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ABSTRAK 

 

Herry Yunanto, Anjrah. 2012. Penerapan metode bermain Bowling Aritmatika 

untuk mengembangkan kemampuan kognitif. Pendidikan Guru PAUD Universitas 

Negeri Semarang. Pembimbing I Dra. Emmy Budiartati, M. Pd, Pembmbing II 

Amirul Mukminin, S. Pd, M. Kes. Jumlah halaman 126. 

 

Kata Kunci : Metode bermain bowling aritmatika, kemampuan kognitif. 

 

 Kemampuan kognitif anak kelompok B TK Kemala Bhayangkari 08 masih 

rendah karena untuk menyebutkan jumlah benda dengan angka yang 

melambangkan masih banyak kesalahan, berdasarkan pengamatan tersebut 

peneliti menemukan ide, gagasan atau rencana untuk melakukan penelitian 

tindakan kelas dengan menggunakan metode bermain bowling aritmatika di TK 

Kemala Bhayangkari 08 untuk mengembangkan kemampuan mengenal konsep 

bilangan permulaan. Tujuan penelitian ini untuk meningkatkan kemampuan 

kognitif. Penelitian Tindakan Kelas ini dilakukan di TK Kemala Bhayangkari 08 

Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang pada bulan Juli-Agustus 2012. 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Penelitian 

Tindakan Kelas. Penelitian ini dilaksanakan dalam tiga siklus, tiap siklus terdiri 

atas tahapan perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Pengambilan data 

kuantitatif dan kualititatif. Indikator keberhasilan adalah sebagai berikut : 

meningkatnya kemampuan mengenal angka dan berhitung anak 80% dan kinerja 

guru Baik dengan kriteria pengelolaan ruang dan fasilitas pembelajaran baik, 

melaksanakan kegiatan pembelajaran baik, mengelola interaksi kelas baik, 

bersikap terbuka dan luwes serta membantu mengembangkan sikap positif anak 

terhadap belajar baik, mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam 

pembelajaran tertentu baik, Melaksanakan evaluasi proses an hasil belajar baik 

dan penggunaan bahasa indonesia yang tepat baik.. 

 Berdasarkan data penelitian siklus I diperoleh kemampuan mengenal 

angka dan berhitung anak mencapai 53%. Pada siklus II mengalami peningkatan 

yaitu 70%. Pada siklus III mengalami peningkatan yang sangat baik yaitu 92%. 

 Berdasarkan dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dengan 

penerapan permainan bowling aritmatika di TK Kemala Bhayangkari 08 dapat 

meningkatkan kemampuan mengenal angka dan berhitung pada anak dan 

meningkatkan kinerja guru. Berdasarkan dari hasil penelitian dapat disarankan 

untuk menggunakan permainan bowling aritmatika dalam pembelajaran terutama 

untuk meningkatkan kemampuan kognitif mengenal angka, menghitung 

penjumlahan dan pengurangan pada anak usia dini. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan Anak Usia Dini disebut dengan PAUD. PAUD adalah suatu 

lembaga yang diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non formal dan 

atau informal. PAUD pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-

kanak (TK), Raudatul Athfal (RA), atau berbentuk lain yang sederajat. PAUD 

pada jalur pendidikan non formal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman 

Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat. PAUD pada jalur 

pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga dan yang diselenggarakan 

oleh lingkungan masyarakat dimana ia tinggal. Anak usia dini memiliki 

karakteristik yang khas, baik secara fisik, psikis, sosial, moral dan sebagainya. 

Masa kanak-kanak adalah masa yang paling penting untuk sepanjang usia 

hidupnya, Sebab masa kanak-kanak adalah masa pembentukan pondasi dan masa 

kepribadian yang akan menentukan pengalaman anak selanjutnya. Sedemikian 

pentingnya usia tersebut maka memahami karakteristik anak usia dini menjadi 

mutlah adanya bila ingin memiliki generasi yang mampu mengambankan dini 

secara optimal. (http://hidayatsoeryana.wordpress.com) 

PAUD menjadi sangat penting mengingat potensi kecerdasan dan dasar-

dasar perilaku seseorang terbentuk pada rentan usia 0-8 tahun. Sedemikian 

pentingnya masa ini sehingga usia dini sering disebut sebagai the golden age (usia 

emas). Berbagai hasil penelitian menyimpulkan bahwa perkembangan yang 

diperoleh pada usia dini sangat mempengaruhi perkembangan anak pada tahap 

http://hidayatsoeryana.wordpress.com/
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berikutnya dan meningkatkan produktivitas kerja dimasa dewasa. Perlu dipahami 

bahwa anak memiliki potensi untuk menjadi lebih baik dimasa mendatang, namun 

potensi tersebut hanya dapat berkembang manakala diberi rangsangan, bimbingan, 

bantuan dan perlakuan yang sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan 

perkembangan. Anak usia dini (0-8 tahun) memiliki kemampuan belajar yang luar 

biasa. Khususnya pada masa kanak-kanak awal. Keinginan anak untuk belajar 

menjadikan dia aktif dan eksploratif. Anak belajar dengan menggunakan seluruh 

panca inderanya untuk dapat memahami sesuatu, dan dalam waktu singkat ia akan 

beralih ke hal yang lain untuk dipelajari. Lingkunganlah yang kadang menjadikan 

anak terhambat dalam mengembangkan kemampuan belajarnya. Bahkan 

seringkali lingkungan mematikan keinginan untuk berekplorasi (Trianto, 2010:5). 

Pada anak usia 4-6 tahun kemampuan kognitif semakin baik. Begitu anak 

mampu mengenal angka dengan baik maka akan segera diikuti proses belajar anak 

dengan cara berhitung. Anak akan mencoba apa saja yang ia saksikan. Mencoba 

yang tiada putus selalu mencoba. Saat demikian kognitif anak akan berkembang 

pesat dan keinginan anak untuk belajar semakin tinggi. Anak belajar melalui 

bertanya dan berkomunikasi. Pada usia ini anak peka terhadap aspek 

perkembangan kognitif anak. Anak usia sensitif menerima berbagai upaya 

perkembangan seluruh potensinya. Masa peka adalah masa terjadinya pematangan 

fungsi-fungsi fisik psikis dan fisik yang merespon stimulus lingkungan dan 

mengasimilasi/menginternalisasikan ke dalam pribadinya. Masa ini merupakan 

masa awal perkembangan kemampuan anak. Sangat diperlukan kondisi dan 

stimulus yang sesuai dengan kebutuhan anak agar pertumbuhan dan 
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perkembangannya tercapai secara optimal. Tanda bahwa anak berkembang 

dengan optimal menunjukkan perilaku sehari-hari yang akan menjadi kebiasaan 

anak. Dengan adanya kebiasaan itulah anak menjadi lebih kreatif dengan 

kebiasaan yang baik terutama (Susanto, 2011:35). 

Taman kanak-kanak adalah pendidikan anak usia dini pada jalur formal. 

Pendidikan taman kanak-kanak bertujuan membantu anak didik mengembangkan 

berbagai potensi baik psikis dan fisik yang meliputi moral dan nilai-nilai agama, 

sosial, emosional, kognitif, bahasa, fisik motorik kemandirian dan seni untuk 

mempersiapkan memasuki pendidikan dasar. Pengembangan kemampuan kognitif 

anak di TK bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berfikir agar anak dapat 

mengolah perolehan belajarnya, dapat menemukan bermacam-macam alternatif 

pemecahan masalah, membantu anak dalam mengembangkan mengembangkan 

kemampan logika matematikanya. Terkadang kemampuan logika ini disebut juga 

sebagai kemampuan berfikir anak. Piaget menjelaskan bahwa kemampuan anak 

untuk beradaptasi dengan lingkungan sudah dirintis sejak kecil sejalan dengan 

perkembangan anak usia PAUD sudah dapat mengenal lingkungan sekitarnya. 

Perkembangan kognitif anak usia TK menurut Piaget berada pada tahap pra 

operasional. Pada tahap ini, pemikiran anak masih didominasi oleh hal-hal yang 

berkaitan dengan aktivitas fisik dan pengalamnnya sendiri sekalipun yang ada 

dalam pikirannya tidak selalu ditampilkan lewat tingkah laku nyata (Trianto, 

2010: 26). 

 Keterampilan akan berguna dalam merencanakan dan mengembangkan 

seluruh aspek perkembangan anak melalui kegiatan bermain sambil belajar, 
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belajar seraya bermain. Seorang guru TK seharusnya selalu bersedia bermain 

dengan anak dan tidak menganggap aktifitas bermain sebagai hal yang sia-sia. 

Guru juga dituntut untuk bersungguh-sungguh mengembangkan seluruh aspek 

perkembangan anak melalui kegiatan sosial yaitu guru dapat mengarahkan anak 

untuk bekerjasama dengan temannya, anak dapat melakukan kegiatan tersebut 

dengan tidak terpaksa sedangkan guru memberikan motivasi kepada anak dan 

bantuan agar kegiatan mengenal angka pada anak dapat tercapai dengan baik  

(http://edukasi.kompasiana.com/2011/12/24/makna-kemampuan-dalam-profesi-

keguruan.html). 

 Permainan adalah alat yang digunakan sebagai media untuk 

mengembangkan tingkat kreatifitas anak. Dengan adanya permainan anak akan 

menjadi lebih semangat atau anak lebih tertarik. Dengan metode bermain 

menjadikan anak lebih bisa berpikir kritis dan mampu memecahkan masalah yang 

akan dihadapi. Bisa juga anak lebih mampu berpikir kritis bagaimana upaya untuk 

mendapatkan hasil yang lebih baik. Karena dalam permainan ini anak akan 

mencoba untuk melakukan permainan, contohnya anak akan penasaran dan mau 

mencoba untuk memainkan permainan itu. Banyak upaya yang dilakukan anak-

anak untuk permainan itu. Dengan adanya permainan mengenal konsep angka 

anak lebih suka atau lebih merasa penasaran. Permainan mengenal konsep ini 

akan dapat berkolaborasi dengan teman bermain, orang tua, guru atau benda-

benda sekitar, yang sekiranya dapat memberikan strategi dalam permainan 

mengenal angka. Anak dapat pengembangan sosial lewat dari lingkungan yang 

http://edukasi.kompasiana.com/2011/12/24/makna-kemampuan-dalam-profesi-keguruan.html
http://edukasi.kompasiana.com/2011/12/24/makna-kemampuan-dalam-profesi-keguruan.html


5 
 

  

berupa dorongan semangat/motivasi dapat menumbuhkan perkembangan 

kemampuan mental anak (Mayke. S, 2001:10). 

Permainan menurut Mayke. S, 2010:15 mengarahkan anak tumbuh dan 

berkembang pada seluruh aspek-aspek perkembangan dirinya arti permainan bagi 

anak sangatlah berpengaruh pada anak dalam pengenalan kemampuan mengenal 

konsep angka terutama pada aspek kognitif. Pembelajaran dengan bermain 

mempermudah anak untuk berpikir logis atau menyelesaikan masalah. Permainan 

yang dapat membuat anak senang dengan alat peraga yang akan dapat 

memperlancar kreatif anak dalam mengenal konsep angka. 

Aktivitas berhitung di Taman Kanak-kanak merupakan salah satu 

penguasaan aspek kognitif. Pembelajaran matematika permulaan pada anak yang 

bertujuan untuk memahami, mengenal konsep bilangan melalui eksplorasi dengan 

benda-benda konkret sebagai pondasi yang kokoh bagi anak dalam 

mengembangkan kemampuan matematika pada tahap selanjutnya (Alimin, 

1996:36). 

Pengembangan kognitif atau logika-matematika di Taman Kanak-kanak 

merupakan suatu cara pemberian rangsangan pendidikan yang dilakukan melalui 

permainan berhitung, yang bertujuan untuk menstimulasi kemampuan berpikir 

anak melalui aktivitas yang dirancang sesuai dengan tahapan perkembangan, 

sehingga anak memiliki kesiapan untuk belajar matematika pada jenjang 

selanjutnya menurut http://id.shvoong.com/social-sciences/education/2184204-

pengertian-kemampuan-kognitif/#ixzz1pf1581NW. 

http://id.shvoong.com/social-sciences/education/2184204-pengertian-kemampuan-kognitif/#ixzz1pf1581NW
http://id.shvoong.com/social-sciences/education/2184204-pengertian-kemampuan-kognitif/#ixzz1pf1581NW
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Perkembangan kognitif anak usia 5-8 tahun menurut Copley dan Wortham 

(Sriningsih, 2008:32) perkembangan kognitif anak mulai bergerak dari tahap pra-

operasional menuju tahap operasional konkrit atau disebut juga dengan masa 

transisi. Proses berpikir anak usia 5-8 tahun merupaan masa peralihan dari 

pemahaman konkrit menuju pengenalan lambang yang abstrak, dimana benda 

konkrit itu masih ada dan mulai dikanalkan bentuk lambangnya. 

Berdasarkan hasil observasi di Taman Kanak-kanak, ditemukan anak yang 

mengalami kesulitan dalam memahami konsep matematika melalui pembelajaran 

bowling aritmatika. Pemahaman konsep anak masih sebatas mengingat sehingga 

ketika anak diminta untuk mengaplikasikan kedalam permainan, masih ditemukan 

anak mengalami kesulitan. Anak cenderung verbalisme. Anak dapat menyebutkan 

bilangan yang dimaksud tetapi ketika dihadapkan kepada permasalahan benda 

konkrit anak tidak dapat mengasosiasikan antara bilangan yang disebut dengan 

jumlah benda yang ditunjukkan anak. Ditemukan pula 15 anak yang masih 

mengalami kesulitan dalam memahami konsep benda yang jumlahnya lebih 

banyak, lebih sedikit, sama banyak, anak mampu menyebutkan bilangan dari 1 

sampai 10 bahkan lebih, tetapi anak tidak tahu simbol bilangannya. Hampir 75% 

dari 20 anak yaitu 5 anak ketika diminta untuk menghitung banyak benda. Anak 

masih belum tepat dalam menunjukkan gambar sehingga hasil hitungan anak 

menjadi salah. Padahal kemampuan berhitung merupakan kemampuan dasar yang 

diperlukan untuk tahapan berhitung selanjutnya (14 Juli 2012, 08.00 WIB). 

Salah satu penyebab masih rendahnya kemampuan berhitung di Taman 

Kanak-kanak adalah penggunaan metode maupun pendekatan yang kurang tepat 
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dan masih bersifat konvensional, formal dan lebih sering menggunakan 

worksheet/majalah. Anak cenderung hanya menghafal, mengingat simbol, tanpa 

memahami konsep bilangan itu sendiri. Anak kurang dilibatkan dalam melihat, 

merasakan dan melakukan dengan tangan mereka sendiri. Anak hanya melakukan 

tugas-tugas yang disuruh yang diinstruksikan guru tanpa memberikan kesempatan 

kepada anak untuk mengemukakan gagasan dan kreatifitas berpikir, hal tersebut 

berdampak pada rendahnya kemampuan anak dalam memahami konsep 

matematika. 

 Proses belajar tanpa melibatkan proses mental anak akan mengakibatkan anak 

merasa jenuh, cepat bosan, tidak kreatif dalam berpikir dan tumbuh sikap negatif 

pada diri anak terhadap aktivitas belajar matematika. Belajar matematika 

dipersepsikan sebagai tugas atau beban yang menyiksa karena anak dikondisikan 

hanya untuk mengikuti apa yang diperintah guru/orangtua inginkan. Meskipun 

setiap hari anak melihat, menunjuk dan menyebutkan angka-angka dari satu 

sampai sepuluh bahkan lebih, tapi anak tidak membuat anak menjadi cepat 

memahami konsep bilangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa aktivitas beljar 

anak kurang bermakna.   

Atas dasar pemikiran tersebut di atas, penulis merumuskan judul skripsi 

“Penerapan Metode Bermain Bowling Aritmatika untuk Mengembangkan 

Kemampuan Kognitif (Penelitian Tindakan Kelas Kelompok B TK Kemala 

Bhayangkari 08 Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun Ajaran 

2012/2013)”. Melatih anak untuk bisa mengenal konsep hitungan dan dapat 

mengembangkan kemampuan kognitif anak usia dini di TK Kemala Bhayangkari 
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08, akan dapat tercapainya keberhasilan dalam permainan mengenal angka dengan 

permainan bowlling aritmatika. 

1.2. Rumusan Pertanyaan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti mengalami permasalahan 

Apakah melalui permainan bowling aritmatika dapat meningkatkan kemampuan 

kognitif mengenal konsep angka anak kelompok B TK Kemala Bhayangkari 08 

Gajahmungkur Semarang Selatan? 

1.3. Penegasan Istilah & Batasan Masalah 

1.3.1. Penegasan Istilah 

Sehubungan dengan judul di atas, supaya tidak terjadi penafsiran istilah yang 

tidak tepat serta untuk menghindari permasalahan yang dibicarakan dalam 

penelitian ini maka penulis proposal memberikan batasan istilah sebagai 

berikut : 

1.3.1.1. Metode bermain bowling 

Metode bermain bowling adalah suatu permainan melempar bola dengan jarak 

kurang lebih 18,3 meter akan tetapi dalam permainan bowling anak ini yang 

digunakan yaitu dengan jarak dekat. Permainan bowling dengan jarak yang 

jauh menjadikan anak akan merasa kesulitan karena dalam pelemparan anak 

tidak sampai. 

1.3.1.2. Kemampuan kognitif 

Kemampuan kognitif adalah kesanggupan, kebolehan atau kecakapan untuk 

melakukan atau mengerjakan sesuatu. Sedangkan dalam Kamus Ilmiah 

Populer, kognitif adalah berfikir dan mengerti, bersifat pengetahuan.  
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Kemampuan kognitif lebih ditekankan atau dibatasi dengan pengenalan 

bilangan atau pengenalan angka. Bilangan itu sendiri adalah suatu konsep 

matematika yang digunakan untuk pencacahan dan pengukuran. Simbol 

ataupun lambang yang digunakan untuk mewakili suatu bilangan disebut 

sebagai angka atau lambang bilangan. Dalam matematika, konsep bilangan 

selama bertahun-tahun lamanya telah diperluas untuk meliputi bilangan nol, 

bilangan negatif, bilangan rasional, bilangan irasional dan bilangan kompleks. 

Prosedur-prosedur tertentu yang mengambil bilangan sebagai masukan dan 

menghasil bilangan lainnya sebagai keluaran, disebut sebagai operasi numeris. 

Operasi uner mengambil satu masukan bilangan dan menghasilkan satu 

keluaran bilangan. Operasi yang lebih umumnya ditemukan adalah operasi 

biner, yang mengambil dua bilangan sebagai masukan dan menghasilkan satu 

bilangan sebagai keluaran. Contoh operasi biner adalah penjumlahan, 

pengurangan, perkalian, pembagian, perpangkatan, dan perakaran. Bidang 

matematika yang mengkaji operasi numeris disebut sebagai aritmetika. 

1.3.2. Batasan Masalah 

Penulis membatasi masalah yang akan dibahas yaitu : 

1.3.2.1. Metode bermain bowling adalah salah satu alternatif sebagai media 

pembelajaran yang diberikan kepada anak untuk meningkatkan 

kemampuan kognitif mengenal konsep angka. 

1.3.2.2. Kemampuan kognitif mengenal angka dan berhitung sangat penting 

bagi anak karena untuk pembentukan cara berfikir anak dan bersifat 

sebagai pengetahuan. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Matematika
http://id.wikipedia.org/wiki/Pencacahan
http://id.wikipedia.org/wiki/Pengukuran
http://id.wikipedia.org/wiki/Angka
http://id.wikipedia.org/wiki/Nol
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bilangan_negatif&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Bilangan_rasional
http://id.wikipedia.org/wiki/Bilangan_irasional
http://id.wikipedia.org/wiki/Bilangan_kompleks
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Operasi_%28matematika&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Operasi_uner&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Operasi_biner&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Operasi_biner&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Operasi_biner&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Penjumlahan
http://id.wikipedia.org/wiki/Pengurangan
http://id.wikipedia.org/wiki/Perkalian
http://id.wikipedia.org/wiki/Pembagian
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Perpangkatan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Perakaran&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Aritmetika
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1.4. Tujuan penelitian 

1.4.1. Tujuan Umun Penelitian 

Melalui permainan Bowling Aritmatika dapat meningkatkan kemampuan 

kognitif anak. 

1.4.2. Tujuan Khusus Penelitian 

Melalui permainan Bowling Aritmatika dapat meningkatkan kemampuan 

mengenal konsep angka anak kelompok B Tk Kemala Bhayangkari 08 

Jalan Sultan Agung 103, Gajahmungkur, Semarang Selatan. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang akan diperoleh dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.5.1. Manfaat teoritis 

1.5.1.1. Diharapkan hasil penelitian dengan media permainan bowling aritmatika 

dapat meningkatkan kemampuan kognitif anak. 

1.5.2. Manfaat praktis 

1.5.2.1.  Bagi guru 

1.5.2.1.1. Dapat memberikan masukan kepada guru untuk dapat berkreatifitas 

menciptakan permainan untuk dapat mengembangkan kemampuan 

kognitif anak . 

1.5.2.1.2. Dapat menyesuaikan dan melibatkan diri dalam kehidupan 

bermasyarakat yang kesehariannya untuk membantu mengembangkan 

kemampuan kognitif pada anak.  
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1.5.2.1.3. Dapat meningkatkan jenis permainan anak melalui penguasan konsep 

seperti pengenalan angka. 

1.5.2.2. Bagi Orangtua 

1.5.2.2.1. Himbauan kepada orangtua supaya mengaplikasikan permainan 

bowling aritmatika untuk mengembangkan kemampuan kognitif di 

rumah.  

1.5.2.3. Bagi Anak 

1.5.2.3.1. Menambah pengetahuan dibidang pengenal angka. 

1.5.2.3.2. Memiliki kreatifitas, keterampilan dalam kegiatan yang spontan. 

1.5.2.3.3. Dapat berpikir logis dan sistematis sejak dini. 

1.5.2.3.4. Dapat memotivasi dan menambah minat siswa untuk gemar mengenal 

angka. 

1.5.2.4. Bagi Sekolah 

1.5.2.4.1. Dapat memberikan masukan kepada sekolah supaya menfasilitasi 

semua perlengkapan keperluan guru untuk media pembelajaran bagi 

anak. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

 

2.1. Bermain Bowling Aritmatik 

2.1.1. Pengertian Bermain  

Bermain pada awalnya belum mendapat perhatian khusus dari para ahli 

ilmu jiwa, karena terbatasnya pengetahuan tentang psikologi perkembangan anak 

dan kurangnya perhatian mereka pada perkembangan anak. Salah satu tokoh yang 

dianggap berjasa untuk meletakkan dasar tentang bermain adalah Plato, seorang 

filsuf Yunani. Plato dianggap sebagai orang pertama yang menyadari dan melihat 

pentingnya nilai praktis dari bermain. Menurut Plato (dalam Mayke Sugianto, 

1995), anak-anak akan lebih mudah mepelajari aritmatika dengan cara 

membagikan apel kepada anak-anak. Juga melalui pemberian alat permainan 

miniature balok-balok kepada anak usia tiga tahun pada akhirnya akan mengantar 

anak tersebut menjadi seorang ahli bangunan 

Bermain merupakan kegiatan yang tidak pernah lepas dari anak. Keadaan 

ini menarik minat peneliti sejak abad ke-17 untuk melakukan penelitian tentang 

anak dan bermain. Peneliti ingin menunjukkan sejauhmana bermain berpengaruh 

terhadap anak, apakah hanya sekedar untuk mendapatkan pengakuan dan 

penerimaan sosial atau sekedar untuk mengisi waktu luang. 

Pendapat tentang bermain oleh Plato (dalam Mayke Sugianto 1995) 

mencatat bahwa anak akan lebih mudah memahami aritmatika ketika diajarkan 

melalui bermain. Pada waktu itu Plato mengajarkan pengurangan dan 
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penambahan dengan membagikan buah apel pada masing-masing anak. Kegiatan 

menghitung lebih dapat dipahami oleh anak ketika dilakukan sambil bermain 

dengan buah apel. Eksperimen dan penelitian ini menunjukkan bahwa anak lebih 

mampu menerapkan aritmatika dengan bermain dibandingkan tanpa bermain atau 

bisa disebut bermain sambil belajar. 

(http://mulyoprayetno.blogspot.com/2012/02/teori-bermain-menurut-ahli.html). 

Menurut Mayke S (2010:50-54) ada beberapa teori yang menjelaskan arti 

serta nilai permainan, yaitu sebagai berikut : 

2.1.1.1. Teori Rekreasi yang dikembangkan oleh Schaller dan Nazaruz 2 orang 

sarjana Jerman diantara tahun 1841 dan 1884. Mereka menyatakan 

permainan itu sebagai kesibukan rekreatif, sebagai lawan dari kerja dan 

keseriusan hidup. Orang dewasa mencari kegiatan bermain-main apabila 

ia merasa capai sesudah berkerja atau sesudah melakukan tugas-tugas 

tertentu. Dengan begitu permainan tadi bisa “ me-rekriir ” kembali 

kesegaran tubuh yang tengah lelah. 

2.1.1.2. Teori Pemunggahan (Ontlading Stheorie) menurut sarjana Inggris 

Herbert Spencer, permainan disebabkan oleh mengalir keluarnya enegi, 

yaitu tenaga yang belum dipakai dan menumpuk apad diri anak itu 

menuntut dimanfaatkan atau dipekerjakan. Sehubungan dengan itu energi 

tersebut “mencair” dan “menunggah” dalam bentuk permainan. Teori ini 

disebut juga sebagai teori “kelebihan tenaga” ( krachtoverschot-theorie ). 

Maka permainan merupakan katup-pengaman bagi energi vital yang 

berlebih-lebihan. 

http://mulyoprayetno.blogspot.com/2012/02/teori-bermain-menurut-ahli.html
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2.1.1.3. Teori atavistis sarjana Amerika Stanley Hall dengan pandangannya yang 

biogenetis menyatakan bahwa selama perkembangannya, anak akan 

mengalami semua fase kemanusiaan. Permainan itu merupakan 

penampilan dari semua factor hereditas (waris, sifat keturunan): yaitu 

segala pengalaman jenis manusia sepanjang sejarah akan diwariskan 

kepada anak keturunannya, mulai dari pengalaman hidup dalam gua-gua, 

berburu, menangkap ikan, berperang, bertani, berhuma, membangun 

rumah sampai dengan menciptakan kebudayaan dan seterusnya. Semua 

bentuk ini dihayati oleh anak dalam bentuk permainan-permainannya. 

2.1.1.4. Teori biologis, Karl Groos, sarjana Jerman (dikemudian hari Maria 

Montesori juga bergabung pada paham ini): menyatakan bahwa 

permainan itu mempunyai tugas biologis, yaitu melatih macam-macam 

fungsi jasmani dan rohani. Waktu-waktu bermain merupakan kesempatan 

baik bagi anak untuk melakukan penyesuaian diri terhadap lingkunagn 

hidup itu sendiri. Sarjana William Stren menyatakan permainan bagi anak 

itu sama pentingnya dengan taktik dan manouvre- manouvre dalam 

peperangan , bagi orang dewasa. Maka anak manusia itu memiliki masa 

remaja yang dimanfaatkan dengan bermain-main untuk melatih diri dan 

memperoleh kegembiraan. 

2.1.1.5. Teori Psikologis Dalam, menurut teori ini, permainan merupakan 

penampilan dorongan-dorongan yang tidak disadari pada anaka-anak dan 

orang dewasa. Ada dua dorongan yang paling penting menurut  Alder 

ialah : dorongan berkuasa, dan menurut Freud ialah dorongan seksual 
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atau libidi sexualis. Alder berpendapat bahwa, permaina memberikan 

pemuasann atau kompensasi terhadap perasaan- perasaan diri yang fiktif. 

Dalam permainan juga bisa disalurkan perasaan-perasaan yang lemah dan 

perasaan- perasaan rendah hati. 

2.1.1.6. Teori fenomenologis, professor Kohnstamm, seorang sarjana Belanda 

yang mengembangkan teori fenomenologis dalam pedagogic teoritis,nya 

menyatakan, bahawa permaina merupakan satu, fenomena/gejala yang 

nyata. Yang mengandung unsure suasana permainan. Dorongan bermain 

merupakan dorongan untuk menghayati suasana bermain itu, yakni tidak 

khusus bertujuan untuk mencapai prestasi-prestasi tertentu, akan tetapi 

anak bermain untuk permainan itu sendiri. Jadi, tujuan permainan adalah 

permaianan itu sendiri.  

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan bermain bagi 

anak tidak dapat dipisahkan. Dorongan alamiah anak adalah bermain. Beberapa 

manfaat diperoleh dari kegiatan bermain yaitu dapat mengembangkan aspek 

perkembangan anak. Tahapan perkembangan anak juga dapat menjadi ciri dalam 

kegiatan bermain anak, sehingga kegiatan bermain dapat diprediksi dan dijadikan 

acuan dalam perkembangan anak. Ketika pentingnya bermain dapat dipahami oleh 

pendidik maka pendidik dapat mengupayakan kegiatan bermain menjadi lebih 

utama dalam kegiatan belajar untuk anak. Upaya lain yang dapat dilakukan 

pendidik adalah dengan merancang lingkungan yang kondusif untuk anak 

bermain, dan menjadi fasilitator serta motivator untuk anak ketika anak sedang 

bermain. 
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2.1.2. Permainan Bowling Aritmatika 

2.1.2.1. Pengertian Permainan Bowling Aritmatika 

Permainan Bowling aritmatika adalah gabungan dari kata permainan 

Bowling dan aritmatika. Kata permainan berasal dari kata “main”. Menurut 

Hildebrand (1986:54) “bermain berarti berlatih, mengeksplorasi, merekayasa, 

mengulang latihan apapun yang dapat dilakukan untuk mentransformasi secara 

imajinatif hal-hal yang sama dengan dunia orang dewasa” sedangkan menurut 

Bettelheim” kegiatan bermain adalah kegiatan yang tidak mempunyai peraturan 

lain kecuali angka ditetapkan pemain sendiri dan tidak ada hasil akhir yang 

dimaksud dengan realitas luar” (Elizabeth B Hurlock, 1978:320 ). 

Permainan Bowling merupakan salah satu olahraga tua yang dimaksud 

dengan olah raga tua yaitu olahraga yang paling terkenal tertua didunia. 

Permainan ini dikenal sekitar 7000 tahun yang silam dengan pembuktian para ahli 

yang menemukan dalam kuburan-kuburan tua Mesir Kuno. Permainan lempar-

melempar juga ditemui pada jaman Romawi, Phunicia dan Karthago namun bukti-

bukti belumlah tersedia. Akan tetapi yang pasti pada tahun 1950 sebelum Masehi 

ketika Julius Caesar berkuasa, rakyat di daerah Alpine, Italia gandrung 

memainkan apa yang disebut “Bocce”. Banyak nama untuk menyebutkan 

permainan itu, yaitu Bowls Skittles, Kegling Nine Pin, Dutch Pin dan Quilles. 

Berdasarkan catatan, orang Jerman pertama yang memainkan bowling dikaitkan 

dengan upacara Agama. Makdsudnya adalah Kegle diibaratkan setan. Orang 

dipersilahkan menggunakan batu atau semacam bola yang tertuju pada Kegle, 

andaikata semua rubuh berarti kehidupannya bersih menurut. 
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(http://anggawardani94.wordpress.com/2012/05/01/sejarah-bowling). 

Bowling adalah cabang olah raga yang berupa permainan yang cara 

bermainnya dengan menggelindingkan bola khusus untuk merobohkan sejumlah 

gada/pin yang berderet, kemudian dapat tertata secara otomatis. Menurut 

(http://www.bahtera.org/kateglo=dictionari&action=view&phrase=bowling). 

Bowling (bola gelinding) adalah olah raga di dalam ruangan yang dilakukan 

dengan cara menggelindingkan bola khusus pada sebuah jalur untuk merobohkan 

pin (gada) yang berderet-deret (dalam ensiklopedia, 2005:93). 

2.1.2.2. Karakteristik Permainan Bowling Aritmatika 

Pengertian bowling secara umum, secara garis besar perlengkapan bowling 

terdiri dari 3 unsur yaitu bola, jalur dan gada. Bola yang digunakan biasanya 

digunakan dalam kompetisi memiliki diameter 21,6 cm dan bobot 3,6-7,2 kg. 

Panjang jalur bowling adalah 18,3 m, dan lebarnya sekitar 1m. Di sebelah kanan 

dan kiri terdapat jalur rendah (channel atau gutters) yang lebarnya 24,1 cm. 

Semua bola tangan termasuk channel atau scratch (mendapat nilai 0) Adapun pin 

umumnya tertbuat dari kayu atau plastik bobot pin sekitar 1,5 kg sedangkan 

tingginya sekitar 38 cm. 

Permainan bowling aritmatika terdiri dari 10 frame untuk satu frame 

dengan angka tertinggi 10 setelah melakukan lemparan kedua menghasilkan 

angka. Seandainya pada lemparan pertama yang jatuh adalah frame no. 5 dan 

lemparan kedua yang jatuh adalah frame no. 4 maka hasil yang akan dicapai 

adalah 4 + 5 adalah 9. Angka sembilan itu merupan penjumlahan dari  angka 4 

ditambah angka 5 maka hasilnya adalah angka 9. Anak diberikan lemparan 

http://www.bahtera.org/kateglo=dictionari&action=view&phrase=bowling
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dengan 2 kali kesempatan melempar. Adapun contoh permainan bowling terdiri 

dari 10 frame apabila bola dapat menjatuhkan semua pin maka akan diulangi atau 

mengulang melempar atau tidak akan diberi nilai dan apabila dalam melempar 

maka pin yang jatuh satu atau dua maka pin yang jatuh tersebut akan dijumlahkan. 

Seandainya pin yang jatuh satu dan itu angkanya dilihat berapa jumlahnya maka 

pada lemparan kedua harus berhasil menjatuhkan pin satu lagi setelah menulis 

angka dan berhasil menjumlahkan maka akan mendapatkan lingkaran penuh satu 

dalam permainan ini. 

2.1.2.3. Langkah – langkah permainan bowling Aritmatika  

Permainan bowling aritmatika adalah suatu permainan yang bervariasi. 

Cara memainkannya yaitu dengan menggelindingkan bola plastik dengan 

menggunakan tangan merobohkan jumlah pin yang ada. Dengan adanya model 

permainan bowling aritmatika ini di harapkan pembelajaran yang menyenangkan 

bagi anak tidak membosankan dang dengan adanya permainan ini dalam belajar 

mengenal angka di TK Kemala Bhayangkari 08 lebih menyenangkan atau anak 

lebih cepat bisa karena permainan ini dirancang untuk meningkatkan pengetahuan 

mengenal angka. 

Adapun langkah-langkah permainan bowling Aritmatika ini adalah sebagai 

berikut : 

2.1.2.3.1. Pemain terdiri dari dua hingga tiga meter dari deretan tersebut 

tergantung pada tingkat ketrampilan pemain. 



19 
 

  

2.1.2.3.2. Kemudian bola digelindingkan dengan tangan kanan dan bola akan 

menyetuh pin maka pin yang tersentuh bola akan jatuh dan bola yang 

jatuh akan ditulis di white board angkanya. 

2.1.2.3.3. Kemudian lemparan kedua akan dilakukan pada lemparan kedua maka 

harus menjatuhkan pin satu lagi dengan menjatuhkan pin satu lagi dan 

akhirnya menulis lagi angka yang akan dijumlahkan maka dalam 

penjumlahan itu dengan menggunakan benda yang  jumlahnya sesuai 

dengan angkanya. 

2.1.2.3.4. Setelah ditulis dalam white board anak bisa menjumlahkannya dengan 

menggunakan jari bisa bisa menggunakan alat yang di bawa oleh guru. 

Kriteria penilaian dalam permainan bowling aritmatika ini adalah 

apabila jawaban anak benar, maka diberikan lingkaran penuh, dan jika 

jawaban anak salah, lingkaran kosong. 

2.1.2.4. Aritmatika 

Aritmatika atau aritmetika (dari kata bahasa Yunani αριθμός = angka) atau 

dulu disebut ilmu hitung merupakan cabang (atau pendahulu) matematika yang 

mempelajari operasi dasar bilangan. Dalam penggunaannya oleh matematikawan, 

kata "aritmatika" sering dianggap sebagai sinonim dari teori bilangan. Operasi 

dasar aritmatika adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian, 

walaupun operasi-operasi lain yang lebih canggih (seperti persentase, akar 

kuadrat, pemangkatan dan logaritma) kadang juga dimasukkan ke dalam kategori 

ini. Perhitungan dalam aritmatika dilakukan menurut suatu urutan operasi yang 

menentukan operasi aritmatika yang mana lebih dulu dilakukan. Aritmatika 
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bilangan asli, bilangan bulat, bilangan rasional dan bilangan real umumnya 

dipelajari oleh anak sekolah, yang mempelajari algoritma manual aritmatika. 

Namun demikian, banyak orang yang lebih suka menggunakan alat-alat seperti 

kalkulator, komputer, atau sempoa untuk melakukan perhitungan aritmatika. 

Penjumlahan adalah salah satu operasi aritmatika dasar. Penjumlahan 

menggabungkan dua buah bilangan atau lebih menjadi suatu bilangan yang 

merupakan jumlah. Menurut Chirpstory (1989:68). 

Penjumlahan (+) adalah salah satu operasi aritmatika dasar. Penjumlahan 

merupakan penambahan dua bilangan menjadi suatu bilangan yang merupakan 

Jumlah. Penambahan lebih dari dua bilangan dapat dipandang sebagai operasi 

Penambahan berulang, prosedur ini dikenal sebagai Penjumlahan Total 

(summation), yang mencakup juga penambahan dari barisan bilangan tak hingga 

banyaknya (infinite).  

Pengurangan (-) adalah lawan dari operasi penjumlahan. Pengurangan 

mencari „perbedaan‟ antara dua bilangan A dan B (A-B), hasilnya adalah Selisih 

dari dua bilangan A dan B tersebut. Bila Selisih bernilai positif maka nilai A lebih 

besar daripada B, bila Selisih sama dengan nol maka nilai A sama dengan nilai B 

dan terakhir bila Selisih bernilai negatif maka nilai A lebih kecil daripada nilai B. 

2.1.3. Perkembangan Awal Anak Menentukan Perkembangan Berhitung untuk 

anak usia dini. 

Menurut Hurlock (1993) mengatakan bahwa lima tahun pertama dalam 

kehidupan anak merupakan peletak dasar bagi perkembangan selanjutnya. Anak 

yang mengalami masa bahagia berarti terpenuhinya segala kebutuhan baik fisik 

http://chirpstory.com/li/19789


21 
 

  

maupun psikis di awal perkembangannya diramalkan akan dapat melaksanakan 

tugas-tugas perkembangan selanjutnya. Piaget juga mengatakan bahwa untuk 

meningkatkan perkembangan mental anak ke tahap yang lebih tinggi dapat 

dilakukan dengan memperkaya pengalaman anak terutama pengalaman kongkrit, 

karena dasar perkembangan mental adalah melalui pengalaman-pengalaman aktif 

dengan menggunakan benda-benda disekitarnya. Pendidikan di TK sangat penting 

untuk mencapai keberhasilan belajar pada tingkat pendidikan selanjutnya. Bloom 

bahkan menyatakan bahwa mempelajari bagaimana belajar (learning to learn) 

yang terbentuk pada masa pendidikan TK akan tumbuh menjadi kebiasaan di 

tingkat pendidikan selanjutnya. Hal ini bukanlah sekedar proses pelatihan agar 

anak mampu membaca, menulis dan berhitung, tetapi merupakan cara belajar 

mendasar, yang meliputi kegiatan yang dapat memotivasi anak untuk menemukan 

kesenangan dalam belajar, mengembangkan konsep diri (perasaan mampu dan 

percaya diri), melatih kedisiplinan, keberminatan, spontanitas, inisiatif, dan 

apresiatif. 

Sejalan dengan beberapa teori yang telah dikemukakan di atas, permainan 

matematika anak usia dini seyogyanya dilakukan melalui tiga tahapan penguasaan 

berhitung di jalur matematika yaitu: 

2.1.3.1. Penguasaan konsep 

Pemahaman atau pengertian tentang sesuatu dengan menggunakan benda dan 

peristiwa kongkrit, seperti pengenalan warna, bentuk dan menghitung benda/ 

bilangan. 
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2.1.3.2. Masa transisi 

Proses berpikir yang merupakan masa peralihan dari pemahaman kongkrit menuju 

pengenalan lambang yang abstrak, dimana benda kongkrit itu masih ada dan 

mulai dikenalkan bentuk lambangnya. 

2.1.3.3. Lambang  

Merupakan visualisasi dari berbagai konsep. Misalnya lambang 7 untuk 

menggambarkan konsep bilangan tujuh, merah untuk menggambarkan konsep 

warna, besar untuk ,menggambarkan konsep ruang, dan sebagainya. 

2.1.4. Pengenalan Angka pada Anak Usia Dini. 

2.1.4.1. Standar matematika untuk anak usia dini 

The principles and strandards for school mathematics (prinsip dan standar 

untuk matematika sekolah), yang dikembangkan oleh kelompok pendidik dari 

national council of Teacher of mathematics (NCTM, 2000) memaparkan harapan 

matematika untuk anak usia dini. konsep-konsep yang bisa dipahami anak usia 

dini antara lain: 

2.1.4.1.1. Bilangan 

Salah satu konsep matematika yang paling penting dipelajari anak adalah 

pengembangan kepekaan bilangan. Peka terhadap bilangan berarti tidak sekedar 

menghitung. Kepekaan bilangan itu mencakup pengembangan rasa kuantitas dan 

pemahaman kesesuaian satu lawan satu. Ketika kepekaan terhadap bilangan anak-

anak berkembang, mereka menjadi semakin tertarik pada hitung-menghitung. 

Menghitung ini menjadi landasan bagi pekerjaan dini anak-anak dengan bilangan. 
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2.1.4.1.2. Aljabar  

Menurut NTCM (2000), pengenalan aljabar dimulai dengan menyortir, 

menggolongkan, membandingkan dan menyusun benda-benda menurut bentuk, 

jumlah dan sifat-sifat lain, mengenal, menggambarkan dan memperluas pola akan 

memberi sumbangan kepada pemahaman anak-anak tentang penggolongan. 

