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ABSTRAK 
 

SUNIAH :Meningkatkan Kemampuan Memahami Bilangan 1-10 Melalui Permainan Bowling 
Angka Sederhana pada Anak Kelompok A TK Dharma Wanita Panjer Kecamatan Plosoklaten 
Tahun Pelajaran 2017/2018. Skripsi, PG-PAUD, FKIP UNP Kediri, 2018. 

 
Penelitian ini dilatarbelakangi hasil pengamatan dan pengalaman peneliti, bahwa masih terbatas dan 
kurang bervariasinya guru dalam menggunakan metode permainan ketika kegiatan mengajar 
berlangsung. Sebagian besar kegiatan memahami bilangan masih menggunakan Lembar Kerja Anak 
(LKA), buku tulis dan papan tulis dan jarang menggunakan alat Permainan Edukatif (APE)  sehingga 
anak merasa bosan dan kurang memahami makna dari bilangan tersebut. Hal ini menyebabkan 
kemampuan memahami bilangan 1-10 pada anak kelompok A masih rendah.Permasalahan penelitian ini 
adalah Apakah melalui pemainan bowling angka sederhana dapat meningkatkan kemampuan 
memahami bilangan 1-10 pada anak kelompok A TK Dharma Wanita Panjer Kecamatan Plosoklaten 
Tahun Pelajaran 2017-2018?Penelitian ini menggunakan pendekatan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 
dengan subjek penelitian anak kelompok A TK Dharma Wanita Panjer Kecamatan Plosoklaten. 
Penelitian dilaksanakan dalam tiga siklus, menggunakan instrumen berupa RPPM, RPPH, lembar 
penilaian kemampuan memahami bilangan 1-10 dan lembar obsevasi proses belajar pembelajaran. 
Kesimpulan hasil penelitian ini adalah melalui permainan bowling angka sederhana dapat meningkatkan 
kemampuan memahami bilangan 1-10 pada anak kelompok A TK Dharma Wanita Panjer Kecamatan 
Plosoklaten tahun pelajaran 2017-2018. 

 
KATA KUNCI: bilangan, permainan bowling, anak 
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A. PENDAHULUAN 

Pengenalan bilangan sangat 

penting bagi anak sebab akan menjadi 

dasar penguasaan konsep-konsep 

matematika di jenjang pendidikan 

selanjutnya. Ketika kegiatan 

pembelajaran memahami bilangan, guru 

seringkali menggunakan buku tulis atau 

menuliskannya di papan tulis.Hal 

tersebut dapat membuat anak 

menganggap bilangan sebagai 

rangkaian kata-kata yang tidak 

bermakna dan pembelajaran memahami 

bilangan merupakan hal yang 

membosankan.Oleh karena itu guru 

harus menggunakan metode serta media 

yang menarik dan menyenangkan. 

Dalam pengenalan bilangan 

pada anak diperlukan cara dan stimulasi 

yang tepat dan menyenangkan. Salah 

satunya adalah melalui kegiatan 

bermain.Sebab, pada prinsipnya 

pembelajaran di TK tidak terlepas dari 

kegiatan bermain yang 

menyenangkan.Melalui kegiatan 

bermain diharapkan pengenalan 

bilangan pada anak tidak monoton, 

tidak hanya menggunakan model 

pembelajaran yang klasikal, serta guru 

dapat memasukkan unsur edukatif 

dalam permainan tersebut sehingga 

secara tidak sadar anak telah belajar 

berbagai hal. 

Berdasarkan hasil observasi 

awal bulan Oktober 2017 di TK 

Dharma Wanita Panjer Kecamatan 

Plosoklaten pada anak kelompok A, 

kenyataannya kemampuan anak dalam 

memahami bilangan masih rendah. 

