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ABSTRAK 
 

Penelitian ini dilatarbelakangi hasil pengamatan dan pengalaman penulis bahwa rendahnya 
kemampuan mengurutkan angka di RA Nurul Huda Desa Sumberejo Wetan pada kelompok A 
Tahun Pelajaran 2017/2018 disebabkan oleh: (1) proses pembelajaran masih menekankan 
pengajaran yang berpusat pada guru, (2) metode yang digunakan oleh guru masih menggunakan 
praktik-praktik paper- pencil test. Permasalahan yang akan dipecahkan dalam penelitian ini adalah 
“Apakah melalui penggunaan media bentuk serangga dari biji salak mampu mengembangkan 
kemampuan mengurutkan angka 1-10 pada anak didik kelompok A RA Nurul Huda Desa Sumberejo 
Wetan Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung Tahun Pelajaran 2017/2018?” Penelitian ini 
menggunakan pendekatan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan subjek penelitian anak 
kelompok A RA Nurul Huda Desa Sumberejo Wetan Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung 
Tahun Pelajaran 2017/2018 yang berjumlah 23 anak yang terdiri dari 13 anak laki-laki dan 10 anak 
perempuan. Penelitian dilaksanakan dalam tiga siklus, menggunakan instrumen berupa Rencana 
Program Pembelajaran Mingguan (RPPM), Rencana Program Pembelajaran Harian (RPPH), 
Lembar Penilaian Anak dan Lembar Observasi Kegiatan Guru. Dari hasil penelitian ini dapat 
disimpulkan bahwa pembelajaran menggunakan media bentuk serangga dari biji salak terbukti dapat 
meningkatkan kemampuan mengurutkan angka 1-10 pada anak kelompok A RA Nurul Huda Desa 
Sumberejo Wetan Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung Tahun Pelajaran 2017/2018.  Hal 
ini dapat dilihat dari persentase ketuntasan belajar pada pra tindakan sebesar  17,4%, mengalami 
peningkatan menjadi 30,4% pada siklus I, lalu meningkat menjadi 43,5% pada siklus II. Selanjutnya 
meningkat lagi sebesar 78,3% pada siklus III. 
 
 
kata kunci  : Mengurutkan Angka 1-10, Media Bentuk Serangga dari Biji Salak. 
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I. LATAR BELAKANG 

Anak usia dini adalah individu yang 

sedang menjalani suatu proses 

perkembangan dengan pesat dan 

fundamental bagi kehidupan selanjutnya. 

Anak usia dini berada pada rentang 0-6 

tahun. Anak usia dini adalah kelompok 

yang berada dalam proses pertumbuhan dan 

perkembangan yang sangat unik, dalam arti 

memiliki pertumbuhan dan perkembangan 

(koordinasi motorik halus dan kasar), 

intelijensi, daya pikir, daya cipta, sosial-

emosional, bahasa, komunikasi yang 

khusus sesuai perkembangan anak (UU No. 

20 tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional). Oleh karena itu, dalam proses 

pembelajaran pada anak usia dini 

hendaknya dilakukan dengan tujuan 

memberikan konsep-konsep dasar yang 

memiliki kebermaknaan bagi anak melalui 

pengalaman nyata yang memungkinkan 

anak untuk menunjukkan aktivitas dan rasa 

ingin tahu secara optimal (Hasan, 2010: 15). 

Menurut Mansur (1998: 72), apa 

yang terjadi pada anak tergantung pada 

pertumbuhan secara wajar dan lingkungan 

perawatan pertumbuhan yakni dengan 

bermain dan kesiapan proses kematangan. 

Isi dan proses belajar haruslah dirancang 

dengan menyenangkan dan tidak 

membahayakan dalam wadah kegiatan 

bermain. Menurut Berk (dalam Sujiono, 

2009: 6), pada masa ini proses pertumbuhan 

dan perkembangan dalam berbagai aspek 

seperti fisik, bahasa, sosial-emosional, 

moral, dan kognitif sedang mengalami 

masa yang tercepat dalam rentang 

perkembangan hidup manusia. Pada usia 

empat tahun pertama, separuh kapasitas 

kecerdasan manusia sudah terbentuk. 

 Perkembangan kognitif  pada anak 

usia dini tidak bisa dilepaskan dari tokoh 

terkemuka yang telah mencurahkan tenaga 

dan pikirannya guna mengkaji hal ini. 