2.1.4.2. Penggolongan 

Penggolongan (klasifikasi) adalah salah satu proses yang penting untuk 

mengembangakn konsep bilangan. Supaya anak mampu menggolongkan atau 

menyortir benda-benda, mereka harus mengembangkan pengertian tentang “saling 

memiliki kesamaan”, “keserupaan”, “kesamaan” dan “perbedaan”. Kegiatan yang 

dapat mendukung kemampuan klasifikasi anak adalah: 

2.1.4.2.1. Membandingkan 

Adalah proses dimana anak membangun suatu hubungan antara dua benda 

berdasarkan atribut tertentu. Anak usia dini sering membuat perbedaan, terutama 

bila perbandingan itu melibatkan mereka secara pribadi. 

2.1.4.2.2. Menyusun 

Menyusun atau menata adalah tingkat lebih tinggi dari perbandingan. 

Menyusun melibatkan perbandingan benda-benda yang lebih banyak, 

menempatkan benda-benda dalam satu urutan. Kegiatan menyusun dapat 

dilakukan didalam maupun luar kelas, misalnya menyusun buku yang diatur dari 

yang paling tebal, mengatur barisan dari anak yang paling tinggi/pendek, dll. 

 

 



24 
 

  

2.1.4.2.3.  Pola-pola 

Mengidentifikasi dan menciptakan pola dihubungkan dengan 

penggolongan dan penyortiran. Anak mulai melihat atribut-atribut yag sama dan 

berbeda pada gambar dan benda-benda. Anak-anak senang membuat pola di 

lingkungan mereka. 

2.1.4.2.4. Geometri  

Membangun konsep geometri pada anak dimulai dengan mengidentifikasi 

bentuk-bentuk, menyelidiki bangunan dan memisahkan gambar-gambar biasa 

seperti segi empat, lingkaran, segitiga. Belajar konsep letak seperti di bawah, di 

atas, kiri, kanan meletakkan dasar awal memahami geometri. 

2.1.4.2.5. Pengukuran  

Ketika anak mempunyai kesempatan untuk pengalaman-pengalaman 

langsung untuk mengukur, menimbang dan membandingkan ukuran benda-benda, 

mereka belajar konsep pengukuran. Melalui pengalaman ini anak 

mengembangkan sebuah dasar kuat dalam konsep-konsep pengukuran. 

2.1.4.2.6. Analisis data dan probabilitas 

Percobaan dengan pengukuran, penggolongan dan penyortiran merupakan 

dasar untuk memahami probabilitas dan analisis data. Ini berarti mengemukakan 

pertanyaan, mengumpulkan informasi tentang dirinya dan lingkungan mereka dan 

menyampaikan informasi ini secara hidup. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

matematika pada anak sangatlah penting karena dapat melatih anak berpikir logis 

dalam memecahkan suatu masalah. Pembelajaran matematika pada anak tidak 
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lepas dari tiga masa tahapan antara lain adalah penguasaan konsep disini anak 

belajar menggunakan benda untuk berlatih menghitung karena anak tidak 

menggunakan benda konkrit masih mengalami kesulitan. Jemudian ada lagi masa 

transisi dimana masa ini anak berpikir masa peralihan meniju pengenalan lambang 

dan kemudian lambang yaitu anak untuk menyebutkan angka tujuh dan lambang 

tujuh anak juga diberikan benda yang berjumlah tujuh. 

Pengenalan matematika pada anak usia dini menurut NTCM, 2000 terdiri 

dari bilangan dimana bilangan itu adalah sebagai simbol supaya anak-anak 

menjadi tertarik, aljabar yaitu anak menyusun benda-benda menurut bentuk, 

penggolongan supaya anak mampu menggolongkan benda menurut warna, 

ukuran, jenis dan anak tau kesamaan dan perbedaan benda itu. 

2.1.5. Karakteristik Anak Berkesulitan belajar mengenal Angka. 

Menurut Lerner, 1981:357 (dalam Runtukahu, 1996:36) ada beberapa 

karakteristik anak berkesulitan belajar Mengenal angka yaitu: 

2.1.5.1. Gangguan hubungan keruangan. 

Anak yang berkesulitan belajar sering mengalami kesulitan dalam 

berkomunikasi, sehingga dapat terjalin komunikasi antar mereka dalam 

lingkungan. Dengan kondisi tersebut dapat menyebabkan anak mengalami 

gangguan dalam memahami konsep-konsep hubungan keruangan yang dapat 

mengganggu pemahaman anak tentang sistem belajar secara keseluruhan. Contoh: 

Anak tidak tahu bahwa angka 3 lebih dekat ke angka 4 dari pada ke angka 6. 
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2.1.5.2. Kesulitan memahami konsep waktu. 

Pemahaman tentang waktu biasanya melipuit sebentar, lama, kemarin, 

besok dan sebagainya. Pemahaman tersebut diperoleh anak karena adanya 

komunikasi dengan lingkungan sosial. Anak yang memiliki kesulitan belajar 

sering tidak memiliki lingkungan yang tidak kondusif bagi terjalinnya komunikasi 

yang intensif untuk memperoleh tentang konsep semacam itu. Disamping itu, 

adanya gangguan fungsi otak juga dapat menyebabkan anak mengalami kesulitan 

dalam memahami konsep waktu. 

2.1.5.3. Kesulitan memahami konsep kuantitas (jumlah) 

Pada umumnya anak-anak memahami tentang konsep kuantitas dari 

pergaulan mereka dengan lingkungan sosialnya, baik di dalam keluarga maupun 

di luar lingkungan keluarga. Disamping itu dari lingkungan keluarga yang sulit 

bergaul, gangguan fungsi otak dan lingkungan sosial yang tidak kondusif dapat 

menyebabkan anak mengalami kesulitan belajar dalam memahami konsep 

kuantitas, seperti banyak sedikitnya jumlah benda, sama dan tidak samanya 

jumlah benda dan lain sebagainya. 

2.1.5.4.  Asosiasi Visual-Motor. 

Bentuk asosiasi visual-motor merupakan bentuk kesulitan belajar yang 

lebih menekankan proses belajar mereka dengan cara hanya menghafal bilangan 

tanpa memahami maknanya. Contoh dari bentuk asosiasi visual-motor adalah 

anak tidak dapat menghitung benda-benda secara berurutan sambil menyebutkan 

bilangannya “satu, dua, tiga, empat, lima”. Anak mungkin baru memegang benda 
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yang ke tiga tetapi telah mengucapkan “lima”. Ini merupakan bentuk kesulitan 

belajar berhitung dalam perkataan dengan motoriknya. 

2.1.5.5. Kesulitan mengenal dan memahami symbol. 

Anak berkesulitan belajar matematika sering mengalami kesulitan dalam 

mengenal dan menggunakan simbol-simbol matematika seperti +, -, =, >, < dan 

sebagainya. Kesulitan semacam ini disebabkan adanya gangguan memori atau 

ingatan dan juga adanya persepsi visual atau penglihatan. 

2.1.6. Kekeliruan Umum Anak Berkesulitan Belajar Berhitung 

Menurut Mulyono, 1997 (dalam Runtukahu, 1996:45 ), ada beberpa jenis 

kekeliruan yang biasa dilakuakan oleh anak berkesulitan belajar berhitung. 

2.1.6.1. Kekurangan pemahaman tentang symbol.  

Kesulitan tersebut terjadi karena anak tidak memahami konsep relasi 

antara nilai dan simbolnya. Misalnya: >, <, +, -, x, : dan lain sebagainya. 

2.1.6.2. Kekurangan pemahaman tentang nilai tempat.  

Anak yang belum memahami nilai tempat suatu bilangan mengalami 

kesulitan yang berkenaan dengan penjumlahan atau pengurangan dengan cara 

bersusun. 

2.1.6.3. Kekurangan pemahaman dalam melakukan perhitungan. 

Anak biasanya lebih suka untuk menghafal yang berkaitan dengan konsep 

penjumlahan, pengurangan, perkalian atau pembagian. Namun dengan semacam 

itu anak akan mengalami banyak kekeliruan jika lupa. Untuk itu guru dapat 

mengajarkan teknik mengingat urutan penjumlahan dan berusaha menanamkan 

kembali konsep yang belum dikuasai anak dengan cara peragaan. 



28 
 

  

2.1.6.4. Penggunaan proses penghitungan yang keliru. 

Banyak sekali kekeliruan yang dilakukan anak dalam menghitung, seperti: 

Mempertukarkan simbol. Anak sering kurang paham antara simbol penambahan, 

pengurangan, perkalian atau pembagian. 

2.1.7. Metode permainan mengenal angka 

Metode adalah salah satu kunci pokok di dalam keberhasilan suatu 

kegiatan belajar yang dilakukan oleh anak. Pemilihan metode yang akan 

digunakan harus relevan dengan tujuan penguasaan konsep, transisi dan lambang 

dengan berbagai variasi materi, media dan bentuk kegiatan yang akan dilakukan. 

Adapun metode yang dapat digunakan antara lain: 

2.1.7.1.  Metode Bercerita 

Adalah cara bertutur kata dan menyampaikan cerita atau memberikan 

penerangan kepada anak secara lisan. Jenisnya antara lain, bercerita dengan alat 

peraga, tanpa alat peraga, dengan gambar, dan lain-lain. 

2.1.7.2.  Metode Bercakap-cakap 

Adalah salah satu penyampain bahan pengembangan yang dilaksanakan 

melalui bercakap-cakap dalam bentuk tanya jawab antara anak dengan guru atau 

anak dengan anak. Jenisnya antara lain: bercakap-cakap bebas, berdasar-kan 

gambar seri atau berdasarkan tema. 

2.1.7.3.  Metode Tanya Jawab 

Dilaksanakan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat 

memberikan rangsangan agar anak aktif untuk berpikir. Melalui pertanyaan guru, 

anak akan berusaha untuk memahaminya dan menemukan jawabannya. 
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2.1.7.4.  Metode Pemberian Tugas 

Adalah pemberian kegiatan belajar mengajar dengan memberikan 

kesempatan kepada anak untuk melaksanakan tugas yang telah disiapkan oleh 

guru. 

2.1.7.5. Metode Demonstrasi 

Adalah suatu cara untuk mempertunjukan atau memperagakan suatu objek 

atau proses dari suatu kegiatan atau peristiwa. 

2.1.7.6. Metode Eksperimen 

Adalah metode kegiatan dengan melakukan suatu percobaan dengan cara 

mengamati proses dan hasil dari percobaan tersebut. Berbagai metode yang lain 

pada dasarnya dapat digunakan di dalam permainan berhitung. Hal ini disesuaikan 

dengan situasi, kondisi dan kebutuhan serta tergantung kepada kreativitas guru. 

2.2. Kemampuan Kognitif Anak Usia Dini 

2.2.1. Definisi Kemampuan 

Kemampuan berasal dari kata mampu yang menurut kamus bahasa 

Indonesia mampu adalah sanggup. Jadi kemampuan adalah sebagai 

keterampilan (skiil) yang dimiliki seseorang untuk dapat menyelesaikan suatu 

soal matematika. Hal ini berarti bila seseorang terampil dengan benar 

menyelesaikan suatu soal matematika maka orang tersebut memiliki 

kemampuan dalam menyelesaikan soal menurut Mohammda Zain dalam Milman 

Yusdi (2010:10). 

Kemampuan dalam arti yang umum dapat dibatasi sebagai “Kemampuan 

adalah perilaku yang rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai 
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dengan kondisi yang diharapkan” (Danim, 1994 : 12). Seseorang dikatakan 

mampu apabila ia bisa atau sanggup melakukan sesuatu yang harus ia lakukan. 

Kemampuan adalah kapasitas seorang individu untuk melakukan beragam tugas 

dalam suatu pekerjaan. Kemampuan adalah sebuah penilaian terkini atas apa yang 

dapat dilakukan seseorang (http://id.wikipedia.org/wiki/Kemampuan, diakses 

tanggal 26 Januari 2011). 

Menurut taksonomi bloom (dalam Alimin 1996) soal-soal evaluasi 

(termasuk evaluasi matematika) terdiri dari 3 aspek kemampuan kognitif yaitu: 

2.2.1.1. Ingatan  

Yaitu pengetahuan terhadap fakta, konsep, definisi, nama, peristiwa, 

tahun, daftar, rumus, teori dan kesimpulan. Jadi siswa disuruh untuk 

mengingat kembali satu atau lebih fakta-fakta sederhana yang dialami oleh 

siswa.Soal ingatan adalah pertanyaan yang jawabannya dapat dicari 

dengan mudah pada buku atau catatan. Pertanyaan ingatan biasanya 

dimulai dengan kata-kata mendeskripsikan, mengidentifikasikan,  

menjodohkan, menyebutkan dan menyatakan. Tes yang paling banyak 

dipakai untuk mengungkapkan aspek pengetahuan adalah tipe melengkapi,  

tipe isian dan tipe benar salah. 

2.2.1.2. Pemahaman 

Yaitu pengertian terhadap hubungan antar faktor-faktor , antar konsep dan 

antar data, hubungan sebab akibat, dan penarikan kesimpulan. Jadi siswa 

diminta untuk membuktikan dan memahami hubungan yang sederhana 

diantara fakta-fakta/konsep. Pada jenjang ini siswa diharapkan tidak 
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hanya mengetahui, mengingat tetapi juga harus mengerti. Memahami berarti 

mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai 

segi dengan kata lain siswa dikatakan memahami sesuatu apabila ia dapat 

memberikan penjelasan yang lebih rinci dengan menggunakan katakatanya 

sendiri. 

2.2.1.3. Penerapan atau aplikasi 

Yaitu menggunakan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah dan 

menerapkan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi siswa dituntut 

memiliki kemampuan untuk menyeleksi atau memilih suatu abstraksi 

tertentu (konsep, dalil, aturan, gagasan, cara) secara tepat dan benar untuk 

diterapkan kedalam suatu situasi baru. 

 Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kemampuan adalah 

kapasitas kesanggupan atau kecakapan seseorang dalam melakukan sesuatu hal 

atau berbagai macam tugas dalam suatu pekerjaan tertentu. Karena dengan 

kemampuan itu anak bisa melalukan berbagai macam pekerjaan seperti anak 

mampu bermain sendiri tidak dengan ditemani orangtuanya. Bisa disebut dengan 

anak mampu melakukan dengan sendiri itu yang disebut kemampuan anak dalam 

melakukan sesuatu. 

2.2.2. Definisi Kognitif 

Kognitif adalah proses yang terjadi secara internal di dalam pusat susunan 

syaraf pada waktu manusia sedang berfikir (Gagne, 1976:71). Kemampuan 

kognitif ini berkembang secara bertahap sejalan dengan perkembangan fisik dan 
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syaraf-syaraf yang berada di pusat susunan syaraf. Salah satu teori yang 

berpengaruh dalam menjelaskan perkembangan kognitif ini adalah teori Piaget. 

2.2.3. Fase-fase Perkembangan Kognitif 

Jean Piaget yang hidup dari tahun 1896 sampai tahun 1980, seorang ahli 

biologi dan psikologi berkembang Swiss merupakan salah seorang yang 

merumuskan teori yang dapat menjelaskan fase-fase perkembangan kognitif. 

Teori ini dibangun berdasarkan dua sudut pandang yang disebut sudut pandang 

aliran Struktural (Structuralism) dan aliran konstruktif (Constructivism). 

Aliran struktural yang mewarnai teori Piaget dapat dilihat dari pandangan 

tentang intelegensi yang berkembang melalui serangkaian tahap perkembangan 

yang ditandai oleh perkembangan kualitas struktur kognitif. Aliran konstruktif 

terlihat dari pandangan piaget yang menyatakan bahwa anak membangun 

kemampuan kognitif melalui interaksinya dengan dunia di sekitanrnya. Dalam hal 

ini Piaget menyamakan anak dengan penelitian yang selalu sibuk membangun 

teori-teorinya dengan dunia sekitar melui interaksinya dengan lingkungan di 

sekitarnya. Hasil dari interaksi ini adalah terbentuknya struktur kognitif atau 

skemata yang dimulai dari terbentuknya struktur berpikir secara logis, kemudian 

berkembang menjadi suatu generalisasi. 

Perkembangan merupakan suatu proses yang bersifat komulatif. Artinya 

perkembangan terdahulu akan menjadi dasar bagi perkembangan selanjutnya. 

Piaget membagi perkembangan kognitif kedalam empat fase yaitu fase 

sensorimotor, fase praoperasional, fase operasi konkrit dan fase operasi formal   
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2.2.3.1. Fase sensorimotor (usia 0-2 tahun) 

Pada masa dua tahun kehidupan anak berinteraksi dengan dunia di sekitar 

terutama melalui aktivitas sensori (melihat, mencium, meraba dan mendengar). 

Fase sensorimotor dimulai dengan gerakan gerakan reflek yang dimiliki anak 

sejak dilahirkan. Fase ini berakhir pada usia 2 tahun. Pada masa ini, anak mulai 

membangun pemahaman tentang lingkungan melalui kegiatan sensorimotor, 

seperti menggengam, menghisap, melihat, melempar dan secara perlahan ia mulai 

menyadari bahwa suaitu benda tidak menyatu dengan lingkungannya atau dapat 

dipisahan dari lingkungan dimana benda itu berada. Selanjutnya ia mulai belajar 

bahwa benda-benda itu memiliki sifat-sifat khusus. Keadaan ini mengandung arti 

bahwa anak telah mulai membangun pemahaman terhadap aspek-aspek yan 

berkaitan dengan hubungan kausalitas, bentuk dan ukuran, sebagai asil 

pemahamannya terhadap aktivitas sensorimotornya. 

Pada akhir 2 tahun anak sudah menguasai pola-pola sensorimotor yang 

bersifat kompleks seperti bagaimana cara mendapatkan benda yang diinginkan 

(menarik, menggenggam atau meminta), menggunakan satu benda dengan tujuan 

yang berbeda. Dengan benda yang ada ditangannya, ia melakukan apa yang 

diinginkannya. Kemampuan ini merupakan awal kemampuan berpikir secara 

simbolik, yaitu kemampuan untuk memikirkan suatu objek tanpa kehadiran objek 

tersebut secara empirik. 

2.2.3.2. Fase Praoperasional (usia 2-7 tahun) 

Pada fase praoperasional anak mulai menyadari bahwa pemahama tentang 

benda-benda di sekitarnya tidak hanya dapat dilakukan melalui kegiatan 
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sensorimotor akan tetapi juga dapat dilakukan melalui kegiatan yang bersifat 

simbolik. Kegiatan simbolik ini dapat berbentuk melakukan percakapan melalui 

telepon meinan atau berpura-pura menjadi bapak atau ibu dengan kegiatan 

simbolik lainnya. Fase ini memberikan andil yang besar bagi perkembangan 

kognitif anak. Pada fase praoperasional anak tidak berpikir secara praoperasional 

yaitu proses berpikir yang dilakukan dengan jalan menginternalisasi suatu 

aktivitas yang memungkinkan anak mengaitkannya dengan kegiatan yang telah 

dilakukan sebelumnya. 

Fase ini merupakan masa permulaan bagi anak untuk membangun 

kemampuan dalam menyusun pikirannya. Oleh sebab itu cara baik. Fase 

praoperasional dapat dibagi menjadi tiga sub fase yaitu sub fase fungsi simbolik, 

sub fase egosentris dan intuitif. 

Sub fase fungsi simbolik terjadi pada usia 2-4 tahun. Pada masa ini anak 

telah memiliki kemampuan untuk menggambar suatu objek yang secara fisik tidak 

hadir. Kemampuan ini membuat anak dapat memggunakan balok-balok kecil 

untuk membangun rumah, menyusun puzzel dan kegiatan lainnya. Pada masa ini 

anak sudah dapat menggambar manusia secara sederhana 

Sub fase berpikir secara egosentris terjadi dalam usia 2-4 tahun. Bepikir 

secara egosentris ditandai oleh ketidakmampuan anak untuk memahami prespektif 

atau cara berpikir orang lain. Benar atau tidak benar bagi anak pada fase ini 

ditentukan oleh cara pandangan sendiri yang disebut dengan istilah egosentris. 

Sub fase berpikir secara intuitif terjadi pada usia 4-7 tahun. Masa ini 

disebut fase berpikir secara intuitif karena pada saat ini anak kelihatannya 
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mengerti dan mengetahui sesuatu, seperti menyusun balok menjadi rumah, akan 

tetapi pada hakekatnya ia tidak mengetahui alasan-alasan yang menyebabkan 

balok itu dapat disusun menjadi rumah. Dengan kata lain anak belum memiliki 

kemampuan untuk berpikir secara kritis tentang apa yang ada dibalik suatu 

kejadian. 

2.2.3.3. Fase Operasi Konkrit (7-12 tahun) 

Pada fase operasi konkrit kemampuan anak untuk berpikir secara logis 

sudah berkembang, dengan syarat objek yang menjadi sumber berpikir logis 

tersebut hadir secara kongkrit. Kemampuan berpikir logis ini terwujud dalam 

kemampuan mengklasifikasikan objek sesuai dengan klasifikasinya, mengurutkan 

benda sesuai dengan tata urutnya kemampuan untuk memahami cara pandang 

orang lain, dan kemampuan berpikir secara deduktif. 

2.2.3.4. Fase Operasi Formal (12 tahun sampai usia dewasa) 

Fase operasi formal ditandai oleh perpindahan dari cara berpikir kongkrit 

ke cara berpikir abstrak. Kemampuan berpikir abstrak dapat dilihat dari 

kemampuan mengemukakan ide-ide, memprediksi kejadian yang akan terjadi dan 

melakukan proses berpikir ilmiah, yaitu mengemukakan hipotesis dan 

menentukan cara untuk membuktikan kebenaran hipotesis tersebut. 

2.2.4. Aspek-aspek Perkembangan Kognitif Anak Usia Taman Kanak-kanak 

Bertitik tolak dari gambaran umum tentang fase-fase perkembangan 

kognitif tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa perkembangan kognitif anak 

usia taman kanak-kanam berda dalam fase praoperasional yang mencakup tiga 

aspek yaitu: 
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2.2.4.1. Berpikir Simbolik 

Aspek berpikir simbolik yaitu kemampuan untuk berpikir tentang objek 

dan peristiwa walaupun objek dan peristiwa tersebut tidak hadir secara fisik 

(nyata) dihadapan anak. 

2.2.4.2.  Berpikir Egosentris 

Berpikir Egosentris yaitu cara berpikir tentang benar atau tidak benar, 

setuju atau tidak setuju berdasarkan sudut pandang sendiri. Oleh sebab itu anak 

belum dapat meletakkan cara pandangannya disudut pandang orang lain. 

2.2.4.3. Berpikir Intuitif 

Fase berpikir secara intuitif yaitu kemampuan untuk menciptakan sesuatu, seperti 

menggambar atau menyusun balok, akan tetapi tidak mengetahui pasti alasan 

untuk melakukannya. 

2.2.5. Prinsip-prinsip Perkembangan Kognitif Anak Usia Taman Kanak-kanak 

Menurut Martini Jamaris, 2003:22 perkembangan kognitif anak pada 

hakikatnya merupakan proses asimilasi, akomodasi dan ekuilibrium. 

2.2.5.1. Asimilasi berkaitan dengan proses penyerapan informasi baru kedalam 

informasi yang telah ada di dalam skemata (struktur kognitif) anak. 

2.2.5.2. Akomodasi adalah proses penyatuan informasi baru dengan informasi 

yang telah ada di dalam skemata sehingga perpaduan antara informasi 

tersebut memperluas skemata anak. 

2.2.5.3. Ekuilibrium adalah berkaitan dengan usaha anak untuk mengatasi koflik 

yang terjadi dalam dirinya pada waktu ia menghadapi suatu masalah. 

Untuk memecahkan masalah tersebut ia menyeimbangkan informasi yang 
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baru yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi dengan informasi yang 

telah ada di dalam skemata secara dinamis.  

2.2.6. Karakteristik Kemampuan Kognitif Anak Usia Taman Kanak-kanak 

menurut Martini Jamaris, 2003:23 antara lain adalah: 

2.2.6.1. Kemampuan Kognitif Anak Usia 4 tahun 

2.2.6.1.1. Mulai dapat memecahkan masalah dengan berpikir secara intuitif. 

Misalnya menyusun, puzzel berdasarkan coba-coba. 

2.2.6.1.2. Mulai belajar mengembangkan ketrampilan mendengar dengan tujuan 

untuk mempermudah interaksi dengan lingkungannya. 

2.2.6.1.3. Sudah dapat menggambar sesuai dengan apa yang dipikirkannya. 

2.2.6.1.4. Proses berpikir selalu dikaitkan degan apa yang ditangkap oleh panca 

indra seperti yang dilihat, didengar, dikecap, diraba dan dicium dan 

selalu diikuti dengan pertanyaan “mengapa”. 

2.2.6.1.5. Semua kejadian yang terjadi disekitar mempunyai alasan tetapi 

berdasarkan sudut pandangnya sendiri. 

2.2.6.1.6. Mulai dapat membedakan antara fantasi dengan kenyataan yang 

sebenarnya. 

2.2.6.2. Kemampuan Kognitif Anak Usia 5-6 tahun 

2.2.6.2.1. Sudah dapat memahami jumlah ukuran 

2.2.6.2.2. Tertarik dengan huruf dan angka. Ada yang sudah mampu menulisnya 

atau mengkopinya serta menghitungnya. 

2.2.6.2.3. Telah mengenal sebagian besar warna. 
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2.2.6.2.4. Mulai mengenal tentang waktu, kapan harus pergi ke sekolah dan 

pulang dari sekolah, nama-nama hari dalam satu minggu. 

2.2.6.2.5. Mengenal bilangan dan bergerak sesuai dengan bidang yang 

dimilikinya (teritorinya). 

2.2.6.2.6. Pada akhir usia 6 tahun anak sudah mulai mampu membaca, menulis 

dan berhitung. 

2.2.7. Implikasi Perkembangan Kognitif dalam proses Pembelajaran yang Efektif 

di Taman Kanak-kanak Menurut Martini Jamaris, 2003:23-24 adalah: 

2.2.7.1. Aktivitas di dalam proses belajar mengajar hendaknya ditekankan pada 

pengembangan struktur kognitif melalui pemberian kesempatan pada 

anak untuk memperoleh pengalaman langsung dalam berbagai aktivitas 

pembelajaran yang sesuai dengan pembelajaran terpadu dan mengandung 

makna, seperti membuat bangunan dari balok, mengamati perubahan 

yang terjadi pada lingkungan anak. 

2.2.7.2. Memulai kegiatan dengan membuat konflik dalam pikiran anak. Misalnya 

memberikan jawaban yang salah satunya memotovasi anak memikirkan 

dengan mengemukakan jawaban yang benar. 

2.2.7.3. Memberi kesempatan pada anak untuk melakukan berbagai kegiatan yang 

dapat mengembangkan kemampuan kognitifnya. Misalnya mengubah 

objek-objek yang disajikan sacara nyata ke dalam bentuk lain misalnya 

gambarnya. 

2.2.7.4. Melakukan kegiatan tanya jawab yang dapat mendorong anak untuk 

berpikir dan mengemukakan pikirannya. 
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Berdasarkan uraian diatas dapat dsimpulkan bawa kognitif adalah proses 

yang terjadi disusunan syaraf otak pada manusia untuk berpikir. Kognitif ini dapat 

terjadi apabila sedang berpikir maka akan bekerja secara sendiri. Jadi kemampuan 

kognitif yaitu kemampuan anak untuk sebelum melakukan kegiatan 

menyelesaikan kegiatan harus menggunakan berpikir. Karena kalau melakukan 

sesuatu dengan cara berpikir dapat mengakibatkan anak tergesa-gesa dalam 

bertindak. 

2.3. PAUD 

2.3.1. Pengertian Anak Usia Dini. 

Anak Usia dini adalah masa-masa yang sangat penting bagi perkembangan 

anak, sehingga disebut “golden age”. Pemberian rangsangan pendidikan untuk 

membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak 

memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan 

pada jalur formal, nonformal dan informal. Pendidikan anak usia dini (PAUD) 

adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan 

suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 

enam tahun yang dilakukan melalui pendidikan. Anak usia dini merupakan salah 

satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitikberatkan pada peletakan 

dasar kearah pertumbuhan dan perkembangan fisik (koordinasi motorik halus dan 

kasar), kecerdasan (daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, kecerdasan 

spiritual), sosio emosional (sikap dan perilaku serta agama) bahasa dan 

komunikasi, sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan yang dilalui 

oleh anak usia dini menurut Trianto (2011:13). 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Rangsangan_pendidikan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Jasmani&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Rohani
http://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan_dasar
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pembinaan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Anak
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Perkembangan_fisik&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Kecerdasan
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sosio_emosional&action=edit&redlink=1
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Berdasarkan UU Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

(sisdiknas), disebutkan dalam pasal 1 ayat (14), Pendidikan Anak Usia Dini 

adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai 

dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan 

pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani 

agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. PAUD 

merupakan salah satu jenis Pendidikan luar Sekolah (PLS) termasuk pada satuan 

kelompok belajar tetapi bukan merupakan persyaratan masuk TK atau SD. PAUD 

merupakan salah satu bentuk usaha kesejahteraan anak dengan mengutamakan 

kegiatan bermain yang menyelanggarakan pendidikan prasekolah bagi anak usia 3 

tahun sampai memasuki Pendidikan Dasar (Penjelasan Pemerintah Republik 

Indonesia No.27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah Pasal 6, ayat1).  

Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum 

jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan 

bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui 

pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan 

perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki 

pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, non formal dan 

informal. Pendidikan anak usia dini adalah sebuah jurusan yang mendidik anak-

anak yang masih berusia 0 sapai 8 tahun.  

PAUD adalah pendidikan luar sekolah seperti Kelompok Bermain dan 

Penitipan Anak, yang umumnya berjalan sendiri-sendiri dengan polanya masing-

masing, sedangkan PAUD adalah pendidikan sekolah seperti Taman Kanak-kanak 
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(TK), yang sudah mulai dibina dan diasuh oleh Depdiknas. Pendidikan anak usia 

dini (PAUD) adalah jenjang intelektualitas anak demi mempersiapkan mereka 

masuk sekolah.Suatu Proses pembinaan tumbuh kembang anak sejak lahir hingga 

usia 6 tahun secara menyeluruh yang mencakup aspek fisik & non fisik, dengan 

memberikan rangsangan bagi perkembangan jasmani, rohani, motorik, akal 

pikiran, emosional dan sosial yang tepat dan benar, agar tumbuh dan berkembang 

anak secara optimal (Depdiknas, 2003). 

 Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pembelajaran 

PAUD yang menekankan anak untuk kegiatan bermain. Masa anak adalah untuk 

kegiatan bermain karena kegiatan bermain dapat merangsang perkembangan anak. 

Zaman sekarang ini masih banyak yang menyalahgunakan pendidikan PAUD 

tidak seperti yang dianjurkan oleh pemerintah. Banyak sekolah-sekolah yang tidak 

mengacu pada peraturan yang diajurkan seperti memberikan kegiatan 

pembelajaran yang memberatkan anak seperti anak belajar untuk menulis, 

membaca dan berhitung karena menulis, membaca dan berhitung sangat tidak  

dianjurkan untuk pembelajaran anak khususnya anak usia dini. Pembelajaran 

dengan cara itu membuat anak semakin tertekan atau anak merasa bosan. Supaya 

tidak menimbulkan hal yang tidak diinginkan seperti itu maka guru 

mengantisipasi dengan cara mengubah sistem pembelajaran yang ada.  

Aspek perkembangan Anak Usia dini menurut Ahmad Susanto, (2011:33-

45) Adalah Pertama Perkembangan Fisik dimana perkembangan fisik anak 

ditandai dengan perkembangan perkembangan ketrampilan fisiknya juga 

berkembang motorik halus dan motorik kasarnya. Proposi tubuh anak berubah 
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secara dramatis, seperti pada usia tiga tahun anak-anak sekitar 80-90 cm dan 

beratnya sekitar 10-13 kg. Ke dua Perkembangan kognitif adalah suatu fiksi 

ilmiah untuk mendeskripsikan perilaku individu yang berkaitan dengan 

kemampuan intelektual. Menurut konsep ini inteligensi adalah persatuan dari 

daya-daya jiwa yang khusus. Karena pengukuran mengenai inteligensi juga dapat 

ditempuh dengan cara mengukur daya-daya jiwa khusus itu sendiri misalnya daya 

mengamati, memproduksi dan daya berfikir menurut Suriasumantri, 2004:125 

(dalam buku Ahmad Susanto, 2011:35). Ke tiga Perkembangan bahasa adalah 

bahasa yang telah dimiliki dari hasil pengolahan dan telah berkembang. Anak 

telah banyak memperoleh masukan pengetahuan tentang bahasa ini dari 

lingkungan baik lingkungan masyarakat mapun lingkungan keluarga. Ke empat 

perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. 

Dapat juga diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap 

norma-norma kelompok, moral dan tradisi meleburkan diri menjadi satu kesatuan 

yang saling berkomunikasi dan kerja sama. Ke lima perkembangan Moral berasal 

dari kata latin mos yang berarti adat istiadat, kebiasaan, peraturan, tata cara 

kehidupan. Adapun moralitas merupakan kemauan untuk menerima dan 

melakukan peraturan, nilai-nilai dan prinsip moral. Nilai-nilai moral ini seperti 

seruan untuk berbuat baik kepada orang lain, memelihara ketertiban dan 

keamanan. 
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2.3.2. Karakteristik Perkembangan. 

Anak usia dini (0-8 tahun) adalah individu yang sedang mengalami proses 

pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat. Bahkan dikatakan sebagai 

lompatan perkembangan karena itulah maka usia dini dikatakan sebagai golden 

age (usia emas) yaitu usia yang sangat berharga dibanding usia-usia selanjutnya. 

Usia tersebut merupakan fase kehidupan yang unik. Secara lebih rinci akan 

diuraikan karakteristik anak usia dini sebagai berikut : 

2.3.2.1. Usia 0-1 tahun 

Pada masa bayi perkembangan fisik mengalami kecepatan luar biasa, 

paling cepat dibanding usia selanjutnya. Berbagai kemampuan dan ketrampilan 

dasar dipelajari anak pada usia ini. Beberapa karakteristik anak usia bayi dapat 

dijelaskan antara lain : 

2.3.2.1.1. Mempelajari ketrampilan motorik mulai dari berguling, merangkak, 

duduk, berdiri dan berjalan. 

2.3.2.1.2. Mempelajari ketrampilan menggunakan panca indera, seperti melihat 

atau mengamati, meraba, mendengar, mencium dan mengecap dengan 

memasukkan setiap benda ke mulutnya. 

2.3.2.1.3. Mempelajari komunikasi sosial. Bayi yang baru lahir telah siap 

melaksanakan kontrak sosial dengan lingkungannya. Komunikasi 

responsif dari orang dewasa akan mendorong dan memperluas respon 

verbal dan non verbal bayi. 
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Berbagai kemampuan dan ketrampilan dasar tersebut merupakan modal 

penting bagi anak untuk menjalani proses perkembangan selanjutnya. 

2.3.2.2. Usia 2-3 tahun 

Anak pada usia ini memiliki beberapa kesamaan karakteristik dengan masa 

sebelumnya. Secara fisik anak masih mengalami pertumbuhan yang pesat. 

Beberapa karakteristik khusus yang dilalui anak usia 2-3 tahun antara lain : 

2.3.2.2.1. Anak sangat aktif mengeksplorasi benda-benda yang ada disekitarnya. 

Ia memiliki kekuatan observasi yang tajam dan keinginan belajar yang 

luar biasa. Eksplorasi yang dilakukan oleh anak terhadap benda-benda 

apa saja yang ditemui merupakan proses belajar yang sangat efektif. 

Motivasi belajar anak pada usia tersebut menempati grafik tertinggi 

dibanding sepanjang usianya bila tidak ada hambatan dari lingkungan. 

2.3.2.2.2. Anak mulai mengembangkan kemampuan berbahasa. Diawali dengan 

berceloteh, kemudian satu dua kata dan kalimat yang belum jelas 

maknanya. Anak terus belajar dan berkomunikasi, memahami 

pembicaraan orang lain dan belajar mengungkapkan isi hati dan pikiran. 

2.3.2.2.3. Anak mulai belajar mengembangkan emosi. Perkembangan emosi anak 

didasarkan pada bagaimana lingkungan memperlakukan dia. Sebab 

emosi bukan ditemukan oleh bawaan namun lebih banyak pada 

lingkungan. 

2.3.2.3. Usia 4-6 tahun 

Anak usia 4-6 tahun memiliki karakteristik antara lain : 
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2.3.2.3.1. Berkaitan dengan perkembangan fisik, anak sangat aktif melakukan 

berbagai kegiatan. Hal ini bermanfaat untuk mengembangkan otot-otot 

kecil maupun besar. 

2.3.2.3.2. Perkembangan bahasa juga semakin baik. Anak sudah mampu 

memahami pembicaraan orang lain dan mampu mengungkapkan 

pikirannya dalam batas-batas tertentu. 

2.3.2.3.3. Perkembangan kognitif (daya pikir) sangat pesat, ditunjukkan dengan 

rasa ingin tahu anak yang luar biasa terhadap lingkungan sekitar. Hal itu 

terlihat dari seringnya anak menanyakan segala sesuatu yang dilihat. 

2.3.2.3.4. Bentuk permainan anak masih bersifat individu, bukan permainan 

sosial. Walaupun aktifitas bermain dilakukan anak secara bersama. 

2.3.2.4. Usia 7-8 tahun 

Karakteristik perkembangan anak usia 7-8 tahun antara lain : 

2.3.2.4.1. Perkembangan kognitif anak masih berada pada masa yang cepat. Dari 

segi kemampuan, secara kognitif anak sudah mampu berpikir bagian 

per bagian. Artinya anak sudah mampu berpikir analisis dan sintesis, 

deduktif dan induktif. 

2.3.2.4.2. Perkembangan sosial anak mulai ingin melepaskan diri dari otoritas 

orangtuanya. Hal ini ditunjukkan dengan kecenderungan anak untuk 

selalu bermain di luar rumah bergaul dengan teman sebaya. 

2.3.2.4.3. Anak mulai menyukai permainan sosial. Bentuk permainan yang 

melibatkan banyak orang dengan saling berinteraksi. 
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2.3.2.4.4. Perkembangan emosi anak sudah mulai berbentuk dan tampak sebagai 

bagian dari kepribadian anak. Walaupun pada usia ini masih pada taraf 

pembentukan, namun pengalaman anak sebenarnya telah menampakkan 

hasil. 

2.3.3. Pembelajaran AUD 

2.3.3.1. Holistik dan Integrated 

Pendidikan holistik merupakan suatu filsafat pendidikan yang berangkat 

dari pemikiran bahwa pada dasarnya seorang individu dapat menemukan identitas, 

makna dan tujuan hidup melalui hubungannya dengan masyarakat, lingkungan 

alam, dan nilai-nilai spiritual. Secara historis, pendidikan holistik sebetulnya 

bukan hal yang baru. 

Pemikiran dan gagasan inti dari para perintis pendidikan holistik sempat 

tenggelam sampai dengan terjadinya loncatan paradigma kultural pada tahun 

1960-an. Memasuki tahun 1970-an mulai ada gerakan untuk menggali kembali 

gagasan dari kalangan penganut aliran holistik. Kemajuan yang signifikan terjadi 

ketika dilaksanakan konferensi pertama pendidikan Holistik Nasional yang 

diselenggarakan oleh Universitas California pada bulan Juli 1979, dengan 

menghadirkan The Mandala Society dan The National Center for the Exploration 

of Human Potential. Enam tahun kemudian, para penganut pendidikan holistik 

mulai memperkenalkan tentang dasar pendidikan holistik dengan sebutan 3 R’s, 

akronim dari relationship, responsibility dan reverence. Berbeda dengan 

pendidikan pada umumnya, dasar pendidikan 3 R’s ini lebih diartikan sebagai 
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writing, reading dan arithmetic atau di Indonesia dikenal dengan sebutan 

calistung (membaca, menulis dan berhitung). 

Tujuan pendidikan holistik adalah membantu mengembangkan potensi 

individu dalam suasana pembelajaran yang lebih menyenangkan dan 

menggairahkan, demoktaris dan humanis melalui pengalaman dalam berinteraksi 

dengan lingkungannya. Melalui pendidikan holistik, peserta didik diharapkan 

dapat menjadi dirinya sendiri (learning to be). Dalam arti dapat memperoleh 

kebebasan psikologis, mengambil keputusan yang baik, belajar melalui cara yang 

sesuai dengan dirinya, memperoleh kecakapan sosial, serta dapat mengembangkan 

karakter dan emosionalnya (Basil Bernstein). 

Pembelajaran terpadu merupakan suatu pendekatan dalam pembelajaran 

yang secara sengaja mengaitkan beberapa aspek baik dalam intra mata pelajaran 

maupun antar mata pelajaran. Dengan adanya pemaduan itu siswa akan 

memeroleh pengetahuan dan keterampilan secara utuh sehingga pembelajaran 

menjadi bermakna bagi siswa. Bermakna di sini memberikan arti bahwa pada 

pembelajaran terpadu siswa akan dapat memahami konsep-konsep yang mereka 

pelajari melalui pengalaman langsung dan nyata yang menghubungkan antar 

konsep dalam intra mata pelajaran maupun antar mata pelajaran. 

Menurut Prabowo (2000:2) Pembelajaran terpadu adalah suatu proses 

pembelajaran dengan melibatkan/mengkaitkan berbagai bidang studi. Dan ada dua 

pengertian yang perlu dikemukakan oleh prabowo untuk menghilangkan 

kerancuan dari pengertian pembelajaran terpadu di atas, yaitu konsep 

pembelajaran terpadu dan IPA terpadu. 
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Menurut Prabowo (2000:2) Pembelajaran terpadu merupakan pendekatan 

belajar mengajar yang melibatkan beberapa bidang studi. Pendekatan belajar 

mengajar seperti ini diharapkan akan dapat memberikan pengalaman yang 

bermakna kepada anak didik kita. Arti bermakna disini dikarenakan dalam 

pembelajaran terpadu diharapkan anak akan memperoleh pemahaman terhadap 

konsep-konsep yang mereka pelajari dengan melalui pengalaman langsung dan 

menghubungkannya dengan konsep lain yang sudah mereka pahami. 

Pembelajaran terpadu merupakan pendekatan belajar mengajar yang 

memperhatikan dan menyesuaikan dengan tingkat perkembangan anak didik 

(Developmentally Appropriate Practical). Pendekatan yang berangkat dari teori 

pembelajaran yang menolak drill-system sebagai dasar pembentukan pengetahuan 

dan struktur intelektual anak. 

2.3.3.2. DAP (Developmentally Appropriate Practical) 

Menurut Sue Bredekamp (1987), konsep dari DAP memiliki dua dimensi, 

yiatu : patut menurut usia (age appropriate) dan patut menurut anak sebagai 

individu yang unik (individual appropriate). Sementara Gary Glassenapp 

(Megawangi, 2005) menambahkan 1 dimensi lagi, yaitu : patut menurut 

lingkungan dan budaya. 