Sebagian besar anak masih melakukan 

kesalahan dalam menyebutkan urutan 

bilangan 1-10.Ketika anak diminta oleh 

guru menyebutkan urutan bilangan 1-10 

secara bersama-sama, hampir semua 

dapat melakukannya.Tetapi saat satu 

per satu anak diminta untuk 

menyebutkannya ternyata masih banyak 

anak yang belum mampu 

menyebutkan.Pada saat guru meminta 

anak menunjuk lambang bilangan 1-10 

yang terdapat pada Lembar Kerja Anak 

(LKA) masih banyak anak yang 

melakukan kesalahan.Misalnya saat 

menyebut “lima” tetapi tangan anak 

menunjuk angka 4 atau 6. Saat 

menghubungkan lambang bilangan 

dengan benda-benda sampai 10 

terutama untuk gambar benda di atas 

lima anak masih sering melakukan 

kesalahan.  

Hal itu disebabkan masih 

terbatas dan kurang bervariasinya guru  

dalam menggunakan metode permainan 

ketika kegiatan belajar mengajar 

berlangsung. Sebagian besar kegiatan 

memahami bilangan masih 



Artikel Skripsi 
Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

Suniah| 14.1.01.11.0312 
FKIP – PG PAUD 

simki.unpkediri.ac.id 
|| 5|| 

 
 

menggunakan LKA, buku tulis, papan 

tulis dan jarang menggunakan Alat 

Permainan Edukatif (APE). Ketika 

menggunakan buku tulis anak terkadang 

merasa bosan karena kegiatannya hanya 

menuliskan bilangan/ angka yang 

samahingga memenuhi buku. Selain itu 

anak manjadi kurang memehami makna 

dari bilangan tersebut.Padahal bilangan 

merupakan simbol dari banyaknya 

benda. 

Dari masalah yang dihadapi 

pada anak Kelompok A TK Dharma 

Wanita Panjer Kecamatan Plosoklaten, 

maka peneliti mempunyai keinginan 

untuk meningkatkan kemampuan 

memahami bilangan. Peneliti akhirnya 

memilih kegiatan yang mampu untuk 

meningkatkan kemampuan memahami 

bilangan pada anak melalui kegiatan 

bermain bowling angka sederhana. 

Dengan permainan tersebut diharapkan 

dapat mempermudah siswa dalam 

memahami bilangan secara 

sederhana.Kegiatan pembelajaran 

dengan bermain bowling yang disertai 

angka atau bilangan diharapka dapat 

memberi stimulasi bagi perkembangan 

kognitif dalam hal meningkatkan 

kemampuan memahami bilangan pada 

anak. Sesuai paparan di atas maka 

penulis mengambil judul 

“Meningkatkan Kemampuan 

Memahami Bilangan 1-10 Melalui 

Permainan Bowling Angka Sederhana 

pada Anak Kelompok A TK Dharma 

Wanita Panjer Kecamatan Plosoklaten 

Tahun Pelajaran 2017-2018.” 

 

Kajian Teori 

Penulis mengambil judul ini 

karena bilangan merupakan konsep 

matematika yang  sangat penting untuk 

dikuasai oleh anak yang akan menjadi 

dasar bagi penguasaan konsep-konsep 

matematika selanjutnya di jenjang 

pendidikan (formal) berikutnya. 

Marhijanto (dalam Admin, 2016) 

mengemukakan bahwa bilangan adalah 

banyaknya benda, jumlah, satuan sistem 

matematika yang dapat diunitkan dan 

bersifat abstrak.  Sebagaimana yang 

telah dikemukakan bahwa konsep 

bilangan itu bersifat abstrak, maka 

cenderung sukar untuk dipahami untuk 

anak usia dini (AUD) karena pemikiran 

mereka bedasarkan pada pengalaman 

konkret. Untuk dapat mengembangkan 

konsep bilangan  pada  AUD tidak 

dapat dilakukan dalam jangka waktu 

pendek, namun harus dilakukan secara 

bertahap dalam jangka waktu yang 

lama, serta dibutuhkan media yang  

konkret yang membantu proses 

pembelajaran mengenal atau memahami 

bilangan.  
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 Sementara itu, Piaget (dalam 