Tokoh terkemuka tersebut tidak lain adalah 

Jean Piaget  (1996: 103). Salah satu teori 

Piaget menyatakan bahwa pengetahuan 

dibangun melalui kegiatan atau aktivitas 

pembelajaran. Khusus pada anak usia dini. 

Piaget menyatakan bahwa pengetahuan 

dapat diperoleh melalui eksplorasi, 

manipulasi, dan konstruksi secara 

elaboratif. Piaget juga menjelaskan bahwa 

karakterisasi aktivitas anak-anak juga 

berdasarkan pada tendensi-tendensi 

biologis yang terdapat pada semua 

organisme. Tendensi tersebut mencangkup 

3 hal, yaitu asimilasi, akomodasi, dan 

organisasi. Pertama, asimilasi berarti 

memasukkan atau menerima dalam lingkup 

pengetahuan manusia selalu 

mengasimilasikan objek atau informasi ke 

dalam struktur kognitifnya. Kedua, 

akomodasi adalah mengubah struktur diri. 

Dalam melihat beberapa objek, belum tentu 

anak mempunyai struktur penglihatan diri 
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yang memadai sehingga anak tersebut harus 

melakukan akomodasi. Ketiga organisasi, 

yang dimaksud organisasi disini adalah 

menggabungkan ide-ide tentang sesuatu ke 

dalam sistem berpikir yang koheren (masuk 

akal) (Suyadi, 2010: 79). 

Masih mengutip Piaget (dalam 

Sujiono, 2009: 15), menurutnya 

perkembangan kognitif pada anak-anak 

bermula dari perhatian mereka terhadap 

lingkungan sekitarnya, pada usia antara 3 

sampai dengan 4 tahun anak-anak sudah 

mulai mampu melakukan manipulasi 

lingkungan dan senang mencoba hal-hal 

baru. Bahkan mereka telah mampu 

menggeneralisasikan satu situasi ke situasi 

yang lain, dengan teknik tertentu, anak-

anak membawakan dirinya untuk 

menguasai berbagai rintangan di 

lingkungan yang baru saja mereka temukan 

tersebut. 

  Pada tahap perkembangan kognitif 

yang lebih tinggi, anak-anak mulai menaruh 

perhatian pada simbol-simbol di sekitarnya. 

Dalam waktu yang tidak lama, mereka 

segera mengetahui bahwa berbagai simbol 

tersebut mempunyai arti dari makna 

tersendiri. Pemahaman terhadap berbagai 

simbol simbol tersebut secara tidak 

langsung merangsang anak untuk menaruh 

perhatian pada kertas yang terdapat gambar 

yang menarik dan tulisan disampingnya. 

Mulai dari sini, anak-anak telah tertarik 

untuk belajar membaca, menulis, dan  

berhitung. 

Salah satu kompetensi yang harus 

dimiliki oleh peserta didik PAUD mampu 

mengikuti pendidikan selanjutnya dengan 

kesiapan yang optimal sesuai dengan 

tuntutan yang berkembang dalam 

masyarakat. Kemampuan dasar yang 

dikembangkan di PAUD meliputi 

kemampuan bahasa, fisik/motorik, seni, dan 

kemampuan kognitif. Pengembangan 

kemampuan kognitif bertujuan 

meningkatkan kemampuan berpikir anak. 

Pada kemampuan kognitif tersebut, anak 

diharapkan dapat mengenal konsep sains 

dan matematika sederhana. 

Kegiatan pembelajaran matematika 

pada anak diorganisir secara terpadu 

melalui tema-tema pembelajaran yang 

paling dekat dengan konteks kehidupan 

anak dan pengalaman-pengalaman riil. 

Guru dapat menggunakan media permainan 

dalam pembelajaran yang memungkinkan 

anak bekerja dan belajar secara individual, 

kelompok, dan juga klasikal. Penggunaan 

media pada kegiatan pembelajaran 

matematika anak usia  dini, khususnya pada 

pengenalan konsep bilangan bertujuan 

mengembangkan pemahaman anak 

terhadap bilangan dan operasi bilangan 

dengan benda-benda konkret sebagai 

pondasi yang kokoh pada anak untuk 
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mengembangkan kemampuan matematika 

pada tahap selanjutnya (Yuliani, 2014: 23). 

