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Abstrak 

 
Penelitian ini dilatar belakangi hasil penelitian dibidang kognitif khususnhya membilang 1 – 
10 pada anak kelompok A TK Islm Addahlan, yang menunjukan hasil belajar belum tercapai. 
Kemudian selanjutnya masalah tersebut akan dipecahkan dengan jalan Penelitian Tindakan 
Kelas melalui kegiatan mengelompokkan biji – bijian sehingga rumusan masalah “Apakah 
Melalui Kegiatan Mengelompokkan Biji – bijian dapat Meningkatkan Kemampuan 
Membilang  1 – 10 pada Anak kelompok A TK Islam Addahlan Desa Sanggrahan 
Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk Tahun Pelajaran 2017/2018?” dengan metode atau 
rancangan Penelitian Tindakan Kelas model kemmis dan taggart menggunakan 3 siklus 
dengan teknik unjuk kerja dan observasi. Subyek dalam penelitian ini adalah anak kelompok 
A TK Islam Addahlan Desa Sanggrahan Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk yang 
berjumlah 25 anak yang terdiri dari 11 anak laki-laki dan 14 anak perempuan. Penelitian ini 
dilaksanakan dalam tiga siklus, sedangkan masing-masing siklus terdiri dari empat tahapan 
yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Penelitian ini dikatakan berhasil jika 
ketuntasan belajar tersebut mencapai angka 75 % maka hipotesis dapat diterima. Hasil 
perolehan ketuntasan belajar siswa pada pra siklus sebesar 20 %. Kemudian pada siklus I 
sebesar  36 %. Berikutnya pada siklus II naik dari 36 % menjadi 52 %, dan terakhir pada 
siklus III dari 52 % naik menjadi 80%. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa 
kemampuan membilang 1 – 10 pada anak kelompok A TK Islam Addahlan Desa Sanggrahan 
Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk Pada Tahun Pelajaran 2017/2018 dapat 
ditingkatkan melalui kegiatan mengelompokkan biji – bijian. 
 
Kata kunci: Kemampuan Membilang 1-10,melalui Kegiatan  Mengelompokkan Biji-bijian 
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A. PENDAHULUAN 

Pendidikan anak usia dini (PAUD) 

merupakan suatu upaya pembinaan yang 

diselenggarakan sebelum jenjang 

pendidikan dasar yang ditujukan kepada  

anak sejak lahir sampai dengan usia enam 

tahun. Hal ini dilakukan sebagai 

rangsangan pendidikan untuk membantu 

pertumbuhan dan perkembangan jasmani 

dan rohani agar anak memiliki kesiapan 

dalam memasuki pendidikan tingkat lanjut. 

Pendidikan yang diberikan bagi anak usia 

dini sendiri dapat dilakukan melalui jalur 

non formal seperti Taman Kanak-Kanak 

(TK), ataupun melalui jalur non formal 

lainnya seperti Kelompok Bermain (KB), 

Taman Pendidikan Anak (TPA). 

Tidak dapat disangkal lagi bahwa salah 

satu perkembangan yang dianggap amat 

penting untuk menunjang ilmu 

pengetahuan dan teknologi pada anak 

adalah perkembangan kognitif. 

Kemampuan membilang pada anak usia 

tiga dan empat tahun, yaitu: menghitung 

jumlah potongan kertas yang diperlukan 

untuk seni, menempatkan benda-benda 

yang diperlukan di sudut, 

menyusun balok-balok yang digunakan 

untuk membangun 

struktur berbentuk balok, 

menghitung jumlah kursi atau tikar yang 

dibutuhkan untuk kelompoknya, dan 

menempatkan benda sesuai dengan 

letaknya ( Sujiono, 2009:9). 

Kemampuan membilang 1-10 memang 

perlu dilakukan karena agar anak dapat 

memiliki kemampuan kognitif  khususnya 

dalam hal mengenal konsep bilangan dan 

dapat  pula menyebutkan angka bilangan. 

