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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Pendidikan Anak Usia Dini merupakan lembaga yang memberikan 

layanan pendidikan kepada anak pada rentangan usia 4-6 tahun. Para pendidik 

di lembaga ini harus dapat memberikan layanan secara profesional kepada 

anak didiknya dalam rangka peletakan dasar ke arah pengembangan sikap, 

pengetahuan dan keterampilan, agar anak didiknya mampu menyesuaikan diri 

dengan lingkungan serta mempersiapkan diri mereka untuk memasuki 

pendidikan dasar.  

Berdasarkan Permendiknas No. 58 Tahun 2009 muatan Kurikulum anak 

usia dini meliputi bidang pengembangan pembiasaan dan kemampuan dasar. 

Bidang pengembangan pembiasaan meliputi aspek perkembangan moral dan 

nilai-nilai agama, aspek perkembangan sosial emosional dan kemandirian. 

Pengembangan kemampuan dasar mencakup kemampuan berbahasa, kognitif, 

dan psikomotorik.  

Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Luqman ayat 13 

sebagai berikut : 
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Artinya : 
Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia 
memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu 
mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) 
adalah benar-benar kezaliman yang besar".1 

 
Ayat tersebut di atas memberikan penjelasan dan pemahaman bahwa 

pendidikan yang utama dan pertama bagi anak semenjak dini adalah 

pendidikan nilai-nilai agam dan moral. Memberikan pendidikan agama 

semenjak awal perkembangan anak menjadi modal utama dalam mengarungi 

kehidupan dan juga dalam belajar ilmu pengetahuan yang lebih luas di masa 

yang akan datang. 

Sehubungan dengan hal tersebut Dewi menegaskan bahwa : 

Kognitif adalah mencakup aspek-aspek struktur intelek yang 
dipergunakan untuk mengetahui sesuatu. Perkembangan kognitif 
menyangkut perkembangan berfikir dan bagaimana kegiatan berfikir itu 
bekerja. Faktor kognitif mempunyai peranan penting bagi keberhasilan 
anak dalam belajar, karena sebagian besar aktivitas dalam belajar selalu 
berhubungan dengan masalah mengingat dan berfikir.2 

 
Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kognitif 

merupakan bagian intelek yang merujuk pada penerimaan, penafsiran, 

pemikiran, peringatan, pengkhayalan, pengambilan keputusan, dan penalaran. 

Dengan kemampuan kognisi inilah individu mampu memberikan respon 

terhadap kejadian yang terjadi secara internal yaitu kejadian yang datang dari 

diri anak dan eksternal yang diperoleh dari lingkungann keluarga, sekolah dan 

lingkungann masyarakat. 

                                                
1 Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Surabaya: Optima, 2011), h. 413 
2 Rosmala Dewi, Berbagai Masalah Anak Taman Kanak-Kanak. (Jakarta: Depdiknas, 2005), h. 

11 
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Perkembangan struktur kognitif berlangsung menurut urutan yang sama 

bagi semua anak. Setiap anak akan mengalami dan melewati setiap tahapan, 

yang oleh Piaget tahapan ini disebut asimilasi yaitu tahap yang melibatkan 

penggabungan pengetahuan baru dengan struktur pengetahuan yang sudah 

ada sebelumnya, akomodasi yaitu tahap perubahan struktur pengetahuan yang 

sudah ada sebelumnya untuk mengakomodasi hadirnya informasi baru, dan 

ekuilibrium yaitu tahap penggabungan asimilasi dan akomodasi yaitu 

membuat anak dapat membentuk schema. Yang merujuk pada representasi 

pengetahuan umum.  

Sedangkan menurut Piaget dalam Jauhari bahwa : 

Perkembangan kognitif pada anak terjadi dalam empat tahap, yaitu: (1) 
tahap sensorimotorik (0-2 tahun), (2) tahap praoperasional (2-7 tahun), 
(3) tahap operasional konkrit (7-11 tahun), dan (4) tahap operasional 
formal (11-16 tahun). Dari setiap tahapan itu urutannya tidak berubah-
ubah.3 
 