Berdasarkan hasil pengamatan 

penulis, ditemukan adanya permasalahan 

dalam kegiatan pengembangan di kelas 

yaitu rendahnya kemampuan mengurutkan 

angka di RA Nurul Huda Desa Sumberejo 

Wetan pada kelompok A. Hal ini 

disebabkan oleh beberapa faktor, pertama 

masih ada anak yang ditunggu orang tua di 

dalam kelas. Ketergantungan anak kepada 

orangtua membuat mereka kurang mandiri 

dan kurang berekspresi ketika menerima 

materi dari guru. Demikian juga guru 

menjadi kurang maksimal dalam 

memberikan materi karena enggan dan 

tidak leluasa. Sehingga, hal ini berdampak 

pada rendahnya kemampuan anak dalam 

mengurutkan angka. 

Faktor yang kedua yaitu pada saat 

proses pembelajaran peran guru masih 

menekankan pengajaran yang berpusat 

pada guru. Hal ini dapat dibuktikan dengan 

adanya peran guru yang terlalu menguasai 

kelas. Guru dengan spontan memberikan 

tugas kepada anak tanpa memberikan 

pilihan kegiatan pada anak. Kondisi ini 

ditengarai penyebabnya adalah dalam 

proses pembelajaran guru kurang 

memanfaatkan media pembelajaran dan 

permainan yang tepat yang dapat 

menambahkan motivasi belajar anak. Selain 

kurangnya media pembelajaran dan 

bermain yang tepat, hal ini lebih disebabkan 

oleh minimnya ruangan kelas yang dimiliki 

oleh RA Nurul Huda Desa Sumberejo 

Wetan sehingga guru merasa kesulitan 

mencari tempat jika menambahkan media 

dan sumber belajar terlalu banyak.  

Permasalahan lain yang terjadi di 

RA Nurul Huda Desa Sumberejo Wetan 

adalah metode yang digunakan oleh guru 

masih menggunakan praktik-praktik paper 

pencil test. Pada pengembangan kognitif 

khususnya pada pengenalan konsep 

bilangan yaitu mengurutkan angka, guru 

memberikan perintah kepada anak agar 

mengambil majalah dan pensil masing-

masing. Selanjutnya guru memberikan 

contoh kepada anak untuk menghitung 

jumlah benda yang terdapat pada majalah 

dan mengisinya dengan angka yang sesuai 

dengan jumlah benda tersebut. Setelah anak 

mengerti, guru meminta anak untuk 

mengerjakan sendiri. Hal ini merupakan 

salah satu penyebab rendahnya kemampuan 

anak dalam mengurutkan angka. Sebagai 

indikator rendahnya kemampuan anak di 

RA tersebut, dapat dilihat bahwa dari 23 

anak  kelompok A yang sudah mengenal 

bilangan hanya 5 anak (21,7%) dan sisanya 

sebanyak 18 anak (78,3%) belum mengenal 

angka. 

Berdasarkan permasalahan yang 

terjadi di RA Nurul Huda Desa Sumberejo 

Wetan, penulis tertarik untuk meneliti 
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secara langsung pemanfaatan media salak 

yang dibentuk menyerupai bentuk serangga 

sebagai salah satu cara mengembangkan 

kemampuan mengurutkan angka anak dan 

dapat memperbaiki kondisi pembelajaran 

yang terjadi di RA Nurul Huda Desa 

Sumberejo Wetan. Media ini dianggap 

mampu memecahkan masalah diatas karena 

dalam proses pembelajaran, alat bantu atau 

media tidak hanya memperlancar proses 

komunikasi akan tetapi dapat merangsang 

anak untuk merespon dengan baik segala 

pesan yang disampaikan. Penggunaan 

media pembelajaran selain dapat memberi 

rangsangan bagi anak untuk terjadinya 

proses belajar, media pembelajaran juga 

memiliki peranan penting dalam 

menunjang kualitas proses belajar-

mengajar. Media pembelajaran merupakan 

segala sesuatu yang digunakan untuk 

menyalurkan pesan serta dapat merangsang 

pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan 

anak sehingga dapat mendorong terjadinya 

proses belajar yang disengaja dan 

bertujuan. 