Pendidikan yang dilaksanakan seharusnya disesuaikan dengan tahap 

perkembangan anak serta bagaiamana anak belajar. Sehingga pendidikan pada 

anak tidak berarti sebagai program ”pemaksaan” terhadap anak untuk melakukan 

sesuatu atau untuk memiliki suatu kemamuan sesuai keinginan orang dewasa 

tanpa mempertimbangkan kondisi anak. Salah satu konsep yang relevan dengan 
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pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan anak adalah konsep 

Developmentally Appropriate Practice (DAP) atau dalam bahasa Indonesia berarti 

”Pendidikan yang patut sesuai dengan tahapan perkembangan anak”. 

Berdasarkan konsep ini, para pendidikan harus mengerti bahwa setiap 

anak adalah unik mempunyai bakat, minat, kelebihan, dan kekurangan, dan 

pengalaman yang berbeda-beda. Oleh karena itu, para pendidikan hendaknya 

dapat menyesuaikan diri dengan keunikan-keunikan tersebut. 

Konsep atau pendekatan DAP ini telah menjadi acuan dalam pelaksanaan 

program pendidikan anak usia dini dan dalam pengembangan selanjutnya 

diadaptasi dalam program pendidikan dasar terutama untuk kelas rendah. Dalam 

tulisan ini penulis mencoba membahas tentang teori DAP dari berbagai literature 

serta bagaimana menerapkannya pada sistem pendidikan anak usia dini dan 

sekolah dasar. Konsep DAP muncul karena banyaknya kurikulum yang 

dikembangkan di sekolah-sekolah Amerika pada kurun waktu tahun 1960-an 

sampai 1970-an yang tidak sesuai dengan tahapan perkembangan anak, khususnya 

untuk anak usia di bawah 8 tahun. Kurikulum-kurikulum tersebut dianggap telah 

gagal menghasilkan siswa yang dapat berpikir kritis dan dapat menyelesaikan 

berbagai permasalahan dalam kehidupan (Bredekamp, et.al., 1992, dalam 

Megawangi, 2005). 

Pembelajaran dengan cara patut di TK/PAUD antara lain Matematika: 

Anak memahami konsep berhitung dengan menggunakan benda konkrit (anak 

harus disuguhkan benda-benda nyata). Menulis: Anak dibiarkan bereksplorasi 

sendiri mencoba menulis huruf-huruf atau kata-kata yang ingin ia buat. Guru 



50 
 

  

hanya memberikan contoh (kalau diperlukan). Membaca: Anak mengenal huruf 

lewat tulisan-tulisan yang ada pada benda-benda yang ada disekitarnya (guru tidak 

meminta anak menghafal abjad). Menggambar: Anak dibiarkan bebas 

berimajinasi dan bereksplorasi saat ingin menggambar atau mewarnai sesuatu. 

Sains: Guru mengajarkan tentang matahari, bumi, dan planet lainnya dengan 

menggunakan gambar dan objek. Anak juga diperkenalkan dengan kegunaan 

benda-benda langit dengan memperlihatkan secara nyata pada siang hari menurut 

http://ramlimpd.blogspot.com/2010/11/developmentally-appropriate-practice.html 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Anak 

Usia Dini sangat penting bagi anak. Pada anak-anak usia keemasan hanya satu 

kali terjadi dalam diri seseorang tidak ada masa keemasan menjelang menuju 

kedewasaan. Karena perkembangan anak akan mulai berkurang pada usia 17-21 

tahun maka dalam memanfaatkan masa yang baik ini tidak boleh disia-siakan. 

Perkembangan anak usia dini mencakup semua aspek perkembangan seperti 

pertumbuhan yang meliputi berat badan tinggi badan. Perkembangan kognitif 

antara lain perkembangan yang berhubungan dengan daya pikir anak untuk 

menciptakan, memecahkan masalah yang dihadapi anak.  

Aspek perkembangan kognitif berkembang pada saat anak bermain yaitu 

anak mampu meningkatkan perhatian dan konsentrasinya, mampu memunculkan 

kreativitas, mampu berfikir divergen, melatih ingatan, mengembangkan 

prespektif, dan mengembangkan kemampuan berbahasa. Konsep abstrak yang 

membutuhkan kemampuan kognitif juga terbentuk melalui bermain, dan 

menyerap dalam hidup anak sehingga anak mampu memahami dunia disekitarnya 

http://ramlimpd.blogspot.com/2010/11/developmentally-appropriate-practice.html
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dengan baik. Kemampuan bahasa yaitu dengan cara memberikan pembelajaran 

kepada anak dengan pengenalan huruf lewat tulisan, kemampuan seni dengan 

menggambar dan mewarnai, fisik motorik mengajak anak untuk berlari, 

merangkak, menangkap, menendang, memanjat, meloncat supaya anak lebih aktif 

dalam menggerakkan otot-otot tangan dan kaki. 

2.4. Kerangka Berfikir 

Berdasarkan kajian pustaka diatas, gambaran penelitian tindakan kelas 

yang akan dilakukan dapat digambarkan dalam kerangka berfikir sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permainan bowling aritmatika adalah gabungan dari kata permainan 

Bowling dan aritmatika. Menurut Hildebrand (1986: 54) “bermain berarti berlatih, 

mengeksplorasi, merekayasa, mengulang latihan apapun yang dapat dilakukan 

Perkembangan kognitif yang diharapkan 

 
1. Anak dapat mengetahui dan menyebut bilangan 1-10. 

2. Anak dapat mengetahui dan menyebut bilangan 10-15. 

3. Anak dapat mengetahui dan menyebut  bilangan 15-20. 

4. Anak dapat menyusun lima pola warna  (Merah, kuning, 

hijau, biru, putih). 

5. Anak dapat menyebutkan ukuran panjang-pendek 

pin/gada yang dijajar. 

6. Anak dapat menyebutkan ukuran besar-kecil bola yang 

digunakan untuk bermain bowling. 

7. Anak dapat menghubungkan angka dengan gambar 1-10. 

8. Anak dapat menghubungkan angka dengan gambar 10-15. 

9. Anak dapat mengelompokkan pin menurut warna (Merah, 

kuning, hijau, biru, putih). 

10. Anak dapat menyusun pin dengan deretan panjang. 

11. Anak dapat menyusun pin dengan deretan pendek. 

12. Anak dapat mengambil dan memilih bola besar-kecil yang 

digunakan untuk bermain bowling. 

13. Anak dapat melakukan penjumlahan sederhana 1-10. 

14. Anak dapat melakukan penjumlahan sederhana 10-15. 

15. Anak dapat melakukan pengurangan sederhana 1-10. 

16. Anak dapat melakukan pengurangan sederhana 10-15. 

17. Anak dapat mencari 5 gambar buah dengan warna yang 

berbeda. 

Kognitif 

Anak 

Bowling 

Aritmatika 



52 
 

  

untuk mentransformasi secara imajinatif hal-hal yang sama dengan dunia orang 

dewasa” sedangkan menurut Bettelheim” kegiatan bermain adalah kegiatan yang 

tidak mempunyai peraturan lain kecuali angka ditetapkan pemain sendiri dan tidak 

ada hasil akhir yang dimaksud dengan realitas luar” (Elizabeth B Hurlock, 

1978:320). Dengan permainan bowling aritmatika diberikan kepada anak akan 

muncul perbedaan yang baik antara lain meningkatkan aspek perkembangan 

kognitif. 

Perubahan yang diharapkan adalah dengan adanya permainan bowling 

aritmatika anak dapat mengenal angka dengan baik 1-10 karena dengan 

menggenalan angka menjadikan modal bagi anak untuk melanjutkan kejenjang 

pendiikan yang lebih tinggi. Adapun dengan pengenalan angka anak bisa belajar 

mengenal konsep bilangan dengan jumlah yang sesuai dengan bilangan dan anak 

dapat menghitung jumlah bilangan yang ada dengan proses penjumlahan dan 

pengurangan untuk anak. 

2.5. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kajian pustaka maka hipotesis tindakan dalam penelitian ini 

adalah : Melalui Permainan Bowling Aritmatika Kemampuan Kognitif Anak 

(mengenal angka) Kelompok B TK Kemala Bhayangkari 08 Kecamatan 

Gajahmungkur akan meningkat. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1.Pendekatan penelitian 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) menurut Wijaya Kusuma, 2010:100 ini 

menggunakan model kolaborasi yang mengutamakan kerjasama antara kepala 

sekolah, guru dan peneliti. Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini merupakan upaya 

untuk mengkaji apa yang terjadi dan telah dihasilkan atau belum tuntas pada 

langkah upaya sebelumnya. Hasil refleksi digunakan untuk mengambil langkah 

lebih lanjut dalam upaya mencapai tujuan penelitian. Dengan kata lain refleksi 

merupakan pengkajian terhadap keberhasilan atau kegagalan terhadap pencapaian 

tujuan tindakan pembelajaran. 

 Pada dasarnya Penelitian Tindakan Kelas (PTK) memiliki karakteristik 

yaitu: (1) bersifat situasional, artinya mencoba mendiagnosis masalah dalam 

konteks tertentu, dan berupaya menyelesaikannya dalam konteks itu; (2) adanya 

kolaborasi-partisipatoris; (3) self-evaluative, yaitu modifikasi-modifikasi yang 28 

dilakukan secara kontinyu-dievaluasi dalam situasi yang terus berjalan secara 

siklus, dengan tujuan adanya peningkatan dalam praktek nyatanya. 

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) model Kurt Lewin (dalam buku Wijaya Kusuma 

dan Dedi Dwitagama, 2010:45). Konsep pokok PTK menurut Kurt Lewin terdiri 

dari empat komponen, yaitu : perencanaan (planning), tindakan (acting), 

pengamatan (observating) dan refleksi (reflecting).  



54 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan Tahapan dalam Penelitian Tindakan Kelas model Kurt Lewin (dalam 

buku Wijaya Kusuma dan Dedi Dwitagama, 2010:45). 

 

Hubungan ke empat komponen itu dipandang sebagai satu siklus. Peneliti 

ini menggunakan PTK dengan harapan guru PAUD dapat memperbaiki kinerjanya 

guru sebagai pendidik PAUD yang profesional dan menciptakan pembelajaran 

yang bermutu. 

Untuk lebih lanjut siklus kegiatan PTK model Kurt Lewin adalah sebagai 

berikut : 

3.1.1. Tahapan perencanaan atau planning meliputi pembuatan perangkat 

pembelajaran, persiapan sarana dan prasarana penelitian serta menentukan 

indikator kinerja. 

SIKLUS I   

Perencanaan 

SIKLUS  II 

Pengamatan 

Pengamatan 

Perencanaan 

SIKLUS  III 

Refleksi Pelaksanaan 

Refleksi Pelaksanaan 

Pengamatan 

Refleksi 

Perencanaan 

Pelaksanaan 

? 
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3.1.2. Tahapan pelaksanaan tindakan atau acting meliputi segala tindakan yang 

tertuang dalam rencana pelaksanaan pemelajaran SKM dan SKH dengan 

materi pengembangan kemampuan kognitif. 

3.1.3. Tahapan pengamatan atau observing meliputi pembuatan instrumen 

penelitian, pengumpulan data berupa nilai evaluasi siswa setelah 

mendapatkan tindakan, menganalisa data dan menyusun langkah-langkah 

perbaikan. 

3.1.4. Tahapn refleksi dilakukan melalui diskusi teman sejawat dan masukan dari 

para ahli penelitian tindakan kelas melalui e-mail. 

3.2. Tempat penelitian  

3.2.1. Penelitian ini dilaksanakan pada anak-anak kelompok B di TK Kemala 

Bhayangkari 08 Jalan Sultan Agung 103, Kecamatan Gajahmungkur, 

Semarang Selatan. 

3.2.2. Waktu penelitian akan dilaksanakan selama tiga minggu selama 18 kali 

pertemuan yang dilaksanakan pada bulan Juli-Agustus 2012. 

3.3. Variabel penelitian 

Penelitian ini menggunakan satu variabel bebas dan satu variabel terikat, 

dua variabel tersebut adalah sebagai berikut : 

3.3.1. Variabel bebas pertama adalah metode bermain bowling aritmatika. 

3.3.2. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Kemampuan mengenal angka 

pada anak. 
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3.4. Subjek penelitian 

Populasi adalah keseluruan obyek peneliti menurut Wijaya Kusuma, 

2010:46. Populasi penelitian ini adalah seluruh murid di Tk Kemala Bhayangkari 

08 Jalan Sultan Agung 103, Kecamatan Gajahmungkur, Semarang Selatan. 

Adapun jumlah siswa dimaksud adalah 20 orang siswa, terdiri dari 14 siswa laki-

laki dan sebanyak 6 siswa perempuan. 

3.5. Sampel penelitian 

Sampel adalah bagian dari wakil populasi yang diteliti menurut Wijaya 

Kusuma, 2010:47. Sampel diambil dari anak kelompok B. 

3.6.  Jadwal penelitian 

 Jadwal penelitian 3 siklus yang di tetapkan penulis dalam penelitian tindakan 

kelas : 

NO SIKLUS MINGGU 

1. Siklus Pertama 1 Minggu Ke Tiga bulan Juli 2012 

2. Siklus Ke Dua 1 Minggu Ke Empat bulan Juli 2012 

3. Siklus Ke Tiga 1 Minggu Ke Lima bulan Juli-Agustus 2012 
Tabel 3.1. Jadwal Penelitian Tindakan Kelas. 

3.7.  Deskripsi persiklus 

Penelitian tindakan kelas ini direncanakan Tiga siklus masing masing, 

siklus terdiri dari 4 tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan 

refleksi. Hal ini disebabkan alikasi waktu pada pokok pembahasan kemampuan 

kegiatan permainan bowling aritmatika sebagai pengenalan angka pada anak usia 

dini. 
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3.2.1. Siklus I 

3.2.1.1. Tahap Rencana Kegiatan. 

3.2.1.1.1. Menentukan permainan pada Siklus I yaitu kegiatan permainan bowling 

aritmatika dengan menyiapkan bahan dan alat yang sederhana supaya 

anak tidak mengalami kesulitan.  

3.2.1.1.2. Menentukan tempat dan menyiapkan bahan seperti botol minuman, 

gada atau pin yang bisa ditempeli dengan angka kalender dan 

menyiapkan bola yang sederhana buat pelemparan bowling. Tidak lupa 

menyiapkan papan panel atau with bord untuk menempelkan benda-

benda dan angka. 

3.2.1.1.3. Membuat rencana kegiatan mingguan dan rencana kegiatan harian 

sebagai pedoman kegiatan belajar mengajar atau sebagai pedoman. 

3.2.1.1.4. Menyiapkan buku untuk panduan observasi alat penilaian. 

3.2.1.2. Tahap pelaksanaan. 

3.2.1.2.1. Anak diajak untuk membuat lingkaran dengan menyanyikan lagu 

“Lingkaran-lingkaran mari kita buat lingkaran” kemudian dibariskan 

dengan rapi setelah itu anak diberi penjelasan tentang cara permainan 

tersebut yaitu peneliti memberikan penjelasan kepada anak untuk 

melempar bola dengan menggunakan bola setelah itu anak 

menempelkan di papan panel yang sudah disiapkan oleh guru sesuai 

dengan angka yang telah dijatuhkan pada pin atau gada oleh anak. 

3.2.1.2.2. Setelah anak melempar kemudian anak disuruh duduk dengan baik. 

3.2.1.3.  Tahap Observasi. 
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3.2.1.3.1. Hasil dari observasi dapat dilihat apakah anak masih mengalami 

kesulitan dalam melakukan permainan ini anak merasa senang tidak. 

Peneliti mencatat hasil yang akan dicapai apakah anak bisa atau belum 

sama sekali. 

3.2.1.4. Tahap Refleksi. 

3.2.1.4.1. Dengan mengobservasi tahapan implementasi dan mengadakan evaluasi 

maka hasilnya dapat dianalisis untuk menentukan apakah siklus 

berikutnya perlu dikaitkan. 

3.2.2. Siklus II 

3.2.2.1. Tahap Rencana Kegiatan. 

3.2.2.1.1. Menentukan permainan pada Siklus II yaitu kegiatan permainan 

bowling aritmatika dengan menyiapkan bahan dan alat yang sederhana 

supaya anak tidak mengalami kesulitan.  

3.2.2.1.2. Menentukan tempat dan menyiapkan bahan seperti botol minuman yang 

tidak terpakai juga bisa dengan gada atau pin buat bermain anak dan 

bisa ditempeli dengan angka kalender dan menyiapkan bola yang 

sederhana buat pelemparan bowling tidak lupa menyiapkan papan panel 

atau with bord untuk menempelkan benda benda yang berupa gambar 

buah seperti : gambar apel, gambar mangga, gambar jeruk dan gambar 

alpukat . 

3.2.2.1.3. Membuat rencana kegiatan mingguan dan rencana kegiatan harian 

sebagai pedoman kegiatan belajar mengajar atau sebagai pedoman. 

3.2.2.1.4. Menyiapkan buku untuk panduan observasi alat penilaian. 
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3.2.2.2. Tahap pelaksanaan. 

3.2.2.2.1. Anak diajak untuk membuat lingkaran dengan menyanyikan lagu 

“Lingkaran-lingkaran mari kita buat lingkaran” kemudian dibariskan 

dengan rapi setelah itu anak diberi penjelasan tentang cara permainan 

tersebut yaitu peneliti memberikan penjelasan kepada anak untuk 

melempar bola dengan menggunakan bola setelah itu anak 

menempelkan di papan panel yang sudah disiapkan oleh peneliti sesuai 

dengan angka pin yang telah dijatuhkan anak. 

3.2.2.2.2. Setelah anak melempar kemudian anak disuruh duduk dengan baik. 

3.2.2.3. Tahap Observasi. 

3.2.2.3.1. Hasil dari observasi Siklus II dapat dilihat apakah anak masih 

mengalami kesulitan dalam melakukan permainan ini anak merasa 

senang atau  tidak. Peneliti mencatat hasil yang akan dicapai apakah 

anak bisa atau belum sama sekali perkembangan anak. 

3.2.2.4. Tahap Refleksi. 

3.2.2.4.1. Seperti pada Siklus I pada Siklus II ini juga dapat dilakukan analisis 

hasil pengamatan dan evaluasi serta hasil pelemparan anak hasil pada 

Siklus II ini merefleksikan bagaimana hasil dari penelitian tindakan 

kelas. 

3.2.3. Siklus III 

3.2.3.1. Tahap Rencana Kegiatan. 
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3.2.3.1.1. Menentukan permainan pada Siklus III yaitu kegiatan permainan 

bowling aritmatika dengan menyiapkan bahan dan alat yang sederhana 

supaya anak tidak mengalami kesulitan.  

3.2.3.1.2. Menentukan tempat dan menyiapkan bahan seperti botol minuman yang 

tidak terpakai juga bisa dengan gada buat bermain anak dan bisa 

ditempeli dengan angka kalender dan menyiapkan bola yang sederhana 

buat pelemparan bowling tidak lupa menyiapkan papan panel atau with 

bord untuk menempelkan benda yang berupa gambar buah seperti : 

gambar Apel, gambar mangga, gambar jeruk dan gambar alpukat. 

3.2.3.1.3. Membuat rencana kegiatan mingguan dan rencana kegiatan harian 

sebagai pedoman kegiatan belajar mengajar atau sebagai pedoman. 

3.2.3.1.4. Menyiapkan buku untuk panduan observasi alat penilaian dan lembar 

kerja anak. 

3.2.3.2. Tahap pelaksanaan. 

3.2.3.2.1. Anak diajak untuk membuat lingkaran dengan menyanyikan lagu 

“Lingkaran-lingkaran mari kita buat lingkaran” kemudian dibariskan 

dengan rapi setelah itu anak diberi penjelasan tentang cara permainan 

tersebut yaitu peneliti memberikan penjelasan kepada anak untuk 

melempar bola dengan menggunakan bola setelah itu anak 

menempelkan di papan panel yang sudah disiapkan oleh peneliti sesuai 

dengan angka yang telah dijatuhkan anak dan tidak lupa anak diberikan 

hasilnya akan ditulis oleh anak. 
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3.2.3.2.2. Setelah anak melempar dan menunjuk kemudian anak disuruh duduk 

dengan baik. 

3.2.3.3. Tahap Observasi. 

3.2.3.3.1.Hasil dari observasi Siklus III dapat dilihat apakah anak masih 

mengalami kesulitan dalam melakukan permainan ini anak merasa 

senang atau  tidak. Peneliti mencatat hasil yang akan dicapai apakah 

anak bisa atau belum. 

3.2.3.4.  Tahap Refleksi. 

3.2.3.4.1. Seperti pada Siklus I, Sikus II pada Siklus III ini juga dapat dilakukan 

analisis hasil pengamatan dan evaluasi serta hasil pelemparan anak hasil 

pada Siklus III ini merefleksikan bagaimana hasil dari penelitian 

tindakan kelas. 

3.8. Pengumpulan Data  

Menurut Wijaya Kusuma, (2010:66) metode penelitian adalah cara yang 

digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitian. Data adalah hasil 

pencatatan penelitian, baik yang berupa fakta maupun angka. Sumber data adalah 

subyek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian adalah 

menggunakan bukti-bukti dokumentasi, gambar,  pengamatan dan intrumen. 

3.8.1.  Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 2 (Dua) teknik pengumpulan 

data yaitu : 

3.8.1.1. Observasi  

Lembar observasi (pengamatan) merupakan panduan dalam melakukan 

penilaian terhadap indikator-indikator dari aspek yang diamati. Bentuk lembar 
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observasi (pengamatan) dimaksud adalah berbentuk daftar cek dengan memberi 

tanda “●,√ dan O” pada kategori penilaian. Kategori penilaian ini merupakan 

petunjuk mengenai gambaran situasi objek yang diamati. 

Teknik observasi ini yaitu proses pengambilan data dalam penelitian 

dimana peneliti atau pengamat melihat situasi penelitian. Observasi sangat sesuai 

digunakan dalam penelitian yang berhubungan dengan kondisi belajar-mengajar, 

tingkahlaku dan interaksi kelompok. (Wijaya Kusuma, 2010:71), peneliti melihat 

bagaimana anak melakukan permainan bowling aritmatika. Lembar kisi-kisi 

antara lain adalah : Anak berani maju untuk melakukan kegiatan tanpa menangis, 

anak melakukan lemparan dengan menggunakan bola kecil, anak bisa 

merobohkan pin/gada tepat pada sasaran, anak menyebutkan angka sesuai dengan 

yang ditempel pada pin/gada (dibantu peneliti), anak mampu menempel benda 

pada papan sesuai dengan jumlahnya. 

3.8.2. Dokumentasi  

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang 

berupa catatan, transkip, surat kabar, majalah, prasasti dan agenda (Wijaya 

Kusuma, 2010:75). Penulis menggunakan metode ini untuk mendokumentasikan 

lembar kerja anak dan foto anak yang diambil pada waktu anak dalam kegiatan 

bermain bowling aritmatika. 

3.8.2.1. Dokumentasi Foto atau Gambar 

Dokumentasi foto atau gambar digunakan peneliti yang diambil pada 

waktu anak sedang melakukan permainan bowling aritmatika yang bertujuan 
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untuk mengabadikan hasil foto sebagai bukti peneliti melakukan penelitian 

(Wijaya Kusuma, 2010:65). 

3.9. Instrumen Penelitian. 

Instrumen penelitian (Wijaya Kusuma, 2010:83) adalah alat atau fasilitas 

yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih 

mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis 

sehingga lebih mudah diolah. 

Seperangkat instrumen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri hal-hal 

sebagai berikut: 

3.9.1. Silabus 

Silabus merupakan seperangkat rencana dan pengaturan tentang kegiatan 

pembelajaran pengelolaan kelas yang digunakan sebagai landasan dalam 

penyusunan RKM. 

3.9.2. Rencana Kegiatan Harian (RKH) 

RKH adalah perencanaan kegiatan pembelajaran yang digunakan sebagai 

pedoman guru dalam mengajar dan disususn setiap hari. Dalam RKH, memuat 

kompetensi dasar, indikator pencapaian hasil belajar, tujuan pembelajaran, 

kegiatan pembelajaran, alat peraga, penilaian. 

3.9.3. Lembar Observasi Anak 

Lembar observasi ini digunakan untuk memantau setiap perkembangan 

siswa mengenai kemampuan kognitif mengenal angka melalui permainan bowling 

aritmatika. 

3.9.4. Lembar observasi Guru 
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Lembar observasi ini digunakan untuk memantau setiap perkembangan 

dari proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Penguasaan terhadap metode 

yang dipakai serta penguasaan kelas dalam menerapkan metode. 

3.10. Sumber data dan cara pengumpulan data 

3.10.1. Sumber data 

3.10.1.1. Hasil lembar kerja anak/hasil karya siswa TK kemala Bhayangkari 08. 

3.10.1.2. Hasil pengamatan observasi siswa. 

3.10.1.3. Hasil pengamatan dari kemampuan guru 

3.10.2. Cara pengambilan data 

3.10.2.1. Lembar kegiatan siswa 

3.10.2.2. Lembar pengamatan observasi siswa. 

3.10.2.3. Lembar pengamatan kemampuan guru. 

3.11. Indikator keberhasilan  

3.11.1. Meningkatnya kemampuan kognitif mengenal angka 80% setiap aspek 

perkembangan. 

3.11.2. Kemampuan guru mendapatkan nilai B  

3.12.  Analisis Data 

3.12.1. Uji Validitas dan Reabilitas 

Menurut Arikunto (2006:151), bahwa dalam memperoleh data yang benar 

diperlukan alat pengumpulan data baik. Sedangkan untuk mendapatkan intrumen 

yang baik harus ditempuh prosedur yang baik pula yamh harus dilakukan seorang 

peneliti. Untuk menjaga kevaliditasan dan reabilitasan intrumen peneliti ini, maka 

intrumen penelitian ini terlebih dahulu diujicobakan pada anak. Wilayah yang 
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dipilih sebagai tempat uji coba intrumen penelitian adalah di TK Intan Permata 

jalan Papadayan no.45, Kec. Gajahmungkur semarang. 

 

3.12.1.1. Validitas Intrumen 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidak suatu 

kusioner/angket. Suatu kusioner dinyatakan valid jika pertanyaan pada 

kusioner/angket mampu mengungkapkan suatu yang akan diukur  untuk angket 

tersebut. Validitas intrumen ditetapkan dengan membandingkan nilai r korelasi 

dengan r tabel. Instrumen dikatakan valid apabila r korelasi >=r tabel. Dalam 

penelitian ini, penguji validitas intrumen (construst validity)  

Pengujian validitas instrumen dapat dilakukan dengan menggunakan 

rumus korelasi Product moment sebagai berikut : 

 

Keterangan : 

r : Koofisien korelasi antara variabel x dan y 

n : Jumlah sampel 

x : Skor total tiap instrumen 

y : Skor total 

 : Sigma (jumlah) 

(Sugiyono, 2008:255) 

Hasil yang diperoleh menggunakan rumus korelasi product moment adalah 

sebagai berikut: 
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No 

Item 

N = 20, r tabel Product 

Moment 

R Korelasi Keterangan 

1. 0,361 1,000 Valid 

2. 0,361 0,661 Valid 

3. 0,361 0,583 Valid 

4. 0,361 0,597 Valid 

5. 0,361 0,903 Valid 

6. 0,361 0,628 Valid 

7. 0,361 0,683 Valid 

8. 0,361 0,471 Valid 

9. 0,361 0,051 Tidak Valid 

10. 0,361 0,402 Valid 

11. 0,361 0,507 Valid 

12. 0,361 0,453 Valid 

13. 0,361 0,583 Valid 

14. 0,361 0,534 Valid 

15. 0,361 0,903 Valid 

16. 0,361 0,013 Tidak Valid 

17. 0,361 0,903 Valid 

18. 0,361 0,714 Valid 

19. 0,361 0,013 Tidak Valid 

20. 0,361 0,683 Valid 

 Tabel.3.2. Hasil yang diperoleh menggunakan rumus Product Moment 

Dari pengujian validitas di atas dapat dianalisa bahwa item no 2 jika 

dikorelasikan dengan skor total mendapatkan nilai sebesar 0,661. Berdasarkan 

perhitungan nilai  korelasi untuk seluruh pernyataan akan dibandingkan dengan 

nilai r tabel pada signifikan 5% yaitu 0,361, maka item no 2 dapat dinyatakan 

valid karena harga r korelasi >= r tabel. Untuk item selanjutnya dijelaskan seperti 

di atas. 

 

3.12.1.2. Reabilitas Instrumen 

Uji reabilitas digunakan sebagai alat untuk mengukur kuesioner yang 

merupakan indikator dari variabel dan konstruk. Uji reabilitas instrmen ini 

menggunakan rumus koefisien Alpha Cronbach, apabila terdapat nilai koefisien 

alpha lebih besar dari r tabel maka instrumen penelitian dikatakan handal 



67 
 

  

(reliabel). Suatu konstruk atau variabel dinyatakan reliabel jika nilai cronbach 

alpha nya lebih besar dari 0,600, yaitu dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut : 

ri =   

Keterangan : 

ri : reabilitas 

k : mean kuadrat antara subjek 

St : mean kuadrat kesalahan 

St : Varian total 

Hasil perhitungan reabilitas 

Variabel Jumlah item r hitung Keterangan 

metode bermain bowling 
aritmatika. 

Kemampuan mengenal 

angka pada anak. 

 
30 item 

 
0,940 

 
reliabel 

Tabel.3.3. Hasil perhitungan rebilitas 

 Dari tebel di atas dapat diketahui bahwa instrumen penelitian dikatakan 

reliabel karena memenui syarat bahwa instrumen dikatakan reliabel jika koefisien 

alpha lebih besar dari r tabel yaitu 0,940 > 0,600.  

Setelah hasil dokumentasi dengan menggunakan lembar observasi hasil 

dari kesimpulan dimasukkan kedalam tabel PTK. Dari analisis data ini yang 

dimulai dari perencanaan, tindakan, pengamatan dan refleksi, peneliti akan 

mengatahui prosedur apakah dengan adanya permainan itu anak Kelompok B TK 

Kemala Bhayangkari 08 lebih bisa mengenal angka. Diharapkan dengan 
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menggunakan PTK anak bisa mengenal konsep angka. Selama 3 minggu 

dilakukan penelitian prosentase keberhasilan mencapai 80%.  

Dari data ini dimulai dari perencanaan, tindakan, pengamatan dan refleksi, 

peneliti akan mengetahui prosedur apakah dengan adanya permainan itu anak TK 

Kemala Bhayangkari 08 lebih bisa meningkatkan keterampilan mengenal angka 

apakah yang dilakukan peneliti sudah mencapai keberhasilan atau belum. 

Rumus yang digunakan untuk mengolah data hasil belajar : 

3.12.2. Untuk menentukan rata-rata kelas : 

 

Keterangan : 

NR= Nilai Rata-rata 

NA= Nilai Akhir 

SN = Jumlah siswa 

3.12.3. Untuk menentukan presentase keberhasilan kegiatan pembelajaran : 

P =  x 100% 

Presentase Kategori 

90 – 100% Sangat Baik 

80 – 89% Baik 

70 – 80% Cukup 

< 70% Kurang 
Tabel 3.4 Kriteria keberhasilan Anak 

3.12.4. Untuk menentukan rata-rata hasil observasi performance guru sumber dari 

Universitas Terbuka (2008:6.15) adalah sebagai berikut : 

NILAI APKG PP=P 
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P =  

Keterangan : 

P  = Nilai Rata-rata 

NA  = Nilai Poin A 

NB = Nilai Poin B 

NC = Nilai Poin C 

ND = Nilai Poin D 

NE = Nilai Poin E 

NF = Nilai Poin F 

NG = Nilai Poin G 

Dengan Hasil Penilaian Performance Guru 

Presentase Kategori 

3,50-4.00 Sangat Baik 

3,00-3,50 Baik 

2,00-3,00 Cukup 

1,00-2,00 Kurang 

Tabel 3.5. Kriteria Keberhasilan Performance Guru
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1.  Dekskripsi awal 

4.1.1. Sejarah berdirinya TK Kemala Bhayangkari 08 

TK Kemala Bhayangkari 08 adalah sekolah yang ada di bawah naungan 

Yayasan Bhayangkari, Taman Kanak-Kanak Kemala Bhayangkari 08. merupakan 

TK yang ada di Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang yang awalnya ikut 

Yayasan Polres Semarang Selatan dan sekarang ikut Yayasan Polrestabes 

Semarang pelimpahan pada tahun 2009. TK Kemala Bhayangkari 08 didirikan 

pada tahun 1959, beralamat di Jalan Sultan Agung 103 Semarang. Dengan 

berbasis pada Kurikulum dari Dinas Pendidikan dan Kurikulum dari Yayasan, TK 

Kemala Bhayangkari mempunyai slogan “PSA” (Polisi Sahabat Anak), senantiasa 

mengembangkan pembelajaran yang berbasis pada ilmu pengetahuan yang 

modern sehingga anak didik pandai dalam ilmu pengetahuan. TK Kemala 

Bhayangkari 08 terdiri dari Kelompok A dan B. 

4.1.2. Sarana dan Prasarana TK Kemala Bhayangkari 08 

4.1.2.1. Gedung dan Halaman 

Secara umum keadaan gedung dan halaman TK Kemala Bhayangkari 08 

sudah sangat baik, Oleh sebab itu menjadi salah satu faktor yang menjadikan 

sekolah tersebut mendapatkan Akreditasi A dengan perolehan nilai baik yaitu 86. 

Kondisi gedung dan halaman cukup tertata rapi dan bersih serta aman, halaman 

bermain di luar cukup luas. Ruang pembelajaran terdiri dari beberapa ruangan 

untuk tempat belajar Kelompok B, Kelompok A, ruang kepala TK, ruang guru, 
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ruang tamu, perpustakaan, ruang bermain indoor ruang tunggu. Unit Kesehatan 

Sekolah (UKS), dapur, Kamar mandi/WC siswa, kamar mandi /WC Guru dan 

gudang. 

4.1.2.2. Alat Permainan di luar (indoor) berupa : 

a) Tempat Meluncur : 1 buah 

b) Bola dunia  : 1 buah 

c) Ayunan  : 5 buah 

d) Tangga  : 1 buah 

e) Jungkitan  : 3 buah 

4.1.2.3. Nama-nama guru dan Staf TK Kemala Bhayangkari 08 

Nama / Nip Tempat Tgl. 

Lahir 

Jabatan Pend. 

Terakhir 

Mulai Bekerja 

Dyah Hesti A. Palangkaraya, 

11-08-1956 

Kep. Sek SMA 01-03-1999 

Rahayu Kusnari Surakarta, 

28-01-1980 

Guru S1 01-07-2005 

Anjrah Herry Y Klaten,  

18-07-1989 

Guru D2 11-03-2008 

Ria Adistyasari Jepara,  

06-11-1989 

Guru D2 01-07-2011 

Rini Widiyanti Semarang, 

10-05-1976 

Guru SMEA 01-07-2011 

Supartiningsih Semarang, 

26-07-1971 

Penjaga SMA 01-07-2008 

Tabel 4.1. Nama-nama guru dan staf TK Kemala Bhayangkari 08 

4.1.3. Kemampuan Mengenal Angka dan Berhitung Anak 

Perkembangan kognitif anak terhitung masih rendah, hal tersebut dapat 

dilihat dari observasi hasil perkembangan dimana anak masih banyak mengalami 

kesulitan pada waktu mengenal angka dan berhitung. Setiap hari anak untuk 

menyebutkan angka dari 1-20 sudah bisa namun untuk menghubungkan angka 
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denga lambang bilangan yang melambangkannya masih sangat kesulitan karena 

dalam pengenalan angka anak masih sangat rendah, kemampuan menghitung 

angka penjumlahan dan pengurangan juga masih mengalami kesulitan. Dengan 

adanya permainan bowling aritmatika ini bisa mempermudah anak dalam proses 

pembelajaran mengenal dan menghitung jumlah bilangan. 

4.2. Hasil Penelitian 

4.2.1. Siklus I 

Siklus I dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2012 dikelompok B TK Kemala 

Bhayangkari 08 Gajahmungkur, Semarang dengan materi/tema Diri sendiri 

dengan membahas macam-macam anggota badan. Deskripsi per siklus ditulis 

hanya secara garis besar, secara detail terdapat pada lampiran. 

4.2.1.1. Perencanaan Siklus I 

Pada tahap perencanaan siklus I ini kegiatan yang dilakukan meliputi: 

1. Merumuskan tujuan perbaikan kegiatan, meningkatkan kemampuan 

mengenal angka melalui permainan bowling aritmatika. 

2. Membuat SKM dan SKH yang telah ditandatangani oleh Kepala Sekolah. 

3. Mengadakan diskuksi dengan teman sejawat 

4. Merencanakan pengelolaan kelas. 

5. Merencanakan langkah-langkah perbaikan 

6. Menyediakan alat-alat dan bahan yang mendukung perbaikan kegiatan 

peningkatan kemampuan kognitif anak melalui permainan bowling 

aritmatika.  
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4.2.1.2.Pelaksanaan Siklus I 

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran untuk kelas B siklus I di TK Kemala 

Bhayangkari 08 dengan jumlah siswa yang mengikuti pembelajaran adalah 20 

siswa. Adapun proses pembelajaran mengacu pada skenario pembelajaran yang 

telah disiapkan. Perkembangan kemampuan kognitif untuk TK ini ditekankan 

pada pengetahuan mengenal angka dan berhitung sesuai dengan jumlah yang telah 

dipilih anak. Oleh karena itu, guru banyak memberikan latihan. Sedangkan dalam 

pemantapan penguasaan pemahaman anak, guru hendaknya banyak memberikan 

latihan. 

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran pada pengembangan kemampuan 

kognitif anak melalui kegiatan bermain bowling aritmatika di TK Kemala 

Bhayangkari 08 sebagai berikut : 

1. Kegiatan Awal + 30 menit  

1) Do‟a masuk ruangan dipandu oleh guru. 

2) Anak mengucapkan salam, guru menjawab salam 

3) Bercakap-cakap menyebutkan nama-nama anggota Badan. 

4) Mendemonstrasikan kegiatan melompat, berlari semua badan bergerak. 

2. Kegiatan Inti + 60 menit 

 Meliputi pemberian tugas dan praktek langsung, dimana guru meminta 

anak melakukan gerak praktek langsung adapun langkah-langkah kegiatannya 

sebagai berikut : 

1) Peneliti (guru) memperlihatkan alat peraga yang akan digunakan yaitu 

bola kecil, pin/gada dan kain panel buat menempel. 
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2) Peneliti menunjukkan langkah-langkah cara bemain bowling aritmatika. 

3) Peneliti mendemonstrasikan di depan kelas kegiatan bermain bowling 

aritmatika. 

4) Peneliti mengamati anak yang sedang melaksanakan kegiatan dan 

memberikan pertanyaan kepada anak tentang mengenal angka, warna 

dan ukuran. 

5) Peneliti membimbing anak yang mengalami kesulitan dalam Bermain 

bowling aritmatika. 

6) Peneliti mengevaluasi kemampuan anak dalam mengenal angka melalui 

kegiatan bermain bowling aritmaika. 

7) Obsever/pengamat mengamati peneliti untuk kegiatan pembelajaran. 

8) Obsever/pengamat memberi nilai dilembar penilaian peneliti (guru). 

3. Istirahat + 30 menit 

1) Anak mencuci dan melap tangan sebelum dan sesudah makan. 

2) Anak berdo‟a sebelum dan sesudah makan. 

3) Anak makan bekal yang dibawa dari rumah. 

4) Anak membereskan perlengkapan makan 

5) Anak bermain dengan alat permainan yang ada sesuai dengan minatnya. 

4. Kegiatan Akhir + 30 menit 

1) Demonstrasi dan pemberian tugas: menyanyi lagu macam-macam 

panca indra 

2) Mengulas kegiatan hari ini 

3) Guru bertanya anak menjawab 
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4) Do‟a pulang 

5) Anak-anak mengucapkan salam, guru menjawab salam 

Penilaian proses dan kemampuan mengenal angka melalui bermain 

bowling aritmatika terdiri dari tiga aspek penilaian yaitu ingatan, pemahaman, 

aplikasi dengan tujuh belas indikator. Observasi yang dilakukan pada saat 

pembelajaran berlangsung menghasilkan data siklus I yang dirangkum dalam 

penilaian sebagai berikut apabila diprosentase sebagai berikut : 

Indikator Nilai Jumlah Anak Prosentase 

(%) 

1. Anak dapat mengetahui dan 

menyebut bilangan 1-10. 

Baik Sekali 4 20% 

Baik 11 55% 

Kurang 5 25% 

2. Anak dapat mengetahui dan 
menyebut bilangan 10-15. 

Baik Sekali 4 20% 

Baik 11 55% 

Kurang 5 25% 

3. Anak dapat mengetahui dan 

menyebut  bilangan 15-20. 

Baik Sekali 0 0% 

Baik 12 60% 

Kurang 8 40% 

4. Anak dapat menyusun lima pola 

warna  (Merah, kuning, hijau, biru, 

putih). 

Baik Sekali 3 15% 

Baik 13 65% 

Kurang 4 20% 

5. Anak dapat menyebutkan ukuran 

panjang-pendek pin/gada yang 
dijajar. 

Baik Sekali 2 10% 

Baik 17 85% 

Kurang 1 5% 

6. Anak dapat menyebutkan ukuran 

besar-kecil bola yang digunakan 

untuk bermain bowling. 

Baik Sekali 0 0% 

Baik 17 85% 

Kurang 3 15% 

7. Anak dapat menghubungkan angka 
dengan gambar 1-10. 

Baik Sekali 4 20% 

Baik 7 35% 

Kurang 9 45% 

8. Anak dapat menghubungkan angka 

dengan gambar 10-15. 

Baik Sekali 0 0% 

Baik 10 50% 

Kurang 10 50% 

9. Anak dapat mengelompokkan pin 

menurut warna (Merah, kuning, 

hijau, biru, putih). 

Baik Sekali 0 0% 

Baik 12 60% 

Kurang 8 40% 

10. Anak dapat menyusun pin dengan 
deretan panjang. 

Baik Sekali 5 25% 

Baik 12 60% 

Kurang 3 15% 

11. Anak dapat menyusun pin dengan 

deretan pendek. 

Baik Sekali 5 25% 

Baik 10 50% 
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Kurang 5 25% 

12. Anak dapat mengambil dan 

memilih bola besar-kecil yang 

digunakan untuk bermain bowling. 