Demikian juga menurut Gunarsa dalam Abdurrahman bahwa tahapan-

tahapan perkembangan tersebut adalah, “(1) tahap sensori-motor (umur 0 

sampai 2 tahun), (2) tahap pra operasional (umur 2 sampai 7 tahun), (3) tahap 

konkrit-operasional (7 sampai 11 tahun), dan (4) tahap formal operasional 

(umur 11 ke atas)”.4 

Lingkup perkembangan kognitif meliputi pengetahuan umum dan seni, 

konsep bentuk warna, ukuran dan pola, konsep bilangan, lambang bilangan 

dan huruf. Anak usia 5-6 tahun dalam tingkat pencapaian perkembangan 

                                                
3 Mohammad Jauhari, Implementasi PAIKEM Dari Behavioristik sampai Konstruktivistik, 

(Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2011), h. 13 
4 Mulyono Abdurrahman, Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2003), h. 170 
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kognitif antara lain suka bereksplorasi untuk memenuhi rasa ingin tahunya, 

sering bertanya tentang berbagai fenomena melalui uji coba, selain itu anak 

juga suka mengklasifikasikan berbagai benda berdasarkan warna, ukuran, 

jenis dan lain-lain serta gemar berhitung. Kemampuan kognitif dapat 

dikembangkan melalui banyak cara. Banyak cara yang bisa digunakan untuk 

mengasah kemampuan kognitif anak, namun tentu hal ini harus disesuaikan 

dengan usia perkembangan dan pertumbuhan anak. 

Bermain menggunakan alat permainan edukasi merupakan salah satu 

strategi dan pendekatan belajar untuk anak usia dini yang efektiv. 

Sebagaimana dipahami bahwa masa anak-anak adalah masa yang penuh 

dengan warna bermain. Setiap saat masa anak-anak adalah masa yang penuh 

dengan tersenyum dan kebahagiaan, sehingga dalam proses belajar mengajar 

anak usia dini, nuansa bermain yang dipadukan dengan edukasi menjadi 

langkah yang tepat untuk memberikan nilai-nilai tertentu dalam proses belajar 

anak. 

Menurut Wiyani dan Barnawi mengatakan bahwa, “Bermain diartikan 

sebagai suatu kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan atau tanpa 

menggunakan alat yang menghasilkan pengertian, memberikan informasi, 

memberikan kesenangan dan dapat mengembangkan imajinasi anak”.5  

Bermain memberikan nuansa tersendiri yaitu kesenangan dan dapat 

mengembangkan imajinasi anak dalam belajar. Sehingga bermain menjadi 

pilihan yang tepat untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan 

                                                
5 Barnawi dan Novan Ardy Wiyani, Format PAUD, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), h. 92 
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tetapi tetap mengandung unsur edukasi pada anak usia dini. Belajar menjadi 

tidak membosankan dan menjenuhkan, anak-anak akan lebih bebas dalam 

mengeksplorasi diri mereka dalam belajar tanpa disekat oleh batasan-batasan 

kurikulum dalam pembelajaran. Intinya bermain sambil belajar selain 

mendatangkan rasa senang juga dapat menghadirkan rasa nyaman dalam 

belajar dan tidak menjenuhkan. Karena itu belajar melalui media alat 

permainan edukatif adalah salah satu langkah strategis dan membentuk 

suasana belajar.  

Suyadi mendefinisikan bahwa alat Permainan Edukatif (APE) adalah 

“Segala bentuk permainan yang dapat memberikan pengetahuan dan 

kemampuan anak. Alat Permainan Edukatif yang digunakan adalah alat untuk 

bermain anak. Indikator alat permainan disebut edukatif jika mampu 

mengembangkan aspek tertentu pada anak”.6 

Perkembangan kognitif anak terkait dengan pelajaran sains akan lebih 

merangsang keingintahuan anak jika menggunakan alat permainan edukatif. 

Dalam penelitian ini, alat permainan edukatif berbasis media yang akan 

digunakan adalah alat-alat permainan yang telah disesuaikan dengan materi 

pelajaran berhitung untuk anak usia dini. Seperti penggunaan media 

permainan edukasi berupa lempar gelang angka untuk membantu anak 

mengurutkan bilangan dari bilangan yang terkecil sampai bilangan terbesar 

maupun sebaliknya. 