Berdasarkan uraian di atas maka 

penulis mengadakan penelitian dengan 

judul “Mengembangkan Kemampuan 

Mengurutkan Angka 1-10 Menggunakan 

Media Bentuk Serangga dari Biji Salak 

pada Anak Didik Kelompok A RA Nurul 

Huda Desa Sumberejo Wetan 

Kecamatan Ngunut Kabupaten 

Tulungagung Tahun Pelajaran 

2017/2018’’. 

 

II. METODE 

Penelitian ini merupakan Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK), dimana penelitian 

ini didasarkan pada permasalahan yang 

muncul dalam kegiatan pembelajaran pada 

anak kelompok A RA Nurul Huda Desa 

Sumberejo Wetan Tahun Ajaran 

2017/2018. Model penelitian yang 

digunakan pada Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK) yaitu model Kemmis dan 

Mc.Taggart (dalam Arikunto, 2010). 

Dimana konsep penelitian tindakannya 

berupa perangkat-perangkat yang terdiri 

dari empat komponen, yaitu: perencanaan, 

tindakan, pengamatan (observasi) dan 

refleksi. Keempat komponen tersebut 

dipandang sebagai satu siklus. 

Subjek dan setting penelitian ini 

dilaksanakan pada RA Nurul Huda Desa 

Sumberejo Wetan Tahun Ajaran 

2017/2018, yang dipusatkan pada anak 

kelompok A yang berjumlah 23 anak terdiri 

dari 13 anak laki-laki dan 10 anak 

perempuan.  

Teknik analisis data untuk menguji 

hipotesis tindakan adalah teknik deskriptif 

dengan membangdingkan ketuntasan 

belajar (prosentase yang memperoleh 

bintang 3 dan bintang 4) antara waktu 

sebelum dilakukan tindakan: tindakan 
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N 

siklus I, tindakan siklus II dan tindakan 

siklus III.  

Langkah-langkah analisis data 

sebagai berikut: 

1. Menghitung prosentase anak yang 

mendapatkan bintang I, bintang 2, 

bintang 3 dan bintang 4, dengan rumus: 

   100% 

P = Prosentase anak yang mendapatkan 

bintang tertentu 

 = Jumlah anak yang mendapatkan 

bintang tertentu 

N = Jumlah anak keseluruhan 

2. Membandingkan ketuntasan belajar 

(jumlah prosentase anak yang 

mendapatkan bintang 3 dan bintang 4) 

antara waktu sebelum tindakan 

dilakukan dengan setelah dilakukan 

tindakan siklus I, siklus II, dan siklus 

III. Kriteria keberhasilan tindakan 

adalah terjadinya kenaikan ketuntasan 

belajar setelah tindakan siklus III 

ketuntasan belajar mencapai sekurang-

kurangnya 75%.  

Tabel 2.1 
Kenaikan Kemampuan Mengurutkan 

Angka 1-10 Menggunakan Media Bentuk 
Serangga dari Biji Salak 

 

Rentang nilai Kategori Bobot 

90 % - 100 % Sangat meningkat 4 

70% - 89% Meningkat 3 

60% - 69% Kurang meningkat 2 

0% - 59% Tidak meningkat 1 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kemampuan mengurutkan angka 1-

10 pada anak kelompok A RA Nurul Huda 

Kecamatan Ngunut Kabupaten 

Tulungagung Tahun Pelajaran 2017-2018 

masih tergolong rendah, sehingga 

diperlukan suatu tindakan untuk 

mengembangkannya. Pada saat pra 

tindakan diketahui bahwa ketuntasan 

belajar anak hanya sebesar 17,4%. Hal ini 

berarti kemampuan mengurutkan angka 1-

10 pada anak masih kurang dari standar 

ketuntasan belajar minimal yang ditetapkan 

yaitu 75% sehingga perlu dilakukan 

tindakan penulisan kelas melalui 

penggunaan media bentuk serangga dari biji 

salak. 

