menyediakan program pendidikan dini bagi anak usia 3-4 Tahun sampai memasuki pendidikam TK.  Pendidikan pra sekolah bukan merupakan persyaratan untuk memasuki TK. Hal ini sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Pendidikan Republik Indonesia Nomor 20/Tahun 2003 bahwa pendididikan anak usia diselenggarakan bagi anak yang sejak lahir sampai dengan enam tahun dan bukan merupakan persyaratan untuk mengikuti pendidikan dasar (Depdiknas, 2003).Menurut Montessori (Yuliani dkk, 2004: 54) Anak pra-sekolah adalah masa usia 3-5 tahun (belum waktunya sekolah tetapi dalam masa peka untuk belajar). Kegiatan pembelajaran SPS diarahkan untuk memperdayakan semua aspek perkembangan anak untuk menguasi kompetensi yang diharapkan dengan menggunakan pendekatan belajar sambil bermain atau bermain seraya belajar yang kegiatan pembelajarannya dirancang untuk meningkatkan perkembangan anak secara maksimal khususnya dalam lingkungan perkembangan kognitif salah satunya adalah membilang. Membilang adalah kemampuan untuk menunjukan pengetahuan tentang nama angka. Menurut Flavell( Hildayani 2004:43) mengartikan bahwa                    kemampuan numerik banyak menjadi perhatian pendidik, orang tua, dan para pemerhati perkembangan anak. Berdasarkan pengamatan pendahuluan di lapangan terutama pada kelompok B di SPS Sabiilussalaamah  masih banyak anak didik yang belum berkembang kemampuan membilang. Hal ini dapat bahwa dari 10 anak hanya 3 anak yang dapat membilang dengan cukup baik dan yang lima  mendapat bintang 2 ( **), sedangkan  2 anak mendapat 1 (*). Hal ini dikarenakan anak belum mampu membilang dengan benar, kurang tertariknya anak dalam kegiatan belajar membilang, alat dan media yang digunakan guru belum dapat membantu anak dalam menyebutkan urutan bilangan. Dalam pembelajaran di SPS Sabiilussalaamah pendidik sebaiknya mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan karakteristik anak usia paud. Dalam hal ini pendidikan anak usia paud lebih mengutamakan pada 



    Artikel skripsi                                                               Universitas nusantara PGRI Kediri   SITI MASFUFAH | 12.1.01.11.0432   simki.unpkediri.ac.id FKIP-PGPAUD   3  proses belajar sambil bermain. Pendidik harus bisa memanfaatkan hal ini untuk mengajari anak didik dengan bermain sambil belajar, karena hal ini akan meningkatkan ingatan mereka tentng apa yang diajarkan oleh pendidik. Adapun salah satu kegiatan yang dapat dilakukan untuk mengembangkan kemampuan anak tersebut dengan kegiatan membilang melalui pohon hitung. Pohon hitung adalah alat peraga yang berbentuk seperti pohon yang terbuat dari triplek/kayu/bambu dengan kartu angka berbentuk buah buahan/bujursangkar/lingkaran. Adapun manfaat dari pohon hitung ini adalah mempermudah anak didik dalam membilang angka sehingga mudah diingat oleh anak didik. Tujuan dari pohon hitung ini untuk memudahkan anak didik dalam mengenali angka dan memudahkan mereka dalam mengingat angka, karena pohon hitung ini  dibuat seperti permainan anak anak. Hal ini sesuai dengan karakteristik anak PAUD yaitu bermain sambil belajar.   Berdasarkan pernyataan dan hasil penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul “Mengembangkan kemampuan membilang melalui kegiatan mengenalkan bilangan memakai pohon hitung pada anak kelompok B SPS Sabiilus Salaamah Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk.  B. METODE PENELITIAN Penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas ( PTK). Menurut Arikunto dkk (2010) PTK merupakan sebuah pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah tindakan yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersamaan. Adapun subyek penelitian ini adalah para siswa kelompok B SPS Sabiilussalaamah kecamatan Pace. Penelitian ini menggunakan tiga siklus, menggunakan RPPH, lembar observasi aktifitas siswa, lembar observasi aktifitas guru, dan tes hasil belajar siswa. Sedangkan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan teknik observasi dan teknik unjuk kerja. Teknik observasi adalah kegiatan pemuatan perhatian terhadap suatu obyek dengan menggunakan alat indera. Data yang diperoleh melalui teknik observasi ini meliputi kemampuan siswa dalam melaksanakan pembelajaran dan 