 

                                                
6 Suyadi, Permainan Edukatif yang Mencerdaskan, (Yogyakarta: Power Books, 2009), h. 57 
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Suliyas Utaminingsih mengatakan bahwa : 

Permainan lempar gelang adalah permainan yang didesain sedemikian 
rupa dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman konsep bilangan. 
Yang dimaksud permainan lempar gelang di sini adalah permainan 
dimana permianan tersebut bisa dilakukan secara bergantian yang mana 
pada botol diberi lambang bilangan dan disi dengan batu sejumlah 
lambang bilangan tersebut. Permainan ini bertujuan untuk 
meningkatkan pemahaman konsep bilangan pada anak. Dalam 
permainan lempar gelang ini anak harus melemparkan gelang yang 
terbuat dari pralon tepat ke arah botol yang bertuliskan lambang angka. 
Pada botol yang termasuki gelang kemudian anak menyebutkan 
lambang angka yang tertera pada botol tersebut.7 

 
Permainan ini dapat mengajarkan anak usia dini tentang konsep 

bilangan. Di mana dalam permainannya setiap anak diberikan kesempatan 

untuk melempar gelang ke arah tujuan atau target yang telah ditentukan 

dengan jumlah gelang yang telah disesuaikan. Setiap kali melempar gelang, 

anak-anak diajarkan untuk menghitung jumlah gelang yang telah dilemparkan 

dan jumlah gelang yang masuk dalam sasaaran. Sehingga hal tersebut secara 

tidak sadar telah memasukkan nilai-nilai kemampuan berhitung kepada anak. 

Berdasarkan hasil observasi awal di Kelompok A PAUD Tunas 

Harapan Cirebon menunjukkan bahwa kemampuan kognitif anak belum 

mampu menemukan bermacam-macam alternalif pemecahan masalah, anak 

belum mampu mengembangkan kemampuan matematikanya seperti 

mengenal angka dan mengenal bentuk giometri. Hal ini disebabkan media 

yang digunakan guru belum sesuai dengan banyaknya siswa, anak masih 

mengandalkan keterampilan memegang benda kecil dari pada benda yang 

besar, kurangnya rangsangan dan pelatihan dari guru, kurangnya kemampuan 

                                                
7 Sulitas Utaminingsih, Peningkatan Pemahaman Konsep Bilangan dengan Metode Bermain 

Lempar Gelang, (Semarang: IKIP Veteran Semarang, 2010), h. 91. 
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anak dalam mengenal lambang-lambang bilangan dan jumlah angka. Hal ini 

disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya adalah pola pendidikan, baik 

pola pendidik dalam rumah maupun pendidik di sekolah, pola pendidikan di 

rumah dan di sekolah menyebabkan anak didik tidak dapat bebas melakukan 

kagiatan sesuai kehendaknya sehingga daya kreatif anak terhambat.  

Beragam media edukasi dapat dipergunakan sebagai alat permainan 

atau sarana belajar. Beberapa jenis media yang dipergunakan sebagai alat 

permaianan antara lain adalah roda karet angka dan lempar gelang. Permainan 

roda karet angka dan lempar gelang dalam pendidikan anak usia dini 

dimaksudkan untuk mengembangkan berbagai kemampuan anak, disamping 

untuk memberikan kesempatan bagi anak bereksplorasi. Permainan ini perlu 

memiliki banyak kelengkapan agar anak dapat bereksplorasi secara maksimal. 

Disamping agar lebih menarik perhatian anak pada saat mereka bermain. 

Permainan roda karet angka dan lempar gelang memberi kesempatan kepada 

anak untuk berbuat menghitung jumlah bilangan. 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul : “Efektivitas Permainan Lempar Gelang 

Angka Terhadap Kemampuan Kognitif Anak Kelompok A PAUD Tunas 

Harapan”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Permasalahan yang dapat diidentifikasi berdasarkan hasil observasi 

awal dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Kemampuan mengenal angka anak belum berkembang secara baik. 

2. Kemampuan mengenal bentuk giometri masih rendah. 

3. Kemampuan mengenal angka belum merata dan masih lebih banyak yang 

belum paham konsep bilangan. 

4. Media belajar dan yang melibatkan alat edukasi kurang intens digunakan 

sebaga salah satu pilihan media belajar. 