Morrison, 2016: 235) meyakini 

permainan meningkatkan kemampuan 

kognitif dan merupakan sarana untuk 

membentuk  pengetahuan anak tentang 

dunianya. Menurutnya,anak belajar 

lewat keikutsertaan aktif. Dewey juga 

meyakini bahwa anak belajar lewat 

permainan dan bahwa anak harus 

mendapat kesempatan untuk ikut dalam 

permainan yang berhubungan dengan 

kegiatan sehari-hari. Sedangkan 

Vigostsky meyakini interaksi sosial 

yang terjadi dalam permainan penting 

bagi perkembangan anak. Ia meyakini 

bahwa anak mempelajari ketrampilan 

sosial seperti kerja sama dan kolaborasi 

yang mendukung dan meningkatkan 

perkembangan kognitif  mereka lewat 

interaksi sosial dengan orang lain. 

Jenis permaianan yang 

digunakan penulis di sini adalah 

bowling. Bowling berasal dari Bahasa 

Inggris yang bila diartikan ke dalam 

Bahasa Indonesia menjadi Boling. 

Menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, Boling adalah cabang olah 

raga yang berupa permainan dengan 

menggelindingkan bola khusus untuk 

merobohkan sejumlah gada (pin) yang 

berderat, dan kemudian dapat tertata 

kembali lagi secara otomatis. Bowling 

adalah sejenis olah raga permainan 

dengan cara melempar atau 

menggelindingkan bola berukuran bulat 

ke target-target tertentu berupa pin. 

Biasanya ada 10 pin dengan pemain 

berganti-ganti. (Archiewinata, 2015). 

Namun, bowling yang akan 

dibahas oleh peneliti di sini adalah 

permainan bowling angka sederhana.  

Dikatakan bowling angka sederhana 

karena permainan ini menggunakan 

bahan-bahan yang sederhana, mudah 

diperoleh dari lingkungan di sekitar. 

Yang paling utama, parmainan ini 

bertujuan untuk meningkatkan 

kemampuan anak dalam memahami 

bilangan atau angka sederhana (angka 

1-10). Dengan permainan ini 

diharapkan anak tertarik untuk belajar 

sehingga tujuan untuk meningkatkan 

kemampuan memahami bilangan 1-10 

dapat tercapai. 

 

B. METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian 

Peneliti menerapkan  metode 

penelitian tindakan kelas (PTK) model 

Kemmis &  Mc Taggart. Model yang 

dikemukakan oleh Kemmis & Mc 
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Taggart (dalam Kusumah, 2012: 21) 

pada hakekatnya merupakan 

pengembangan dari model PTK Kurt 

Lewin. Sebagaiman Lewin, Kemmis& 

Taggart menyatakan bahwa setiap 

siklus terdiri dari empat komponen, 

yaitu : perencanaan, tindakan, 

pengamatan dan refleksi. Keempat 

komponen yang berupa untaian tersebut 

dipandang sebagai satu siklus.Oleh 

karena itu, pengertian siklus pada 

kesempatan kali ini adalah putaran 

kegiatan yang terdiri dari perencanaan, 

tindakan, pengamatan dan refleksi. 

 

Waktu, tempat dan subjek penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada 

anak kelompok A TK Dharma Wanita 

Panjer Kecamatan Plosoklaten dengan 

jumlah 15 anak didik yang terdiri dari 8 

anak laki-laki dan 7 anak perempuan, 

yang dilaksanakan pada semester II 

tepatnya pada tanggal 26 April 2018, 2 

Mei 2018 dan 9 Mei 2018. 

 

Instrumen Pengumpulan Data 

Data tentang kemampuan 

kognitif anak kelompok A TK Dharma 

Wanita Panjer Kecamatan Plosoklaten 

Kabupaten Kediri khususnya dalam 

memahami bilangan 1-10 dikumpulkan 

dengan teknik pemberian tugas. 