Baik Sekali 2 10% 

Baik 13 65% 

Kurang 5 25% 

13. Anak dapat melakukan 
penjumlahan sederhana 1-10. 

Baik Sekali 0 0% 

Baik 9 45% 

Kurang 11 55% 

14. Anak dapat melakukan 

penjumlahan sederhana 10-15. 

Baik Sekali 0 0% 

Baik 6 30% 

Kurang 14 70% 

15. Anak dapat melakukan 

pengurangan sederhana 1-10. 

Baik Sekali 0 0% 

Baik 8 40% 

Kurang 12 60% 

16. Anak dapat melakukan 

pengurangan sederhana 10-15. 

Baik Sekali 0 0% 

Baik 6 30% 

Kurang 14 70% 

17. Anak dapat mencari 5 gambar buah 

dengan warna yang berbeda. 

Baik Sekali 0 0% 

Baik 11 55% 

Kurang 9 45% 

Tabel 4.2. Prosentase (%) nilai yang diperoleh anak pada siklus I 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada siklus I ini ada tiga 

aspek perkembangan dan tujuh belas indikator yaitu anak dapat mengetahui 

bilangan 1-10 dengan kriteria baik sekali 20%, baik 55% dan kurang 25%. Anak 

dapat mengetahui bilangan 10-15 dengan kriteria baik sekali 20%, baik 55 dan 

kurang 25%. Anak dapat mengetahui bilangan 15-20 dengan kriteria baik sekali 

0%, baik 60% dan kurang 40%. Anak dapat menyusun lima pola warna  (Merah, 

kuning, hijau, biru, putih) dengan kriteria baik sekali 10%, baik 85% dan kurang 

5%. Anak dapat menyebutkan ukuran besar-kecil bola yang digunakan untuk 

bermain bowling dengan kriteria baik sekali 0%, baik 85% dan kurang 15%. Anak 

dapat menghubungkan angka dengan gambar 1-10 dengan kriteria baik sekali 

20%, baik 35% dan kurang 45%. Anak dapat menghubungkan angka dengan 

gambar 10-15 dengan kriteria baik sekali 0%, baik 50% dan kurang 50%. Anak 

dapat mengelompokkan pin menurut warna (Merah, kuning, hijau, biru, putih) 
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dengan kriteria baik sekali 0%, baik 60% dan kurang 40%. Anak dapat menyusun 

pin dengan deretan panjang dengan kriteria baik sekali 25%, baik 60% dan kurang 

15%. Anak dapat menyusun pin dengan deretan pendek dengan kriteria baik 

sekali 25%, baik 50% dan kurang 25%. Anak dapat mengambil dan memilih bola 

besar-kecil yang digunakan untuk bermain bowling dengan kriteria baik sekali 

10%, baik 65% dan kurang 25%. Anak dapat melakukan penjumlahan sederhana 

1-10 dengan kriteria baik sekali 0%, baik 45% dan kurang 55%. Anak dapat 

melakukan penjumlahan sederhana 10-15 dengan kriteria baik sekali 0%, baik 

30% dan kurang 70%. Anak dapat melakukan pengurangan sederhana 1-10 

dengan kriteria baik sekali 0% baik 40% dan kurang 60%. Anak dapat melakukan 

pengurangan sederhana 10-15 dengan kriteria baik sekali 0%, baik 30% dan 

kurang 70%. Anak dapat mencari 5 gambar buah dengan warna yang berbeda 

dengan kriteria baik sekali 0%, baik 55 dan kurang 45%. Hasil yang dicapai masih 

rendah kemampuan kegiatan belajar belum mencapai terget dikarenakan anak 

belum terbiasa dengan pembelajaran pengembangan kemampuan kognitif melalui 

permainan bowling aritmatika. Apabila pada siklus I melihat presentase 

keberhasilan kegiatan pembelajaran dari 20 anak sebagai berikut: 

 

No. 

 

Aspek 

 

Indikator 

 

Hasil observasi 

siklus I 

1. Ingatan 1. Anak dapat mengetahui dan menyebut 
bilangan 1-10. 

75% 

2. Anak dapat mengetahui dan menyebut 

bilangan 10-15. 

75% 

3. Anak dapat mengetahui dan menyebut  
bilangan 15-20. 

60% 

4. Anak dapat menyusun lima pola warna  

(Merah, kuning, hijau, biru, putih). 

80% 

5. Anak dapat menyebutkan ukuran panjang-
pendek pin/gada yang dijajar. 

95% 
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6. Anak dapat menyebutkan ukuran besar-
kecil bola yang digunakan untuk bermain 

bowling. 

85% 

2. Pemahaman 7. Anak dapat menghubungkan angka dengan 
gambar 1-10. 

55% 

8. Anak dapat menghubungkan angka dengan 

gambar 10-15. 

50% 

9. Anak dapat mengelompokkan pin menurut 
warna (Merah, kuning, hijau, biru, putih). 

60% 

10. Anak dapat menyusun pin dengan deretan 

panjang. 

85% 

11. Anak dapat menyusun pin dengan deretan 
pendek. 

75% 

12. Anak dapat mengambil dan memilih bola 

besar-kecil yang digunakan untuk bermain 

bowling. 

75% 

3. Aplikasi 13. Anak dapat melakukan penjumlahan 

sederhana 1-10. 

45% 

14. Anak dapat melakukan penjumlahan 

sederhana 10-15. 

30% 

15. Anak dapat melakukan pengurangan 

sederhana 1-10. 

40% 

16. Anak dapat melakukan pengurangan 

sederhana 10-15. 

30% 

17. Anak dapat mencari 5 gambar buah 

dengan warna yang berbeda. 

55% 

RATA-RATA 53% 

Tabel 4.3. Prosentase (%) nilai yang diperoleh setiap aspek perkembangan anak pada 
siklus I 

 

Hasil yang akan dicapai pada siklus I adalah anak dapat mengingat angka 

1-10 sebesar 75%, anak dapat mengetahui bilangan 10-15 sebesar 75%, anak 

dapat mengetahui bilangan 15-20 sebesar 60%, anak dapat menyusun lima pola 

warna  (Merah, kuning, hijau, biru, putih) sebesar 80%, anak dapat menyebutkan 

ukuran panjang pendek pin/gada yang dijajar sebesar 95%, anak dapat 

menyebutkan ukuran besar-kecil bola yang digunakan untuk bermain bowling 

sebesar 85%, anak dapat menghubungkan angka dengan gambar 1-10 sebesar 

55%, anak dapat menghubungkan angka dengan gambar 10-15 sebesar 50%, anak 

dapat mengelompokkan pin menurut warna (Merah, kuning, hijau, biru, putih) 
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sebesar 60%, anak dapat menyusun pin dengan deretan panjang sebesar 85%, 

anak dapat menyusun pin dengan deretan pendek sebesar 75%, anak dapat 

mengambil dan memilih bola besar-kecil yang digunakan untuk bermain bowling 

dengan sebesar 75%. Anak dapat melakukan penjumlahan sederhana 1-10 sebesar 

45%, anak dapat melakukan penjumlahan sederhana 10-15 sebesar 30%, anak 

dapat melakukan pengurangan sederhana 1-10 sebesar 40%, anak dapat 

melakukan pengurangan sederhana 10-15 sebesar 30%, anak dapat mencari 5 

gambar buah dengan warna yang berbeda dengan sebesar 55% dan menghasilkan 

rata-rata sebesar 53% termasuk dalam kategori kurang. 

No Performance Guru Hasil siklus I 

1. Pengelolaan ruangan dan fasilitas pembelajaran 3,5 

2. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran 3,2 

3. Pengelolaan interaksi kelas 3,3 

4. Bersikap terbuka dan luwes 3,2 

5. Mendemonstrasikan pembelajaran 3,5 

6. Melaksanakan evaluasi 3,5 

7. Kesan umun kinerja/calon guru 3,5 

Rata-rata 3,39 

4.4. Hasil Observasi Performance Guru dalam Pelaksanaan Pembelajaran. 

 

Dari pelaksanaan pembelajaran dinilai dari mengelola ruang dan fasilitas 

pembelajaran adalah 3,5 melaksanakan kegiatan pembelajaran, 3,2 mengelola 

interaksi kelas 3,3 bersikap terbuka dan luwes 3,2 mendemonstrasikan 

pembelajaran 3,5 melaksanakan evaluasi 3.5, kesan umum kinerja 3,5. Dari hasil 

penilaian tersebut dibagi 7 aspek penilaian hasilnya adalah 3,39 termasuk dalam 

kategori Baik. 

Apabila ditinjau dari indikator keberhasilan perkembangan kognitif melalui 

permainan bowling aritmatika anak mampu mengetahui dan menyebutkan 

bilangan 1-20, menyusun pola menggunakan warna, mengenal ukuran, namun ada 
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beberapa anak yang belum bisa mengetahui dan menyebutkan bilangan menyusun 

pola, menyebutkan ukuran panjang dan pendek. 

Pada proses pembelajaran siklus I, ketika dengan menggunakan media 

bowling anak menunjukkan ketertarikan karena anak sebelumnya belum pernah 

menggunakan media bowling anak memperhatikan dengan baik saat peneliti 

memberikan contoh sebelum anak mencoba bermain bowling aritmatika.  

4.2.1.3.Observasi 

Observasi dilaksanakan secara langsung bersamaan dengan pelaksanaan 

kegiatan pembelajaran. Pada siklus I dapat diketahui aktivitas anak pada saat 

kegiatan permainan bowling aritmatika tema diri sendiri menggunakan media 

bowling untuk meningkatkan kemampuan kognitif anak. 

Pada tahap observasi siklus I yang dilaksanakan pada saat proses 

pembelajaran sedang berlangsung. Dapat diketahui sebelum pembelajaran dimulai 

bernyanyi lagu “dua mata saya”, setelah itu peneliti mengangkat jari tangannya 

dan menghitung jari tangan 1-10. Ada anak pada waktu menghitung masih belum 

tepat seperti habib. Peneliti “coba mas habib menghitung jarinya”. Pada waktu 

menyebutkan bilangan 1-10, habib belum bisa dalam pengucapannya. Habib 

“satu, tiga, lima, empat, tujuh, sembilan, sepuluh”. Dalam membilang habib 

belum benar, kemudian ada anak yang bernama tegar menghitung “satu, dua, tiga, 

empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh” dalam menghitung tegar 

sudah bisa menyebutkan angka satu sampai sepuluh (CO1). 

Pada pertemuan kedua sebelum pembelajaran dimulai anak diajak 

bernyanyi “lima jari tanganku”. Kemudian peneliti mengambil alat untuk bermain 
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yaitu pin/gada yang berjumlah sepuluh. Dengan tempelan angka setiap pin/gada 

terdapat angka. Bilangan yang ditempel, anak belajar untuk menyebutkan 

bilangan yang ditempel pada pin tersebut. Peneliti “coba kita sebutkan bilangan 

yang ada dipin ini sama-sama” anak-anak “satu, dua, tiga, empat, lima, enam, 

tujuh, delapan, sembilan, sepuluh”. Kemudian peneliti menunjuk beberapa anak 

untuk menyebutkan angka yang menempel pada pin. Peneliti “ayo mas adinu 

berapa angka yang ada dipin yang dipegang adinu”?. Adinu “empat” coba empat 

sama tidak anak-anak? Nabila” bukan pak itu angka enam” coba adinu hitung lagi 

dari depan”satu, dua, tiga, empat, lima, enam” berapa mas adinu “enam pak” bisa 

caranya mas adinu? Iya bisa pak (CO2). 

Pada pertemuan ketiga tidak lupa sebelum pembelajaran dimulai anak-

anak bernyanyi lagu “let‟s go home”. Setelah anak-anak bernyanyi lagu “let‟s go 

home” kemudian peneliti mengabil bola besar dan bola kecil. Anak diajak untuk 

bermain dahulu seperti melempar tangkap bola, menendang bola. Setelah bermain 

selesai kemudian anak ditanya sama peneliti “coba ada berapa bola yang ditangan 

pak guru?”, rizal menjawab “ada 2 pak”. Jempol buat mas rizal “coba bola yang 

ada ditangan pak guru yang besar disebelah kanan atau kiri? “Siapa yang bisa 

menjawab ?”. Ada anak yang bernama fadla yang menjawab “bola yang besar 

disebelah kanan pak guru”. Coba kita buka sama-sama satu, dua, tiga besar atau 

kecil?. “Bukan pak guru yang benar bolanya di tangan kiri” kata arya (CO3). 

Pada pertemuan keempat anak-anak sangat senang sekali, karena peneliti 

membawakan gambar kesukaan anak-anak yaitu gambar buah dengan warna yang 

bervariasi. Seperti buah apel merah, mangga orange, jeruk kuning, alpukat hijau. 
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Anak-anak bertanya “itu gambar apa pak guru?”, peneliti “ini gambar buah 

sayang coba ada berapa ini buahnya sayang yang warnanya merah?”, peneliti 

“yang merah namanya buah apel, yang orange ini namanya buah mangga, yang 

kuning namanya buah jeruk dan yang terakhir yang hijau namanya buah alpukat”. 

Peneliti “Coba siapa yang bisa berhitung dan menyebutkan warnanya ayo?”. Ada 

anak yang bernama genta yang berani maju “ini ada tujuh pak buah apelnya 

warnanya merah”. Peneliti “kebanyakan sayang apelnya jumlahnya tujuh”. 

Peneliti “ini apelnya ada lima”. Peneliti “ada tujuh dimakan pak guru dua masih 

berapa sayang?”. Genta “masih lima pak guru”. Kemudian tidak lama kemudia 

anak yang bernama jeni maju ke depan “pak guru saya pengen maju berhitung”. 

Peneliti “boleh coba mbak jeni” jeni berkata “ini ada delapan pak guru warnanya 

hijau semua karena buah alpukat” (CO4). 

Pada pertemuan kelima anak-anak menyanyikan “lagu rukun islam ada 

lima perkara dan anggota badan menggunakan bahasa arap” karena hari jum‟at 

murid TK Kemala Bhayangkari 08 menggunakan seragam baju muslim dan peci. 

Anak diajak untuk membuat “lingkaran-lingkaran mari buat lingkaran”. Setelah 

itu peneliti mengambil alat peraga berupa bola dan pin/gada dan gambar buah apel 

berwarna merah, mangga berwarna orange, jeruk berwarna kuning dan hijau buah 

alpukat. Peneliti “ayo anak-anak mencoba melempar bola tetapi harus bisa 

menjatuhkan pin yang ada disana itu ya “, semua anak “iya pak guru”. Ayo 

dimulai dari siapa dulu ini tetapi tidak boleh berebut nanti kalau berebut tidak 

dapat giliran untuk melempar”. Kemudian anak yang bernama tegar melempar 

pertama kali. Angka lima dijatuhkan oleh mas tegar dan mas tegar mengambil 
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buah berjumlah lima kemudian tegar melempar lagi. Menjatuhkan pin angka satu 

tegar kemudian mengambil buah berjumlah satu. Tegar menghitungnya, peneliti 

“ada berapa mas tegar?”, tegar “ada enam pak”. Tetapi dalam menghitung tegar 

dibimbing sama peneliti. Anak kedua bernama izza, izza melempar setelah 

menjatuhkan angka tiga dan mengambil buah berjumlah tiga. Kemudian 

melemparan kedua menjatuhkan angka dua mengambil gambar buah tiga jadi 

dijumlahkan semua ada tujuh sebenarnya ada lima jadi mas izza menghitung  

kebanyakan dua (CO5). 

Pada pertemuan keenam sebelum permainan dimulai anak-anak 

menyanyikan lagu “budaya”. Kemudian anak melakukan gerakan senam terlebih 

dahulu. Karena pada hari sabtu anak-anak senam sehat ceria memakai seragam 

olahraga supaya badan terasa sehat dan kuat. Setelah senam sehat ceria kemudian 

anak berbaris di luar atau di halaman dalam permainan ini peneliti  menekankan 

pada berhitung pengurangan jadi pin yang menempel angka 1-5 disebelah kiri dan 

pin yang tertempel angka 6-10 disebelah kanan. Cara bermainnya yaitu pertama 

melempar sebelah kanan dulu dan disambung melempar disebelah kiri dengan 

menjatuhkan pin. Anak yang bernama febri maju ke depan untuk menghitung 

dengan metode pengurangan. Mas febri melempar sebelah kanan menjatuhkan pin 

angka delapan dan melempar kedua menjatuhkan angka lima. Febri berlari 

mengambil gambar buah yang berjumlah delapan kemudian mengembalikan lima 

jadi gambar buah masih sisa tiga (CO6). 

Dalam siklus I, anak-anak mengenal angka dengan media bowling dan 

gambar buah. Pemahaman anak tentang angka sudah meningkat. Namun masih 
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ada beberapa anak yang belum mengenal konsep angka atau bilangan dalam 

permainan ini anak sangat antusis mengikuti permainan ini. Sehingga bagi anak 

yang belum memahami konsep angka perlu memotivasi supaya lebih bersemangat 

dan lebih mampu untuk meningkatkan kemampuan kognitif. Dari pelaksanaan 

pembelajaran dinilai dari mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran adalah 3,5 

melaksanakan kegiatan pembelajaran, 3,2 mengelola interaksi kelas 3,3 bersikap 

terbuka dan luwes 3,2 mendemonstrasikan pembelajaran 3,5 melaksanakan 

evaluasi 3.5, kesan umum kinerja 3,5. Dari hasil penilaian tersebut dibagi 7 aspek 

penilaian hasilnya adalah 3,39. 

4.2.1.4. Refleksi Siklus I 

  Dari kegiatan yang dilakukan pada siklus I, kegiatan ini masih perlu 

pengulangan karena belum sesuai yang diharapkan dari tiga aspek dan tujuh belas 

indikator penilaian belum mencapai target. Mengembangkan kemampuan kognitif 

melalui permainan bowling aritmatika anak merasa senang karena permainan ini 

sebelumnya belum pernah diberikan kepada anak. Dalam pengenalan angka anak 

masih mengalami kesulitan karena ada anak yang dalam berhitung menggunakan 

jari saja menyebutkan angka tidak sesuai dengan jari yang dilipat anak banyak 

anak yang masih begitu di karenakan anak masih tergesa-gesa belum bisa 

konsentrasi dengan baik seperti habib, izza, genta dan fajar namun untuk anak-

anak yang lain seperti nabila, tegar, febri santi dalam menghitung jari sangat 

memperhatikan jari yang dilipat dengan melihat jari dengan konsentrasi penuh 

bisa menghitung 1-20. 
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 Hasil dari pengamatan pelaksanaan pembelajaran siklus I sudah baik karena 

siswa mengikuti permainan dengan senang suasana kelas yang ramai sekali 

dengan teriakan anak-anak yang dalam memainkan permainan bowling 

pengenalan angka. Pada awalnya anak untuk berlatih konsep angka bilangan 

dengan menggunakan jari anak melipat dan menyebutkan angka/bilangan anak 

mampu menyebukan angka dengan baik, anak juga mampu menyebutkan ukuran 

seperti bola kecil/besar dengan cara seperti pesulap peneliti melakukan gerakan 

menyembunyikan bola dengan digenggam dengan sebagai contoh bola kecil 

digenggam ditangan kanan anak menyebutkan bola ditangan pak guru besar atau 

kecil hayo siapa yang tau anak-anak berebut untuk menjawabnya ada yang 

menjawab kecil dan juga ada yang menjawab besar. Anak yang menjawab besar 

anak belum paham tentang konsep ukuran besar/kecil. Dengan penelitian ini 

masih termasuk kategori kurang dengan menghasilkan prosentase sebesar 53% 

belum sesuai dengan target yang diharapkan sebesar 80% maka peneliti 

melakukan rencana pengulangan pembelajaran disiklus II. 

 Peningkatan kemampuan kognitif melalui permainan bowling aritmatika 

dapat meningkatkan kemampuan kognitif mengenal angka dan anak mampu 

menghubungkan angka dengan lambang bilangan menggunakan pin diharapkan 

dengan kegiatan siklus II. Supaya anak mampu mengenal konsep warna seperti 

warna merah, kuning, hijau, biru dan putih dll. Anak dapat membedakan warna 

dan lambang bilangan dengan baik dan benar. 
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4.2.2. Siklus II 

 Penelitian Tindakan Kelas pada siklus II dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 

2012, uraian setiap tahapan kegiatan adalah sebagai berikut : 

4.2.2.1. Perencanaan Siklus II 

Berdasarkan pengamatan dan penelitian pada siklus I, maka Siklus II 

merupakan perbaikan dari siklus I. Rencana Tindakan Siklus II disusun untuk 

menguatkan kelemahan–kelemahan yang ada pada siklus I adapun rencana Siklus 

II yaitu : 

1. Merumuskan tujuan perbaikan kegiatan, meningkatkan kemampuan 

mengenal angka melalui permainan bowling aritmatika. 

2. Membuat SKH yang telah ditandatangani oleh Kepala Sekolah. 

3. Menentukan Tema untuk memberikan kegiatan pengembangan 

pengembangan kognitif melalui kegiatan permainan bowling aritmatika 

terutama pengenalan warna dan penguasaan konsep panjang pendek dan 

besar kecil. 

4. Merencanakan pengelolaan kelas. 

5. Merencanakan langkah-langkah perbaikan 

6. Menyediakan alat-alat dan bahan yang mendukung perbaikan kegiatan 

peningkatan kemampuan kognitif anak melalui permainan bowling 

aritmatika. 

7. Menyusun kegiatan pemberian tugas pada anak. 
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4.2.2.2. Pelaksanaan siklus II 

  Pelaksanaan tindakan Kelas pada siklus II  pada prinsipnya sama dengan 

pelaksanaan Tindakan Kelas Siklus I, tetapi pada siklus II diadakan perbaikan dan 

penguatan atas kelemahan yang ada pada Siklus I. Kegiatan perbaikan 

pengembangan kognitif melalui perrmainan bowling aritmatika di TK Kemala 

Bhayangkari 08 adalah sebagai berikut : 

1. Kegiatan Awal + 30 menit  

1) Do‟a masuk ruangan dipandu oleh guru. 

2) Anak mengucapkan salam, guru menjawab salam 

3) Bercakap-cakap menyebutkan nama-nama anggota Badan. 

4) Mendemonstrasikan kegiatan melompat, berlari semua badan bergerak. 

2. Kegiatan Inti + 60 menit 

 Meliputi pemberian tugas dan praktek langsung, dimana peneliti meminta 

anak melakukan gerak praktek langsung adapun langkah-langkah kegiatannya 

sebagai berikut : 

1) Peneliti memperlihatkan alat peraga yang akan digunakan yaitu bola 

kecil, pin/gada, gambar buah yang berwarna warni dan kain panel buat 

menempel gambar buah. 

2) Peneliti menunjukkan langkah-langkah cara bemain bowling aritmatika. 

3) Peneliti mendemonstrasikan didepan kelas kegiatan bermain bowling 

aritmatika. 

4) Peneliti mengamati anak yang sedang melaksanakan kegiatan. 
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5) Peneliti membimbing siswa yang mengalami kesulitan dalam Bermain 

bowling aritmatika. 

6) Peneliti mengevaluasi kemampuan anak dalam menganal angka melalui 

kegiatan bermain bowling aritmatika. 

7) Obsever/pengamat mengamati peneliti untuk kegiatan pembelajaran. 

3. Istirahat + 30 menit 

1) Anak mencuci dan melap tangan sebelum dan sesudah makan. 

2) Anak berdo‟a sebelum dan sesudah makan. 

3) Anak makan bekal yang dibawa dari rumah. 

4) Anak membereskan perlengkapan makan 

5) Anak bermain dengan alat permainan yang ada sesuai dengan minatnya. 

4. Kegiatan Akhir + 30 menit 

1) Demonstrasi dan pemberian tugas : menyanyi lagu Macam-macam rasa 

2) Mengulas kegiatan hari ini 

3) Guru bertanya anak menjawab 

4) Do‟a pulang 

5) Anak-anak mengucapkan salam, guru menjawab salam 

Penilaian proses dan kemampuan mengenal angka melalui bermain 

bowling aritmatika terdiri dari tiga aspek penilaian yaitu ingatan, pemahaman, 

aplikasi dengan tujuh belas indikator. Observasi yang dilakukan pada saat 

pembelajaran berlangsung menghasilkan data siklus II yang dirangkum dalam 

hasil observasi 20 anak sebagai berikut : 
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Indikator Nilai Jumlah Anak Prosentase 

(%) 

1. Anak dapat memgingat dan 

menyebut bilangan 1-10. 

Baik Sekali 6 30% 

Baik 11 55% 

Kurang 3 15% 

2. Anak dapat mengingat dan 

menyebut bilangan 10-15. 

Baik Sekali 6 30% 

Baik 11 55% 

Kurang 3 15% 

3. Anak dapat mengingat dan 

menyebut  bilangan 15-20. 

Baik Sekali 4 20% 

Baik 10 50% 

Kurang 6 30% 

4. Anak dapat menyusun lima pola 

warna  (Merah, kuning, hijau, biru, 

putih). 

Baik Sekali 7 35% 

Baik 10 50% 

Kurang 3 15% 

5. Anak dapat menyebutkan ukuran 
panjang-pendek pin/gada yang 

dijajar. 

Baik Sekali 5 25% 

Baik 14 70% 

Kurang 1 5% 

6. Anak dapat menyebutkan ukuran 

besar-kecil bola yang digunakan 
untuk bermain bowling. 

Baik Sekali 4 20% 

Baik 14 70% 

Kurang 2 10% 

7. Anak dapat menghubungkan angka 

dengan gambar 1-10. 

Baik Sekali 6 30% 

Baik 7 35% 

Kurang 7 35% 

8. Anak dapat menghubungkan angka 
dengan gambar 10-15. 

Baik Sekali 5 25% 

Baik 7 35% 

Kurang 8 40% 

9. Anak dapat mengelompokkan pin 

menurut warna (Merah, kuning, 
hijau, biru, putih). 

Baik Sekali 3 15% 

Baik 10 50% 

Kurang 7 35% 

10. Anak dapat menyusun pin dengan 

deretan panjang. 

Baik Sekali 7 35% 

Baik 10 50% 

Kurang 3 15% 

11. Anak dapat menyusun pin dengan 
deretan pendek. 

Baik Sekali 8 40% 

Baik 7 35% 

Kurang 5 25% 

12. Anak dapat mengambil dan 

memilih bola besar-kecil yang 
digunakan untuk bermain bowling. 

Baik Sekali 6 30% 

Baik 10 50% 

Kurang 4 20% 

13. Anak dapat melakukan 

penjumlahan sederhana 1-10. 

Baik Sekali 3 15% 

Baik 8 40% 

Kurang 9 45% 

14. Anak dapat melakukan 
penjumlahan sederhana 10-15. 

Baik Sekali 4 20% 

Baik 5 25% 

Kurang 12 60% 

15. Anak dapat melakukan 
pengurangan sederhana 1-10. 

Baik Sekali 3 15% 

Baik 7 35% 

Kurang 10 50% 

16. Anak dapat melakukan Baik Sekali 3 15% 
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pengurangan sederhana 10-15. Baik 5 15% 

Kurang 12 60% 

17. Anak dapat mencari 5 gambar 

buah dengan warna yang berbeda. 

Baik Sekali 3 15% 

Baik 9 45% 

Kurang 8 40% 

Tabel 4.5. Prosentase (%) nilai yang diperoleh anak pada siklus II 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada siklus II ini ada tiga 

aspek perkembangan dan tujuh belas indikator yaitu anak dapat mengetahui 

bilangan 1-10 dengan kriteria baik sekali 30%, baik 55% dan kurang 15%. Anak 

dapat mengetahui bilangan 10-15 dengan kriteria baik sekali 30%, baik 55 dan 

kurang 15%. Anak dapat mengetahui bilangan 15-20 dengan kriteria baik sekali 

20%, baik 50% dan kurang 30%. Anak dapat menyusun lima pola warna  (Merah, 

kuning, hijau, biru, putih) dengan kriteria baik sekali 35%, baik 50% dan kurang 

15%. Anak dapat menyebutkan ukuran panjang-pendek pin/gada yang dijajar 

dengan kriteria baik sekali 25%, baik 70% dan kurang 5%. Anak dapat 

menyebutkan ukuran besar-kecil bola yang digunakan untuk bermain bowling 

dengan kriteria baik sekali 20%, baik 70% dan kurang 10%. Anak dapat 

menghubungkan angka dengan gambar 1-10 dengan kriteria baik sekali 30%, baik 

35% dan kurang 35%. Anak dapat menghubungkan angka dengan gambar 10-15 

dengan kriteria baik sekali 25%, baik 35% dan kurang 40%. Anak dapat 

mengelompokkan pin menurut warna (Merah, kuning, hijau, biru, putih) dengan 

kriteria baik sekali 15%, baik 50% dan kurang 35%. Anak dapat menyusun pin 

dengan deretan panjang dengan kriteria baik sekali 35%, baik 50% dan kurang 

15%. Anak dapat menyusun pin dengan deretan pendek dengan kriteria baik 

sekali 40%, baik 35% dan kurang 25%. Anak dapat mengambil dan memilih bola 

besar-kecil yang digunakan untuk bermain bowling dengan kriteria baik sekali 
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30%, baik 50% dan kurang 20%. Anak dapat melakukan penjumlahan sederhana 

1-10 dengan kriteria baik sekali 15%, baik 40% dan kurang 45%. Anak dapat 

melakukan penjumlahan sederhana 10-15 dengan kriteria baik sekali 20%, baik 

25% dan kurang 60%. Anak dapat melakukan pengurangan sederhana 1-10 

dengan kriteria baik sekali 15% baik 35% dan kurang 50%. Anak dapat 

melakukan pengurangan sederhana 10-15 dengan kriteria baik sekali 15%, baik 

25% dan kurang 60%. Anak dapat mencari 5 gambar buah dengan warna yang 

berbeda dengan kriteria baik sekali 15%, baik 45% dan kurang 40%. Hasil yang 

dicapai baik namun perlu ditingkatkan lagi, kemampuan kegiatan belajar belum 

mencapai target dikarenakan anak belum terbiasa dengan pembelajaran 

pengembangan kemampuan kognitif melalui permainan bowling aritmatika. 

Apabila pada siklus II melihat presentase keberhasilan kegiatan pembelajaran 

sebagai berikut : 

 

No. 

 

Aspek 

 

Indikator 

 

Hasil siklus I 

 

Hasil siklus II 

1. Ingatan 1. Anak dapat mengetahui dan 

menyebut bilangan 1-10. 

75% 85% 

2. Anak dapat mengetahui dan 

menyebut bilangan 10-15. 

75% 85% 

3. Anak dapat mengetahui dan 

menyebut  bilangan 15-20. 

60% 70% 

4. Anak dapat menyusun lima 

pola warna  (Merah, kuning, 

hijau, biru, putih). 

80% 85% 

5. Anak dapat menyebutkan 
ukuran panjang-pendek 

pin/gada yang dijajar. 

95% 95% 

6. Anak dapat menyebutkan 

ukuran besar-kecil bola yang 
digunakan untuk bermain 

bowling. 

85% 90% 

2. Pemahaman 7. Anak dapat menghubungkan 
angka dengan gambar 1-10. 

55% 70% 

8. Anak dapat menghubungkan 

angka dengan gambar 10-15. 

50% 60% 
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9. Anak dapat mengelompokkan 
pin menurut warna (Merah, 

kuning, hijau, biru, putih). 

60% 65% 

10. Anak dapat menyusun pin 
dengan deretan panjang. 

85% 85% 

11. Anak dapat menyusun pin 

dengan deretan pendek. 

75% 75% 

12. Anak dapat mengambil dan 
memilih bola besar-kecil 

yang digunakan untuk 

bermain bowling. 

75% 80% 

3. Aplikasi 13. Anak dapat melakukan 
penjumlahan sederhana 1-10. 

45% 55% 

14. Anak dapat melakukan 

penjumlahan sederhana 10-

15. 

30% 55% 

15. Anak dapat melakukan 

pengurangan sederhana 1-10. 

40% 50% 

16. Anak dapat melakukan 

pengurangan sederhana 10-
15. 

30% 30% 

17. Anak dapat mencari 5 

gambar buah dengan warna 
yang berbeda. 

55% 60% 

RATA-RATA 53% 70% 

Tabel 4.6. Prosentase (%) nilai yang diperoleh setiap aspek perkembangan anak pada 

siklus II 
 

Hasil yang akan dicapai pada siklus II adalah anak dapat mengetahui angka 

1-10 sebesar 85%, anak dapat mengetahui bilangan 10-15 sebesar 85%, anak 

dapat mengetahui bilangan 15-20 sebesar 70%, anak dapat menyusun lima pola 

warna  (Merah, kuning, hijau, biru, putih) sebesar 85%, anak dapat menyebutkan 

ukuran besar-kecil bola yang digunakan untuk bermain bowling sebesar 95%, 

anak dapat menyebutkan ukuran panjang-pendek pin/gada yang dijajar sebesar 

90%, anak dapat menghubungkan angka dengan gambar 1-10 sebesar 70%, anak 

dapat menghubungkan angka dengan gambar 10-15 sebesar 60%, anak dapat 

mengelompokkan pin menurut warna (Merah, kuning, hijau, biru, putih) sebesar 

65%, anak dapat menyusun pin dengan deretan panjang sebesar 85%, anak dapat 
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menyusun pin dengan deretan pendek sebesar 75%, anak dapat mengambil dan 

memilih bola besar-kecil yang digunakan untuk bermain bowling dengan sebesar 

80%. Anak dapat melakukan penjumlahan sederhana 1-10 sebesar 55%, anak 

dapat melakukan penjumlahan sederhana 10-15 sebesar 55%, anak dapat 

melakukan pengurangan sederhana 1-10 sebesar 50%, anak dapat melakukan 

pengurangan sederhana 10-15 sebesar 30%, anak dapat mencari 5 gambar buah 

dengan warna yang berbeda dengan sebesar 60% dan menghasilkan rata-rata 

sebesar 70% termasuk dalam kategori cukup. 

No Performance Guru Hasil siklus II 

1. Pengelolaan ruangan dan fasilitas pembelajaran 3,5 

2. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran 3,5 

3. Pengelolaan interaksi kelas 3,5 

4. Bersikap terbuka dan luwes 3,6 

5. Mendemonstrasikan pembelajaran 3,7 

6. Melaksanakan evaluasi 3,5 

7. Kesan umun kinerja/calon guru 3,7 

Rata-rata 3,57 

4.7. Hasil Observasi Performance Guru dalam Pelaksanaan Pembelajaran. 

 

Dari pelaksanaan pembelajaran siklus II nilai yang diperoleh dari 

performen guru dinilai dari mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran adalah 3,5 

melaksanakan kegiatan pembelajaran, 3,5 mengelola interaksi kelas 3,5 bersikap 

terbuka dan luwes 3,6 mendemonstrasikan pembelajaran 3,7 melaksanakan 

evaluasi 3.5, kesan umum kinerja 3,7. Dari hasil penilaian tersebut dibagi 7 aspek 

penilaian hasilnya adalah 3,57 termasuk dalam kategori Baik. 

Apabila ditinjau dari indikator keberhasilan perkembangan kognitif melalui 

permainan bowling aritmatika anak mampu anak mampu mengenalkan konsep 

warna seperti warna merah, kuning, hijau, biru dan putih dan anak dapat 
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membedakan ukuran seperti ukuran panjang pendek suatu benda dan besar kecil 

suatu benda. 

Pada proses pembelajaran siklus II, ketika dengan menggunakan media 

gambar buah yang berwarna-warni dan gada/pin yang telah ditempeli angka 

sebelum digunakan untuk pembelajaran dengan permainan bowling. Anak 

menunjukkan ketertarikan karena anak sebelumnya belum pernah menggunakan 

media bowling anak memperhatikan dengan baik saat peneliti memberikan sedikit 

ulasan untuk menambah daya penasaran anak supaya ingin tahu tentang 

bagaimana cara bermain permainan bowling aritmatika.  

4.2.2.3.Observasi 

Observasi dilaksanakan secara langsung bersamaan dengan pelaksanaan 

kegiatan pembelajaran. Pada siklus II dapat diketahui aktivitas anak pada saat 

kegiatan permainan bowling aritmatika tema diri sendiri menggunakan media 

bowling untuk meningkatkan kemampuan kognitif anak. 

Pada tahap observasi siklus II dilaksanakan pada saat pembelajaran 

berlangsung. Sebelum pembelajaran berlangsung anak diajak masuk kelas dan 

bernyanyi lagu “macam-macam rasa”, kemudian anak aktif menyebutkan rasa 

gula manis, rasa garam asin, rasa cabe pedas. Salah satu anak yang bernama tegar 

bertanya “pak guru kapan main bowling lagi?”. Peneliti “mas tegar ingin bermain 

bowling ya? pak guru ambilkan dulu ya!”. Suasana ruang kelas sangat ramai anak 

merasa senang sekali. Peneliti mengambil media yang digunakan untuk bermain 

seperti gada/pin yang sudah berwarna-warni seperti gambar buah. Anak disuruh 

untuk untuk menyebutkan peneliti “coba siapa yang suka makan buah, buah apa 
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saja ya dek?”, anak-anak menjawab “apel, rambutan, jeruk, mangga ”. Siapa yang 

ingin maju untuk menghitung buah punya pak guru?. Semua anak ingin maju?, 

tapi peneliti menunjuk anak yang kurang aktif seperti anak yang bernama genta. 

Peneliti “coba mas genta menghitung dan menyebutkan warnanya”. Genta dibantu 

sama temannya yang bernama rafif (CO1). 

Pada pertemuan kedua anak-anak  masuk ruangan tidak lupa menyanyikan 

lagu “naik kereta api”. Kemudian peneliti mendemonstrasikan kegiatan yang akan 

dilakukan yaitu membuat deretan panjang dengan menggunakan pin yang 

berwarna-warni. Anak-anak diajak lomba untuk membuat deretan yang paling 

panjang. Anak yang bernama febri berkata “pak guru ini panjang sekali seperti 

kereta api”. Peneliti “oh iya mas febri pintar sekali coba ini punya mas reno sama 

punya mas febri panjang mana? “. Febri berkata “Panjang punya saya pak guru” 

(CO2). 

Pertemuan ketiga sebelum masuk keruangan menyanyikan lagu “ular 

tangga”. Anak putri yang menyanyikan lagu, kemudian anak putra bergoyang 

seperti ular yang meliuk-liuk. Peneliti “siapa yang mau mendapatkan gambar buah 

dari pak guru”. Anak-anak “saya pak-saya pak”. Peneliti “siapa yang berani maju 

kedepan?”. Dalam permainan ini anak maju ke depan dengan berpasangan. 

Peneliti mengambil buah yang berwarna hijau, ini buah buah apa ya anak-anak?. 

Suasana kelas sangat meriah, anak sangat senang karena berbagai warna ada. 

Seperti warna, merah, kuning, hijau. Anak yang berani maju dan mau 

menyebutkan nama buah yaitu anak yang bernama raya “pak guru ini buah 

warnanya hijau namanya buah alpukat”. Peneliti “wah jempol satu buat mbak 
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raya”, kalau mas adinu mendapatkan jari telunjuk karena mengambil warna sudah 

benar namun menyebutkan nama buahnya masih ragu (CO3). 

Pertemuan keempat sebelum anak-anak masuk keruangan menyanyikan 

lagu “balonku ada lima sambil tepuk tangan”. Anak-anak asik menghitung balon 

yang meletus warna hijau kemudian balonnya meletus yang warna kuning dan 

seterusnya sampai balonnya habis meletus semua. Kemudian anak diajak untuk 

bermain mengenalkan panjang pendek suatu benda. Peneliti “coba siapa yang tahu 

dari deretan pin ini yang kanan atau yang kiri yang paling pendek?”, anak-anak 

menjawab “yang paling pendek yang sebelah kanan pak”. Peneliti “coba siapa 

yang bisa merubah pin supaya yang panjang jadi pendek?”. Dengan cara 

mengurangi atau menambah deretan pin.  Ada dua anak yang maju yaitu anak 

yang bernama santi dan anak yang bernama fadla mereka sangat asik bermain 

supaya deretannya menjadi pendek. Mbak santi membuat pendek dan mas fadla 

membuat panjang peneliti memerintahkan membuat deretan pendek (CO4). 

Pertemuan kelima pada pertemuan kelima anak memakai pakaian muslim 

sebelum masuk ke ruangan anak berdoa dahulu. Membaca surat-surat pendek 

seperti surat Al-Fatikah. Setelah membaca surat-surat pendek peneliti mengambil 

media yang digunakan untuk permainan bowling yaitu gambar buah. Mengambil 

warna buah yang warnanya merah berjumlah 5. Sebelum anak-anak memulai 

permainan itu peneliti memberikan contoh, setelah anak-anak biasa anak disuruh 

maju untuk bermain warna. Peneliti “siapa yang mau ikut lomba bermain warna 

yang bisa nanti mendapatkan nilai bintang tiga”. Anak-anak “saya pak guru saya 

pak guru tidak boleh berebut semua pasti mendapatkan bintang tiga”. Peneliti 
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membuat suasana menyenangkan akan tetapi tidak lupa membuat kondisi 

kondusif anak selalu senang dengan kegiatan yang diberikan, peneliti “coba yang 

giliran maju sekarang mas zacky sama mas rehan”. Keduanya maju, peneliti “coba 

mas rehan dan mas zacky mengambil buah yang berwarna merah berjumlah 

lima”. Rehan dan zacky berlari mengambil buah yang berwarna merah yaitu buah 

apel, setelah sampai dihitung bersama-sama temannya ternyata jumlah buah mas 

rehan enam yaitu kebanyakan satu dan buah zacky berjumlah lima (CO5). 

Pertemuan keenam sebelum kegiatan dimulai anak melakukan pemanasan,  

karena pada hari sabtu anak-anak memakai pakaian olah raga menjaga tubuh 

supaya tetap sehat. Setelah melakukan pemanasan kemudian anak “membuat 

lingkaran besar lingkaran kecil” dan melakukan “gerakan angin”. Angin bertiup 

kekanan dan kekiri anak diberikan contoh kegiatan yaitu dengan menggunakan 

gambar buah yang berwarna warni. Anak memilih buah yang warnanya sama ada 

dua anak yang akan maju untuk bermain yaitu mas rizal dan mas arya. Peneliti  

“mas rizal dengan mas arya nanti mengambil buah yang warnanya sama ya?”. 

Kemudian anak berlari dan memilih buah yang berwarna-warni ada merah, 

kuning, hijau. Satelah selesai anak disuruh untuk kembali kebarisan ternyata buah 

yang diambil mas arya buah yang berwarna hijau tetapi ada warna merahnya satu. 

Kemudian mas rizal mengambil buah yang berwarna hijau semua jadi yang 

mendapatkan bintang tiga mas rizal (CO6).  