5. Guru masih menjadi pusat pembelajaran bukan berorientasi kepada anak 

sebagai subjek dalam belajar. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna, dan 

mendalam maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat 

perlu dibatasi variabelnya. Oleh karena itu kemampuan kognitif dalam 

penelitian ini dibatasi pada beberapa hal sebagai berikut : 

1. Kemampuan berhitung anak usia dini yang merupakan kemampuan 

untuk mengenal angka dan konsep angka. 

2. Mengenal bentuk geometri dalam perkembangan kognitif anak usia dini 

adalah kemampuan mengenal giometri bangun datar. 

3. Konsep warna adalah merupakan salah satu bentuk perkembangan 

kognitif anak usia dini. 
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D. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah penelitian dalam penelitian ini adalah : 

1. Seberapa tinggi kemampuan kognitif anak Kelompok A PAUD Tunas 

Harapan Cirebon sebelum menggunakan permainan lempar gelang 

angka? 

2. Seberapa tinggi kemampuan kognitif anak Kelompok A PAUD Tunas 

Harapan Cirebon sesudah menggunakan permainan lempar gelang 

angka? 

3. Seberapa besar perbedaan kemampuan kognitif anak Kelompok A PAUD 

Tunas Harapan Cirebon sebelum dan sesudah menggunakan permainan 

lempar gelang angka? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk menjelaskan kemampuan kognitif anak Kelompok A PAUD 

Tunas Harapan Cirebon sebelum menggunakan permainan lempar gelang 

angka. 

2. Untuk menjelaskan kemampuan kognitif anak Kelompok A PAUD 

Tunas Harapan Cirebon sesudah menggunakan permainan lempar gelang 

angka. 

3. Untuk menjelaskan perbedaan kemampuan kognitif anak Kelompok A 

PAUD Tunas Harapan Cirebon sebelum dan sesudah menggunakan 

permainan lempar gelang angka. 
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F. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Teoretis 

Secara teori penelitian ini berguna untuk menguji kebenaran teori 

permainan edukasi menurut Harlock yaitu melalui empat tahap yaitu 

tahap penjelajahan, tahap mainan, tahap bermain dan tahap berinteraksi.  

2. Kegunaan Praktis 

a. Bagi Guru PAUD, kegunaan penelitian ini adalah untuk 

meningkatkan pemahaman dan sebagai bentuk langkah awal dalam 

meningkatkan dan mengembangkan kemampuan kognitif anak usia 

dini. 

b. Bagi Kepala PAUD, kegunaan penelitian ini adalah sebagai bahan 

referensi dan pertimbangan untuk meningkatkan dan membuat 

program khusus dalam upaya pengembangan kognitif anak di 

sekolah. 

c. Bagi Pemegang Kebijakan PAUD, kegunaan penelitian ini adalah 

untuk menjadi evaluasi terhadap program kurikulum yang selama ini 

dikembangkan dan juga sebagai pertimbangan untuk membuat 

langkah strategis dalam pengembangan kognitif anak di sekolah. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Deskripsi Teoretik 

1. Alat Permainan Edukatif 

a. Pengertian Alat Permainan Edukatif 

Permainan edukatif adalah permainan yang memiliki unsur 

mendidik yang didapatkan dari sesuatu yang ada dan melekat serta 

menjadi bagian dari permainan itu sendiri. Menurut Fathul Mujib 

dan Nailur Rahmawati mengatakan bahwa : 

Permainan juga memberi rangsangan atau respons positif 
terhadap indra pemainnya. Indra yang dimaksud antara lain 
pendengaran, penglihatan, suara (berbicara, komunikasi), 
menulis, daya pikir, keseimbangan kognitif, motorik 
(keseimbangan gerak, daya tahan, kekuatan, keterampilan, dan 
ketangkasan), afeksi, serta kekayaan sosial dan spritual (budi 
pekerti luhur, cinta, kasih sayang, etika, kejujuran, tata krama 
dan sopan santun, persaingan sehat, serta pengorbanan). 
Keseimbangan indra inilah yang direncanakan agar 
mempengaruhi jasmani, nalar, iamajinasi, watak dan karakter, 
sampai tujuan pendewasaan diri. Sebab, watak seseorang 
menentukan arah perjalanan hidupnya.1 

 
Unsur edukatif lainnya dalam permainan adalah 

keseimbangan. Keseimbangan permainan tergantung pada maksud 

dan tujuan dari pembuatan atau penciptaan permainan itu sendiri. 