Menurut Sujiono (2014:7.7) teknik atau 

metode pemberian tugas adalah metode 

yang memberikan kesempatan kepada 

anak melaksanakan tugas berdasarkan 

petunjuk langsung dari guru, berupa apa 

yang harus dikerjakan, sehingga anak 

dapat memahami tugasnya secara nyata 

agar dapat dilaksanakan secara tuntas. 

Teknik ini digunakan karena dapat 

memberikan pengalaman yang nyata 

kepada anak baik secara individu 

maupun kelompok. 

Sedangkan kriteria penilaiannya sebagai 

berikut:  

1. Anak mendapat bintang 4 jika 

mampu menyebutkan 8-10 lambang 

bilangan yang tertulis pada pin yang 

terjatuh. 

2. Anak mendapat bintang 3 jika 

mampu  menyebutkan 5-7 lambang 

bilangan yang tertulis pada pin yang 

terjatuh. 

3. Anak mendapat bintang 2 jika  

mampu menyebutkan 1-4 lambang 

bilangan yang tertulis pada pin yang 

terjatuh. 

4. Anak mendapat bintang 1 jika belum 

mampu menyebutkan lambang 

bilangan yang tertulis pada pin yang 

terjatuh. 

 

Teknik Analisis Data 

Metode/teknik untuk menguji 

hipotesis tindakan adalah teknik 
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deskriptif kuantitatif dengan melihat 

ketuntasan belajar (persentase yang 

memperoleh dan ) antara 

waktu sebelum dilakukan tindakan, 

tindakan siklus I, tindakan siklus II, dan 

tindakan siklus III. Jika hasil dari 

tindakan siklus I belum menunjukkan 

peningkatan sesuai yang diharapkan 

maka perlu dilakukan tindakan II dan 

seterusnya. 

Langkah-langkah analisis data sebagai 

berikut: 

1. Untuk menganalisis data proses 

pembelajaran menggunakan analisa 

statistik deskriptif analisis potret 

data. Potret Data menurut Anggoro 

(2010: 6.12) adalah penghitungan 

frekuensi suatu nilai dalam dua 

variabel. Nilai dapat disajikan 

sebagai jumlah absolut atau 

persentase dari keseluruhan. Rumus 

Persentase sebagai berikut: 

  

 

          f 

  P = --- × 100% 

         N 

 

Keterangan:  

P: Persentase anak yang 

mendapatkan bintang tertentu 

F: Jumlah anak yang 

mendapatkan bintang tertentu 

N : Jumlah anak keseluruhan 

 

2. Membandingkan ketuntasan belajar 

antara waktu sebelum tindakan 

dilakukan dengan setelah dilakukan 

tindakan siklus I, tindakan siklus II, 

dan siklus III. 

 

Indikator Keberhasilan 

Kriteria keberhasilan tindakan 

adalah terjadinya kenaikan ketuntasan 

belajar (setelah tindakan silus III 

ketuntasan belajar mencapai sekurang- 

kurangnya 75%) 

 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil penelitian 

yang telah dilaksanakan, kemampuan 

memahami bilangan 1-10 melalui 

permainan bowling angka sederhana 

dari siklus I, siklus II dan siklus III 

dapat diuraikan sebagai berikut: 

 

1. Siklus I 

 
Tabel  1 

Lembar Hasil Persentase Ketuntasan BelajarAnak 
(Siklus I) 

N
o 

Ketepatan Anak 
dalam 

Menyebutkan 
Bilangan 1-10 

Jumlah Persentase 

1 Belum Tuntas 7 Anak 46,67% 

2 Tuntas 8 Anak 53,33% 
Jumlah 15 

Anak 
100% 
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Pada Tindakan Siklus I ini dari 

15 anak terdapat 8 anak yang sudah 

tuntas serta 7 anak yang belum tuntas 

yaitu Nanda, Daffa, Kheyla,Angga, 

Ragil , Berlinda dan Yubita. 

Ketidaktuntasan itu disebabkan kondisi 

yang kurang terkendali karena semua 

anak ingin mengikuti kegiatan yang 

diberikan oleh guru (peneliti) secara 

bersama-sama sehingga mereka kurang 

memperhatikan penjelasan guru. 