Hal ini dilakukan guru karena pada 

umumnya anak-anak hanya mengetahui 

bunyi dari bilangan tersebut, anak belum 

mampu mengenal konsep angka dan juga 

belum mampu menunjukkan bilangan  

tersebut. 

Namun berdasarkan hasil penilaian 

terhadap anak kelompok A TK Islam 

Addahlan Desa Sanggrahan Kecamatan 

Prambon Kabupaten Nganjuk. 

menunjukkan bahwa kemampuan 

membilang anak relatif rendah khususnya 

dalam berhitung belum mencapai hasil 

yang maksimal. Dari 25 siswa di kelas A 

yang memperoleh bintang 4 hanya 9 anak 

(28,6%), anak yang memperoleh bintang 

3 hanya 6 anak (21,1%), anak 

memperoleh bintang 2 hanya 5 

anak(25,15%), anak yang memperoleh 

bintang 1 hanya 5 anak (25,15%) 

Kurangnya minat belajar 

anak,pembelajaran yang kurang 
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inovatif,peran orang tua dalam mengajarai 

anak membilang atau berhitung belum 

maksimal. 

Salah satu inovasi yang dapat digunakan 

guru dalam meningkatkan kemampuan 

membilang 1 – 10 adalah dengan 

menggunakan media pembelajaran berupa 

biji-bijian, karena dengan menggunakan 

media pembelajaran berupa biji-bijian 

akan dapat meningkatkan motivasi siswa 

dalam mengikuti pelajaran, selain itu anak 

dapat membilang secara nyata jumlah dari 

biji-bijiannya. 

Memiliki kemampuan membilang dengan 

biji-bijian memang sangat penting, apalagi 

anak masih di usia dini. Pengenalan 

membilang sejak dini diperlukan agar anak 

bisa mengenal konsep angka. Pengetahuan 

tentang konsep membilang lebih mudah 

dipahami melalui kegiatan bermain. 

Konsep-konsep itu merupakan dasar bagi 

pembelajaran tentang bahasa, kognitif dan 

pengetahuan alam yang lain. Sebagaimana 

diketahui anak pra sekolah mempunyai 

rentang perhatian yang terbatas atau masih 

suka bermain Pengertian Kemampuan 

Membilang  

Menurut Ali (2002:150) kemampuan 

membilang adalah kesanggupan atau 

kapasitas individu untuk menyelesaikan 

pekerjaannya dalam menyebut satu per 

satu benda untuk mengetahui berapa 

banyaknya banyaknya benda tersebusulit 

belajar. Akan berbeda bila pengenalan 

konsep-konsep tersebut dilakukan sambil 

bermain, maka anak akan senang dan 

secara otomatis, itu adalah sebuah bentuk 

pembelajaran. 

Menurut Sujiono (2008:57) fungsi utama 

pengenalan matematika,yang termasuk 

didalamnya kegiatan membilang sebagai 

berikut :Mengembangkan aspek 

perkembangan dan kecerdasan anak dengan 

menstimulasi otak untuk berpikir logis dan 

matematis, Mengetahui konsep ruang dan 

waktu serta mampu memperkirakan urutan 

sesuatu, Terlatih, menciptakan sesuatu 

secara spontan sehingga memiliki 

kreativitas dan imajinasi yang tinggi. Anak-

anak yang cerdas matemati-logika anak 

dengan memberi materi-materi konkrit 

yang dapat dijadikan bahan percobaan 

Metode, menurut Djamarah (1990: 60), 

berasal dari bahasa Yunani:" Methodos", 

yang berarti jalan atau cara. Dalam filsafat 

dan ilmu pengetahuan, metode diartikan 

sebagai cara memikirkan dan 

memeriksa sesuatu hal menurut sesuatu 

rencana tertentu, atau cara 

melakukan sesuatu. 