Dalam permainan bowling siklus II, anak-anak dapat bermain bowling 

dengan baik. Namun dalam permainan bowling masih ada anak yang belum bisa 

tentang konsep pengenalan konsep panjang-pendek, mengenal konsep ukuran dan 
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warna. Beberapa anak sudah bisa mengenal konsep ukuran dan warna. Anak yang 

belum bisa tentang konsep warna dalam menyebutkan warna masih sering 

terkecoh dengan warna yang disampingnya dan dalam menyebutkan konsep 

ukuran anak sudah mulai baik, karena konsep ukuran itu lebih mudah dari pada 

konsep warna. Dari pelaksanaan pembelajaran siklus II nilai yang diperoleh dari 

performen guru dinilai dari mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran adalah 3,5 

melaksanakan kegiatan pembelajaran, 3,5 mengelola interaksi kelas 3,5 bersikap 

terbuka dan luwes 3,6 mendemonstrasikan pembelajaran 3,7 melaksanakan 

evaluasi 3.5, kesan umum kinerja 3,7. Dari hasil penilaian tersebut dibagi 7 aspek 

penilaian hasilnya adalah 3,57 termasuk dalam kategori Baik. 

4.2.2.4. Refleksi Siklus II 

 Berdasarkan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan pada siklus II ini 

didapatkan bahwa kemampuan anak dalam tiga  aspek dan tujuh belas indikator 

peniaian sudah meningkat namun belum mencapai target yang telah ditentukan. 

Refleksi siklus II ini pada hari pertama kelebihan yang didapat adalah mas rafif 

yang awalnya belum bisa menguasai konsep warna sekarang sudah bisa 

menguasai konsep warna. Genta dalam menghitung gambar belum bisa karena 

mas genta malu dengan teman-temannya, namun supaya tidak malu mas genta 

harus menirukan yang peneliti bilang. 

  Pada pertemuan kedua dalam penelitian mas febri sangat semangat 

karena mendapatkan bintang tiga semangat sekali biasanya mas febri bermain 

balok-balok dan dijajar menjadi panjang. Berbeda dengan kebiasaan mas reno,  

mas reno lebih suka bermain memanjat dan bergelantungan. Dalam hal membuat 
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deretan paling panjang mas reno karena reno kurang latihan. Pertemuan ketiga ini 

peneliti memberikan kegiatan dengan cara mengambil warna buah dan 

menyebutkannya mbak raya dari awal bisa karena dari awal raya memperhatikan 

nama buah. Jadi mbak raya konsentrasi dalam memainkan permainan ini berbeda 

dengan adinu. Adinu awalnya bercanda dengan izza jadi adinu disuruh untuk maju 

dan bermain adinu kurang konsentrasi. 

  Pertemuan keempat refleksi dilakukan dalam kegiatan bermain disini 

mengenalkan konsep panjang pendek yang dilakukan oleh santi dan fadla. Karena 

dari awal santi sangat antusias pengen maju setelah disuruh maju saudara santi 

bisa untuk melakukan kegiatan dengan baik. Awalnya minggu kemarin santi 

disuruh maju masih agak malu sekarang minggu ini sudah mulai berani tampil 

sendiri. Berbeda dengan saudara fadla yang pada waktu melakukan kegiatan 

masih ragu menentukan deretan panjang atau pendek. Karena santi pun sangat 

antusias mengikuti permainan dengan menyusun deretan panjang dengan warna 

yang menarik. Fadla kelihatan tidak percaya diri waktu maju melakukan 

permainan disebabkan karena fadla belum siap. 

 Pertemuan kelima yaitu melakukan kegiatan pengenalan warna dengan 

cara mengambil buah yang berwarna merah. Dalam kegiatan ini rehan mengambil 

buah namun kelebihan satu karena dalam pengambilan rehan menghitung cepat 

maka dari itu buah yang diambil kelebihan satu. Berbeda dengan zacky 

mengambil buah dengan tenang sedangkan jumlah buahnya lima, namun dalam 

sampai finis zacky terakhir dikarenakan zacky kelebihan berat badan tetapi tepat. 
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 Pertemuan keenam dalam kegiatan ini pengenal konsep warna dan jumlah 

bilangan rizal mengambil buah yang berwarna merah semua. Arya mengambil 

buah dengan warna hijau dan masih kelebihan buah satu berwarna merah. Anak 

yang bernama arya ini sering susah berkonsentrasi namun untuk kemampuan 

motorik kasarnya luar biasa. Arya terlalu tergesa-gesa dalam mengambil gambar 

harusnya arya lebih konsentrasi dan tidak terburu-buru. Dengan penelitian ini 

masih termasuk kategori cukup yaitu menghasilkan prosentase sebesar 70% belum 

sesui dengan target yang diharapkan sebesar 80% maka peneliti melakukan 

rencana ulang pembelajaran disiklus III semoga pembelajaran disiklus tiga ini bisa 

meningkat lebih baik banyak upaya yang dilakukan peneliti untuk meningkatkan 

kemampuan kognitif anak. 

  Pada siklus III ini akan dikaitkan dengan pembelajaran siklus I, II dan III 

supaya tidak terlepas dari itu semua maka peneliti membuat permainan 

penjumlahan dan pengurangan menggunakan permainan bowling dengan 

memadukan gada/pin dengan gambar buah. Supaya anak bisa mengenal konsep 

bilangan memahami konsep warna bisa berhitung penjumlahan dan pengurangan. 

4.2.3. Siklus III 

Penelitian Tindakan Kelas pada siklus III dilaksanakan pada tanggal 23 

Juli 2012, uraian setiap tahapan kegiatan adalah sebagai berikut : 

4.2.3.1. Perencanaan Siklus III 

Berdasarkan pengamatan dan penelitian pada siklus II, maka Siklus III 

merupakan perbaikan dari siklus II. Rencana Tindakan Siklus III disusun untuk 
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menguatkan kelemahan–kelemahan yang ada pada siklus II adapun rencana Siklus 

III yaitu : 

5. Merumuskan tujuan perbaikan kegiatan, meningkatkan kemampuan 

mengenal angka melalui permainan bowling aritmatika. 

6. Membuat SKH yang telah ditandatangani oleh Kepala Sekolah. 

7. Menentukan tema untuk memberikan kegiatan pengembangan 

pengembangan kognitif melalui kegiatan permainan bowling aritmatika. 

8. Merencanakan pengelolaan kelas. 

9. Merencanakan langkah-langkah perbaikan dengan cara memberikan kegiatan 

berhitung pengenalan angka melalui berhitung penjumlahan dan 

pengurangan. 

10. Menyediakan alat-alat, bahan yang mendukung perbaikan kegiatan 

peningkatan kemampuan kognitif anak melalui permainan bowling 

aritmatika. 

4.2.3.2. Pelaksanaan siklus III 

  Pelaksanaan tindakan Kelas pada siklus III  pada prinsipnya sama dengan 

pelaksanaan Tindakan Kelas Siklus II, tetapi pada siklus III diadakan perbaikan 

dan penguatan atas kelemahan yang ada pada Siklus II. Kegiatan perbaikan 

pengembangan kognitif melalui perrmainan bowling aritmatika di TK Kemala 

Bhayangkari 08 adalah sebagai berikut : 

1. Kegiatan Awal + 30 menit  

1) Do‟a masuk ruangan dipandu oleh guru. 

2) Anak mengucapkan salam, guru menjawab salam 
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3) Bercakap-cakap menyebutkan nama-nama anggota Badan. 

4) Mendemonstrasikan kegiatan melompat, berlari semua badan bergerak. 

2. Kegiatan Inti + 60 menit 

Meliputi pemberian tugas dan praktek langsung, dimana peneliti meminta 

anak melakukan gerak praktek langsung adapun langkah-langkah kegiatannya 

sebagai berikut : 

1) Peneliti memperlihatkan alat peraga yang akan digunakan yaitu bola kecil, 

pin/gada dan kain panel buat menempel gambar buah. 

2) Peneliti menunjukkan langkah-langkah cara bemain bowling aritmatika. 

3) Peneliti mendemonstrasikan di depan kelas kegiatan bermain bowling 

aritmatika. 

4) Peneliti mengamati anak yang sedang melaksanakan kegiatan. 

5) Peneliti membimbing anak yang mengalami kesulitan dalam Bermain 

bowling aritmatika. 

6) Peneliti mengevaluasi kemampuan anak dalam menganal angka melalui 

kegiatan bermain bowling aritmatika. 

7) Anak-anak melakukan permainan bowling aitmatika dengan cara 

berhitung penjumlahan dan pengurangan untuk meningkatkan kemampuan 

kognitif anak.  

8) Obsever/pengamat mengamati peneliti untuk kegiatan pembelajaran. 

3. Istirahat + 30 menit 

1) Anak mencuci dan melap tangan sebelum dan sesudah makan. 

2) Anak berdo‟a sebelum dan sesudah makan. 
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3) Anak makan bekal yang dibawa dari rumah. 

4) Anak membereskan perlengkapan makan 

5) Anak bermain dengan alat permainan yang ada sesuai dengan minatnya. 

4. Kegiatan Akhir + 30 menit 

1) Demonstrasi dan pemberian tugas : menyanyi lagu Macam-macam rasa 

2) Mengulas kegiatan hari ini 

3) Guru bertanya anak menjawab 

4) Do‟a pulang 

5) Anak-anak mengucapkan salam, guru menjawab salam 

Penilaian proses dan kemampuan mengenal angka melalui bermain 

bowling aritmatika terdiri dari tiga aspek penilaian yaitu ingatan, pemahaman, 

aplikasi dengan tujuh belas indikator. Observasi yang dilakukan pada saat 

pembelajaran berlangsung menghasilkan data siklus III yang dirangkum dalam 

penilaian hasil observasi dengan jumlah 20 anak sebagai berikut :  

Indikator Nilai Jumlah Anak Prosentase 

(%) 

1. Anak dapat mengetahui dan 

menyebut bilangan 1-10. 

Baik Sekali 10 50% 

Baik 10 50% 

Kurang 0 0% 

2. Anak dapat mengetahui dan 

menyebut bilangan 10-15. 

Baik Sekali 10 50% 

Baik 10 50% 

Kurang 0 0% 

3. Anak dapat mengetahui dan 
menyebut  bilangan 15-20. 

Baik Sekali 8 40% 

Baik 10 50% 

Kurang 2 10% 

4. Anak dapat menyusun lima pola 

warna  (Merah, kuning, hijau, biru, 
putih). 

Baik Sekali 10 50% 

Baik 9 45% 

Kurang 1 5% 

5. Anak dapat menyebutkan ukuran 

panjang-pendek pin/gada yang 

dijajar. 

Baik Sekali 5 25% 

Baik 15 75% 

Kurang 0 0% 

6. Anak dapat menyebutkan ukuran 
besar-kecil bola yang digunakan 

Baik Sekali 5 25% 

Baik 13 65% 
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untuk bermain bowling. Kurang 2 10% 

7. Anak dapat menghubungkan angka 

dengan gambar 1-10. 

Baik Sekali 10 50% 

Baik 10 50% 

Kurang 0 0% 

8. Anak dapat menghubungkan angka 
dengan gambar 10-15. 

Baik Sekali 10 50% 

Baik 10 50% 

Kurang 0 0% 

9. Anak dapat mengelompokkan pin 

menurut warna (Merah, kuning, 

hijau, biru, putih). 

Baik Sekali 5 25% 

Baik 12 60% 

Kurang 3 15% 

10. Anak dapat menyusun pin dengan 

deretan panjang. 

Baik Sekali 8 40% 

Baik 10 50% 

Kurang 2 10% 

11. Anak dapat menyusun pin dengan 

deretan pendek. 

Baik Sekali 8 40% 

Baik 10 50% 

Kurang 2 10% 

12. Anak dapat mengambil dan 

memilih bola besar-kecil yang 

digunakan untuk bermain bowling. 

Baik Sekali 7 35% 

Baik 10 50% 

Kurang 3 15% 

13. Anak dapat melakukan 
penjumlahan sederhana 1-10. 

Baik Sekali 8 40% 

Baik 10 50% 

Kurang 2 10% 

14. Anak dapat melakukan 

penjumlahan sederhana 10-15. 

Baik Sekali 8 40% 

Baik 10 50% 

Kurang 2 10% 

15. Anak dapat melakukan 

pengurangan sederhana 1-10. 

Baik Sekali 7 35% 

Baik 10 50% 

Kurang 3 15% 

16. Anak dapat melakukan 
pengurangan sederhana 10-15. 

Baik Sekali 6 30% 

Baik 12 60% 

Kurang 2 10% 

17. Anak dapat mencari 5 gambar buah 

dengan warna yang berbeda. 

Baik Sekali 7 35% 

Baik 10 50% 

Kurang 2 10% 

Tabel 4.8. Prosentase (%) nilai yang diperoleh anak pada siklus III 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada siklus III ini ada tiga 

aspek perkembangan dan tujuh belas indikator yaitu anak dapat mengetahui 

bilangan 1-10 dengan kriteria baik sekali 50%, baik 50% dan kurang 0%. Anak 

dapat mengetahui bilangan 10-15 dengan kriteria baik sekali 50%, baik 50% dan 

kurang 0%. Anak dapat mengetahui bilangan 15-20 dengan kriteria baik sekali 

40%, baik 50% dan kurang 10%. Anak dapat menyusun lima pola warna  (Merah, 



105 
 

 

kuning, hijau, biru, putih) dengan kriteria baik sekali 50%, baik 45% dan kurang 

5%. Anak dapat menyebutkan ukuran panjang-pendek pin/gada yang dijajar 

dengan kriteria baik sekali 25%, baik 75% dan kurang 0%. Anak dapat 

menyebutkan ukuran besar-kecil bola yang digunakan untuk bermain bowling 

dengan kriteria baik sekali 25%, baik 65% dan kurang 10%. Anak dapat 

menghubungkan angka dengan gambar 1-10 dengan kriteria baik sekali 50%, baik 

50% dan kurang 20%. Anak dapat menghubungkan angka dengan gambar 10-15 

dengan kriteria baik sekali 50%, baik 50% dan kurang 20%. Anak dapat 

mengelompokkan pin menurut warna (Merah, kuning, hijau, biru, putih) dengan 

kriteria baik sekali 25%, baik 60% dan kurang 15%. Anak dapat menyusun pin 

dengan deretan panjang dengan kriteria baik sekali 40%, baik 50% dan kurang 

10%. Anak dapat menyusun pin dengan deretan pendek dengan kriteria baik 

sekali 40%, baik 50% dan kurang 10%. Anak dapat mengambil dan memilih bola 

besar-kecil yang digunakan untuk bermain bowling dengan kriteria baik sekali 

35%, baik 50% dan kurang 15%. Anak dapat melakukan penjumlahan sederhana 

1-10 dengan kriteria baik sekali 40%, baik 50% dan kurang 10%. Anak dapat 

melakukan penjumlahan sederhana 10-15 dengan kriteria baik sekali 40%, baik 

50% dan kurang 10%. Anak dapat melakukan pengurangan sederhana 1-10 

dengan kriteria baik sekali 35% baik 50% dan kurang 15%. Anak dapat 

melakukan pengurangan sederhana 10-15 dengan kriteria baik sekali 30%, baik 

60% dan kurang 10%. Anak dapat mencari 5 gambar buah dengan warna yang 

berbeda dengan kriteria baik sekali 35%, baik 50% dan kurang 15%.  
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Hasil yang dicapai masih kurang kemampuan kegiatan belajar belum 

mencapai target dikarenakan anak belum terbiasa dengan pembelajaran 

pengembangan kemampuan kognitif melalui permainan bowling aritmatika. 

Apabila pada siklus III melihat hasil observasi kegiatan pembelajaran dengan 

jumlah 20 siswa setiap aspek perkembangan sebagai berikut :  

 

No. 

 

Aspek 

 

Indikator 

 

Hasil 

siklus I 

 

Hasil 

siklus II 

 

Hasil 

siklus III 

1. Ingatan 1. Anak dapat mengetahui dan 
menyebut bilangan 1-10. 

75% 85% 100% 

2. Anak dapat mengetahui dan 

menyebut bilangan 10-15. 

75% 85% 100% 

3. Anak dapat mengetahui dan 
menyebut  bilangan 15-20. 

60% 70% 90% 

4. Anak dapat menyusun lima 

pola warna  (Merah, kuning, 

hijau, biru, putih). 

80% 85% 955 

5. Anak dapat menyebutkan 

ukuran panjang-pendek 

pin/gada yang dijajar. 

95% 95% 100% 

6. Anak dapat menyebutkan 
ukuran besar-kecil bola yang 

digunakan untuk bermain 

bowling. 

85% 90% 90% 

2. Pemahaman 7. Anak dapat menghubungkan 

angka dengan gambar 1-10. 

55% 70% 100% 

8. Anak dapat menghubungkan 

angka dengan gambar 10-15. 

50% 60% 100% 

9. Anak dapat mengelompokkan 

pin menurut warna (Merah, 

kuning, hijau, biru, putih). 

60% 65% 85% 

10. Anak dapat menyusun pin 
dengan deretan panjang. 

85% 85% 90% 

11. Anak dapat menyusun pin 

dengan deretan pendek. 

75% 75% 90% 

12. Anak dapat mengambil dan 
memilih bola besar-kecil 

yang digunakan untuk 

bermain bowling. 

75% 80% 855 

3. Aplikasi 13. Anak dapat melakukan 
penjumlahan sederhana 1-10. 

45% 55% 90% 

14. Anak dapat melakukan 

penjumlahan sederhana 10-
15. 

30% 55% 90% 
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15. Anak dapat melakukan 
pengurangan sederhana 1-10. 

40% 50% 85% 

16. Anak dapat melakukan 

pengurangan sederhana 10-
15. 

30% 30% 90% 

17. Anak dapat mencari 5 

gambar buah dengan warna 

yang berbeda. 

55% 60% 85% 

RATA-RATA 53% 70% 92% 

Tabel 4.9. Prosentase (%) nilai yang diperoleh setiap aspek perkembangan anak pada 

siklus III 

 

  Hasil yang akan dicapai pada siklus III adalah Anak dapat mengetahui 

angka 1-10 sebesar 85%, anak dapat mengetahui bilangan 10-15 sebesar 100%, 

anak dapat mengetahui bilangan 15-20 sebesar 100%, anak dapat menyusun lima 

pola warna  (Merah, kuning, hijau, biru, putih) sebesar 90%, anak dapat 

menyebutkan ukuran besar-kecil bola yang digunakan untuk bermain bowling 

sebesar 95%, anak dapat menyebutkan ukuran panjang-pendek pin/gada yang 

dijajar sebesar 100%, anak dapat menghubungkan angka dengan gambar 1-10 

sebesar 90%, anak dapat menghubungkan angka dengan gambar 10-15 sebesar 

100%, anak dapat mengelompokkan pin menurut warna (Merah, kuning, hijau, 

biru, putih) sebesar 100%, anak dapat menyusun pin dengan deretan panjang 

sebesar 85%, anak dapat menyusun pin dengan deretan pendek sebesar 90%, anak 

dapat mengambil dan memilih bola besar-kecil yang digunakan untuk bermain 

bowling dengan sebesar 85%. Anak dapat melakukan penjumlahan sederhana 1-

10 sebesar 90%, anak dapat melakukan penjumlahan sederhana 10-15 sebesar 

90%, anak dapat melakukan pengurangan sederhana 1-10 sebesar 85%, anak 

dapat melakukan pengurangan sederhana 10-15 sebesar 90%, anak dapat mencari 

5 gambar buah dengan warna yang berbeda dengan sebesar 85% dan 

menghasilkan rata-rata sebesar 92% termasuk kategori baik sekali. 
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No Performance Guru Hasil siklus III 

1. Pengelolaan ruangan dan fasilitas pembelajaran 4 

2. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran 3,8 

3. Pengelolaan interaksi kelas 3,8 

4. Bersikap terbuka dan luwes 3,8 

5. Mendemonstrasikan pembelajaran 4 

6. Melaksanakan evaluasi 3,5 

7. Kesan umun kinerja/calon guru 3,8 

Rata-rata 3,81 

Tabel.4.10 Hasil Observasi Performance Guru dalam Pelaksanaan Pembelajaran. 

  Dari pelaksanaan pembelajaran dinilai dari mengelola ruang dan fasilitas 

pembelajaran adalah 4 melaksanakan kegiatan pembelajaran, 3,8 mengelola 

interaksi kelas 3,8 bersikap terbuka dan luwes 3,8 mendemonstrasikan 

pembelajaran 4 melaksanakan evaluasi 3.5, kesan umum kinerja 3,8. Dari hasil 

penilaian tersebut dibagi 7 aspek penilaian hasilnya adalah 3,81 dengan hasil baik. 

  Permainan bowling aritmatika bila ditinjau dari tiga aspek perkembangan 

dan tujuh belas indikator penilaian hasil yang dicapai baik sekali karena telah 

memenuhi dari 80% karena dengan hasil 92% melebihi target yang ditentukan 

peneliti. Oleh karena itu penelitian ini dikatakan berhasil karena sudah melebihi 

dari target yang ditentukan oleh peneliti yaitu 12% lebih banyak. Penelitian ini 

tidak akan ada siklus berikutnya karena dengan menggunakan tiga siklus peneliti 

berhasil meningkatkan kemampuan kognitif melalui permainan bowling 

aritmatika. 

4.2.3.3.Observasi 

Observasi dilaksanakan secara langsung bersamaan dengan pelaksanaan 

kegiatan pembelajaran. Pada siklus III dapat diketahui aktivitas anak pada saat 

kegiatan permainan bowling aritmatika tema diri sendiri menggunakan media 
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bowling untuk meningkatkan kemampuan kognitif anak dengan kegitan berhitung 

penjumlahan dan pengurangan. 

  Pada tahap observasi siklus III dilaksanakan pada saat pembelajaran 

berlangsung sebelum dimulai pertemuan pertama anak diajak masuk ruangan. 

Setelah melaksanakan upacara bendera pada hari senin. Kemudian anak diajak 

untuk menyanyikan lagu “tukang kayu” setelah bernyanyi kegiatan permainan 

bowling aritmatika dilakukan pertama-tama peneliti melakukan lemparan dengan 

tujuan memberikan contoh kepada anak supaya anak mengerti permainan bowling 

aritmatika. Setelah itu peneliti meminta kepada anak untuk melakukan permainan 

maju ke depan kelas. Maju di depan kelas, rizal melakukan lemparan pertama kali 

kemudian menjatuhkan pin yang berwarna hijau dengan tempelan nomer enam. 

Rizal “pak guru-pak guru saya bisa menjatuhkan warna hijau ada nomornya”,  

peneliti “coba mas rizal ada angka berapa?”, rizal “ada angka enam pak guru” 

coba mas rizal mengambil buah enam lalu ditempelkan pada papan yang disana. 

Rizal”iya pak guru”. Kemudian ada anak yang maju yang bernama habib “pak 

guru saya juga ingin melempar bola itu”, pak guru “ya udah mas habib sekarang 

mas habib melempar”. Habib “pak guru saya menjatuhkan nomer delapan”. 

Peneliti “coba sama kaya mas rizal mas habib mengambil buah jumlahnya 

delapan”. Ternyata habib mengambil buah berjumlah lima jadi masih kurang tiga 

buah yang belum diambil oleh habib (CO1). 

  Pertemuan kedua sebelum masuk keruangan tidak lupa menyanyikan 

lagu “semar, gareng, petruk, bagong” bernyanyi dengan bertepuk tangan. 

Kegiatan pembelajran pada pertemuan yang kedua adalah anak melakukan 
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penjumlahan sederhana. Anak maju dengan senang hati, anak yang pertama maju 

adalah raya pada lemparan pertama raya menjatuhkan pin nomer tiga. Kemudian 

mengambil buah berjumlah tiga. Pada lemparan kedua menjatuhkan nomer satu 

dan mengambil buah satu. Anak yang bernama raya disuruh untuk menjumlahkan 

semuanya dengan jumlah empat. Anak yang kedua bernama izza pada lemparan 

pertama izza, mejatuhkan nomer lima dan pada lemparan kedua menjatuhkan 

nomer tiga. Kemudian disuruh untuk menjumlahkan namun dalam menjumlahkan 

izza mengalami kesulitan karena terlalu banyak dan teman temannya 

mengejeknya (CO2). 

  Pada pertemuan ketiga anak-anak masuk ruangan setelah sampai 

diruangan dengan senang hati menyanyikan lagu “Aku Anak Indonesia”.  

Kemudian sebelum melakukan permainan anak-anak diajak untuk bermain lempar 

tangkap bola dan memasukkan bola ke dalam keranjang sampah. Anak-anak 

antusias senang sekali melakukan permainan itu setelah selesai kemudian 

permainan dilanjutkan kembali dengan bermain bowling aritmatika. Anak yang 

pertama melakukan permainnan melempar adalah febri kemudian melakukan 

lemparan dengan menjatuhkan angka sembilan. Pada lemparan kedua 

menjatuhkan angka tiga jadi mas febri mengambil buah berjumlah sembilan dan 

menempel pada papan panel. Mengambil kembali buah berjumlah tiga jadi semua 

buah berjumlah dua belas. Kemudian anak kedua yang melakukan lemparan 

bernama genta pada awalnya genta tidak mau melakukan akan tetapi dengan 

bujukan temannya akhirnya genta mau bermain. Lemparan yang pertama 

menjatuhkan nomer 10 dan pada lemparan kedua menjatuhkan nomer 5 jadi genta 
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mengambil buah yang berjumlah sepuluh dan mengambil lagi dengan jumlah 

lima. Jadi semua buah berjumlah lima belas tetapi genta dalam menghitung masih 

memerlukan bantuan (CO3). 

  Pertemuan yang keempat yaitu dengan cara bermain bowling dengan 

konsep penjumlahan sebelum masuk ruangan seperti biasa anak-anak 

menyanyikan lagu “satu-satu aku sayang ibu”. Setelah bernyanyi kemudian anak 

melakukan permainan bowling aritmatika konsep pengurangan. Anak yang 

bernama rahmat melakukan lemparan dengan melempar sebelah kanan dahulu.  

Karena kanan bilangan yang besar kemudian menjatuhkan angka enam pada 

lemparan kedua menjatuhkan angka tiga. Anak yang bernama rahmat mengambil 

buah enam dan mengembalikan tiga jadi hasil adalah tiga. Anak kedua melakukan 

lemparan pertama menjatuhkan angka sepuluh. Pada lemparan kedua menjatuhkan 

angka lima anak yang bernama zarfa lalu mengambil buah berjumlah sepuluh. 

Kemudian mengembalikan lagi dengan jumlah lima dalam pengembalian terlalu 

banyak, jadi gambar buah yang ada adalah tiga yang seharusnya jumlahnya lima 

(CO4). 

  Pada pertemuan kelima yaitu anak mengenal konsep bilangan 

pengurangan dengan mengurangkan hasil bilangan pada pertemuan kelima ini 

anak memakai seragam muslim. Namun tidak mematahkan semangat anak-anak 

yang sedang melakukan kegiatan yaitu dengan cara bermain bowling aritmatika 

pertama anak yang bernama santi anak yang paling super tenaganya sangat 

bersemangat sekali. Santi melakukan lemparan pertama menjatuhkan angka 10 

kemudian lemparan kedua menjatuhkan angka satu. Santi menjumlahkan sebelum 
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melakukan lemparan yang ketiga setelah dijumlahkan dengan hasil sebelas. Santi 

melakukan lemparan ketiga dengan hasil tiga kemudian santi melakukan 

pengurangan bilangan yang ada dengan hasil sembilan. Anak yang bernama rehan 

yang tidak kalah dengan santi yang awalnya melakukan lemparan menjatuhkan 

angka lima. Pada lemparan kedua menjatuhkan angka sepuluh dan menjumlahkan.  

Setelah menjumlahkan menghasilkan lima belas, akan tetapi pada lemparan ketiga 

menjatuhkan angka tiga yang dalam mengurangkan rehan mengalami kesulitan 

dan dibantu dengan anak yang bernama rafif (CO5).  

  Pertemuan yang terakhir anak yang melakukan permainan bowling 

aritmatika setelah senam ceria yang dilaksanakan di halaman sekolahan. Setelah 

melakukan senam ceria anak melakukan permainan bowling aritmatika dengan 

mencari lima gambar buah yang berbeda. Pertama anak yang mencari buah 

dengan lima warna yang berbeda adalah tegar yang mengambil gambar buah yang 

berwarna merah, kuning, hijau, orange dan putih dengan itu tegar berhasil 

mengambil dengan jumlah lima. Kemudian anak yang kedua mengambil buah 

yang berjumlah lima yang bernama izza dalam pengambilan buah mas izza 

mengambil buah dengan jumlah lima akan tetapi dengan warna yang sama dan 

warna merah berjumlah dua (CO6). 

  Dengan permainan bowling siklus III anak mengenal konsep 

penjumlahan dan pengurangan dengan pengenalan konsep tersebut dengan 

menggunakan media permainan bowling aritmatika dengan permainan tersebut 

mempermudah anak untuk belajar menghitung. Hasil yang dicapai pada siklus III 

adalah sudah memlebihi targer bisa dikatakan berhasil karena anak-anak sudah 
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mulai bisa mengenal angka, warna, ukuran, penjumlahan dan pengurangan. Dari 

pelaksanaan pembelajaran di nilai dari mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran 

adalah 4 melaksanakan kegiatan pembelajaran, 3,8 mengelola interaksi kelas 3,8 

bersikap terbuka dan luwes 3,8 mendemonstrasikan pembelajaran 4 melaksanakan 

evaluasi 3.5, kesan umum kinerja 3,8. Dari hasil penilaian tersebut dibagi 7 aspek 

penilaian hasilnya adalah 3,81 dengan hasil baik. 

4.2.3.4.Refleksi Siklus III 

 Berdasarkan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan pada siklus III ini 

didapatkan bahwa kemampuan anak dalam tiga  aspek dan tujuh belas indikator 

peniaian sudah meningkat sesuai dengan yang telah ditargetkan yaitu 80% dengan 

hasil yang melebihi batas dengan kemampuan konsep penjumlahan dan konsep 

pengurangan anak bisa melakukan dengan baik. Permainan bowling aritmatika 

sangat menyenangkan karena kegiatan yang kretif yang diberikan peneliti kepada 

anak dalam permainan bowling aritmatika anak yang bisa melakukan permainan 

dengan baik semua namun ada beberapa anak yang dalam bermain belum bisa 

maksimal seperti izza, rehan, zarfa, genta dan habib masih banyak melakukan 

latihan dengan adanya latihan yang baik menjadikan anak  bisa. Sebenarnya anak 

mampu melakukan namun rasa percaya diri anak kurang menjadikan anak sedikit 

mengalami kesulitan maka dengan sering kegiatan latihan membuat anak bisa 

terbiasa dan mampu melakukan penjumlahan dan melakukan pengurangan dengan 

baik. Anak yang masih belum maksimal dengan permainan tampil di depan anak 

kurang bersemangat karena ada anak yang pada waktu dijelaskan masih bermain 

dengan temannya. 
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  Pada penelitian siklus III tingkat pencapaian perkembangan kemampuan 

kognitif menggunakan media bowling sudah baik sekali karena mencapai 92%. 

Hasil ini menunjukkan bahwa penelitian ini melebihi standar minimal penelitian. 

Hal ini dengan kegiatan bermain bowling aritmatika dapat meningkatkan 

kemampuan kognitif anak usia dini di TK Kemala Bhayangkari 08. 

  Peningkatan kemampuan kognitif anak melalui permainan bowling 

aitmatika dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

Siklus Persentase Hasil nilai 

Siklus I 53% Belum berhasil 

Siklus II 70% Belum berhasil 

Siklus III 92% Berhasil 

Tabel 4.11. hasil dari siklus I, II dan III 

  Dari tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kondisi pada siklus 

pertama dilakukan dengan hasil 53% termasuk dalam kategori kurang, setelah 

peneliti melanjutkan pada siklus II menghasilkan 70% termasuk dalam kategori 

cukup hasil ini mengalami peningkatan sebesar 17% dan dilakukan penelitian 

kembali pada siklus III yaitu menjadi 92% termasuk dalam kategori baik sekali 

dan mengalami peningkatan sebesar 22%. Berikut grafik peningkatan hasil 

penelitian : 
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GRAFIK PENINGKATAN HASIL PENELITIAN 

 

  Berdasarkan grafik di atas pada waktu penelitian siklus I menunjukkan 

53% kemampuan kognitif anak melalui permainan bowling aritmatika. Setelah 

diberikan tindakan siklus II dengan menggunakan media gambar dan bowling 

hasil yang dicapai meningkat sebesar 70% hasil yang dicapai pada siklus II belum 

sesuai dengan target yang ditentukan kemudian peneliti melakukan tindakan 

siklus III dengan hasil mencapai 92% melebihi dari yang telah ditargetkan yaitu 

sebesar 80%, penelitian ini dinyatakan berhasil karena melebihi dari yang 

ditargetkan. 

4.3. Pembahasan 

Permainan Bowling aritmatika adalah gabungan dari kata permainan 

Bowling dan aritmatika. Kata permainan berasal dari kata “main”. Menurut 

Hildebrand (1986:54) “bermain berarti berlatih, mengeksplorasi, merekayasa, 

mengulang latihan apapun yang dapat dilakukan untuk mentransformasi secara 

imajinatif hal-hal yang sama dengan dunia orang dewasa” sedangkan menurut 
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Bettelheim” kegiatan bermain adalah kegiatan yang tidak mempunyai peraturan 

lain kecuali angka ditetapkan pemain sendiri dan tidak ada hasil akhir yang 

dimaksud dengan realitas luar” (Elizabeth B Hurlock, 1978:320 ). 

Dengan permainan bowling anak merasakan ada suatu yang berbeda 

karena dengan permainan bowling aritmatika menjadikan anak lebih bersemangat.  

Anak yang awalnya bosan dengan sistem pembelajran yang biasanya dengan 

permainan bowling anak menjadi senang dan bersemangat belajar berhitung untuk 

meningkatkan kemampuan kognitif di TK Kemala Bhayangkari 08. Setelah 

dengan menggunakan media bowling perkembangan kognitif anak menjadi 

meningkat yang awalnya rata-rata pada siklus I 53% (kurang), siklus II 70% 

(cukup) dan meningkat menjadi 92% (baik sekali) pada siklus III.  

Menurut taksonomi bloom, soal evaluasi (termasuk evaluasi 

matematika) terdiri dari 3 aspek kemampuan kognitif antara lain adalah: 

1.  Ingatan  

Yaitu pengetahuan terhadap fakta, konsep, definisi, nama, peristiwa, 

tahun, daftar, rumus, teori dan kesimpulan. Jadi siswa disuruh untuk 

mengingat kembali satu atau lebih fakta-fakta sederhana yang dialami oleh 

siswa.Soal ingatan adalah pertanyaan yang jawabannya dapat dicari 

dengan mudah pada buku atau catatan. Pertanyaan ingatan biasanya 

dimulai dengan kata-kata mendeskripsikan, mengidentifikasikan,  

menjodohkan, menyebutkan dan menyatakan. Tes yang paling banyak 

dipakai untuk mengungkapkan aspek pengetahuan adalah tipe melengkapi,  

tipe isian dan tipe benar salah. 
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Daya ingat merupakan pengetahuan yang salah satunya mengandalkan 

daya ingat yang berhubungan langsung dengan otak anak dapat mengingat konsep 

angka dari angka 1-10, 10-15 dan 15-20. Karena konsep otak anak itu masih 

banyak yang kosong dengan pemberian permainan dapat kemampuan kognitif. 

Anak dapat mengingat dengan menggunakan benda yang nyata tidak 

menggunakan simbol. Menunjukkan  peningkat hasil belajar yang dicapai 

awalnya pada siklus I sebesar 77% yaitu 12 anak, pada siklus II sebesar 85% yaitu 

16 anak  dan pada siklus III sebesar 95% yaitu 19 anak. Kemampuan mengingat 

anak pada pada siklus I ke siklus II meningkat 8%. Pada siklus II ke siklus III 

meningkat sebesar 10%. 

2. Pemahaman 

Yaitu pengertian terhadap hubungan antar faktor-faktor , antar konsep dan 

antar data, hubungan sebab akibat, dan penarikan kesimpulan. Jadi siswa 

diminta untuk membuktikan dan memahami hubungan yang sederhana 

diantara fakta-fakta/konsep. Pada jenjang ini siswa diharapkan tidak 

hanya mengetahui, mengingat tetapi juga harus mengerti. Memahami berarti 

mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai 

segi dengan kata lain siswa dikatakan memahami sesuatu apabila ia dapat 

memberikan penjelasan yang lebih rinci dengan menggunakan katakatanya 

sendiri. 

Pemahaman adalah hubungan sebab akibat yang membuktikan memahami 

hubungan. Anak dikatakan memahami suatu konsep yaitu anak dapat memberikan 

penjelasan benda yang telah anak ketahui contohnya dalam permainan ini anak 
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bisa menyebutkan angka sepuluh anak juga bisa menjelaskan benda yang 

berjumlah sepuluh itu yang disebut pemahaman. Pada siklus I pemahaman anak 

56% yaitu 10 anak bisa memahami kemudian pada siklus ke II pemahamna anak 

mencapai 72% yaitu 14 anak menunjukkan peningkatan dan pada siklus III 

pemahaman anak mencapai 91% yaitu 18 anak. Dengan adanya permainan 

bowling aritmatika dapat meningkatkan tingkat pemahaman anak. 

3.  Penerapan atau aplikasi 

  Yaitu menggunakan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah dan 

menerapkan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi siswa dituntut 

memiliki kemampuan untuk menyeleksi atau memilih suatu abstraksi 

tertentu (konsep, dalil, aturan, gagasan, cara) secara tepat dan benar untuk 

diterapkan kedalam suatu situasi baru menurut taksonomi bloom (dalam Alimin 

1996). 

  Penerapan atau aplikasi adalah upaya untuk menyelesaikan masalah dan 

menerapkan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari yang dimaksud dengan 

mengaplikasikan dalam permainan bowling aritmatika adalah anak-anak belajar 

untuk menerapkan sesuai dengan yang diketahui anak misalkan anak mencoba 

untuk menyebutkan macam-macam warna anak bisa menerapkan untuk 

menentukan pola warna yang sudah diketahui anak. Hasil aplikasi penelitian pada 

siklus I adalah 40% yaitu 8 anak menunjukkan sangat minim sekali dilanjutkan 

dengan penelitian siklus II menunjukkan hasil 50%  yaitu 10 anak juga masih 

sedikit anak yang dalam penerapan masih memerlukan latihan kemudian pada 
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siklus III hasil penelitian 88% yaitu 17 anak dengan hasil yang sangat memuaskan 

karena hasil sebelumnya belum sebesar yang ada pada siklus III.  

  Dari pemaparan di atas serta berdasarkan hasil penelitian pada siklus I, 

siklus II dan siklus III dapat diketahui bahwa melalui kegiatan bermain permainan 

bowling aritmatika dapat meningkatkan kemampuan kognitif anak di TK Kemala 

Bhayangkari 08 Gajahmungkur Semarang selatan. Pada siklus I tingkat 

kemampuan anak 53%. Setelah diberikan tindakan siklus II melalui kegiatan 

bermain bowling aritmatika dengan menggunakan pin dan gambar buah 

meningkat menjadi 70%. Kemudian diberikan tindakan siklus III dengan kegiatan 

bermain bowling aritmatika dengan media bowling, gada dan gambar buah 

dengan pengenalan konsep penjumlahan dan pengurangan menjadi meningkat 

dengan hasil penalitian 92%. Dengan hasil peningkatan sebesar 92% ini, 

penelitian dinyatakan berhasil karena melebihi target penelitian sebesar 80%. 

Penjumlahan (+) menurut (Lerner, 1981) adalah salah satu operasi 

aritmatika dasar. Penjumlahan merupakan penambahan dua bilangan menjadi 

suatu bilangan yang merupakan Jumlah. Penambahan lebih dari dua bilangan 

dapat dipandang sebagai operasi Penambahan berulang, prosedur ini dikenal 

sebagai Penjumlahan Total (summation), yang mencakup juga penambahan dari 

barisan bilangan tak hingga banyaknya (infinite).  

Penjumlahan adalah operasi aritmatika dasar yaitu menggabungkan benda 

benjadi satu. Dalam permainan bowling aritmatika ini penjumlahan dilakukan 

dengan cara menghitung benda yang telah di jatuhkan pada nomor pin. Konsep 

penjumlahan anak pada siklus I 45% hasil yang rendah yaitu 9 anak, pada siklus II 
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mencapai 55% yaitu 10 anak adalah hasil yang sedikit kemudian dilanjutkan pada 

siklus III mencapai 90% yaitu 19 anak hampir semua anak memahami konsep 

penjumlahan. 

Pengurangan (-) menurut (Lerner, 1981) adalah lawan dari operasi 

penjumlahan. Pengurangan mencari „perbedaan‟ antara dua bilangan A dan B (A-

B), hasilnya adalah Selisih dari dua bilangan A dan B tersebut. Bila Selisih 

bernilai positif maka nilai A lebih besar daripada B, bila Selisih sama dengan nol 

maka nilai A sama dengan nilai B dan terakhir bila Selisih bernilai negatif maka 

nilai A lebih kecil daripada nilai B. 

Pengurangan adalah lawan dari penjumlahan yang artinya pengurangan itu 

mencari perbedaan antara bilangan A dan bilangan B yaitu dengan cara 

mengurangi bilangan A yang lebih banyak dari pada bilangan B. Jadi bilangan A 

dikurangi bilangan B itu yang disebut dengan pengurangan. Pengenalan konsep 

pengurangan pada permainan bowling aritmatika adalah bilangan yang banyak di 

kurangi dengan bilangan yang sedikit. Pada siklus I konsep pengurangan 

mencapai 40% yaitu 8 anak hasil yang masih sedikit, pada siklus II mencapai 50% 

yaitu 10 anak meningkat 10% dari siklus I dan pada siklus III mencapai 90% yaitu 

18 anak sudah menguasai konsep pengurangan.   

4.4. Penelitian Relevan 

Penelitian ini pada awalnya hasil dari pemikiran karya ilmiah penulis pada 

tahun 2009 yang dahulunya sebagai media pembelajaran. Karya ilmiah pada tahun 

2009 dengan judul penerapan permainan bowling aritmatika untuk 

mengembangkan kemampuan anak. Karya ilmiah ini asal mulanya dari lomba se-
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fakultas ilmu pendidikan yang diselenggarakan oleh Universitas Negeri Semarang 

pada tahun 2009. Karya ilmiah ini dibuat oleh mahasiswa Jurusan PG-PAUD, 

Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang yang bernama Anjrah 

Herry Yunanto, Umi Atiqoh dan Rima Rizqiana. Pada waktu perlombaan 

mendapatkan juara II tingkat Fakultas Ilmu Pendidikan.  