Pada pelaksanaan siklus I, 

didapatkan hasil yang menunjukkan 

peningkatan kemampuan mengurutkan 

angka 1-10 pada anak. Anak lebih antusias 

atau tertarik dalam mengikuti proses 

belajar. Anak juga cukup aktif dalam 

mengikuti pembelajaran dengan kegiatan 

pembelajaran menggunakan media bentuk 

serangga dari biji salak meskipun masih 

terdapat sebagian anak yang membutuhkan 

bimbingan guru. Selain itu, guru juga masih 

cukup sulit dalam memusatkan perhatian 

anak dalam menggunakan media bentuk 

serangga dari biji salak dikarenakan guru 

masih melakukan penyesuaian terhadap 

anak dalam menerapkannya, begitupun 
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sebaliknya. Hasil penilaian ketuntasan 

belajar kemampuan mengurutkan angka 1-

10 mencapai persentase 17,4%. Hal ini 

berarti kriteria ketuntasan belajar yang 

diharapkan belum tercapai sehingga perlu 

diadakan perbaikan pembelajaran di siklus 

II dengan mengacu pada refleksi pada sikus 

I. 

Kemampuan dalam mengurutkan 

angka 1-10 sebelum menggunakan media 

bentuk serangga dari biji salak dilakukan 

dengan menggambar bentuk-bentuk angka 

di papan tulis ataupun mengerjakan lembar 

kerja yang ada di buku cetak tanpa 

menggunakan objek atau media langsung, 

sehingga anak masih kesulitan saat 

mengurutkan angka 1-10.  

Pada siklus II, anak sudah 

menunjukkan peningkatan baik dari segi 

hasil maupun prosesnya. Antusiasme dan 

ketertarikan anak terhadap kegiatan 

pembelajaran menggunakan media bentuk 

serangga dari biji salak semakin besar dan 

keaktifan anak juga semakin tinggi. Namun 

beberapa anak terlihat cukup bosan dengan 

kegiatan yang dilakukan. Persentase 

ketuntasan belajar anak pada siklus II ini 

mencapai 30,4%. Meskipun mengalami 

peningkatan namun hasil ini masih belum 

mencapai kriteria ketuntasan minimal yang 

ditetapkan sehingga perlu diadakan 

perbaikan pada siklus III. 

Pencapaian kategori yang belum 

optimal, membuat penulis melanjutkan 

tindakan pada siklus III. Pada siklus III ini, 

guru mencoba inovasi permainan dalam 

bentuk pemberian reward bagi anak yang 

mampu mengurutkan angka 1-10 dengan 

benar tanpa bantuan guru. Hal ini membuat 

anak lebih bersemangat dan berlomba 

dalam melakukan permainan ini. Inovasi 

yang dilakukan guru ini berdampak positif 

terhadap kemajuan kemampuan 

mengurutkan angka 1-10 anak karena selain 

membuat anak semakin tertarik pada 

permainan, kompetisi antar anak juga 

membuat anak berlomba-lomba untuk 

melakukan yang terbaik. Hasil penilaian 

unjuk kerja pada siklus III ini mengalami 

peningkatan yang cukup signifikan yaitu 

dengan persentase ketuntasan belajar 

sebesar 78,3%.  Dengan demikian kriteria 

ketuntasan pada siklus 3 ini telah tercapai 

sehingga tidak diperlukan lagi perbaikan 

dalam pembelajaran selanjutnya. 

Berdasarkan hasil observasi dapat 

dievaluasi bahwa langkah-langkah yang 

telah dilaksanakan mampu mencapai tujuan 

yang diharapkan. Dengan demikian 

penggunaan media bentuk serangga dari biji 

salak dapat mengembangkan kemampuan 

mengurutkan angka 1-10 pada anak 

kelompok A RA Nurul Huda Kecamatan 

Ngunut Kabupaten Tulungagung Tahun 

Pelajaran 2017-2018.  
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Berikut ini hasil penilaian 

kemampuan anak dalam mengurutkan 

angka 1-10 dengan menggunakan media 

bentuk serangga dari biji salak disajikan 

dalam bentuk tabel dan diagram. 

 
Tabel 3.1 

Hasil Penilaian Kemampuan Anak dalam 
Mengurutkan Angka 1-10 Menggunakan 
Media Bentuk Serangga dari Biji Salak  
Mulai dari Pra Siklus Sampai Siklus III 

 
Hasil 

Penilaian 
Pra 

Siklus 
Siklus 

I 
Siklus 

II 
Siklus 

III 
 43,5% 39,2% 21,7% 4,3% 
 39,1% 30,4% 34,8% 17,4% 
 8,7% 17,4% 17,4% 34,8% 
 8,7% 13% 26,1% 43,5% 

Persentase 
Ketuntasan 

Belajar 
17,4% 30,4% 43,5% 78,3% 

 
 