Komariyah, dkk (2010 : 66) 

mengemukakan bahwa media adalah
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 berbagai jenis komponen dalam 

lingkungan siswa yang dapat 

merangsangnya untuk belajar. Istilah media 

dalam bidang pembelajaran disebut juga 

media pembelajaran Menurut Sudono 

(1995:56) mengelompokkan disebut juga 

dengan klasifikasi yang artinya adalah 

mengumpulkan atau pengelompokkan yang 

sistematis pada sejumlah objek, atau benda-

benda lain ke dalam kelas atau golongan 

tertentu berdasarkan ciri-ciri yang sama. 

Dalam hal ini fungsi dari kegiatan diatas 

adalah melalui kegiatan mengelompokkan 

biji-bijian pada anak TK dapat 

mengembangkan kemampuan berhitung 

anak dalam membilang benda 1-10. 

Melalui kegiatan mengelompokan biji-

bijian anak lebih tertarik, termotivasi  dan 

senang dalam belajar membilangdan 

memberikan kesempatan anak –anak untuk 

mengeksplorasi potensi dan kecerdasan 

yang dimiliki anak. Sudono (1995:5-17) 

 

B. METODE PENELITIAN 

1. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian yang dilaksanakan 

adalah penelitian tindakan kelas (PTK) 

mengunakan desain model Kemmis dan 

Taggart dengan menggunakan 3 siklus. 

Setiap siklus penelitian tindakan terdiri dari 

4 tahap yaitu: (1) Penyusunan rencana 

tindakan (2) Pelaksanaan tindakan (3) 

Pengamatan dan (4) Refleksi. Adapun 

tahapan pelaksanaan dalam setiap siklus 

dapat digambarkan sebagai berikut : 

Bagan 2.1 siklus Kemmis dan Mc Taggart 

Siklus I, II dan III 

a. Tahap perencanaan  

Kegiatan yang di lakukan dalam tahap 

perencanaan sebagai berikut: Guru  

menyiapkan RPPM dan RPPH, 

Menyiapkan media yang digunakan untuk 

penelitian, Membuat lembar observasi 

penelitian, Persiapan sarana dan prasarana 

antara lain : Piring, Gelas aqua bekas, Biji-

bijian, Meja, Spidol. 

b. Tahap pelaksanaan  

Siklus 1 

Hari / tanggal : Senin / 22 Januari 2018 

Tema   : Pekerjaan  

Sub Tema : macam-macam pekerjaan 

Indikator  : Membilang 1 - 10 

Media  : Biji-bijian 

Siklus II 
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Hari/ tanggal : senin / 29Januari 2018 

Tema   : Pekerjaan  

Sub Tema : Alat-alat pekerjaan 

Indikator  : Membilang 1-10 

Media  : Biji-bijian 

Siklus III 

Hari / tanggal : Senin / 22 Januari 2018 

Tema   : Pekerjaan  

Sub Tema : macam-macam pekerjaan 

Indikator  : Membilang 1 - 10 

Media  : Biji-bijian 

c. Tahap Observasi  

Pada tahap ini peneliti mengamati kegiatan 

pembelajaran yang akan dilaksanakan 

sesuai dengan perencanaan peneliti. 

Khususnya mengobservasi kegiatan siswa 

ketika membilang melalui kegiatan 

mengelompokkan biji-bijian . Peneliti 

mencatat kejadian 

d. Tahap  Refleksi  

Tahap ini dilakukan dengan cara 

menganalisa hasil pekerjaan anak didik, 

hasil observasi. Dengan demikian analisa 

dilakukan terhadap proses dan hasil 

pembelajaran. Berdasarkan hasil 

kesimpualan bagian fase mana yang telah 

memenuhi target. Kualitas proses 

pembelajaran dinyatakan mengalami 

perbaikan atau peningkatan apabila 

pencapaian pada indikator keberhasilan 

yang telah ditetapkan sesauai target atau 

bahkan melebihinya 

2. Teknik dan Instrumen Pengumpulan  

Data 

a. Jenis data yang diperlukan: Data 

kemampuan membilang 1-10 pada 

kelompok A TK Islam Addahlan Desa 

Sanggrahan Kecamatan Prambon 

Kabupaten NganjukTahun Pelajaran 

2017/2018, Data tentang pelaksanan 

pembelajaran pada saat tahap tindakan dari 

PTK  dilaksanakan 

a. b.Teknik dan instrumen yang digunakan: 