Penelitian ini sebelumnya belum pernah diuji cobakan kepada anak. 

Dengan landasan itu penulis mengangkat kembali judul skripsi yang menguji 

cobakan penelitian yang berjudul Penerapan Metode Bermain Bowling Aritmatika 

untuk Mengembangkan Kemampuan Kognitif. Membuktikan dengan media 

permainan bowling bisa meningkatkan kemampuan kognitif anak. Bahwa dengan 

menggunakan permainan bowling aritmatika ternyata penulis mendapatkan hasil 

yang baik. Karena dengan menguji cobakan bisa meningkatkan kemampuan 

kognitif anak. 

Melalui penelitian ini penulis tidak sia-sia membuktikan kebenaran media 

yang telah dirancang pada tahun 2009 dan mengangkat sebagai judul skripsi 

ternyata penulis membuahkan hasil yang positif. Bisa menggunakan karya ilmiah 

sebagai alat untuk melakukan penelitian. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

Media bowling dapat meningkatkan kemampuan kognitif anak yang 

awalnya anak belum bisa mengenal angka, konsep ukuran, warna, penjumlahan 

dan pengurangan dengan media bowling kemampuan anak dapat meningkat bisa 

dilihat dari tabel siklus I sebesar 53% yaitu 10 anak hasil yang masih rendah, 

kemudian peneliti melanjutkan penelitian siklus II yaitu sebesar 70% yaitu 14 

anak hasil yang baik akan tetapi belum sesuai dengan target yang ditentukan. 

Kemudian dilanjutkan lagi penelitian pada siklus III dengan hasil 92% yaitu 19 

anak hasil yang memuaskan karena pada setiap siklus meningkat dengan baik. 

Seperti pada siklus I ke siklus II meningkat 17% kemudian pada siklus II ke siklus 

III meningkat sebesar 22%. 

Media bowling dapat memberikan efek terhadap kemampuan kognitif 

anak. Dengan menggunakan pembelajaran permainan bowling aritmatika dapat 

meningkatkan kemampuan kognitif anak terutama dalam meningkatkan 

kemampuan mengenal angka, mengenal konsep ukuran, konsep warna, 

penjumlahan dan pengurangan secara sederhana ditunjukkan dengan setelah 
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peneliti melakukan penelitian di TK Kemala Bhayangkari 08 hasil pembelajaran 

mengenal angka dan berhitung termasuk kategori baik sekali dari sebelum 

menggunakan permainan bowling aritmatika. 

Hasil dari performance guru pada waktu pelaksanaan pembelajaran seperti 

pengelolaan ruang dan fasilitas pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, 

pengelolaan interaksi kelas, bersikap luwes dan terbuka, mendemonstrasikan 

pembelajaran, melaksanakan evaluasi dan kesan umum kinerja mengalami 

peningkatan dapat dilihat pada siklus I memperoleh hasil 3,39 dengan kategori 

baik, pada siklus II memperoleh hasil 3,57 termasuk dalam kategori baik 

mengelami peningkatan pada siklus I sebesar 0,18 dan pada siklus III sebesar 3,81 

termasuk dalam kategori baik mengalami peningkatan dari siklus II sebesar 0,24. 

5.2.Saran-saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dicapai maka dapat saran-saran 

seperti berikut: 

5.2.1. Bagi anak : Melalui permainan bowling aritmatika dapat meningkatkan 

kemampuan kognitif seperti pemahaman konsep angka, penjumlahan,  

pengurangan dan dapat menciptakan perkembangan kreativitas. 

5.2.2. Bagi guru : Menjadikan alternatif media bagi guru untuk dapat 

mengembangkan kemampuan kognitif anak khususnya pengenalan 

angka, penjumlahan dan pengurangan. 

5.2.3. Bagi sekolah : untuk meningkatkan kegiatan pembelajaran sebaiknya 

sekolah menfasilitasi media yang dibutuhkan oleh guru atau pengajar 
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supaya lebih kreatif dan inovatif dalam menyiapkan pembelajaran untuk 

meningkatkan kemampuan kognitif. 

5.3. Keterbatasan Penelitian 

5.3.1. Singkatnya waktu untuk melakukan penelitian menjadikan penelitian 

kurang maksimal karena permainan bowling aritmatika masuk dalam 

Area Berhitung yang waktunya dibatasi, karena anak harus berpindah ke 

area bermain yang lain . 

5.3.2. Adanya anak yang tidak masuk sekolah setiap hari pelaksanaan sehingga 

konsistensi data setiap harinya tidak sama. 

5.3.3. Lokasi/tempat penelitian yang terlalu sempit untuk ruang gerak anak . 

5.3.4. Jumlah anak terlalu banyak sehingga kesempatan untuk kegiatan 

bermain bowling secara individu tidak dapat dilakukan secara maksimal. 
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RENCANA KEGIATAN MINGGUAN 
SEMESTER: 1  

MINGGU : 3             TEMA : DIRI SENDIRI 

 
 

HARI 

TANGGAL 

KEGIATAM 

DI LUAR KELAS 

AREA 

BERHITUNG 

AREA 

SENI 

AREA 

BAHASA 

AREA 

BALOK 

AREA 

MASAK/DRAMA 

AREA 

MUSIK 

AREA 

AGAMA 

AREA 

SAINS 

Senin FM. 20 

Mendemonstrasika

n kegiatan 

melompat, berlari. 

KOG. 36 

Membilang dan 

menunjuk benda 

1-10. 

MH. 50 

Mewarnai 

gambar 

sederhana. 

BHS. 1 

Melakukan 3-5 

perintah secara 

sederhana. 

MH. 42 

Menyusun 

berbagai bentuk 

dari balok. 

 

- 

 

- 

 

- 

--- 

- 

Selasa FM. 4 

Berjalan ke 

berbagai arah pada 

papan titian. 

KOG. 36 

Membilang dan 

menunjuk benda 

1-10. 

MH. 61 

Menggunting 

dengan 

berbagai 

media 

berdasarkan 

bentuk pola. 

BHS. 11 

Melakukan 

percakapan dengan 

teman 

sebaya/orang 

dewasa. 

 

 

- 

SEK. 3 

Bekerja sama 

dalam 

menyelesaikan 

tugas. 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

Rabu FM. 11 
Senam fantasi 

menirukan gerakan 

binatang, tanaman 

terkena angin. 

KOG. 36 
Membilang dan 

menunjuk benda 

1-10. 

BHS. 31 
Menggambar 

bebas dari 

bentuk titik 

  

BHS. 28 
Mengurutkan dan 

menceritakan isi 

gambar seri 4-6 

gambar. 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

MNA. 27 
Belajar 

mengucapkan 

salam & 

Menjawab 

“asalamualaik

um Wr.Wb.” 

 
 

- 

Kamis FM. 14 

Menari menurut 

irama/musik yang 

didengar. 

KOG. 36 

Membilang dan 

menunjuk benda 

1-10. 

MH. 41 

Mencocok 

bentuk/pola 

dari guru. 

BHS. 31 

Membedakan suku 

kata yang awalnya 

sama (kaki-kali). 

FM. 52 

Menciptakan 

bentuk dari 

geometri 

dengan bombik. 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 
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Jum‟at FM. 14 

Mengekspresikan 

diri dalam gerak 

bervariasi. 

KOG. 36 

Membilang dan 

menunjuk benda 

1-10. 

MH.  47 

Meronce 

Manik-

manik sesuai 

dengan pola. 

BHS. 33 

Menghubungkan 

dan tulisan 

sederhana dengan 

simbol yang 

melambangkannya. 

 

 

- 

 

 

- 

FM. 27 

Bertepuk 

tangan dengan 

3 pola(Tepuk 

panca indra). 

 

 

- 

 

 

- 

Sabtu FM. 21 

Merayap & 

merangkak dengan 

berbagai variasi. 

KOG. 36 

Membilang dan 

menunjuk benda 

1-10. 

MH . 52 

Menciptakan 

dari 

kepingan 

bentuk 

geometri  

yang lebih 
komplek. 

BHS. 35 

Menulis nama 

panggilan dirinya. 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

KOG. 14 

Menciptakan 

hasil percobaan 

sederhana 

(tentang sirup 

dicampur air 

putih). 
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RENCANA KEGIATAN MINGGUAN 

SEMESTER: 1  

MINGGU : 4             TEMA : DIRI SENDIRI 

\ 

HARI 
TANGGAL 

KEGIATAN 
DI LUARKELAS 

AREA 
BERHITUNG 

AREA 
SENI 

AREA 
BAHASA 

AREA 
BALOK 

AREA 
MASAK/DRAMA 

AREA 
MUSIK 

AREA 
AGAMA 

AREA 
SAINS 

Senin FM. 1 

Memutar  

& mengayunkan 

lengan. 

KOG. 39 

Menghubungk

an/memasangk

an lambang 
bilangan 

dengan benda-

benda 1-10. 

MH . 42 

Menyusun 

potongan kertas 

kertas yang 
berbentuk 

balok.sesuai 

contoh 

KOG. 13 

Menceritakan 

kegiatan sehari 

hari. 

KOG. 19 

Menyusun 

kepingan 

puzzel menjadi 
bentuk utuh. 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

NA.M. 1 

Menyanyi lagu 

lagu 

keagamaan. 

 

 

 

- 

Selasa FM. 3 

Membungkukan 

badan. 

KOG. 39 

Menghubungk

an/memasangk

an lambang 

bilangan 

dengan benda-

benda 1-10. 

MH. 39 

Meniru membuat 

garis tegak,  

 

BHS. 1 

Melakukan 3-5 

perintah secara 

berurutan 

dengan benar. 

 

 

 

- 

(DRAMA) SEK. 10 

Mengekspresikan 

perasaanya ( Marah, 

sedih, senang, 

kaget). 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

(Air/pasir) KOG. 

24 

Membedakan 

sepenuh kosong 

(Botol isi pasir). 

Rabu FM. 9 

Berlari sambil 

meloncat (lompat 
di atas simpai). 

 

 

 

 

KOG. 39 

Menghubungk

an/memasangk
an lambang 

bilangan 

dengan benda-

benda 1-10. 

MH. 50 

Mewarnai bentuk 

gambar sederhana 
dengan rapi. 

BHS. 8 

Memahami 

aturan & 
melakukan 

bermacam-

macam 

permainan. 

KOG. 1 

Mengelompokka

n benda dengan 
berbagai cara 

yang diketahui 

anak (melalui 

bentuk        ) 

 

 

 
- 

 

 

 
- 

NAM. 27 

Mengucap 

salam (belajar 
mengucap 

salam). 

 

 

 
- 

Kamis FM. 13 

Bergerak bebas 

dengan irama 

musik (menari 

bersama). 

KOG. 39 

Menghubungk

an/memasangk

an lambang 

bilangan 

dengan benda-

benda 1-10. 

MH. 44 

Mencocok dengan 

pola buatan guru. 

BHS. 10 

Menjaab 

pertanyaan 

sederhana. 

(tentang liburan 

sekolah). 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

SN. 57 

Membuat 

berbagi bunyi 

dengan 

berbagai alat 

(botol aqua di 

isi biji bijian). 

 

 

 

- 

IPA /SAINS 

KOG. 34 

Membedakan 

konsep tebal tipis 

pada suatu 

benda. 
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Jum‟at FM. 19 

Bergerak (meniru, 

sambil menyanyi 

tepuk tangan 

semua). 

KOG. 39 

Menghubungk

an/memasangk

an lambang 

bilangan 

dengan benda-

benda 1-10. 

MH.  60 

Membuat 

 

 

 

 

BHS. 20 

Menyanyi  lebih 

dari  20  lagu 

anak ( macam 

macam  rasa). 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

NAM. 2 

Mengenal 

tempat tempat 

ibadah 

(dengan 

gambar 

gambar tempat 
ibadah. 

 

 

 

- 

Sabtu FM. 25 

Menggelindingka
n bola dengan 

satu tangan. 

KOG. 39 

Menghubungk
an/memasangk

an lambang 

bilangan 

dengan benda-

benda 1-10. 

MH. 62 

Membuat 
berbagai bentuk 

dari kertas daun 

dan lain lain. 

BHS. 23 

Menceritakan/ 
pengalaman/ 

kejadian secara 

sederhana 

dengan urut. 

 

 
 

- 

(MASUK) KOG. 

35 
Membedakan 

konsep panjang 

pendek. (dengan 

kacang panjang 

yang di potong 

potong). 

 

 
 

- 

 

 
 

- 

IPA/SAINS 

KOG. 10 
Membedakan 

waktu (pagi 

,siang ,malam). 
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RENCANA KEGIATAN MINGGUAN 

SEMESTER: 1  

MINGGU : 5             TEMA : DIRI SENDIRI 

 

HARI 

TANGGAL 

KEGIATAM 

DI LUAR KELAS 

AREA 

BERHITUNG 

AREA 

SENI 

AREA 

BAHASA 

AREA 

BALOK 

AREA 

MASAK/DRAMA 

AREA 

MUSIK 

AREA 

AGAMA 

AREA 

SAINS 

Senin FM. 2 

Meliuk-liukkan 
tubuh. 

 

KOG. 31 

Menyebutkan 
hasil 

penambahan 

(menghubungka

n dua kumpulan 

benda). 

MH. 42 

Menyusun 
berbagai bentuk 

balok-balok. 

BHS. 4 

Menyebutkan 
gerakan jongkok, 

duduk, berlari & 

makan. 

 

 
 

- 

NAN. 13 

Bermain  peran 
antara teman 

(meminta tolong 

dengan baik). 

 

 
 

- 

 

 
 

- 

 

 
 

- 

Selasa FM. 6 

Meloncat dari 

ketinggian 30-40 

cm. 

 

KOG. 31 

Menyebutkan 

hasil 

penambahan 

(menghubungka

n dua kumpulan 

benda). 

MH. 45 

Membuat 

berbagai bentuk 

dengan plastisin. 

BHS. 3 

Menerima pesan 

sederhana dan 

menyampaikan 

pesan secara 

urut. 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

NAM. 4 

Menyebutkan 

ciptaan 

TUHAN. 

 

 

 

- 

Rabu FM. 12 
Mengekspresikan 

berbagai gerakan 

kepala, tangan, 

kaki sesuai dengan 

irama. 

 

 

KOG. 31 
Menyebutkan 

hasil 

penambahan 

(menghubungka

n dua kumpulan 

benda). 

MH. 48 
Meronce dengan 

berbagai media 

(Koran, gambar 

panca indra). 

 BHS. 9 
Menyebutkan 

nama diri,nama 

orangtua 

(identitas diri). 

 

 
 

 

- 

 
 

 

- 

FM. 58 
Mencipta 

alat perkusi 

sederhana 

(botol 

bekas+ biji). 

 
 

 

- 

 
 

 

- 

Kamis FM. 21 

Merayap & 

merangkak dengan 

berbagai variasi. 

KOG. 31 

Menyebutkan 

hasil 

penambahan 

(menghubungka

n dua kumpulan 
benda). 

MH. 53 

Mencipta bentuk 

dengan lidi. 

BHS. 13 

Menyebutkan 

nama badan yang 

diperlihatkan. 

MH. 42 

Menyusun 

berbagai 

bentuk dari 

balok. 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 
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Jum‟at FM. 27 

Bertepuk tangan 

dengan 3 pola. 

KOG. 31 

Menyebutkan 

hasil 

penambahan 

(menghubungka

n dua kumpulan 

benda). 

MH. 55 

Bermain warna 

dengan berbagai 

media. 

BHS. 19 

Menyanyi lagu 

anak sambil 

bermain musik. 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

NAM. 27 

Memberkan 

contoh 

(Berbahasa 

sopan dalam 

berbicara). 

 

 

 

- 

Sabtu FM. 7 

Memanjat, 

bergantung dan 

berayun. 

KOG. 31 

Menyebutkan 

hasil 

penambahan 

(menghubungka

n dua kumpulan 

benda). 

SN. 48 

Meronce dengan 

manik-manik 

sesuai pola. 

BHS. 28 

Mengurutkan 

dan 

menceritakan isi 

gambar seri 4-6 

gambar. 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

KOG. 5 

Membedakan 

konsep kasar halus 

melalui panca 

indra. 
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RENCANA KEGIATAN HARIAN SIKLUS I 

TEMA   : DIRI SENDIRI           KELOMPOK : B 

SEMESTER / MINGGU :1 / 3            WAKTU : 07.00 – 09.30 WIB 

HARI / TANGGAL : SENIN, 

INDIKATOR KEGIATAN 

PEMBELAJARAN 

ALAT / SUMBER 

BELAJAR 

PENILAIAN 

PERKEMBANGAN 

ANAK DIDIK 

KET. 

ALAT HASIL 

 

 

- Menceritakan kejadian secara sederhana (Bhs. 7) 

- Menjawab pertanyaan secara sederhana (Bhs. 10) 

- Mendemonstrasikan kegiatan melompat, berjalan 

dan berlari (Fm. 20) 

I. KEGIATAN AWAL ± 30 MENIT 

- Berbaris, do‟a dan salam 

- Berbagi cerita 

- BCC: Anggota tubuh 

- PL:Menirukan bermacam-macam gerakan 

melompat dan berlari 

 

 

- Langsung anak dan 

guru 

- Anak langsung 

 

- Observasi 

- Percakapan 

- Percakapan 

- Unjuk Kerja 

  

 
- Membilang dengan menunjuk benda – benda 1-10 

(Kog. 36) 

 

- Mewarnai gambar secara sederhana (Mh. 50) 

 

- Melakaukan 3-5 peintah secara sederhana (Bhs. 

1) 

- Menyusun berbagai bentuk dari balok (Mh. 42) 

 

II. KEGIATAN INTI ± 60 MENIT 
- Area Berhitung 

Membilang dan menunjuk benda 1-10 

- Area Seni 

Mewarnai gambar jari secara sederhana 

- Area Bahasa 

Melakukan 3-5 perintah secara sederhana. “ 

Mengambil mainan lalu ditaruh dalam rak “ 

- Area Balok 

Menyusun berbagai bentuk dari balok 

 
- Gambar buah dan 

papan panel 

- .Crayon dan kertas 

bergambar jari. 

 

- Mainan dan rak 

 

 

- Balok 

 
-  Unjuk Kerja 

 

-  Hasil Karya 

 

 

-  Penugasan 

 

 

- Unjuk Kerja 

 

 Tegar 

O Habib 

 

 III.  ISTIRAHAT ± 30 MENIT 

- Mencuci tangan sebelum dan sesudah 

makan bekal 
- Bermain 

 

- Bekal, minum, air 

serbet 
- Alat mainan 

 

- Observasi 

- Observasi 

  

 

- Menyanyikan 20 lagu anak-anak (Bhs. 20) 
IV.  KEGIATAN AKHIR ± 30 MENIT 

- Menyanyi lagu “dua mata saya” 

- Ulasan kegiatan akhir 

- Do‟a dan salam 

 

- Langsung 

- Langsung 

- Langsung 

 

- Percakapan 

- Percakapan 

- Observasi 

  

              Semarang,    Juli 2012 

 

 Kepala TK Kemala Bhayangkari 08          Guru Kelompok  

 

 

 

 Dyah Hesti Agustini   Anjrah Herry Yunanto 

 NIP. 0300194299       NIM. 1601910004 
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Hasil catatan lapangan siklus I 

Pertemuan Pertama 

 

Pada tahap observasi siklus I yang dilaksanakan pada saat proses pembelajaran sedang 

berlangsung. Dapat diketahui sebelum pembelajaran dimulai bernyanyi lagu “dua mata saya”, setelah itu 

peneliti mengangkat jari tangannya dan menghitung jari tangan 1-10. Ada anak pada waktu menghitung 

masih belum tepat seperti habib. Peneliti “coba mas habib menghitung jarinya”. Pada waktu menyebutkan 

bilangan 1-10, habib belum bisa dalam pengucapannya. Habib “satu, tiga, lima, empat, tujuh, sembilan, 

sepuluh”. Dalam membilang habib belum benar, kemudian ada anak yang bernama tegar menghitung 

“satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh” dalam menghitung tegar sudah bisa 

menyebutkan angka satu sampai sepuluh (CO1). 
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RENCANA KEGIATAN HARIAN SIKLUS I 

TEMA   : DIRI SENDIRI           KELOMPOK : B 

SEMESTER / MINGGU :1 / 3            WAKTU : 07.00 – 09.30 WIB 

HARI / TANGGAL : SELASA,  

INDIKATOR KEGIATAN 

PEMBELAJARAN 

ALAT / SUMBER 

BELAJAR 

PENILAIAN 

PERKEMBANGAN 

ANAK DIDIK 

KET. 

ALAT HASIL 

 

 

- Menceritakan kejadian secara sederhana (Bhs. 7) 

- Menjawab pertanyaan secara sederhana (Bhs. 10) 

- Berjalan ke berbagai arah jalan pada papan titian 

(Fm. 4) 

I. KEGIATAN AWAL ± 30 MENIT 

- Berbaris, do‟a dan salam 

- Berbagi cerita 

- BCC: Anggota tubuh Kepala 

- PL:Berjalan pada papan titian 

 

 

- Langsung anak dan 

guru 

- Anak langsung 

 

- Observasi 

- Percakapan 

- Percakapan 

- Unjuk Kerja 

  

 
- Membilang dengan menunjuk benda – benda 1-10 

(Kog. 36) 

 

- Menggunting dengan berbagai media berdasarkan 

pola (Mh. 61) 

- Melakaukan percakapan dengan teman sebaya 

(Bhs. 11) 

- Bekerja sama dalam menyelesuaikan tugas (Sek. 

3) 

II. KEGIATAN INTI ± 60 MENIT 
- Area Berhitung 

Membilang dan menunjuk benda 1-10 

- Area Seni 

Menggunting dengan pola garis – garis 

- Area Bahasa 

Melakukan percakapan dengan teman 

sebaya tanya jawab 

- Area Drama 

Bekerja sama dalam menyelesaikan tugas 

 
- Gambar buah dan 

papan panel 

 

- Gunting dan pola. 

 

- Anak langsung 

 

 

- langsung 

 
-  Unjuk Kerja 

 

 

-  Hasil Karya 

 

-  Penugasan 

 

 

- Unjuk Kerja 

 

 Nabila 
O Adinu 

 

 III. ISTIRAHAT ± 30 MENIT 

- Mencuci tangan sebelum dan sesudah 

makan bekal 

- Bermain 

 

- Bekal, minum, air 

serbet 

- Alat mainan 

 

- Observasi 

- Observasi 

  

 

- Menyanyikan 20 lagu anak-anak (Bhs. 20) 
IV. KEGIATAN AKHIR ± 30 MENIT 

- Menyanyi lagu “Jika pulang sekolah” 

- Ulasan kegiatan akhir 

- Do‟a dan salam 

 

 

- Langsung 

- Langsung 

- Langsung 

 

- Percakapan 

- Percakapan 

- Observasi 

  

              Semarang,    Juli 2012 
 

 Kepala TK Kemala Bhayangkari 08          Guru Kelompok B 

 

 

 Dyah Hesti Agustini   Anjrah Herry Yunanto 

 NIP. 0300194299       NIM.1601910004
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Hasil catatan lapangan siklus I 

Pertemuan Kedua 

 

 Pada pertemuan kedua sebelum pembelajaran dimulai anak diajak bernyanyi “lima jari tanganku”. 

Kemudian peneliti mengambil alat untuk bermain yaitu pin/gada yang berjumlah sepuluh. Dengan 

tempelan angka setiap pin/gada terdapat angka. Bilangan yang ditempel, anak belajar untuk menyebutkan 

bilangan yang ditempel pada pin tersebut. Peneliti “coba kita sebutkan bilangan yang ada dipin ini sama-

sama” anak-anak “satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh”. Kemudian 

peneliti menunjuk beberapa anak untuk menyebutkan angka yang menempel pada pin. Peneliti “ayo mas 

adinu berapa angka yang ada dipin yang dipegang adinu”?. Adinu “empat” coba empat sama tidak anak-

anak? Nabila” bukan pak itu angka enam” coba adinu hitung lagi dari depan”satu, dua, tiga, empat, lima, 

enam” berapa mas adinu “enam pak” bisa caranya mas adinu? Iya bisa pak (CO2). 
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RENCANA KEGIATAN HARIAN SIKLUS I 

TEMA   : DIRI SENDIRI           KELOMPOK : B 

SEMESTER / MINGGU :1 / 3            WAKTU : 07.00 – 09.30 WIB 

HARI / TANGGAL : RABU,  

INDIKATOR KEGIATAN 

PEMBELAJARAN 

ALAT / SUMBER 

BELAJAR 

PENILAIAN 

PERKEMBANGAN 

ANAK DIDIK 

KET. 

ALAT HASIL 

 

 

- Menceritakan kejadian secara sederhana (Bhs. 7) 

- Menjawab pertanyaan secara sederhana (Bhs. 10) 

- Senam fantasi menirukan gerakan binatang dan 

tanaman terkena angin (Fm. 11) 

I. KEGIATAN AWAL ± 30 MENIT 

- Berbaris, do‟a dan salam 

- Berbagi cerita 

- BCC: Anggota tubuh Badan 

- PL:Senam menirukan gerakan tanaman 

terkena angin  

 

 

- Langsung anak dan 

guru 

- Anak langsung 

 

- Observasi 

- Percakapan 

- Percakapan 

- Unjuk Kerja 

  

 
- Membilang dengan menunjuk benda – benda 1-10 

(Kog. 36) 

 

- Menggambar bebas dari bentuk titik           (Bhs. 

31) 

- Mengurutkan dan menceritakan isi gambar seri 4-

6 gambar (Bhs. 28) 

 

- Belajar mengucap salam dan menjawabnya (Mna. 

27) 

 

II. KEGIATAN INTI ± 60 MENIT 
- Area Berhitung 

Membilang dan menunjuk benda 1-10 

- Area Seni 

Menggambar bebas dari bentuk  

- Area Bahasa 

Memberi tanda pada gambar yang pertama, 

kedua dan seterusnya dengan menggunakan 

cheklis 

- Area Agama 

Mengucapkan dan menjawab salam 

“Assalamualaikum Wr.Wb” 

 
- Gambar buah dan 

papan panel 

 

- Pensil, crayon dan 

buku gambar 

 

- Pensil dan buku 

bergambar 

 

- langsung 

 
-  Unjuk Kerja 

 

 

-  Hasil Karya 

 

 

-  Penugasan 

 

 

- Unjuk Kerja 

 

 

 Arya 

O Fadla 

 

 III. ISTIRAHAT ± 30 MENIT 
- Mencuci tangan sebelum dan sesudah 

makan bekal 

- Bermain 

 
- Bekal, minum, air 

serbet 

- Alat mainan 

 
- Observasi 

- Observasi 

  

 

- Menyanyikan 20 lagu anak-anak (Bhs. 20) 
IV. KEGIATAN AKHIR ± 30 MENIT 

- Menyanyi lagu “Lets go home” 

- Ulasan kegiatan akhir 

- Do‟a dan salam 

 

- Langsung 

- Langsung 

- Langsung 

 

- Percakapan 

- Percakapan 

- Observasi 

  

              Semarang,    Juli 2012 

 

 Kepala TK Kemala Bhayangkari 08          Guru Kelompok B 

 

 

 Dyah Hesti Agustini   Anjrah Herry Yunanto 
 NIP. 0300194299       NIM.1601910004 
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Hasil catatan lapangan siklus I 

Pertemuan Ketiga 

 

 

Pada pertemuan ketiga tidak lupa sebelum pembelajaran dimulai anak-anak bernyanyi lagu “let‟s 

go home”. Setelah anak-anak bernyanyi lagu “let‟s go home” kemudian peneliti mengabil bola besar dan 

bola kecil. Anak diajak untuk bermain dahulu seperti melempar tangkap bola, menendang bola. Setelah 

bermain selesai kemudian anak ditanya sama peneliti “coba ada berapa bola yang ditangan pak guru?”, 

rizal menjawab “ada 2 pak”. Jempol buat mas rizal “coba bola yang ada ditangan pak guru yang besar 

disebelah kanan atau kiri? “Siapa yang bisa menjawab ?”. Ada anak yang bernama fadla yang menjawab 

“bola yang besar disebelah kanan pak guru”. Coba kita buka sama-sama satu, dua, tiga besar atau kecil?. 

“Bukan pak guru yang benar bolanya di tangan kiri” kata arya (CO3). 
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RENCANA KEGIATAN HARIAN SIKLUS I 

TEMA   : DIRI SENDIRI           KELOMPOK : B 

SEMESTER / MINGGU :1 /3            WAKTU : 07.00 – 09.30 WIB 

HARI / TANGGAL : KAMIS,  

INDIKATOR KEGIATAN 

PEMBELAJARAN 

ALAT / SUMBER 

BELAJAR 

PENILAIAN 

PERKEMBANGAN 

ANAK DIDIK 

KET. 

ALAT HASIL 

 

 

- Menceritakan kejadian secara sederhana (Bhs. 7) 

- Menjawab pertanyaan secara sederhana (Bhs. 10) 

- Menari menurut irama musik yang didengar(Fm. 

14) 

I. KEGIATAN AWAL ± 30 MENIT 

- Berbaris, do‟a dan salam 

- Berbagi cerita 

- BCC: Anggota tubuh Tangan 

- PL: Menari tarian baby doll 

 

 

- Langsung anak dan 

guru 

- Anak langsung 

 

- Observasi 

- Percakapan 

- Percakapan 

- Unjuk Kerja 

  

 
- Membilang dengan menunjuk benda – benda 1-10 

(Kog. 36) 

 

- Mencocok bentuk pola dari guru (Mh. 41) 

- Membedakan suku kata yang awalnya sama (Bhs. 

31) 

 

- Menciptakan bentuk dari geometri dengan 

bombik (Fm. 52). 

II. KEGIATAN INTI ± 60 MENIT 
- Area Berhitung 

Membilang dan menunjuk benda 1-10 

- Area Seni 

Mencocok gambar mata 

- Area Bahasa 

Membedakan suku kata yang awalnya sama 

: kaki-kali  

- Area Balok 

Membuat menara dengan bombik 

 
- Gambar buah dan 

papan panel 

- Pencocok, bantalan 

cocok dan gambar 

mata 

- Pensil, penghapus  

dan buku tulis 

 

- Bombik 

 
-  Unjuk Kerja 

 

-  Hasil Karya 

 

 

-  Penugasan 

 

 

- Unjuk Kerja 

 

 Jeni 
O Genta 

 

 III. ISTIRAHAT ± 30 MENIT 

- Mencuci tangan sebelum dan sesudah 

makan bekal 
- Bermain 

 

- Bekal, minum, air 

serbet 
- Alat mainan 

 

- Observasi 

- Observasi 

  

 

- Menyanyikan 20 lagu anak-anak (Bhs. 20) 
IV. KEGIATAN AKHIR ± 30 MENIT 

- Menyanyi lagu “boneka cha-cha-cha” 

- Ulasan kegiatan akhir 

- Do‟a dan salam 

 

- Langsung 

- Langsung 

- Langsung 

 

- Percakapan 

- Percakapan 

- Observasi 

  

              Semarang,    Juli 2012 

 

 Kepala TK Kemala Bhayangkari 08          Guru Kelompok B 

 

 

 

 Dyah Hesti Agustini   Anjrah Herry Yunanto 

NIP. 0300194299                 NIM.160191000 
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Hasil catatan lapangan siklus I 

Pertemuan Keempat 

 

Pada pertemuan keempat anak-anak sangat senang sekali, karena peneliti membawakan gambar 

kesukaan anak-anak yaitu gambar buah dengan warna yang bervariasi. Seperti buah apel merah, mangga 

orange, jeruk kuning, alpukat hijau. Anak-anak bertanya “itu gambar apa pak guru?”, peneliti “ini gambar 

buah sayang coba ada berapa ini buahnya sayang yang warnanya merah?”, peneliti “yang merah namanya 

buah apel, yang orange ini namanya buah mangga, yang kuning namanya buah jeruk dan yang terakhir 

yang hijau namanya buah alpukat”. Peneliti “Coba siapa yang bisa berhitung dan menyebutkan warnanya 

ayo?”. Ada anak yang bernama genta yang berani maju “ini ada tujuh pak buah apelnya warnanya merah”. 

Peneliti “kebanyakan sayang apelnya jumlahnya tujuh”. Peneliti “ini apelnya ada lima”. Peneliti “ada tujuh 

dimakan pak guru dua masih berapa sayang?”. Genta “masih lima pak guru”. Kemudian tidak lama 

kemudia anak yang bernama jeni maju ke depan “pak guru saya pengen maju berhitung”. Peneliti “boleh 

coba mbak jeni” jeni berkata “ini ada delapan pak guru warnanya hijau semua karena buah alpukat” 

(CO4). 
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RENCANA KEGIATAN HARIAN SIKLUS I 

TEMA   : DIRI SENDIRI           KELOMPOK : B 

SEMESTER / MINGGU :1 /3            WAKTU : 07.00 – 09.30 WIB 

HARI / TANGGAL : JUM‟AT,  

INDIKATOR KEGIATAN 

PEMBELAJARAN 

ALAT / SUMBER 

BELAJAR 

PENILAIAN 

PERKEMBANGAN 

ANAK DIDIK 

KET. 

ALAT HASIL 

 

 

- Menceritakan kejadian secara sederhana (Bhs. 7) 

- Menjawab pertanyaan secara sederhana (Bhs. 10) 

- Mengekspresikan diri dalam gerak bervariasi 

(Fm. 14) 

I. KEGIATAN AWAL ± 30 MENIT 

- Berbaris, do‟a dan salam 

- Berbagi cerita 

- BCC: Tentang kegunaan tangan 

- PL: Menirukan gerakan pohon tertiup angin  

 

 

- Langsung anak dan 

guru 

- Anak langsung 

 

- Observasi 

- Percakapan 

- Percakapan 

- Unjuk Kerja 

  

 
- Membilang dengan menunjuk benda – benda 1-10 

(Kog. 36) 

- Meronce manik-manik sesuai dengan pola (Mh. 

47) 

- Menghubungkan tulisan sederhana dengan simbol 

yang melambangkannya (Bhs. 33) 

 

- Bertepuk tangan dengan menggunakan 3 pola 

(Fm. 27) 

II. KEGIATAN INTI ± 60 MENIT 
- Area Berhitung 

Membilang dan menunjuk benda 1-10 

- Area Seni 

Meronce manik-manik sesuai dengan pola 

- Area Bahasa 

Menghubungkan tulisan dengan simbol 

secara sederhana 

- Area Musik 

Bertepuk tangan dengan 3 pola 

 
- Gambar buah dan 

papan panel 

- Sedotan dan mutiara 

 

 

- Pensil, penghapus  

dan buku tulis 

- Anak Langsung 

 
-  Unjuk Kerja 

 

-  Hasil Karya 

 

 

-  Penugasan 

 

- Unjuk Kerja 

 

 

 Tegar 

O Izza 

 

 III. ISTIRAHAT ± 30 MENIT 

- Mencuci tangan sebelum dan sesudah 

makan bekal 
- Bermain 

 

- Bekal, minum, air 

serbet 
- Alat mainan 

 

- Observasi 

- Observasi 

  

 

- Menyanyikan 20 lagu anak-anak (Bhs. 20) 
IV. KEGIATAN AKHIR ± 30 MENIT 

- Menyanyi lagu “Rukun Islam” 

- Ulasan kegiatan akhir 

- Do‟a dan salam 

 

- Langsung 

- Langsung 

- Langsung 

 

- Percakapan 

- Percakapan 

- Observasi 

  

              Semarang,    Juli 2012 

 

 Kepala TK Kemala Bhayangkari 08          Guru Kelompok B 

 

 

 

 Dyah Hesti Agustini   Anjrah Herry Yunanto 

 NIP. 0300194299       NIM. 1601910004 
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Hasil catatan lapangan siklus I 

Pertemuan Kelima 

 

Pada pertemuan kelima anak-anak menyanyikan “lagu rukun islam ada lima perkara dan anggota 

badan menggunakan bahasa arap” karena hari jum‟at murid TK Kemala Bhayangkari 08 menggunakan 

seragam baju muslim dan peci. Anak diajak untuk membuat “lingkaran-lingkaran mari buat lingkaran”. 

Setelah itu peneliti mengambil alat peraga berupa bola dan pin/gada dan gambar buah apel berwarna 

merah, mangga berwarna orange, jeruk berwarna kuning dan hijau buah alpukat. Peneliti “ayo anak-anak 

mencoba melempar bola tetapi harus bisa menjatuhkan pin yang ada disana itu ya “, semua anak “iya pak 

guru”. Ayo dimulai dari siapa dulu ini tetapi tidak boleh berebut nanti kalau berebut tidak dapat giliran 

untuk melempar”. Kemudian anak yang bernama tegar melempar pertama kali. Angka lima dijatuhkan 

oleh mas tegar dan mas tegar mengambil buah berjumlah lima kemudian tegar melempar lagi. 

Menjatuhkan pin angka satu tegar kemudian mengambil buah berjumlah satu. Tegar menghitungnya, 

peneliti “ada berapa mas tegar?”, tegar “ada enam pak”. Tetapi dalam menghitung tegar dibimbing sama 

peneliti. Anak kedua bernama izza, izza melempar setelah menjatuhkan angka tiga dan mengambil buah 

berjumlah tiga. Kemudian melemparan kedua menjatuhkan angka dua mengambil gambar buah tiga jadi 

dijumlahkan semua ada tujuh sebenarnya ada lima jadi mas izza menghitung  kebanyakan dua (CO5). 
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RENCANA KEGIATAN HARIAN SIKLUS I 

TEMA   : DIRI SENDIRI           KELOMPOK : B 

SEMESTER / MINGGU :1 /3            WAKTU : 07.00 – 09.30 WIB 

HARI / TANGGAL : SABTU,  

INDIKATOR KEGIATAN 

PEMBELAJARAN 

ALAT / SUMBER 

BELAJAR 

PENILAIAN 

PERKEMBANGAN 

ANAK DIDIK 

KET. 

ALAT HASIL 

 

 

- Menceritakan kejadian secara sederhana (Bhs. 7) 

- Menjawab pertanyaan secara sederhana (Bhs. 10) 

- Merayap, merangkak dengan berbagai variasi 

(Fm. 21) 

I. KEGIATAN AWAL ± 30 MENIT 

- Berbaris, do‟a dan salam 

- Berbagi cerita 

- BCC: Tentang kegunaan kaki 

- PL:Menirukan gerakan merayap dan 

merangkak 

 

 

- Langsung anak dan 

guru 

- Anak langsung 

 

- Observasi 

- Percakapan 

- Percakapan 

- Unjuk Kerja 

  

 
- Membilang dengan menunjuk benda – benda 1-10 

(Kog. 36) 

- Menciptakan dari kepingan bentuk geimetri yang 

lebih komplek (Mh. 52) 

 

- Menulis nama panggilan dirinya (Bhs. 35) 

 

- Menciptakan hasil percobaan sederhana (Kog. 14) 

 

 

II. KEGIATAN INTI ± 60 MENIT 
- Area Berhitung 

Membilang dan menunjuk benda 1-10 

- Area Seni 

Menyusun dengan menggunakan potongan 

bentuk geometri 

- Area Bahasa 

Menulis panggilan nama dirinya 

- Area Sains 

Melakukan percobaan sirup dicampur 

dengan air putih 

 
- Gambar buah dan 

papan panel 

- Potongan-potongan 

bentuk geometri dari 

alas karpet 

- Pensil, penghapus  

dan buku tulis 

 

- Sirup dan air putih 

 
-  Unjuk Kerja 

 

-  Hasil Karya 

 

 

-  Penugasan 

 

 

- Unjuk Kerja 

 

 

 Febri 
O Fajar 

 

 III. ISTIRAHAT ± 30 MENIT 

- Mencuci tangan sebelum dan sesudah 
makan bekal 

- Bermain 

 

- Bekal, minum, air 
serbet 

- Alat mainan 

 

- Observasi 
- Observasi 

  

 

- Menyanyikan 20 lagu anak-anak (Bhs. 20) 
IV. KEGIATAN AKHIR ± 30 MENIT 

- Menyanyi lagu “Budaya” 

- Ulasan kegiatan akhir 

- Do‟a dan salam 

 

- Langsung 

- Langsung 

- Langsung 

 

- Percakapan 

- Percakapan 

- Observasi 

  

              Semarang,    Juli 2012 

 

 Kepala TK Kemala Bhayangkari 08          Guru Kelompok B 

 

 

 

 Dyah Hesti Agustini   Anjrah Herry Yunanto 
 NIP. 0300194299       NIM. 1601910004 
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Hasil catatan lapangan siklus I 

Pertemuan Keenam 

 

Pada pertemuan keenam sebelum permainan dimulai anak-anak menyanyikan lagu “budaya”. 

Kemudian anak melakukan gerakan senam terlebih dahulu. Karena pada hari sabtu anak-anak senam sehat 

ceria memakai seragam olahraga supaya badan terasa sehat dan kuat. Setelah senam sehat ceria kemudian 

anak berbaris di luar atau di halaman dalam permainan ini peneliti  menekankan pada berhitung 

pengurangan jadi pin yang menempel angka 1-5 disebelah kiri dan pin yang tertempel angka 6-10 

disebelah kanan. Cara bermainnya yaitu pertama melempar sebelah kanan dulu dan disambung melempar 

disebelah kiri dengan menjatuhkan pin. Anak yang bernama febri maju ke depan untuk menghitung 

dengan metode pengurangan. Mas febri melempar sebelah kanan menjatuhkan pin angka delapan dan 

melempar kedua menjatuhkan angka lima. Febri berlari mengambil gambar buah yang berjumlah delapan 

kemudian mengembalikan lima jadi gambar buah masih sisa tiga (CO6). 
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RENCANA KEGIATAN HARIAN SIKLUS II 

TEMA   : DIRI SENDIRI           KELOMPOK : B 

SEMESTER / MINGGU :1 / 4            WAKTU : 07.00 – 09.30 WIB 

HARI / TANGGAL : SENIN,  

INDIKATOR KEGIATAN 

PEMBELAJARAN 

ALAT / SUMBER 

BELAJAR 

PENILAIAN 

PERKEMBANGAN 

ANAK DIDIK 

KET. 