Gambar 3.1 
Perbandingan Persentase Peningkatan 

Kemampuan Anak dalam Mengurutkan 
angka 1-10 Menggunakan Media Bentuk  
Serangga dari Biji Salak Mulai dari Pra 

Siklus Sampai Siklus III 
 

 

Seperti di samping bahwa 

persentase ketuntasan belajar kemampuan 

anak dalam mengurutkan angka 1-10 

melalui menggunakan media bentuk 

serangga dari biji salak mengalami 

peningkatan dari pra tindakan sampai pada 

siklus III. Pada pra tindakan penilaian 

mencapai 17,4%, kemudian dilakukan 

tindakan siklus I mengalami peningkatan 

sebesar 13% sehingga menjadi 30,4%. Pada 

siklus I menuju siklus II mengalami 

peningkatan sebesar 13,1% sehingga 

menjadi 30,4%. Selanjutnya peningkatan 

siklus II ke siklus III mencapai 34,8%, 

dengan persentase ketuntasan belajar 

sebesar 78,3%.  

Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa penggunaan media 

bentuk serangga dari biji salak dalam 

pembelajaran dapat mengembangkan 

kemampuan mengurutkan angka 1-10 pada 

anak kelompok A RA Nurul Huda 

Kecamatan Ngunut Kabupaten 

Tulungagung Tahun Pelajaran 2017-2018, 

sehingga hipotesis tindakan dalam 

penelitian ini dapat diterima. 

Dari hasil pengamatan yang telah 

dilakukan pada Pra tindakan, maka penulis 

bersama guru kelas melakukan tindakan 

untuk mengatasi permasalahan di atas 

dengan menggunakan media bentuk 

serangga dari biji salak. Sebelum kegiatan 

dimulai, terlebih dahulu guru 
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memperkenalkan alat dan bahan untuk 

membuat media bentuk serangga dari biji 

salak. Hal tersebut diperkuat oleh Santrock 

(2002: 220) yang menyatakan bahwa anak-

anak mengembangkan konsep yang salah 

satunya adalah konsep Scaffolding. 

Scaffolding adalah istilah terkait 

perkembangan kognitif yang digunakan 

Santrock untuk mendeskripsikan perubahan 

dukungan selama sesi pembelajaran, 

dimana orang yang lebih terampil 

mengubah bimbingan sesuai tingkat 

kemampuan anak. 

Peningkatan perkembangan 

kemampuan mengurutkan angka 1-10 pada 

anak dapat dilihat dengan meningkatnya 

kemampuan anak saat mengetahui urutan 

yang benar dari angka 1-10. Perkembangan 

kemampuan anak dalam mengurutkan 

angka 1-10 pada anak berlangsung secara 

bertahap, yaitu mengetahui bentuk-bentuk 

angka yang meliputi menyebutkan bentuk 

serta memberi nama angka. Santrock 

(2002:124) menjelaskan bahwa anak usia 

TK berada pada fase pra operasional, salah 

satu aspek perkembangan berpikirnya 

adalah berpikir intuitif. Berpikir intuitif 

merupakan fase berpikir dalam kemampuan 

untuk menciptakan sesuatu, berpikir secara 

kreatif seperti menggambar, menyusun 

balok, membentuk sesuatu benda yang 

menarik melalui benda-benda yang ada di 

sekitarnya.  

Turmuzi (2013: 178) menyatakan 

bahwa ada beberapa aspek yang berkaitan 

dengan perilaku anak dalam kehidupan 

sosialnya, salah satunya adalah aspek 

kognitif. Turmuzi juga mengungkapkan 

bahwa perilaku anak yang mempengaruhi 

perkembangan kognitif dapat dikaitkan 

dengan pembelajaran mengurutkan angka 

1-10 pada anak usia dini. Penulisan dalam 

meningkatkan kemampuan mengurutkan 

angka 1-10 pada anak menggunakan media 

bentuk serangga dari biji salak dipilih 

berdasarkan prinsip-prinsip bermain sambil 

belajar. Kemampuan dalam mengurutkan 

angka 1-10 sebelum dengan menggunakan 

media bentuk serangga dari biji salak 

dilakukan dengan menggambar dan 

menulis angka 1-10 di papan tulis tanpa 

menggunakan objek atau media langsung, 

sehingga anak masih kesulitan saat 

mengurutkan angka 1-10. 
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