Data tentang kemampuan membilang 1-10 

pada anak kelompok A TK Islam Addahlan 

Desa Sanggrahan Kecamatan Prambon 

Kabupaten Nganjuk Tahun Pelajaran 

2017/2017, Data tentang pelaksanan 

pembelajaran dikumpulkan dengan 

observasi menggunakan lembar atau 

pedoman observasi 

b.  

c. C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Pembahasan dan Pengambilan    

Dari hasil kesimpulan di atas, dapat 

diketahui terjadi peningkatan 

kemampuan membilang melalui 

kegiatan mengelompokkan biji – bijian 

pada anak kelompok A TK Islam 

Addahlan Desa Sanggrahan Kecamatan 
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Prambon Kabupaten Nganjuk dari 

siklus I sampai 

siklus III. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada tabel berikut ini: Hasil Penilaian Anak 

dalam Kemampuan Membilang 1-10 pra 

tindakan sampai dengan tindakan Siklus III 

pada anak kelompok A TK Islam Addahlan 

Desa Sanggrahan Kecamatan Prambon 

Kabupaten Nganjuk 

No 

Hasil 

Penilaia

n 

Pra 

Tindaka

n 

Tindaka

n Siklus 

I 

Tindak

an 

Siklus 

II 

Tindak

an 

Siklus 

III 

1  60% 40% 0% 0% 

2  20% 24% 48% 12% 

3  20% 36% 32% 32% 

4  0% 0% 20% 56% 

           Jumlah 100% 100% 100% 100% 

 

Ketuntasan belajar anak dalam kemampuan 

membilang 1-10 melalui kegiatan 

mengelompokkan biji – bijian dikatakan 

tuntas apabila jumlah persentase bintang 

tiga dan bintang empat sekurang-kurangnya 

75%. Jadi menurut penulis hipotesis 

tindakan akan diterima jika ada 

peningkatan belajar dari waktu pra tindakan 

sampai dengan siklus III (Ketuntasan 

sekurang-kurangnya 75%). 

 

D.PENUTUP  

1. Simpulan  

Dari bab pembahasan di atas maka penulis 

dapat mengambil kesimpulan bahwa 

penerapan kegiatan mengelompokkan biji-

bijian dapat meningkatkan kemampuan 

membilang anak dalam mengenal konsep 

bilangan pada anak kelompok A TK Islam 

Addahlan Desa Sanggrahan Kecamatan 

Prambon Kabupaten Nganjuk 

2. Saran  

Berdasarkan kesimpulan dari hasil 

penelitian, penulis dapat memberikan 

beberapa saran kepada pihak yang terkait 

sebagai berikut: Bagi guru TK kelompok A  

Guru dapat menggunakan media biji-bijian 

sebagai media alternative dan tepat untuk 

meningkatkan kemampuan membilang, 

sehingga anak tidak bosan dan dapat 

tertarik dalam mengikuti pembelajaran di 

sekolah dan pembelajaran dapat mencapai 

tujuan yang maksimal, Bagi Kepala TK  

Menyediakan sarana dan prasarana 

pembelajaran yang menarik untuk 

digunakan pendidik dalam pelaksanaan 

kegiatan pembelajaran anak, khususnya 

dalam meningkatkan kemampuan 

membilang anak. Di samping itu sekolah 

lebih giat lagi mengikut sertakan pendidik 

dalam berbagai pelatihan seminar guna 

menambah pengetahuan dan wawasannya. 
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Selain itu kreatif dalam memilih media 

yang akan di gunakan dalam pembelajaran 

bagi anak agar dapat meningkatkan semua 

aspek kecerdasan anak. 
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