ALAT HASIL 

 

 

- Menceritakan kejadian secara sederhana (Bhs. 7) 

- Menjawab pertanyaan secara sederhana (Bhs. 10) 

- Memutar dan mengayun lengan (Fm. 1) 

I. KEGIATAN AWAL ± 30 MENIT 

- Berbaris, do‟a dan salam 

- Berbagi cerita 

- BCC: Anggota tubuh kaki 

- PL: Memutar lengan kanan dan kiri 

 

 

- Langsung anak dan 

guru 

- Anak langsung 

 

- Observasi 

- Percakapan 

- Percakapan 

- Unjuk Kerja 

  

 

- Menghubungkan/memasangkan lambang 
bilangan dengan benda-benda 1-10 (Kog. 39) 

 

- Menyusun potongan kertas membentuk balok 

sesuai contoh (Mh. 42) 

 

- Menceritakan kegiatan sehari-hari (Bhs. 13) 

 

 

- Menyusun kepingan puzzel menjadi bentuk utuh 

(Kog. 19) 

II. KEGIATAN INTI ± 60 MENIT 

- Area Berhitung 
Menghubungkan/memasangkan benda 

dengan bilangan 1-10 

- Area Seni 

Menyusun potongan kertas membentuk 

balok sesuai dengan contoh 

- Area Bahasa 

Menceritakan kegiatan sehari-hari yang 

dilakukan anak 

- Area Balok 

Menyusun kepingan puzzel gambar teletabis 

 

- Gambar buah, gada 
dan papan panel 

 

- Potongan kertas, lem 

dan buku gambar 

 

- Anak langsung 

 

 

- Puzzel gambar 

teletabis 

 

-  Unjuk Kerja 
 

 

-  Hasil Karya 

 

 

-  Percakapan 

 

 

- Unjuk Kerja 

 

 

 Rafif 

O Genta 

 

 III. ISTIRAHAT ± 30 MENIT 

- Mencuci tangan sebelum dan sesudah 
makan bekal 

- Bermain 

 

- Bekal, minum, air 
serbet 

- Alat mainan 

 

- Observasi 
- Observasi 

  

 

- Menyanyikan 20 lagu anak-anak (Bhs. 20) 
IV. KEGIATAN AKHIR ± 30 MENIT 

- Menyanyi lagu “macam-macam rasa” 

- Ulasan kegiatan akhir 

- Do‟a dan salam 

 

- Langsung 

- Langsung 

- Langsung 

 

- Percakapan 

- Percakapan 

- Observasi 

  

              Semarang,    Juli 2012 

 

 Kepala TK Kemala Bhayangkari 08          Guru Kelompok B 

 

 

 Dyah Hesti Agustini   Anjrah Herry Yunanto 

 NIP. 0300194299       NIM.1601910004 
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Hasil catatan lapangan siklus II 

Pertemuan Pertama 

 

Pada tahap observasi siklus II dilaksanakan pada saat pembelajaran berlangsung. Sebelum 

pembelajaran berlangsung anak diajak masuk kelas dan bernyanyi lagu “macam-macam rasa”, kemudian 

anak aktif menyebutkan rasa gula manis, rasa garam asin, rasa cabe pedas. Salah satu anak yang bernama 

tegar bertanya “pak guru kapan main bowling lagi?”. Peneliti “mas tegar ingin bermain bowling ya? pak 

guru ambilkan dulu ya!”. Suasana ruang kelas sangat ramai anak merasa senang sekali. Peneliti 

mengambil media yang digunakan untuk bermain seperti gada/pin yang sudah berwarna-warni seperti 

gambar buah. Anak disuruh untuk untuk menyebutkan peneliti “coba siapa yang suka makan buah, buah 

apa saja ya dek?”, anak-anak menjawab “apel, rambutan, jeruk, mangga ”. Siapa yang ingin maju untuk 

menghitung buah punya pak guru?. Semua anak ingin maju?, tapi peneliti menunjuk anak yang kurang 

aktif seperti anak yang bernama genta. Peneliti “coba mas genta menghitung dan menyebutkan warnanya”. 

Genta dibantu sama temannya yang bernama rafif (CO1). 
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RENCANA KEGIATAN HARIAN SIKLUS II 

TEMA   : DIRI SENDIRI           KELOMPOK : B 

SEMESTER / MINGGU :1 / 4            WAKTU : 07.00 – 09.30 WIB 

HARI / TANGGAL : SElASA,  

INDIKATOR KEGIATAN 

PEMBELAJARAN 

ALAT / SUMBER 

BELAJAR 

PENILAIAN 

PERKEMBANGAN 

ANAK DIDIK 

KET. 

ALAT HASIL 

 

 

- Menceritakan kejadian secara sederhana (Bhs. 7) 

- Menjawab pertanyaan secara sederhana (Bhs. 10) 

- Membungkukkan badan (Fm. 3) 

I. KEGIATAN AWAL ± 30 MENIT 

- Berbaris, do‟a dan salam 

- Berbagi cerita 

- BCC: Anggota tubuh kaki 

- PL: Membungkukkan badan kedepan ke 

samping dan kebelakang 

 

 

- Langsung anak dan 

guru 

- Anak langsung 

 

- Observasi 

- Percakapan 

- Percakapan 

- Unjuk Kerja 

  

 
- Menghubungkan/memasangkan lambang 

bilangan dengan benda-benda 1-10 (Kog. 39) 

 

- Meniru membuat garis tegak, lingkaran dan 

segitiga(Mh. 42) 

 

- Melakukan 3-5 perintah secara berurutan dengan 

benar  (Bhs. 1) 

 

 

 
- Membedakan kosong dan penuh (Kog. 24) 

 

II. KEGIATAN INTI ± 60 MENIT 
- Area Berhitung 

Menghubungkan/memasangkan benda 

dengan bilangan 1-10 

- Area Seni 

Meniru membuat garis tegak, lingkaran dan 

segitiga 

- Area Bahasa 

Melakukan perintah secara berurutan 

mengambil puzzel kemudian di rangkai dan 

di taruh di meja secara bergantian 

- Area Air dan Pasir 
Membedakan kosong dan isi botol yang 

diisis pasir dan air 

 
- Gambar buah, gada 

dan papan panel 

 

- Pensil, penghapus 

dan buku tulis 

 

- Anak langsung 

 

 

 

 
- Botol berisi air dan 

pasir 

 
-  Unjuk Kerja 

 

 

-  Penugasan 

 

 

-  Unjuk Kerja 

 

 

 

 
- Unjuk Kerja 

 

 

 Febri 

O Reno 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 III. ISTIRAHAT ± 30 MENIT 
- Mencuci tangan sebelum dan sesudah 

makan bekal 

- Bermain 

 
- Bekal, minum, air 

serbet 

- Alat mainan 

 
- Observasi 

- Observasi 

  

 

- Menyanyikan 20 lagu anak-anak (Bhs. 20) 
IV. KEGIATAN AKHIR ± 30 MENIT 

- Menyanyi lagu “Naik Kereta Api” 

- Ulasan kegiatan akhir 

- Do‟a dan salam 

 

- Langsung 

- Langsung 

- Langsung 

 

- Percakapan 

- Percakapan 

- Observasi 

  

              Semarang,    Juli 2012 

Kepala TK Kemala Bhayangkari 08           Guru Kelompok B 

 

 Dyah Hesti Agustini   Anjrah Herry Yunanto 

 NIP. 0300194299    NIM.1601910004 
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Hasil catatan lapangan siklus II 

Pertemuan Kedua 

 

Pada pertemuan kedua anak-anak  masuk ruangan tidak lupa menyanyikan lagu “naik kereta api”. 

Kemudian peneliti mendemonstrasikan kegiatan yang akan dilakukan yaitu membuat deretan panjang 

dengan menggunakan pin yang berwarna-warni. Anak-anak diajak lomba untuk membuat deretan yang 

paling panjang. Anak yang bernama febri berkata “pak guru ini panjang sekali seperti kereta api”. Peneliti 

“oh iya mas febri pintar sekali coba ini punya mas reno sama punya mas febri panjang mana? “. Febri 

berkata “Panjang punya saya pak guru” (CO2). 
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RENCANA KEGIATAN HARIAN SIKLUS II 

TEMA   : DIRI SENDIRI           KELOMPOK : B 

SEMESTER / MINGGU :1 / 4            WAKTU : 07.00 – 09.30 WIB 

HARI / TANGGAL : RABU,   

INDIKATOR KEGIATAN 

PEMBELAJARAN 

ALAT / SUMBER 

BELAJAR 

PENILAIAN 

PERKEMBANGAN 

ANAK DIDIK 

KET. 

ALAT HASIL 

 

 

- Menceritakan kejadian secara sederhana (Bhs. 7) 

- Menjawab pertanyaan secara sederhana (Bhs. 10) 

 

- Berlari sambil meloncat (Fm. 9) 

I. KEGIATAN AWAL ± 30 MENIT 

- Berbaris, do‟a dan salam 

- Berbagi cerita 

- BCC: Menyebutkan nama diri dan alamat 

rumah 

- PL: Berlari sambil meloncat menggunakan 
simpai 

 

- Langsung anak dan 

guru 

- Anak langsung 

 

- Simpai 

 

- Observasi 

- Percakapan 

 

- Percakapan 

- Unjuk Kerja 

  

 

- Menghubungkan/memasangkan lambang 

bilangan dengan benda-benda 1-10 (Kog. 39) 

 

- Mewarnai bentuk gambar sederhana dengan rapi 

(Mh. 50) 

 

- Memahami aturan dan melakukan bermacam-

macam permainan (Bhs. 8) 

 

- Mengelompokkan benda dengan berbagai cara 
yang diketahui anak melalui warna (Kog. 24) 

 

II. KEGIATAN INTI ± 60 MENIT 

- Area Berhitung 

Menghubungkan/memasangkan benda 

dengan bilangan 1-10 

- Area Seni 

Mewarnai bentuk gambar sederhana gambar 

manusia 

- Area Bahasa 

Memahami peraturan permainan bowling 

aritmatika dan anak tidak berebut 

- Area Balok 
Mengelompokkan benda dengan 

membedakan warna yang ada 

 

- Gambar buah, gada 

dan papan panel 

 

- Pensil, penghapus 

dan buku tulis 

 

- Bola dan gada 

 

 

- Benda yang berwarna 
warni 

 

-  Unjuk Kerja 

 

 

-  Hasil Karya 

 

 

-  Unjuk Kerja 

 

 

- Unjuk Kerja 
 

 

 

 Raya 

O Adinu 

 

 III. ISTIRAHAT ± 30 MENIT 

- Mencuci tangan sebelum dan sesudah 

makan bekal 

- Bermain 

 

- Bekal, minum, air 

serbet 

- Alat mainan 

 

- Observasi 

- Observasi 

  

 

- Menyanyikan 20 lagu anak-anak (Bhs. 20) 
IV. KEGIATAN AKHIR ± 30 MENIT 

- Menyanyi lagu “Ular Tangga” 

- Ulasan kegiatan akhir 

- Do‟a dan salam 

 

- Langsung 

- Langsung 

- Langsung 

 

- Percakapan 

- Percakapan 

- Observasi 

  

              Semarang,    Juli 2012 

 Kepala TK Kemala Bhayangkari 08          Guru Kelompok B 

 

 Dyah Hesti Agustini   Anjrah Herry Yunanto 
 NIP. 0300194299       NIM.1601910004
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Hasil catatan lapangan siklus II 

Pertemuan Ketiga 

 

 Pertemuan ketiga sebelum masuk keruangan menyanyikan lagu “ular tangga”. Anak putri yang 

menyanyikan lagu, kemudian anak putra bergoyang seperti ular yang meliuk-liuk. Peneliti “siapa yang 

mau mendapatkan gambar buah dari pak guru”. Anak-anak “saya pak-saya pak”. Peneliti “siapa yang 

berani maju kedepan?”. Dalam permainan ini anak maju ke depan dengan berpasangan. Peneliti 

mengambil buah yang berwarna hijau, ini buah buah apa ya anak-anak?. Suasana kelas sangat meriah, 

anak sangat senang karena berbagai warna ada. Seperti warna, merah, kuning, hijau. Anak yang berani 

maju dan mau menyebutkan nama buah yaitu anak yang bernama raya “pak guru ini buah warnanya hijau 

namanya buah alpukat”. Peneliti “wah jempol satu buat mbak raya”, kalau mas adinu mendapatkan jari 

telunjuk karena mengambil warna sudah benar namun menyebutkan nama buahnya masih ragu (CO3). 
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RENCANA KEGIATAN HARIAN SIKLUS II 

TEMA   : DIRI SENDIRI           KELOMPOK : B 

SEMESTER / MINGGU :1 / 4            WAKTU : 07.00 – 09.30 WIB 

HARI / TANGGAL : KAMIS,   

INDIKATOR KEGIATAN 

PEMBELAJARAN 

ALAT / SUMBER 

BELAJAR 

PENILAIAN 

PERKEMBANGAN 

ANAK DIDIK 

KET. 

ALAT HASIL 

 

 

- Menceritakan kejadian secara sederhana (Bhs. 7) 

- Menjawab pertanyaan secara sederhana (Bhs. 10) 

 

- Berlari sambil meloncat (Fm. 9) 

I. KEGIATAN AWAL ± 30 MENIT 

- Berbaris, do‟a dan salam 

- Berbagi cerita 

- BCC: Menyebutkan nama diri dan alamat 

rumah 

- PL: Berlari sambil meloncat menggunakan 
simpai 

 

- Langsung anak dan 

guru 

- Anak langsung 

 

- Simpai 

 

- Observasi 

- Percakapan 

 

- Percakapan 

- Unjuk Kerja 

  

 

- Menghubungkan/memasangkan lambang 

bilangan dengan benda-benda 1-10 (Kog. 39) 

 

- Mencocok dengan pola buatan guru (Mh. 44) 

 

- Menjawab pertanyaan sederhana (Bhs. 10) 

 

 

- Membuat bunyi-bunyian dengan berbagai alat 

(Sn. 57) 
 

II. KEGIATAN INTI ± 60 MENIT 

- Area Berhitung 

Menghubungkan/memasangkan benda 

dengan bilangan 1-10 

- Area Seni 

Mencocok gambar kepala manusia 

- Area Bahasa 

Menjawab pertanyaan sederhana tentang 

liburan sekolah 

- Area Musik 

Membuat bunyi-bunyian atau alat perkusi 
dari botol bekas 

 

- Gambar buah, gada 

dan papan panel 

 

- Alat pencocok dan 

gambar kepala 

manusia. 

- Anak Langsung 

 

- Botol bekas dan biji-

bijian 

 

-  Unjuk Kerja 

 

 

-  Hasil Karya 

 

 

-  Unjuk Kerja 

 

- Hasil Karya 

 
 

 

 Santi 

O Fadla 

 

 III. ISTIRAHAT ± 30 MENIT 

- Mencuci tangan sebelum dan sesudah 

makan bekal 

- Bermain 

 

- Bekal, minum, air 

serbet 

- Alat mainan 

 

- Observasi 

- Observasi 

  

 

- Menyanyikan 20 lagu anak-anak (Bhs. 20) 
IV. KEGIATAN AKHIR ± 30 MENIT 

- Menyanyi lagu “Balonku ada lima” 

- Ulasan kegiatan akhir 

- Do‟a dan salam 

 

- Langsung 

- Langsung 

- Langsung 

 

- Percakapan 

- Percakapan 

- Observasi 

  

              Semarang,    Juli 2012 

 Kepala TK Kemala Bhayangkari 08          Guru Kelompok B 

 

 

 Dyah Hesti Agustini   Anjrah Herry Yunanto 
 NIP. 0300194299       NIM.1601910004 
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Hasil catatan lapangan siklus II 

Pertemuan Keempat 

 

Pertemuan keempat sebelum anak-anak masuk keruangan menyanyikan lagu “balonku ada lima 

sambil tepuk tangan”. Anak-anak asik menghitung balon yang meletus warna hijau kemudian balonnya 

meletus yang warna kuning dan seterusnya sampai balonnya habis meletus semua. Kemudian anak diajak 

untuk bermain mengenalkan panjang pendek suatu benda. Peneliti “coba siapa yang tahu dari deretan pin 

ini yang kanan atau yang kiri yang paling pendek?”, anak-anak menjawab “yang paling pendek yang 

sebelah kanan pak”. Peneliti “coba siapa yang bisa merubah pin supaya yang panjang jadi pendek?”. 

Dengan cara mengurangi atau menambah deretan pin.  Ada dua anak yang maju yaitu anak yang bernama 

santi dan anak yang bernama fadla mereka sangat asik bermain supaya deretannya menjadi pendek. Mbak 

santi membuat pendek dan mas fadla membuat panjang peneliti memerintahkan membuat deretan pendek 

(CO4).
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RENCANA KEGIATAN HARIAN SIKLUS II 

TEMA   : DIRI SENDIRI           KELOMPOK : B 

SEMESTER / MINGGU :1 / 4            WAKTU : 07.00 – 09.30 WIB 

HARI / TANGGAL : JUM‟AT,   

INDIKATOR KEGIATAN 

PEMBELAJARAN 

ALAT / SUMBER 

BELAJAR 

PENILAIAN 

PERKEMBANGAN 

ANAK DIDIK 

KET. 

ALAT HASIL 

 

 

- Menceritakan kejadian secara sederhana (Bhs. 7) 

- Menjawab pertanyaan secara sederhana (Bhs. 10) 

- Bergerak sambil menyanyi tepuk tangan semua 

(Fm. 19) 

I. KEGIATAN AWAL ± 30 MENIT 

- Berbaris, do‟a dan salam 

- Berbagi cerita 

- BCC: tentang Kebersihan badan 

- PL:Bergerak sambil tepuk tangan dan 

bernyanyi 

 

- Langsung anak dan 

guru 

- Anak langsung 

- Simpai 

 

- Observasi 

- Percakapan 

 

- Percakapan 

- Unjuk Kerja 

  

 
- Menghubungkan/memasangkan lambang 

bilangan dengan benda-benda 1-10 (Kog. 39) 

 

- Membuat                       (Mh. 60) 

 

- Menjawab pertanyaan sederhana (Bhs. 10) 

 

 

- Mengenal tempat-tempat ibadah (Nam. 2) 

 

II. KEGIATAN INTI ± 60 MENIT 
- Area Berhitung 

Menghubungkan/memasangkan benda 

dengan bilangan 1-10 

- Area Seni 

Membuat gambar  

- Area Bahasa 

Menjawab pertanyaan sederhana tentang 

Kegiatan di rumah sehari-hari 

- Area Agama 

Mengenal tempat-tempat ibadah agaama 

 
- Gambar buah, gada 

dan papan panel 

 

- Buku gambar, pensil 

dan penghapus 

 

- Anak Langsung 

 

- Gambar macam-

macam tempat ibadah 

 
-  Unjuk Kerja 

 

 

-  Hasil Karya 

 

 

-  Unjuk Kerja 

 

- Percakapan 

 

 

 

 Zacky 

O Reyhan 

 

 III. ISTIRAHAT ± 30 MENIT 
- Mencuci tangan sebelum dan sesudah 

makan bekal 

- Bermain 

 
- Bekal, minum, air 

serbet 

- Alat mainan 

 
- Observasi 

- Observasi 

  

 

- Menyanyikan 20 lagu anak-anak (Bhs. 20) 
IV. KEGIATAN AKHIR ± 30 MENIT 

- Menyanyi lagu “Macam-macam rasa” 

- Ulasan kegiatan akhir 

- Do‟a dan salam 

 

- Langsung 

- Langsung 

- Langsung 

 

- Percakapan 

- Percakapan 

- Observasi 

  

              Semarang,    Juli 2012 

Kepala TK Kemala Bhayangkari 08           Guru Kelompok B 

 

 

 Dyah Hesti Agustini   Anjrah Herry Yunanto 

 NIP. 0300194299       NIM.1601910004 



155 
 

 

 

Hasil catatan lapangan siklus II 

Pertemuan Kelima 

 

Pertemuan kelima pada pertemuan kelima anak memakai pakaian muslim sebelum masuk ke 

ruangan anak berdoa dahulu. Membaca surat-surat pendek seperti surat Al-Fatikah. Setelah membaca 

surat-surat pendek peneliti mengambil media yang digunakan untuk permainan bowling yaitu gambar 

buah. Mengambil warna buah yang warnanya merah berjumlah 5. Sebelum anak-anak memulai permainan 

itu peneliti memberikan contoh, setelah anak-anak biasa anak disuruh maju untuk bermain warna. Peneliti 

“siapa yang mau ikut lomba bermain warna yang bisa nanti mendapatkan nilai bintang tiga”. Anak-anak 

“saya pak guru saya pak guru tidak boleh berebut semua pasti mendapatkan bintang tiga”. Peneliti 

membuat suasana menyenangkan akan tetapi tidak lupa membuat kondisi kondusif anak selalu senang 

dengan kegiatan yang diberikan, peneliti “coba yang giliran maju sekarang mas zacky sama mas rehan”. 

Keduanya maju, peneliti “coba mas rehan dan mas zacky mengambil buah yang berwarna merah 

berjumlah lima”. Rehan dan zacky berlari mengambil buah yang berwarna merah yaitu buah apel, setelah 

sampai dihitung bersama-sama temannya ternyata jumlah buah mas rehan enam yaitu kebanyakan satu dan 

buah zacky berjumlah lima (CO5). 
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RENCANA KEGIATAN HARIAN SIKLUS II 

TEMA   : DIRI SENDIRI           KELOMPOK : B 

SEMESTER / MINGGU :1 / 4            WAKTU : 07.00 – 09.30 WIB 

HARI / TANGGAL : SABTU,   

INDIKATOR KEGIATAN 

PEMBELAJARAN 

ALAT / SUMBER 

BELAJAR 

PENILAIAN 

PERKEMBANGAN 

ANAK DIDIK 

KET. 

ALAT HASIL 

 

 

- Menceritakan kejadian secara sederhana (Bhs. 7) 

- Menjawab pertanyaan secara sederhana (Bhs. 10) 

- Menggelindingkan bola dengan satu tangan (Fm. 

25) 

I. KEGIATAN AWAL ± 30 MENIT 

- Berbaris, do‟a dan salam 

- Berbagi cerita 

- BCC: tentang Kebersihan Lingkungan 

- PL:Menggelindingkan bola kecil dengan 

satu tangan 

 

- Langsung anak dan 

guru 

- Anak langsung 

- Bola kecil 

 

- Observasi 

- Percakapan 

- Percakapan 

- Unjuk Kerja 

  

 
- Menghubungkan/memasangkan lambang 

bilangan dengan benda-benda 1-10 (Kog. 39) 

 

- Membuat berbagai betuk dari kertas daun dan lain 

lain (Mh. 62) 

 

- Menceritakan pengalaman atau kejadian 

sederhana dengan urut (Bhs. 23) 

 

- Membedakan konsep panjang pendek (Kog. 35) 

 

II. KEGIATAN INTI ± 60 MENIT 
- Area Berhitung 

Menghubungkan/memasangkan benda 

dengan bilangan 1-10 

- Area Seni 

Membuat Berbagai bentuk dengan kertas 

dengan bentuk rumah 

- Area Bahasa 

Menceritakan pengalaman kejadian secara 

sederhana dengan urut 

- Area Masak 

Membedakan konsep panjang pendek lidi 

 
- Gambar buah, gada 

dan papan panel 

 

- Kertas Lipat dan 

buku gambar 

 

- Anak Langsung 

 

 

- Lidi  

 
-  Unjuk Kerja 

 

 

-  Hasil Karya 

 

 

-  Percakapan 

 

 

- Unjuk Kerja 

 

 

 Rizal 

O Arya 

 

 III. ISTIRAHAT ± 30 MENIT 
- Mencuci tangan sebelum dan sesudah 

makan bekal 

- Bermain 

 
- Bekal, minum, air 

serbet 

- Alat mainan 

 
- Observasi 

- Observasi 

  

 

- Menyanyikan 20 lagu anak-anak (Bhs. 20) 
IV. KEGIATAN AKHIR ± 30 MENIT 

- Menyanyi lagu “Angin” 

- Ulasan kegiatan akhir 

- Do‟a dan salam 

 

- Langsung 

- Langsung 

- Langsung 

 

- Percakapan 

- Percakapan 

- Observasi 

  

              Semarang,    Juli 2012 

 

 Kepala TK Kemala Bhayangkari 08          Guru Kelompok B 

 

 

 Dyah Hesti Agustini   Anjrah Herry Yunanto 
 NIP. 0300194299       NIM.1601910004 
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Hasil catatan lapangan siklus II 

Pertemuan Keenam 

 

 Pertemuan keenam sebelum kegiatan dimulai anak melakukan pemanasan,  karena pada hari sabtu 

anak-anak memakai pakaian olah raga menjaga tubuh supaya tetap sehat. Setelah melakukan pemanasan 

kemudian anak “membuat lingkaran besar lingkaran kecil” dan melakukan “gerakan angin”. Angin bertiup 

kekanan dan kekiri anak diberikan contoh kegiatan yaitu dengan menggunakan gambar buah yang 

berwarna warni. Anak memilih buah yang warnanya sama ada dua anak yang akan maju untuk bermain 

yaitu mas rizal dan mas arya. Peneliti  “mas rizal dengan mas arya nanti mengambil buah yang warnanya 

sama ya?”. Kemudian anak berlari dan memilih buah yang berwarna-warni ada merah, kuning, hijau. 

Satelah selesai anak disuruh untuk kembali kebarisan ternyata buah yang diambil mas arya buah yang 

berwarna hijau tetapi ada warna merahnya satu. Kemudian mas rizal mengambil buah yang berwarna hijau 

semua jadi yang mendapatkan bintang tiga mas rizal (CO6). 
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RENCANA KEGIATAN HARIAN SIKLUS III 

TEMA   : DIRI SENDIRI           KELOMPOK : B 

SEMESTER / MINGGU :1 / 5            WAKTU : 07.00 – 09.30 WIB 

HARI / TANGGAL : SENIN,   

INDIKATOR KEGIATAN 

PEMBELAJARAN 

ALAT / SUMBER 

BELAJAR 

PENILAIAN 

PERKEMBANGAN 

ANAK DIDIK 

KET. 

ALAT HASIL 

 

 

- Menceritakan kejadian secara sederhana (Bhs. 7) 

- Menjawab pertanyaan secara sederhana (Bhs. 10) 

- Meliukkan tubuh (Fm. 2) 

I. KEGIATAN AWAL ± 30 MENIT 

- Berbaris, do‟a dan salam 

- Berbagi cerita 

- BCC: Tentang akibat tidak mandi 

- PL: Meliukkan tubuh ke kanan dan ke kiri 

 

- Langsung anak dan 

guru 

- Anak langsung 

- Anak Langsung 

 

- Observasi 

- Percakapan 

- Percakapan 

- Unjuk Kerja 

  

 

- Menyebut hasil penambahan menghubungkan dua 
kumpulan benda (Kog. 31) 

 

- Menyusun berbagai bentuk balok-balok (Mh. 42) 

 

 

- Menyebutkan gerakan jongkok, duduk, berlari 

dan makan (Bhs. 4) 

 

- Bermain peran minta tolong dengan baik (Man. 

13) 

 

II. KEGIATAN INTI ± 60 MENIT 

- Area Berhitung 
Menyebut hasil penambahan dan 

menghubungkan dua kumpulan benda 

- Area Seni 

Menyusun berbagai bentuk balik-balok 

menbuat istana 

- Area Bahasa 

Menyebutkan gerakan gerakan seperti 

jongkok, duduk, berlari dan melompat 

- Area Drama 

Bermain peran minta tolong dengan baik 

kepada orang yang lebih tua 

 

- Gambar buah, gada, 
bola dan papan panel 

 

- Balok kayu 

 

 

- Anak Langsung 

 

 

- Anak Langsung  

 

-  Unjuk Kerja 
dan penugasan 

 

 

-  Hasil Karya 

 

 

-  Unjuk Kerja 

 

 

- Unjuk Kerja 

 

 

 Rizal 

O Habib 

 

 III. ISTIRAHAT ± 30 MENIT 
- Mencuci tangan sebelum dan sesudah 

makan bekal 

- Bermain 

 
- Bekal, minum, air 

serbet 

- Alat mainan 

 
- Observasi 

- Observasi 

  

 

- Menyanyikan 20 lagu anak-anak (Bhs. 20) 
IV. KEGIATAN AKHIR ± 30 MENIT 

- Menyanyi lagu “Tukang Kayu” 

- Ulasan kegiatan akhir 

- Do‟a dan salam 

 

- Langsung 

- Langsung 

- Langsung 

 

- Percakapan 

- Percakapan 

- Observasi 

  

              Semarang,    Juli 2012 

 

 Kepala TK Kemala Bhayangkari 08          Guru Kelompok B 

 

 

 Dyah Hesti Agustini   Anjrah Herry Yunanto 
NIP. 0300194299                 NIM. 1601910004  
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Hasil catatan lapangan siklus III 

Pertemuan Pertama 

 

 Pada tahap observasi siklus III dilaksanakan pada saat pembelajaran berlangsung sebelum dimulai 

pertemuan pertama anak diajak masuk ruangan. Setelah melaksanakan upacara bendera pada hari senin. 

Kemudian anak diajak untuk menyanyikan lagu “tukang kayu” setelah bernyanyi kegiatan permainan 

bowling aritmatika dilakukan pertama-tama peneliti melakukan lemparan dengan tujuan memberikan 

contoh kepada anak supaya anak mengerti permainan bowling aritmatika. Setelah itu peneliti meminta 

kepada anak untuk melakukan permainan maju ke depan kelas. Maju di depan kelas, rizal melakukan 

lemparan pertama kali kemudian menjatuhkan pin yang berwarna hijau dengan tempelan nomer enam. 

Rizal “pak guru-pak guru saya bisa menjatuhkan warna hijau ada nomornya”,  peneliti “coba mas rizal ada 

angka berapa?”, rizal “ada angka enam pak guru” coba mas rizal mengambil buah enam lalu ditempelkan 

pada papan yang disana. Rizal”iya pak guru”. Kemudian ada anak yang maju yang bernama habib “pak 

guru saya juga ingin melempar bola itu”, pak guru “ya udah mas habib sekarang mas habib melempar”. 

Habib “pak guru saya menjatuhkan nomer delapan”. Peneliti “coba sama kaya mas rizal mas habib 

mengambil buah jumlahnya delapan”. Ternyata habib mengambil buah berjumlah lima jadi masih kurang 

tiga buah yang belum diambil oleh habib (CO1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



160 
 

 

RENCANA KEGIATAN HARIAN SIKLUS III 

TEMA   : DIRI SENDIRI           KELOMPOK : B 

SEMESTER / MINGGU :1 / 5            WAKTU : 07.00 – 09.30 WIB 

HARI / TANGGAL : SELASA,   

INDIKATOR KEGIATAN 

PEMBELAJARAN 

ALAT / SUMBER 

BELAJAR 

PENILAIAN 

PERKEMBANGAN 

ANAK DIDIK 

KET. 

ALAT HASIL 

 

 

- Menceritakan kejadian secara sederhana (Bhs. 7) 

- Menjawab pertanyaan secara sederhana (Bhs. 10) 

- Meloncat dari ketinggian 30-40 cm (Fm. 6) 

I. KEGIATAN AWAL ± 30 MENIT 

- Berbaris, do‟a dan salam 

- Berbagi cerita 

- BCC: Makanan kesukaan 

- PL: Meloncat dari kursi meatih ke kuatan 

anak 

 

- Langsung anak dan 

guru 

- Anak langsung 

- Anak Langsung 

 

- Observasi 

- Percakapan 

- Percakapan 

- Unjuk Kerja 

  

 
- Menyebut hasil penambahan menghubungkan dua 

kumpulan benda (Kog. 31) 

 

- Membuat bentuk dari plastisin membuat manusia 

lengkap tangan dan kaki (Mh. 45) 

 

- Menerima pesan sederhana dan menyampaikan 

pesan secara urut (Bhs. 3) 

 

- Menyebutkan ciptaan TUHAN (Man. 4) 

 

II. KEGIATAN INTI ± 60 MENIT 
- Area Berhitung 

Menyebut hasil penambahan dan 

menghubungkan dua kumpulan benda 

- Area Seni 

Membuat manusia lengkap dengan tangan 

dan kaki 

- Area Bahasa 

Menerima pesan berantai dan 

menyampaikan dengan berantai juga 

- Area Agama 

Menyebutkan ciptaan ALLAH seperti air, 
tanah, matahari 

 
- Gambar buah, gada, 

bola dan papan panel 

 

- Plastisin 

 

 

- Anak Langsung 

 

 

- Anak Langsung  

 
-  Unjuk Kerja 

dan penugasan 

 

-  Hasil Karya 

 

 

-  Unjuk Kerja 

 

 

- Percakapan 

 
 

 

 Raya 

O Izza 

 

 III. ISTIRAHAT ± 30 MENIT 

- Mencuci tangan sebelum dan sesudah 

makan bekal 

- Bermain 

 

- Bekal, minum, air 

serbet 

- Alat mainan 

 

- Observasi 

- Observasi 

  

 

- Menyanyikan 20 lagu anak-anak (Bhs. 20) 
IV. KEGIATAN AKHIR ± 30 MENIT 

- Menyanyi lagu “Semar, Gareng, Petruk” 

- Ulasan kegiatan akhir 

- Do‟a dan salam 

 

- Langsung 

- Langsung 

- Langsung 

 

- Percakapan 

- Percakapan 

- Observasi 

  

              Semarang,    Juli 2012 

 Kepala TK Kemala Bhayangkari 08          Guru Kelompok B 

 

 

 Dyah Hesti Agustini   Anjrah Herry Yunanto 
 NIP. 0300194299       NIM.1601910004 
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Hasil catatan lapangan siklus III 

Pertemuan Kedua 

 

 

 Pertemuan kedua sebelum masuk keruangan tidak lupa menyanyikan lagu “semar, gareng, petruk, 

bagong” bernyanyi dengan bertepuk tangan. Kegiatan pembelajran pada pertemuan yang kedua adalah 

anak melakukan penjumlahan sederhana. Anak maju dengan senang hati, anak yang pertama maju adalah 

raya pada lemparan pertama raya menjatuhkan pin nomer tiga. Kemudian mengambil buah berjumlah tiga. 

Pada lemparan kedua menjatuhkan nomer satu dan mengambil buah satu. Anak yang bernama raya 

disuruh untuk menjumlahkan semuanya dengan jumlah empat. Anak yang kedua bernama izza pada 

lemparan pertama izza, mejatuhkan nomer lima dan pada lemparan kedua menjatuhkan nomer tiga. 

Kemudian disuruh untuk menjumlahkan namun dalam menjumlahkan izza mengalami kesulitan karena 

terlalu banyak dan teman temannya mengejeknya (CO2). 

 



162 
 

 

RENCANA KEGIATAN HARIAN SIKLUS III 

TEMA   : DIRI SENDIRI           KELOMPOK : B 

SEMESTER / MINGGU :1 / 5            WAKTU : 07.00 – 09.30 WIB 

HARI / TANGGAL : RABU,   

INDIKATOR KEGIATAN 

PEMBELAJARAN 

ALAT / SUMBER 

BELAJAR 

PENILAIAN 

PERKEMBANGAN 

ANAK DIDIK 

KET. 

ALAT HASIL 

 

 

- Menceritakan kejadian secara sederhana (Bhs. 7) 

- Menjawab pertanyaan secara sederhana (Bhs. 10) 

- Mengekspresikan berbagai gerakan kepala, 

tangan dan kaki mengikuti irama (Fm. 12) 

I. KEGIATAN AWAL ± 30 MENIT 

- Berbaris, do‟a dan salam 

- Berbagi cerita 

- BCC: Makanan Sehat 

- PL: Mengekspresikan gerakan tangan, kaki 

mengikuti irama 

 

- Langsung anak dan 

guru 

- Anak langsung 

- Anak Langsung 

 

- Observasi 

- Percakapan 

- Percakapan 

- Unjuk Kerja 

  

 
- Menyebut hasil penambahan menghubungkan dua 

kumpulan benda (Kog. 31) 

 

- Meronce dengan berbagai media (Mh. 48) 

 

 

- Menyebutkan nama diri dan nama orangtua  (Bhs. 

9) 

- Menciptakan alat perkusi sederhana (Man. 58) 

 

II. KEGIATAN INTI ± 60 MENIT 
- Area Berhitung 

Menyebut hasil penambahan dan 

menghubungkan dua kumpulan benda 

- Area Seni 

Meronce dengan menggunakan sedotan 

warna warni 

- Area Bahasa 

Menyebutkan nama diri dan nama orangtua 

- Area Musik 

Menciptakan alat perkusi menggunakan 

botol minuman 

 
- Gambar buah, gada, 

bola dan papan panel 

 

- Sedotan warna-warni 

 

 

- Anak Langsung 

 

 

- Botol bekas  

 
-  Unjuk Kerja 

dan penugasan 

 

-  Hasil Karya 

 

 

-  Unjuk Kerja 

 

 

- Hasil karya 

 

 

 Febri  
O Genta 

 

 III. ISTIRAHAT ± 30 MENIT 
- Mencuci tangan sebelum dan sesudah 

makan bekal 

- Bermain 

 
- Bekal, minum, air 

serbet 

- Alat mainan 

 
- Observasi 

- Observasi 

  

 

- Menyanyikan 20 lagu anak-anak (Bhs. 20) 
IV. KEGIATAN AKHIR ± 30 MENIT 

- Menyanyi lagu “Aku anak Indonesia” 

- Ulasan kegiatan akhir 

- Do‟a dan salam 

 

- Langsung 

- Langsung 

- Langsung 

 

- Percakapan 

- Percakapan 

- Observasi 

  

              Semarang,    Juli 2012 

 

Kepala TK Kemala Bhayangkari 08          Guru Kelompok B 

 

 

 Dyah Hesti Agustini  Anjrah Herry Yunanto 
 NIP. 0300194299 NIM.1601910004 
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Hasil catatan lapangan siklus III 

Pertemuan Ketiga 

 

 Pada pertemuan ketiga anak-anak masuk ruangan setelah sampai diruangan dengan senang hati 

menyanyikan lagu “aku anak indonesia”.  Kemudian sebelum melakukan permainan anak-anak diajak 

untuk bermain lempar tangkap bola dan memasukkan bola ke dalam keranjang sampah. Anak-anak 

antusias senang sekali melakukan permainan itu setelah selesai kemudian permainan dilanjutkan kembali 

dengan bermain bowling aritmatika. Anak yang pertama melakukan permainnan melempar adalah febri 

kemudian melakukan lemparan dengan menjatuhkan angka sembilan. Pada lemparan kedua menjatuhkan 

angka tiga jadi mas febri mengambil buah berjumlah sembilan dan menempel pada papan panel. 

Mengambil kembali buah berjumlah tiga jadi semua buah berjumlah dua belas. Kemudian anak kedua 

yang melakukan lemparan bernama genta pada awalnya genta tidak mau melakukan akan tetapi dengan 

bujukan temannya akhirnya genta mau bermain. Lemparan yang pertama menjatuhkan nomer 10 dan pada 

lemparan kedua menjatuhkan nomer 5 jadi genta mengambil buah yang berjumlah sepuluh dan mengambil 

lagi dengan jumlah lima. Jadi semua buah berjumlah lima belas tetapi genta dalam menghitung masih 

memerlukan bantuan (CO3). 
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RENCANA KEGIATAN HARIAN SIKLUS III 

TEMA   : DIRI SENDIRI           KELOMPOK : B 

SEMESTER / MINGGU :1 / 5            WAKTU : 07.00 – 09.30 WIB 

HARI / TANGGAL : KAMIS,   

INDIKATOR KEGIATAN 

PEMBELAJARAN 

ALAT / SUMBER 

BELAJAR 

PENILAIAN 

PERKEMBANGAN 

ANAK DIDIK 

KET. 

ALAT HASIL 

 

 

- Menceritakan kejadian secara sederhana (Bhs. 7) 

- Menjawab pertanyaan secara sederhana (Bhs. 10) 

- Merayap, merangkak dengan berbagai variasi 

(Fm. 21) 

I. KEGIATAN AWAL ±30 MENIT 

- Berbaris, do‟a dan salam 

- Berbagi cerita 

- BCC: Tentang setelah bangun pagi 

- PL:Menirukan gerakan merayap dan 

merangkak 

 

- Langsung anak dan 

guru 

- Anak langsung 

- Anak Langsung 

 

- Observasi 

- Percakapan 

- Percakapan 

- Unjuk Kerja 

  

 
- Menyebut hasil penambahan menghubungkan dua 

kumpulan benda (Kog. 31) 

 

- Menciptakan bentuk dengan lidi (Mh. 59) 

 

 

- Menyebutkan nama badan yang diperlihatkan  

(Bhs. 13) 

-  

- Menyusun berbagai bentuk dengan balok (Mh. 

42) 

II. KEGIATAN INTI ± 60 MENIT 
- Area Berhitung 

Menyebut hasil penambahan dan 

menghubungkan dua kumpulan benda 

- Area Seni 

Menciptakan bentuk dengan lidi mengmbuat 

tangga 

- Area Bahasa 

Menyebutkan nama badan yang 

diperlihatkan oleh anak 

- Area Musik 

Menyusun berbagai bentuk dengan balok 

 
- Gambar buah, gada, 

bola dan papan panel 

 

- Lidi, lem dan buku 

gambar 

 

- Anak Langsung 

 

 

- Balok kayu warna-

warni  

 
-  Unjuk Kerja 

dan penugasan 

 

-  Hasil Karya 

 

 

-  Unjuk Kerja 

 

 

- Unjuk Kerja 

 

 

 Rahmat 

O Zarfa 

 

 III. ISTIRAHAT ± 30 MENIT 
- Mencuci tangan sebelum dan sesudah 

makan bekal 

- Bermain 

 
- Bekal, minum, air 

serbet 

- Alat mainan 

 
- Observasi 

- Observasi 

  

 

- Menyanyikan 20 lagu anak-anak (Bhs. 20) 
IV. KEGIATAN AKHIR ± 30 MENIT 

- Menyanyi lagu “Satu satu aku sayang ibu” 

- Ulasan kegiatan akhir 

- Do‟a dan salam 

 

- Langsung 

- Langsung 

- Langsung 

 

- Percakapan 

- Percakapan 

- Observasi 

  

              Semarang,    Juli 2012 

 

 Kepala TK Kemala Bhayangkari 08          Guru Kelompok B 

 

 

 Dyah Hesti Agustini   Anjrah Herry Yunanto 
 NIP. 0300194299       NIM. 1601910004 
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Hasil catatan lapangan siklus III 

Pertemuan Keempat 

 

Pertemuan yang keempat yaitu dengan cara bermain bowling dengan konsep penjumlahan sebelum 

masuk ruangan seperti biasa anak-anak menyanyikan lagu “satu-satu aku sayang ibu”. Setelah bernyanyi 

kemudian anak melakukan permainan bowling aritmatika konsep pengurangan. Anak yang bernama 

rahmat melakukan lemparan dengan melempar sebelah kanan dahulu.  Karena kanan bilangan yang besar 

kemudian menjatuhkan angka enam pada lemparan kedua menjatuhkan angka tiga. Anak yang bernama 

rahmat mengambil buah enam dan mengembalikan tiga jadi hasil adalah tiga. Anak kedua melakukan 

lemparan pertama menjatuhkan angka sepuluh. Pada lemparan kedua menjatuhkan angka lima anak yang 

bernama zarfa lalu mengambil buah berjumlah sepuluh. Kemudian mengembalikan lagi dengan jumlah 

lima dalam pengembalian terlalu banyak, jadi gambar buah yang ada adalah tiga yang seharusnya 

jumlahnya lima (CO4). 
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RENCANA KEGIATAN HARIAN SIKLUS III 

TEMA   : DIRI SENDIRI           KELOMPOK : B 

SEMESTER / MINGGU :1 / 5            WAKTU : 07.00 – 09.30 WIB 

HARI / TANGGAL : JUM‟AT,   

INDIKATOR KEGIATAN 

PEMBELAJARAN 

ALAT / SUMBER 

BELAJAR 

PENILAIAN 

PERKEMBANGAN 

ANAK DIDIK 

KET. 