 

2. Siklus II 

 

Tabel 2 

Lembar Hasil Persentase Ketuntasan Belajar 

Anak (Siklus II)  

N

o 

Ketepatan Anak 
dalam 

Menyebutkan 
Bilangan 1-10 

Jumlah Persentase 

1 Belum Tuntas 5 33,33% 

2 Tuntas 10 66,67% 

Jumlah 15 100% 
 
 

Pada tindakan Sikus II ini dari 

15 anak terdapat 10 anak yang sudah 

tuntas dan 5 anak yang belum tuntas 

yaitu Nanda , Daffa, Kheyla, Ragil dan 

Yubita. Ketidaktuntasan ini disebabkan 

guru  memberikan penjelasan kepada 

anak dalam kelompok besar (secara 

klasikal kepada seluruh anak kelompok 

A) sehingga ada sebagian anak yang 

kurang memperhatian atau bermain 

sendiri pada waktu diberikan 

penjelasan. 

 

3. Siklus III 

 

Tabel 3 

Lembar Hasil Persentase Ketuntasan Belajar 

Anak(Siklus III) 

No Ketepatan Anak 
dalam 

Menyebutkan 
Bilangan 1-10 

Jumlah Persentase 

1 Belum Tuntas 3 20% 

2 Tuntas 12 80% 

Jumlah 15 100% 
 

 

Pada Tindakan Siklus III ini dari 

15 anak terdapat 12 anak yang sudah 

tuntas dan 3 anak yang belum tuntas 

yaitu Nanda, Daffa dan Kheyla. 

Ketidaktuntasan itu disebabkan: Nanda 

kemampuan mengingatnya rendah 

sehingga meskipun diajari   berulang-

ulang seringkali lupa. Daffa sering tidak 

masuk sekolah sehingga kurang 

latihan.Kheyla memiliki sifat minder 

dan takut salah sehingga sering diam 

saja saat disuruh menyebutkan bilangan. 

 

D. PENUTUP 

1. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian  dan 

pembahasan serta analisis yang telah 

dilakukan dapat disimpulkan bahwa 

melalui permainan bowling angka 

sederhana dapat meningkatkan 
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kemampuan memahami bilangan 1-

10 pada anak kelompok A TK 

Dharma Wanita Panjer Kecamatan 

Plosoklaten tahun pelajaran 2017-

2018. 

 

2. Saran 
Berdasarkan latar belakang 

masalah dan kesimpulan, selanjutnya 

disampaikan saran-saran sebagai 

berikut: 

a. Bagi Sekolah 

Untuk mencapai hasil 

pembelajaran yang optimal 

diharapkan sarana dan prasarana 

yang menunjang  dapat disediakan 

b. Bagi guru 

1)  Guru diharapkan dapat 

memberikan pendidikan yang 

baik dan benar dalam 

pembentukan kepribadian 

anak didik untuk 

menghasilkan generasi muda 

yang cerdas, kretif dan aktif 

dengan cara terus 

mengembangkan kemampuan 

diri melalui diklat dan 

pelatihan untuk menambah 

pengetahuan dan pengalaman. 

2) Guru diharapkan mampu 

menentukan kegiatan yang 

tepat untuk mengembangkan 

kemampuan anak didik 

3) Guru diharapkan mampu 

menentukan indikator dalam 

pengembangan kognitif anak 

yang benar-benar dapat 

diterapkan dalam 

pembelajaran sehingga dapat 

memperoleh hasil yang 

terbaik. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

1) Diharapkan penelitian 

selanjutnya dapat lebih 

mengembangkan seluruh aspek 

yang dimiliki anak didik, 

khususnya usia 4-5 tahun. 

2) Diharapkan peneliti 

selanjutnya mampu 

menemukan cara yang lebih 

tepat untuk meningkatkan 

kemampuan memahami 

81 
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bilangan 1-10 sehingga 

mendapatkan hasil yang 

maksimal. 
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