    Artikel skripsi                                                               Universitas nusantara PGRI Kediri   SITI MASFUFAH | 12.1.01.11.0432   simki.unpkediri.ac.id FKIP-PGPAUD   4  kinerja pendidik selama proses penelitian. Sedangkan teknik unjuk  kerja  adalah teknik penilaian yang menuntut anak untuk melakukan tugas dalam perbuatan yang dapat diamati. Dalam hal ini data yang dikumpulkan adalah data tentang kemampuan anak dalam memperagakan sesuatu. Lembar penilaian yang digunakan adalah skala capaian perkembangan anak.  Sedangkan kriteria keberhasilan dalam penelitian ini adalah terjadinya kenaikan ketuntasan belajar anak setelah tindakan siklus III dan ketuntasan belajar mencapai sekurang kurangnya 75%  C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  1. Hasil pada Siklus I  Pelaksanaan tindakan dilakukan  pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 dengan Tema Alat Komunikasi, Sub Tema Telepon genggam / handphone.  Berdasarkan tindakan yang dilakukan pada siklus I, pelaksanaan tindakan berupa kegiatan membilang dengan pohon hitung. Pada siklus I, perkembangan membilang anak masih cukup rendah karena anak masih. Hal ini dapat dilihat dari presentase perkembangan anak dimana anak yang belum bisa membilang sebanyak 28, 6%, anak yang bisa membilang 28,6%, dan anak yang bisa membilang sesuai harapan 28,6%.  Dari jumlah anak didik sebanyak 14 anak, 4 anak (28,6%) dinyatakan tuntas, dan sebanyak 10 anak (71,4%) dinyatakan belum tuntas. Dari prosentase ketuntasan ini menunjukkan bahwa kegiatan pembelajaran dan ketuntasan belajar belum tercapai. Dari presentase ketuntasan menunjukan bahwa kegiatan pembelajaran belum tercapai hal ini terjadi karena masih banyak anak didik yang belum mengerti permainan tersebut dan juga setting yang yang belum memadai. Untuk itu perlu ada perbaikan yang dilakukan pada siklus II 2. Hasil pada Siklus II Tindakan ini dilaksanakan pada  hari senin tanggal 9 April 2018 



    Artikel skripsi                                                               Universitas nusantara PGRI Kediri   SITI MASFUFAH | 12.1.01.11.0432   simki.unpkediri.ac.id FKIP-PGPAUD   5  dengan tema pembelajaran Pekerjaan dengan sub temanya Guru Pada siklus II diperoleh hasil kemampuan anak yang belum bisa membilang sebanyak 14,2%, sedangkan kemampuan anak yang sudah bisa membilang sesuai harapan 57, 2%. Dari jumlah anak didik sebanyak 14 anak, 8 anak (57,2%) dinyatakan tuntas, dan sebanyak 6 anak (42,8%) dinyatakan belum tuntas. Dari prosentase ketuntasan ini menunjukkan bahwa kegiatan pembelajaran dan ketuntasan belajar belum sepenuhnya tercapai. Tapi sudah ada peningkatan dari yang belum bisa membilang sudah menurun presentasenya.  3. Hasil pada Siklus III   Pelaksanaan tindakan pada hari Kamis tanggal 22 April 2018 dengan Tema Alat Komunikasi, Sub Tema  Handpohone. Jumlah siswa yang hadir sebanyak 14 siswa dan tidak ada yang absen. Lokasi tindakan di halaman sekolah pada pukul 08.00 WIB.  Pada siklus III ini sudah terjadi peningkatan yang signifikan dimana anak yang belum bisa membilang tinggal 14,3%, sedangkan anak yang sudah bisa membilang sesuai harapan sebanyak 85, 7% . Pada siklus III, dari jumlah anak didik sebanyak 14 anak, 12 anak (85,7%) dinyatakan tuntas, dan sebanyak 2 anak (14,3%) dinyatakan belum tuntas. Dari prosentase ketuntasan ini menunjukkan bahwa kegiatan pembelajaran dan ketuntasan belajar tercapai.  Berdasarkan hasil penelitian kemampuan membilang anak PAUD melalui kegiatan pohon hitung pada anak anak Kelompok B SPS Sabiilussalaamah kecamatan Pace dari pra tidakan, siklus I, siklus II, dan siklus III mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari hasil penilaian ketuntasan membilang anak pada table 4.10 dibawah ini         