ALAT HASIL 

 

 

- Menceritakan kejadian secara sederhana (Bhs. 7) 

- Menjawab pertanyaan secara sederhana (Bhs. 10) 

- Bertepuk tangan dengan tiga pola (Fm. 27) 

I. KEGIATAN AWAL ± 30 MENIT 

- Berbaris, do‟a dan salam 

- Berbagi cerita 

- BCC: Tentang manfaat dari makan 

- PL: Bertepuk tangan dengan 3 pola 

 

- Langsung anak dan 

guru 

- Anak langsung 

- Anak Langsung 

 

- Observasi 

- Percakapan 

- Percakapan 

- Unjuk Kerja 

  

 

- Menyebut hasil penambahan menghubungkan dua 
kumpulan benda (Kog. 31) 

 

- Bermain warna dengan menggunakan air 

berwarna (Mh. 55) 

 

- Menyanyikan lagu sambil memainkan musik 

secara sederhana (Bhs. 19) 

 

- Memberikan contoh berbahasa yang sopan (Man. 

27) 

 

II. KEGIATAN INTI ± 60 MENIT 

- Area Berhitung 
Menyebut hasil penambahan dan 

menghubungkan dua kumpulan benda 

- Area Seni 

Bermain warna dengan menggunakan air di 

kasih pewarna makanan 

- Area Bahasa 

Menyanyikan lagu dengan memainkan 

musik sederhana 

- Area Agama 

Memberikan contoh berbicara yang sopan 

kepada anak 

 

- Gambar buah, gada, 
bola dan papan panel 

 

- Air, wadah dan 

pewarna makanan 

 

- Anak Langsung dan 

alat musik sederhana 

 

- Anak Langsung  

 

-  Unjuk Kerja 
dan penugasan 

 

-  Hasil Karya 

 

 

-  Unjuk Kerja 

 

 

- Percakapan 

 

 

 

 Santi 

O Reyhan 

 

 III. ISTIRAHAT ± 30 MENIT 
- Mencuci tangan sebelum dan sesudah 

makan bekal 

- Bermain 

 
- Bekal, minum, air 

serbet 

- Alat mainan 

 
- Observasi 

- Observasi 

  

 

- Menyanyikan 20 lagu anak-anak (Bhs. 20) 
IV. KEGIATAN AKHIR ± 30 MENIT 

- Menyanyi lagu “Garuda Pancasila” 

- Ulasan kegiatan akhir 

- Do‟a dan salam 

 

- Langsung 

- Langsung 

- Langsung 

 

- Percakapan 

- Percakapan 

- Observasi 

  

              Semarang,    Juli 2012 

 Kepala TK Kemala Bhayangkari 08     

 Guru Kelompok B 

 

 

 Dyah Hesti Agustini  Anjrah Herry Yunanto 
NIP. 0300194299 NIM. 1601910004 
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Hasil catatan lapangan siklus III 

Pertemuan Kelima 

 

Pada pertemuan kelima yaitu anak mengenal konsep bilangan pengurangan dengan mengurangkan 

hasil bilangan pada pertemuan kelima ini anak memakai seragam muslim. Namun tidak mematahkan 

semangat anak-anak yang sedang melakukan kegiatan yaitu dengan cara bermain bowling aritmatika 

pertama anak yang bernama santi anak yang paling super tenaganya sangat bersemangat sekali. Santi 

melakukan lemparan pertama menjatuhkan angka 10 kemudian lemparan kedua menjatuhkan angka satu. 

Santi menjumlahkan sebelum melakukan lemparan yang ketiga setelah dijumlahkan dengan hasil sebelas. 

Santi melakukan lemparan ketiga dengan hasil tiga kemudian santi melakukan pengurangan bilangan yang 

ada dengan hasil sembilan. Anak yang bernama rehan yang tidak kalah dengan santi yang awalnya 

melakukan lemparan menjatuhkan angka lima. Pada lemparan kedua menjatuhkan angka sepuluh dan 

menjumlahkan.  Setelah menjumlahkan menghasilkan lima belas, akan tetapi pada lemparan ketiga 

menjatuhkan angka tiga yang dalam mengurangkan rehan mengalami kesulitan dan dibantu dengan anak 

yang bernama rafif (CO5). 
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RENCANA KEGIATAN HARIAN SIKLUS III 

TEMA   : DIRI SENDIRI           KELOMPOK : B 

SEMESTER / MINGGU :1 / 5            WAKTU : 07.00 – 09.30 WIB 

HARI / TANGGAL : SABTU,   

INDIKATOR KEGIATAN 

PEMBELAJARAN 

ALAT / SUMBER 

BELAJAR 

PENILAIAN 

PERKEMBANGAN 

ANAK DIDIK 

KET. 

ALAT HASIL 

 

 

- Menceritakan kejadian secara sederhana (Bhs. 7) 

- Menjawab pertanyaan secara sederhana (Bhs. 10) 

- Memanjat, bergantung dan berayun (Fm. 7) 

I. KEGIATAN AWAL ± 30 MENIT 

- Berbaris, do‟a dan salam 

- Berbagi cerita 

- BCC: Tentang kegunaan Lidah 

- PL: Memanjat, bergantung dan berayun 

 

- Langsung anak dan 

guru 

- Anak langsung 

- Anak Langsung 

 

- Observasi 

- Percakapan 

- Percakapan 

- Unjuk Kerja 

  

 

- Menyebut hasil penambahan menghubungkan dua 
kumpulan benda (Kog. 31) 

 

- Meronce dengan manik-manik sesuai pola (Mh. 

48) 

 

- Mengurutkan dan menceritakan isi gambar seri 5-

6 gambar (Bhs. 28) 

- Membedakan konsep kasar halus melalui panca 

indra (Kog. 5) 

 

II. KEGIATAN INTI ± 60 MENIT 

- Area Berhitung 
Menyebut hasil penambahan dan 

menghubungkan dua kumpulan benda 

- Area Seni 

Meronce dengan menik-manik membuat 

gelang 

- Area Bahasa 

Mengurutkan gambar seri 

- Area Agama 

Membedakan konsep kasar halus 

menggunakan amril, bulu an gabus 

 

- Gambar buah, gada, 
bola dan papan panel 

 

- Manik-manik dan 

benang 

 

- Pensil, penghapus 

dan buku bergambar 

seri 

- Anak Langsung  

 

-  Unjuk Kerja 
dan penugasan 

 

-  Hasil Karya 

 

 

-  Penugasan 

 

 

- Unjuk kerja 

 

 

 Tegar 

O Izza 

 

 III. ISTIRAHAT ± 30 MENIT 

- Mencuci tangan sebelum dan sesudah 
makan bekal 

- Bermain 

 

- Bekal, minum, air 
serbet 

- Alat mainan 

 

- Observasi 
- Observasi 

  

 

- Menyanyikan 20 lagu anak-anak (Bhs. 20) 
IV. KEGIATAN AKHIR ± 30 MENIT 

- Menyanyi lagu “Naik-Naik ke puncak 

gunung” 

- Ulasan kegiatan akhir 

- Do‟a dan salam 

 

- Langsung 

- Langsung 

- Langsung 

 

- Percakapan 

- Percakapan 

- Observasi 

  

              Semarang,    Juli 2012 

 

Kepala TK Kemala Bhayangkari 08           Guru Kelompok B 

 

 

 Dyah Hesti Agustini   Anjrah Herry Yunanto 
 NIP. 0300194299                 NIM.1601910004
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Hasil catatan lapangan siklus III 

Pertemuan Keenam 

 

Pertemuan yang terakhir anak yang melakukan permainan bowling aritmatika setelah senam ceria 

yang dilaksanakan di halaman sekolahan. Setelah melakukan senam ceria anak melakukan permainan 

bowling aritmatika dengan mencari lima gambar buah yang berbeda. Pertama anak yang mencari buah 

dengan lima warna yang berbeda adalah tegar yang mengambil gambar buah yang berwarna merah, 

kuning, hijau, orange dan putih dengan itu tegar berhasil mengambil dengan jumlah lima. Kemudian anak 

yang kedua mengambil buah yang berjumlah lima yang bernama izza dalam pengambilan buah mas izza 

mengambil buah dengan jumlah lima akan tetapi dengan warna yang sama dan warna merah berjumlah 

dua (CO6). 
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LEMBAR OBSERVASI 

Nama anak :       Kelompok : 

 

No. 

 

Aspek 

 

Indikator 

 

Skala Penilaian 

1. Ingatan 18. Anak dapat mengetahui dan 

menyebut bilangan 1-10. 

 

19. Anak dapat mengetahui dan 

menyebut bilangan 10-15. 

 

20. Anak dapat mengetahui dan 

menyebut  bilangan 15-20. 

 

21. Anak dapat menyusun lima pola 

warna  (Merah, kuning, hijau, biru, 

putih). 

 

22. Anak dapat menyebutkan 

ukuran panjang-pendek pin/gada 

yang dijajar. 

 

23. Anak dapat menyebutkan 

ukuran besar-kecil bola yang 

digunakan untuk bermain bowling. 

 

2. Pemahaman 24. Anak dapat menghubungkan 

angka dengan gambar 1-10. 

 

25. Anak dapat menghubungkan 

angka dengan gambar 10-15. 

 

26. Anak dapat mengelompokkan pin 

menurut warna (Merah, kuning, 

hijau, biru, putih). 

 

27. Anak dapat menyusun pin dengan 

deretan panjang. 

 

28. Anak dapat menyusun pin dengan 

deretan pendek. 

 

29. Anak dapat mengambil dan memilih 

bola besar-kecil yang digunakan 
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untuk bermain bowling. 

3. Aplikasi 30. Anak dapat melakukan penjumlahan 

sederhana 1-10. 

 

31. Anak dapat melakukan penjumlahan 

sederhana 10-15. 

 

32. Anak dapat melakukan pengurangan 

sederhana 1-10. 

 

33. Anak dapat melakukan pengurangan 

sederhana 10-15. 

 

34. Anak dapat mencari 5 gambar buah 

dengan warna yang berbeda. 

 

Keterangan jumlah nilai : 

 ● : Nilai Amat Baik 

 √ : Nilai Baik 

 O : Nilai Kurang 

 

 

  Obsever, 

 

 

    Anjrah Herry Yunanto 

NIM.1601910004
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Correlations 

Correlations 

  VAR000

01 

VAR000

02 

VAR000

03 

VAR000

04 

VAR000

05 

VAR000

06 

VAR000

07 

VAR000

08 

VAR000

09 

VAR000

10 

VAR000

11 

VAR000

12 

VAR000

13 

VAR000

14 

VAR000

15 

VAR000

16 

VAR000

17 

VAR000

18 

VAR000

19 

VAR00

20 

VAR0000

1 

Pearson 

Correlation 
1 .661

**
 .583

**
 .597

**
 .903

**
 .628

**
 .683

**
 .471

**
 .051 .402

*
 .570

**
 .453

*
 .583

**
 .534

**
 .903

**
 .013 .903

**
 .714

**
 .013 .683

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .001 .000 .000 .000 .000 .009 .787 .028 .001 .012 .001 .002 .000 .944 .000 .000 .944 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

VAR0000

2 

Pearson 

Correlation 
.661

**
 1 .563

**
 .411

*
 .661

**
 .541

**
 .538

**
 .521

**
 .000 .507

**
 .449

*
 .419

*
 .563

**
 .527

**
 .661

**
 .153 .661

**
 .395

*
 .153 .538

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .001 .024 .000 .002 .002 .003 1.000 .004 .013 .021 .001 .003 .000 .421 .000 .031 .421 .002 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

VAR0000

3 

Pearson 

Correlation 
.583

**
 .563

**
 1 .278 .583

**
 .315 .461

*
 .719

**
 -.066 .286 .891

**
 .839

**
 1.000

**
 .802

**
 .583

**
 -.017 .583

**
 .423

*
 -.017 .461

*
 

Sig. (2-tailed) .001 .001  .138 .001 .090 .010 .000 .730 .126 .000 .000 .000 .000 .001 .928 .001 .020 .928 .010 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

VAR0000

4 

Pearson 

Correlation 
.597

**
 .411

*
 .278 1 .687

**
 .750

**
 .654

**
 .414

*
 .136 .472

**
 .349 .126 .278 .346 .687

**
 .109 .687

**
 .519

**
 .109 .654

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .024 .138  .000 .000 .000 .023 .474 .009 .058 .506 .138 .061 .000 .568 .000 .003 .568 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

VAR0000

5 

Pearson 

Correlation 
.903

**
 .661

**
 .583

**
 .687

**
 1 .787

**
 .683

**
 .471

**
 .051 .402

*
 .570

**
 .453

*
 .583

**
 .650

**
 1.000

**
 .013 1.000

**
 .801

**
 .013 .683

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .001 .000  .000 .000 .009 .787 .028 .001 .012 .001 .000 .000 .944 .000 .000 .944 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

VAR0000

6 

Pearson 

Correlation 
.628

**
 .541

**
 .315 .750

**
 .787

**
 1 .668

**
 .435

*
 .197 .427

*
 .342 .154 .315 .456

*
 .787

**
 .180 .787

**
 .613

**
 .180 .668

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .002 .090 .000 .000  .000 .016 .298 .019 .065 .417 .090 .011 .000 .342 .000 .000 .342 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

VAR0000

7 

Pearson 

Correlation 
.683

**
 .538

**
 .461

*
 .654

**
 .683

**
 .668

**
 1 .605

**
 .201 .523

**
 .449

*
 .235 .461

*
 .499

**
 .683

**
 .184 .683

**
 .493

**
 .184 1.000

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .002 .010 .000 .000 .000  .000 .287 .003 .013 .212 .010 .005 .000 .331 .000 .006 .331 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

VAR0000

8 

Pearson 

Correlation 
.471

**
 .521

**
 .719

**
 .414

*
 .471

**
 .435

*
 .605

**
 1 .020 .440

*
 .724

**
 .433

*
 .719

**
 .577

**
 .471

**
 .058 .471

**
 .350 .058 .605

**
 

Sig. (2-tailed) .009 .003 .000 .023 .009 .016 .000  .915 .015 .000 .017 .000 .001 .009 .760 .009 .058 .760 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
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VAR0000

9 

Pearson 

Correlation 
.051 .000 -.066 .136 .051 .197 .201 .020 1 .158 .028 -.180 -.066 .123 .051 .202 .051 -.046 .202 .201 

Sig. (2-tailed) .787 1.000 .730 .474 .787 .298 .287 .915  .405 .883 .342 .730 .517 .787 .284 .787 .809 .284 .287 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

VAR0001

0 

Pearson 

Correlation 
.402

*
 .507

**
 .286 .472

**
 .402

*
 .427

*
 .523

**
 .440

*
 .158 1 .316 .099 .286 .321 .402

*
 .144 .402

*
 .240 .144 .523

**
 

Sig. (2-tailed) .028 .004 .126 .009 .028 .019 .003 .015 .405  .089 .602 .126 .084 .028 .447 .028 .201 .447 .003 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

VAR0001

1 

Pearson 

Correlation 
.570

**
 .449

*
 .891

**
 .349 .570

**
 .342 .449

*
 .724

**
 .028 .316 1 .674

**
 .891

**
 .701

**
 .570

**
 -.029 .570

**
 .412

*
 -.029 .449

*
 

Sig. (2-tailed) .001 .013 .000 .058 .001 .065 .013 .000 .883 .089  .000 .000 .000 .001 .878 .001 .024 .878 .013 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

VAR0001

2 

Pearson 

Correlation 
.453

*
 .419

*
 .839

**
 .126 .453

*
 .154 .235 .433

*
 -.180 .099 .674

**
 1 .839

**
 .641

**
 .453

*
 -.132 .453

*
 .464

**
 -.132 .235 

Sig. (2-tailed) .012 .021 .000 .506 .012 .417 .212 .017 .342 .602 .000  .000 .000 .012 .486 .012 .010 .486 .212 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

VAR0001

3 

Pearson 

Correlation 
.583

**
 .563

**
 1.000

**
 .278 .583

**
 .315 .461

*
 .719

**
 -.066 .286 .891

**
 .839

**
 1 .802

**
 .583

**
 -.017 .583

**
 .423

*
 -.017 .461

*
 

Sig. (2-tailed) .001 .001 .000 .138 .001 .090 .010 .000 .730 .126 .000 .000  .000 .001 .928 .001 .020 .928 .010 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

VAR0001

4 

Pearson 

Correlation 
.534

**
 .527

**
 .802

**
 .346 .650

**
 .456

*
 .499

**
 .577

**
 .123 .321 .701

**
 .641

**
 .802

**
 1 .650

**
 .032 .650

**
 .458

*
 .032 .499

**
 

Sig. (2-tailed) .002 .003 .000 .061 .000 .011 .005 .001 .517 .084 .000 .000 .000  .000 .866 .000 .011 .866 .005 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

VAR0001

5 

Pearson 

Correlation 
.903

**
 .661

**
 .583

**
 .687

**
 1.000

**
 .787

**
 .683

**
 .471

**
 .051 .402

*
 .570

**
 .453

*
 .583

**
 .650

**
 1 .013 1.000

**
 .801

**
 .013 .683

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .001 .000 .000 .000 .000 .009 .787 .028 .001 .012 .001 .000  .944 .000 .000 .944 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

VAR0001

6 

Pearson 

Correlation 
.013 .153 -.017 .109 .013 .180 .184 .058 .202 .144 -.029 -.132 -.017 .032 .013 1 .013 -.072 1.000

**
 .184 

Sig. (2-tailed) .944 .421 .928 .568 .944 .342 .331 .760 .284 .447 .878 .486 .928 .866 .944  .944 .704 .000 .331 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

VAR0001

7 

Pearson 

Correlation 
.903

**
 .661

**
 .583

**
 .687

**
 1.000

**
 .787

**
 .683

**
 .471

**
 .051 .402

*
 .570

**
 .453

*
 .583

**
 .650

**
 1.000

**
 .013 1 .801

**
 .013 .683

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .001 .000 .000 .000 .000 .009 .787 .028 .001 .012 .001 .000 .000 .944  .000 .944 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
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VAR0001

8 

Pearson 

Correlation 
.714

**
 .395

*
 .423

*
 .519

**
 .801

**
 .613

**
 .493

**
 .350 -.046 .240 .412

*
 .464

**
 .423

*
 .458

*
 .801

**
 -.072 .801

**
 1 -.072 .493

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .031 .020 .003 .000 .000 .006 .058 .809 .201 .024 .010 .020 .011 .000 .704 .000  .704 .006 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

VAR0001

9 

Pearson 

Correlation 
.013 .153 -.017 .109 .013 .180 .184 .058 .202 .144 -.029 -.132 -.017 .032 .013 1.000

**
 .013 -.072 1 .184 

Sig. (2-tailed) .944 .421 .928 .568 .944 .342 .331 .760 .284 .447 .878 .486 .928 .866 .944 .000 .944 .704  .331 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

VAR0002

0 

Pearson 

Correlation 
.683

**
 .538

**
 .461

*
 .654

**
 .683

**
 .668

**
 1.000

**
 .605

**
 .201 .523

**
 .449

*
 .235 .461

*
 .499

**
 .683

**
 .184 .683

**
 .493

**
 .184 1 

Sig. (2-tailed) .000 .002 .010 .000 .000 .000 .000 .000 .287 .003 .013 .212 .010 .005 .000 .331 .000 .006 .331  

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

**. Correlation is significant at the 0.01 level 

(2-tailed). 

                  

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-

tailed). 

                  

Reliability 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 46.9 

Excluded
a
 34 53.1 

Total 64 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.940 20 
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SIKLUS 1 

No Nama Anak Hasil Nilai 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1. Achmad Murrizal √ √ √  √ √ √ √ √ √  √ O O O O √ 

2. Gineus Geysha. Z √ √ √  √ √ √ √ √ √  √ O O O O √ 

3. Habib Ghanny O O O O √ √ O O O √ √ O O O O O O 

4. Izza Arya Saputra O O O O √ √ O O O √ √ √ O O O O O 

5. Rayya Alika Maharani √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ O O O O √ 

6. Fadhla Alkhusni. T √ √ √  O O O O O  O O √ O √ O O 

7. Adinu Alghozy. T √ √ O √ √ √ O O O √ O √ √ O √ O O 

8. Febrian Kurniawan. A √ √ O √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

9. Genta Bayu. F O O O O √ √ O O O O O  O O O O O 

10. Maulana Fajar. N √ √ √ √ √ √ O O O O √ √ O O O O √ 

11. Muhamad Rafif   √ √ √ √  √ √   √ √ √ √ √ O 

12. Muhammad Zacky. M O O O √ √ √  O O O √ √ √ O O O O O 

13. Nabilah Candra . N   √ √  O  √ √   O √ √ √ √ √ 

14. Pratama Arya. B √ √ √ √  O √ √ √ √ √ √ O O O O √ 

15. Rafi Rahmat Madani   √ √ √ √  √ √    √ √ √ √ O 

16. Rafi Zharfa Adrian O O O √ √ √ O O √ √ √ √ O O O O O 

17. Raihan Atwi Fadhilah √ √ O O √ √ √ O √ √ O O O O O O √ 

18. Sandika Reno Fauziah √ √ √ √ √ √ O O O O √ O √ O O O √ 

19. Santi Pambagia Hita. K √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ O √ √ √ √ √ √ 

20. Tegar Maulana. H   √ √ √ √  √ √  √ √ √ √ √ √ √ 
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SIKLUS II 
 

No Nama Anak Hasil Nilai 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1. Achmad Murrizal √ √   √  √  √   √ √ √ √ √  

2. Gineus Geysha. Z √ √ √  √   √  √  √ √ √ √ √ √ 

3. Habib Ghanny √ √ O O √ √ O O O √ √ √ O O O O O 

4. Izza Arya Saputra O O O O √ √ O O O √ √ √ O O O O O 

5. Rayya Alika Maharani √ √ √ √  √ √ √ √  √  O O O O √ 

6. Fadhla Alkhusni. T √ √ √  O O O O O  O O √ O √ O O 

7. Adinu Alghozy. T √ √ √ √ √ √ O O O √ O √ √ √ √ O O 

8. Febrian Kurniawan. A   O √   √ √  √  √ √    √ 

9. Genta Bayu. F O O O O √ √ O O O O O  O O O O O 

10. Maulana Fajar. N √ √ √  √ √ √ √ √ O √  O O O O √ 

11. Muhamad Rafif    √  √   √   √   √  O 

12. Muhammad Zacky. M √ √ O  √ √  √ O O √ √  O O O O O 

13. Nabilah Candra . N   √   √  √    O √ √ √ √  

14. Pratama Arya. B √ √ √ √  O O √ √ √ √ √ O O O O √ 

15. Rafi Rahmat Madani   √  √ √   √    √ √   √ 

16. Rafi Zharfa Adrian O O O √ √ √ O O √ √  √ O O O O O 

17. Raihan Atwi Fadhilah √ √ √ √ √  √ √ √ √ O O O O O O √ 

18. Sandika Reno Fauziah √ √ √ √ √ √ √ O O O √ O √ O O O √ 

19. Santi Pambagia Hita. K    √ √ √   √ √ O     √ √ 

20. Tegar Maulana. H    √ √ √   √   √   √ √  
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SIKLUS III 
No Nama Anak Hasil Nilai 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1. Achmad Murrizal     √    √   √    √  

2. Gineus Geysha. Z   √  √     √  √     √ 

3. Habib Ghanny √ √ √ √ √ √ √ √ O √ √ √ √ √ √ √ O 

4. Izza Arya Saputra √ √ O √ √ √ √ √ O √ √ √ √ O O O √ 

5. Rayya Alika Maharani   √ √   √  √  √  √ √ √ √ √ 

6. Fadhla Alkhusni. T √ √ √  √ O √ √ √  O √ √ √  √ √ 

7. Adinu Alghozy. T √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   √ O √ 

8. Febrian Kurniawan. A   √ √    √    √     √ 

9. Genta Bayu. F √ √ √ O √ √ √ √ O O O  O O O O √ 

10. Maulana Fajar. N √ √ √  √ √   √ O √  √ √ √ √ √ 

11. Muhamad Rafif    √  √   √   √   √  √ 

12. Muhammad Zacky. M √ √ √  √ √  √ √ √ √ √  √ √ √ √ O 

13. Nabilah Candra . N   √   √      O √ √ √ √  

14. Pratama Arya. B √ √ √ √  O √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  

15. Rafi Rahmat Madani   √  √ √   √        √ 

16. Rafi Zharfa Adrian √ √ O √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ O √ O 

17. Raihan Atwi Fadhilah   √  √    √ √ √ O O √ √ √  

18. Sandika Reno Fauziah √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ O √ √ √ √  

19. Santi Pambagia Hita. K     √ √    √ √       

20. Tegar Maulana. H    √ √ √            
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Rangkuman Hasil Observasi 
Kelompok : B 

Semester : I (Satu) 

NO Aspek Penilaian Siklus I  

% 

Siklus II  

% 

Siklus III  

% ● √ O Jlm ● √ O Jml ● √ O Jml 

1. Anak dapat mengetahui dan menyebut 

bilangan 1-10. 

4 11 5 15 75 6 11 3 17 85 10 10 0 20 100 

2. Anak dapat mengetahui dan menyebut 

bilangan 10-15. 

4 11 5 15 75 6 11 3 17 85 10 10 0 20 100 

3. Anak dapat mengetahui dan menyebut  

bilangan 15-20. 

0 12 8 12 60 4 10 6 14 70 8 10 2 18 90 

4. Anak dapat menyusun lima pola warna  

(Merah, kuning, hijau, biru, putih). 

3 13 4 16 80 7 10 3 17 85 10 9 1 19 95 

5. Anak dapat menyebutkan ukuran 

panjang-pendek pin/gada yang dijajar. 

2 17 1 19 95 5 14 1 19 95 5 15 0 20 100 

6. Anak dapat menyebutkan ukuran besar-
kecil bola yang digunakan untuk 

bermain bowling. 

0 17 3 17 85 4 14 2 18 90 5 13 2 18 90 

7. Anak dapat menghubungkan angka 
dengan gambar 1-10. 

4 7 9 11 55 6 7 7 13 65 10 10 0 20 100 

8. Anak dapat menghubungkan angka 

dengan gambar 10-15. 

0 10 10 10 50 5 7 8 12 60 10 10 0 20 100 

9. Anak dapat mengelompokkan pin 

menurut warna (Merah, kuning, hijau, 
biru, putih). 

0 12 8 12 60 3 10 7 13 65 5 12 3 17 85 
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10. Anak dapat menyusun pin dengan 

deretan panjang. 

5 12 3 17 85 7 10 3 17 85 8 10 2 18 90 

11. Anak dapat menyusun pin dengan 
deretan pendek. 

5 10 5 15 75 8 7 5 15 75 8 10 2 18 90 

12. Anak dapat mengambil dan memilih 
bola besar-kecil yang digunakan untuk 

bermain bowling. 

2 13 5 15 75 6 10 4 16 80 7 10 3 17 85 

13. Anak dapat melakukan penjumlahan 

sederhana 1-10. 

0 9 11 9 45 3 8 9 11 55 8 10 2 18 90 

14. Anak dapat melakukan penjumlahan 

sederhana 10-15. 

0 6 14 6 30 4 5 12 9 45 8 10 2 18 90 

15. Anak dapat melakukan pengurangan 

sederhana 1-10. 

0 8 12 8 40 3 7 10 10 50 7 10 3 17 85 

16. Anak dapat melakukan pengurangan 

sederhana 10-15. 

0 6 14 6 30 3 5 12 8 40 6 12 2 18 90 

17. Anak dapat mencari 5 gambar buah 

dengan warna yang berbeda. 

0 11 9 11 55 3 9 8 12 60 7 10 2 17 85 

Rata-rata  53  70  92 

 

 

 

Keterangan jumlah nilai : 

 ● : Nilai Amat Baik 

 √ : Nilai Baik 

 O : Nilai Kurang 
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Obsever 

 

Anjrah Herry Yunanto 
                 NIM. 1601910004 
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ALAT PENGUKURAN KOMPETENSI GURU (APKG) 

Pelaksanaan pembelajaran 

Siklus I 

Petun 

 

 

 

PETUNJUK 

1. Amatilah dengan cermat kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. 

2. Pusatkan perhatian Anda pada kemampuan guru dalam mengelola kegiatan pembelajaran, 

serta dampaknya pada diri siswa. 

3. Berilah skor kemampuan guru tersebut dengan menggunakan butir-butir pengukuran di 

bawah ini. 

4. Khusus butir 5, yaitu mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran, pilih 

salah satu butir penilaian yang sesuai dengan mata pelajaran yang sedang diajarkan. 

5. Nilailah guru sesuai aspek kemampuan berikut. 

 

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran  1        2        3       4 

1.1.  Menyediakan alat, media dan sumber belajar 

1.2.  Melaksanakan tugas harian kelas 

        Rata-rata butir 1=A  

2. Melaksanakan kegiatan pebelajaran 

2.1. Memulai kegiatan pembelajaran 

2.2. Melaksanakan jenis kegiatan yang sesuai dengan  

Tujuan siswa, situasi dan lingkungan 

2.3.  Menggunakan alat bantu (media) pembelajaran 

Yang sesuai dengan tujuan siswa, situasi dan lingkungan 

2.4. Melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam 

Urutan logis. 

2.5.  Melaksanakan kegiatan pembelajaran secara  

NAMA : ANJRAH HERRY YUNANTO 

SEKOLAH : TK KEMALA BHAYANGKARI 08 

TEMA  : DIRI SENDIRI 

KELOMPOK : B 

OBSERVASI : RINI WIDIYANTI 
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individual, kelompok atau klasikal 

2.6. Mengelola waktu pembelajaran secara efisien 

Rata-rata butir 2=B 

  

3. Mengelola interaksi kelas 

3.1. Memberi petunjuk dan penjelasan yang berkaitan 

Dengan isi pembelajaran. 

3.2. Menangani pertanyaan dan respon siswa 

3.3. Menggunakan ekspresi lisan, tulisan, isyarat dan  

Gerakan badan 

3.4. Memicu dan memelihara keterlibatan siswa 

Rata-rata butir 3=C 

 

4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu 

Mengembangkan sikap positif siswa terhadap belajar 

4.1. Menunjukkan sikap ramah, hangat, luwes, terbuka, 

Penuh, pengertian dan sabar kepada siswa 

4.2.  Menunjukkan kegairahan mengajar 

4.3. Mengembangkan hubungan antar pribadi yang 

Sehat dan serasi 

4.4. Membantu siswa menyadari kelebihan dan  

Kekurangan 

4.5. Membantu siswa menumbuhkan kepercayaan diri 

Rata-rata butir 4=D 

 

 

5. Mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam 

Pembelajaran mata pelajaran tertentu 

5.1. Mencapai tujuan komunikatif yang diinginkan 

5.2. Memiliki unsur makna dalam urutan logis 

5.3. Menggunakan unsur-unsur kebahasaan yang tepat 

5.4. Menerapkan pembentukan wacana, sosiokltural 
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Dan strategi komunikatif secara tepat 

Rata-rata butir 5=E 

 

6. Melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar 

6.1. Melaksanakan penilaian selama proses  

Pembelajaran 

6.2. Melaksanakan penilaian pada akhir pembelajaran  

Rata-rata butir 6=F 

7. Kesan umum kinerja/calon guru 

7.1. Keefektifan proses pembelajaran 

7.2. Penggunaan bahasa Indonesia tepat 

7.3. Peka terhadap kesalahan bahasa siswa 

7.4. Penampilan guru dalam pembelajaran 

 

Rata-rata butir 7=G 

Keterangan Nilai 

1. Sebagian besar yang diajarkan salah 

2. Separuh yang diajarkan salah 

3. Sebagian besar yang diajarkan benar 

4. Seluruh yang diajarkan benar 

NILAI APKG PP= P 

P =          

 

 

 

Obsever,  

 

RINI WIDIYANTI 
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ALAT PENGUKURAN KOMPETENSI GURU (APKG) 

Pelaksanaan pembelajaran 

Siklus II 

Petun 

 

 

 

PETUNJUK 

1. Amatilah dengan cermat kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. 

2. Pusatkan perhatian Anda pada kemampuan guru dalam mengelola kegiatan pembelajaran, 

serta dampaknya pada diri siswa. 

3. Berilah skor kemampuan guru tersebut dengan menggunakan butir-butir pengukuran di 

bawah ini. 

4. Khusus butir 5, yaitu mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran, pilih 

salah satu butir penilaian yang sesuai dengan mata pelajaran yang sedang diajarkan. 

5. Nilailah guru sesuai aspek kemampuan berikut. 

 

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran  1        2        3       4 

1.1.  Menyediakan alat, media dan sumber belajar 

1.2.  Melaksanakan tugas harian kelas 

        Rata-rata butir 1=A  

2. Melaksanakan kegiatan pebelajaran 

2.1. Memulai kegiatan pembelajaran 

2.2. Melaksanakan jenis kegiatan yang sesuai dengan  

Tujuan siswa, situasi dan lingkungan 

2.3.  Menggunakan alat bantu (media) pembelajaran 

Yang sesuai dengan tujuan siswa, situasi dan lingkungan 

2.4. Melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam 

Urutan logis. 

2.5.  Melaksanakan kegiatan pembelajaran secara  

NAMA : ANJRAH HERRY YUNANTO 

SEKOLAH : TK KEMALA BHAYANGKARI 08 

TEMA  : DIRI SENDIRI 

KELOMPOK : B 

OBSERVASI : RINI WIDIYANTI 
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individual, kelompok atau klasikal 

2.6. Mengelola waktu pembelajaran secara efisien 

Rata-rata butir 2=B 

  

3. Mengelola interaksi kelas 

3.1. Memberi petunjuk dan penjelasan yang berkaitan 

Dengan isi pembelajaran. 

3.2. Menangani pertanyaan dan respon siswa 

3.3. Menggunakan ekspresi lisan, tulisan, isyarat dan  

Gerakan badan 

3.4. Memicu dan memelihara keterlibatan siswa 

Rata-rata butir 3=C 

 

4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu 

Mengembangkan sikap positif siswa terhadap belajar 

4.1. Menunjukkan sikap ramah, hangat, luwes, terbuka, 

Penuh, pengertian dan sabar kepada siswa 

4.2.  Menunjukkan kegairahan mengajar 

4.3. Mengembangkan hubungan antar pribadi yang 

Sehat dan serasi 

4.4. Membantu siswa menyadari kelebihan dan  

Kekurangan 

4.5. Membantu siswa menumbuhkan kepercayaan diri 

Rata-rata butir 4=D 

 

 

5. Mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam 

Pembelajaran mata pelajaran tertentu 

5.1. Mencapai tujuan komunikatif yang diinginkan 

5.2. Memiliki unsur makna dalam urutan logis 

5.3. Menggunakan unsur-unsur kebahasaan yang tepat 

5.4. Menerapkan pembentukan wacana, sosiokltural 
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Dan strategi komunikatif secara tepat 

Rata-rata butir 5=E 

 

6. Melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar 

6.1. Melaksanakan penilaian selama proses  

Pembelajaran 

6.2. Melaksanakan penilaian pada akhir pembelajaran  

Rata-rata butir 6=F 

7. Kesan umum kinerja/calon guru 

7.1. Keefektifan proses pembelajaran 

7.2. Penggunaan bahasa Indonesia tepat 

7.3. Peka terhadap kesalahan bahasa siswa 

7.4. Penampilan guru dalam pembelajaran 

 

Rata-rata butir 7=G 

Keterangan Nilai 

1. Sebagian besar yang diajarkan salah 

2. Separuh yang diajarkan salah 

3. Sebagian besar yang diajarkan benar 

4. Seluruh yang diajarkan benar 

NILAI APKG PP= P 

P =  

 

 

 

 

 

        Obsever,  

 

RINI WIDIYANTI 
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ALAT PENGUKURAN KOMPETENSI GURU (APKG) 

Pelaksanaan pembelajaran 

Siklus III 

Petun 

 

 

 

PETUNJUK 

1. Amatilah dengan cermat kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. 

2. Pusatkan perhatian Anda pada kemampuan guru dalam mengelola kegiatan pembelajaran, 

serta dampaknya pada diri siswa. 

3. Berilah skor kemampuan guru tersebut dengan menggunakan butir-butir pengukuran di 

bawah ini. 

4. Khusus butir 5, yaitu mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran, pilih 

salah satu butir penilaian yang sesuai dengan mata pelajaran yang sedang diajarkan. 

5. Nilailah guru sesuai aspek kemampuan berikut. 

 

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran  1        2        3       4 

1.1.  Menyediakan alat, media dan sumber belajar 

1.2.  Melaksanakan tugas harian kelas 

        Rata-rata butir 1=A  

2. Melaksanakan kegiatan pebelajaran 

2.1. Memulai kegiatan pembelajaran 

2.2. Melaksanakan jenis kegiatan yang sesuai dengan  

Tujuan siswa, situasi dan lingkungan 

2.3.  Menggunakan alat bantu (media) pembelajaran 

Yang sesuai dengan tujuan siswa, situasi dan lingkungan 

2.4. Melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam 

Urutan logis. 

2.5.  Melaksanakan kegiatan pembelajaran secara  

NAMA : ANJRAH HERRY YUNANTO 

SEKOLAH : TK KEMALA BHAYANGKARI 08 

TEMA  : DIRI SENDIRI 

KELOMPOK : B 

OBSERVASI : RINI WIDIYANTI 
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individual, kelompok atau klasikal 

2.6. Mengelola waktu pembelajaran secara efisien 

Rata-rata butir 2=B 

  

3. Mengelola interaksi kelas 

3.1. Memberi petunjuk dan penjelasan yang berkaitan 

Dengan isi pembelajaran. 

3.2. Menangani pertanyaan dan respon siswa 

3.3. Menggunakan ekspresi lisan, tulisan, isyarat dan  

Gerakan badan 

3.4. Memicu dan memelihara keterlibatan siswa 

Rata-rata butir 3=C 

 

4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu 

Mengembangkan sikap positif siswa terhadap belajar 

4.1. Menunjukkan sikap ramah, hangat, luwes, terbuka, 

Penuh, pengertian dan sabar kepada siswa 

4.2.  Menunjukkan kegairahan mengajar 

4.3. Mengembangkan hubungan antar pribadi yang 

Sehat dan serasi 

4.4. Membantu siswa menyadari kelebihan dan  

Kekurangan 

4.5. Membantu siswa menumbuhkan kepercayaan diri 

Rata-rata butir 4=D 

 

 

5. Mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam 

Pembelajaran mata pelajaran tertentu 

5.1. Mencapai tujuan komunikatif yang diinginkan 

5.2. Memiliki unsur makna dalam urutan logis 

5.3. Menggunakan unsur-unsur kebahasaan yang tepat 

5.4. Menerapkan pembentukan wacana, sosiokltural 
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Dan strategi komunikatif secara tepat 

Rata-rata butir 5=E 

 

6. Melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar 

6.1. Melaksanakan penilaian selama proses  

Pembelajaran 

6.2. Melaksanakan penilaian pada akhir pembelajaran  

Rata-rata butir 6=F 

7. Kesan umum kinerja/calon guru 

7.1. Keefektifan proses pembelajaran 

7.2. Penggunaan bahasa Indonesia tepat 

7.3. Peka terhadap kesalahan bahasa siswa 

7.4. Penampilan guru dalam pembelajaran 

 

Rata-rata butir 7=G 

Keterangan Nilai 

1. Sebagian besar yang diajarkan salah 

2. Separuh yang diajarkan salah 

3. Sebagian besar yang diajarkan benar 

4. Seluruh yang diajarkan benar 

NILAI APKG PP= P 

P =          

 

 

 

 

 

Obsever,  

 

RINI WIDIYANTI 
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SURAT PERNYATAAN 

KESEDIAAN SEBAGAI GURU PENGAMAT 

DALAM KEGIATAN PERBAIKAN PEMBELAJARAN 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama : RINI WIDIYANTI 

Unit Kerja : TK Kemala Bhayangkari 08 

Mengajar : Kelompok B 

 

Menyatakan bersedia sebagai guru pengamat untuk mendampingi : 

Nama : ANJRAH HERRY YUNANTO 

Nim : 1601910004 

Program Studi : S1 PG PAUD 

 

Dalam rangka membantu pelaksanaan perbaikan pembelajaran, yang akan dilaksanakan di 

TK Kemala Bhayangkari 08 Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang pada penerapan 

permainan bowling aritmatika untuk mengembangkan kemampuan kognitif. 

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. 

 

       Semarang,    Juli 2012 

 

Guru Pamong        Yang membuat pernyataan 

 

 

RINI WIDIYANTI         ANJRAH HERRY YUNANTO 

          NIM. 1601910004 
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FOTO – FOTO SAAT PENELITIAN 

 

Gambar 1. Peneliti saat menerangkan cara menghitung. 

 

Gambar 2. Peneliti saat proses pembelajaran. 
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Gambar 3. Anak antusias dalam permainan bowling aritmatika 

 

Gambar 4. Salah satu anak laki-laki melakukan permainan bowling aritmatika. 
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Gambar 5. Salah satu anak perempuan melakukan permainan bowling aritmatika 

 

 

Gambar 6. Salah satu foto anak menangis sedang permainan berlangsung. 
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Gambar 7. Salah satu siswa sedang menempel. 

 

Gambar 8. Anak sedang melakukan persiapan melempar. 
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Gambar 9. Salah satu siswa sedang melakukan lemparan 

 

Gambar 10. Salah satu siswa sedang menghitung dengan jari. 

 