    Artikel skripsi                                                               Universitas nusantara PGRI Kediri   SITI MASFUFAH | 12.1.01.11.0432   simki.unpkediri.ac.id FKIP-PGPAUD   6  Table I Hasil penilaian kemampuan  membilang melalui kegiatan pohon hitung mulai dari pra tindakan sampai siklus III no Hasil penilaian Pra tindakan SiklusI SiklusII Siklus III 1. Bintang 1 42,8% 42,8% 14,2% - 2. Bintang 2 28,6% 28,6% 28,6% 14,3% 3. Bintang 3 14,3% 28,6% 28,6% 28,6% 4. Bintang 4 14,3% - 28,6% 57,1% Tidak tuntas 71,4% 71,4% 42,8% 14,3% Tuntas 28,6% 28,6% 57,2% 85,7% Jumlah 100% 100% 100% 100%   Adapun grafik kenaikan presentase kemampuan membilang anak dari pra tindakan sampai siklus III dapat dilihat pada grafik dibawah ini         Gambar 1. Peningkatan    PENUTUP 1. Simpulan Berdasarkan hasil observasi dapat dievaluasi bahwa langkah-langkah yang telah diprogramkan dan telah dilaksanakan mampu mencapai tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini. Dengan demikian dalam proses mengajar, khususnya dalam hal pengembangan membilang dalam permainan pohon hitung pada anak kelompok B SPS Sabiilus Salaamah Desa Mlandangan Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk Tahun Pelajaran 2015/2016 dapat meningkat. Dengan demikian penelitian ini dapat dikatakan berhasil atau mencapai ketuntasan. Dari penelitian diambil simpulan bahwa kemampuan membilang anak didik setelah adanya media pohon hitung menjadi semakin meningkat, dan membuat anak didik lebih bersemangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran berhitung.    0.0%
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    Artikel skripsi                                                               Universitas nusantara PGRI Kediri   SITI MASFUFAH | 12.1.01.11.0432   simki.unpkediri.ac.id FKIP-PGPAUD   7  2. Saran Berdasarkan kesimpulan diatas selanjutnya disampaikan saran - saran bagi beberapa pihak sebagai berikut: 1. Untuk Guru Disarankan dapat menerapkan permainan Pohon Hitung untuk mengenalkan hitungan pada pengembangan enam aspek yaitu sosial, emosional, moral, agama, motorik, dan  bahasa anak. 2. Untuk Lembaga Diharapkan dengan telah dilaksanakannya penelitian ini lembaga SPS Sabiilus Salaamah dapat menambah lagi pengadaan media pohon hitung, sehingga pembelajaran yang dikhususkan untuk meningkatkan kemampuan membilang anak dapat lebih maksimal hasilnya. DAFTAR PUSTAKA Depdiknas, 2003.  Undang-undang pendidikan Republik Indonesia. Tersedia di : http ://www.google.com. Diunduh 16 Januari 2016. Flalel. Pengertian membilang. Tersedia di : http://pembelajaran-pendidikan.blogspot.co.id/2012/06/pengertian-membilang-dan-mengukur.html Hartati. 2005. Karakteristik Anak usia dini. Tersedia di: http://www.academia.edu/12593329/Pelayanan_Konseling_Untuk_Anak_Usia_Dini. Diunduh 16 Januari 2016. Harun. 2009.  Karakteristik Anak usia dini.Tersedia di. https://www.google.com/search?q=karakteristik+anak+usia+dini&ie=utf-8&oe=utf-8. Diunduh 20 Januari 2016. Hildayani. 2004. Psikologi Perkembangan Anak. Jakarta: Universitas terbuka. Jean Piaget. 1986. Konsep dasar Pendidikan Anak Usia Dini. Jakarta PT INDEKS 2009. Yuliani, Nurani, Sujiono. 2004.  Konsep dasar pendidikan anak. Tersedia di : http://www.belbuk.com/konsep-dasar-pendidikan-anak-usia-dini-p-4863.html. Diunduh 20 Januari 2016.  
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