Permainan yang edukatif pun, apabila berada di tangan orang yang 

salah, bisa berakibat buruk bagi tumbuh kembangnya siswa. 

                                                
1 Fathul Mujib dan Nailur Rahmawati, Metode Permainan-Permainan Edukatif dalam Belajar 

Bahasa Arab, (Jogjakarta: Diva Press, 2013), h. 29. 
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Bagaimanapun hebatnya unsur edukatif dalam permainan, tetapi bila 

tidak difungsikan dengan tepat atau disalahtempatkan, maka akan 

berakibat buru terhadap psikis maupun fisik siswa. 

Unsur keseimbangan dalam permainan berarti permainan 

tersebut memiliki manfaat dalam kurun dan jangka waktu tertentu, 

misalnya berguna dalam jangka pendek dan jangka pendek. Jangka 

pendek berarti permainan itu dapat dinilai dalam rentang waktu yang 

singkat, seperti siswa menjadi trampil, energik, dan tangkas. 

Sedangkan jangka panjang berarti permainan itu memberikan 

pengaruh seumur hidup dalam bentuk kesan yang akan dibawanya 

dalam kehidupan dan kejiwaannya. Misalnya, seorang siswa menjadi 

penyabar, teliti dalam menyelesaikan masalah atau pekerjaan, mudah 

memahami kondisi orang lain, memiliki rasa kasih sayang dan 

empati, dan lain sebagainya. 

Permainan adalah suatu perbuatan yang mengandung 

keasyikan dan dilakukan atas kehendak sendiri, bebas tanpa paksaan 

dengan bertujuan untuk memperoleh kesenangan pada waktu 

mengadakan kegiatan tersebut. Permainan cukup penting bagi 

perkembangan jiwa anak. Oleh karena itu perlu kiranya bagi anak-

anak untuk diberi kesempatan dan sarana di dalam kegiatan 

permainannya. 

Sumiyati mengatakan bahwa : 

Bermain adalah suatu kegiatan yang menyenangkan. Untuk 
bermain anak memerlukan alat bermain. Pada saat anak 
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bermain akan terjadi berbagai eksplorasi, penemuan, 
penciptaan, perkembangan daya pikir, perkembangan bahasa, 
perkembangan motorik kasar, kebiasaan berbagi, bermain 
bersama, berimajinasi dan kreatifitas.2 
 
Bermain itu bagi anak usia dini adalah belajar. Memang dunia 

anak adalah bermain, dengan bermain, anak akan belajar berbagai 

hal tentang kehidupan sehari-hari. Dengan permainan edukatif, kita 

sebagai orang tua bisa memasukkan unsur-unsur pendidikan di 

dalamnya. 

Langkah untuk meningkatkan mutu pendidikan anak, sangat 

diperlukan pemahaman yang mendasar mengenai perkembangan diri 

anak, terutama yang terjadi dalam proses pembelajarannya. Dengan 

pemahaman yang cukup mendalam atas proses tersebut diharapkan 

guru yang meliputi orang tua, pendidik di lembaga pendidikan, 

sebagai pemerhati pendidikan, mampu merencanakan dan 

mengimplementasikan penggunaan sumber belajar dan alat 

permainan edukatif. 

Alat Permainan Edukatif (APE) adalah segala sesuatu yang 

dapat dipergunakan sebagai sarana atau peralatan untuk bermain 

yang mengandung nilai pendidikan dan dapat merangsang 

pertumbuhan otak anak mengembangkan seluruh aspek kemampuan 

(potensi) anak. Sedangkan menurut Shofyatun A. Rahman alat 

permainan edukatif adalah, “Alat permainan yang dirancang khusus 

                                                
2 Sumiyati, PAUD Inklusi Paud Masa Depan, (Yogyakarta: Cakrawala Institute, Yogjakarta, 

2011), h. 93 



14 
 

untuk kepentingan pendidikan khususnya untuk anak prasekolah 

dalam meningkatkan aspek-aspek perkembangan semua potensi 

anak”.3 

Penggunaan alat permainan edukatif yang sesuai dengan 
tingkat perkembangan anak dapat membantu guru dalam 
mengembangkan seluruh kemampuan dasar Pendidikan Anak 
Usia Dini (PAUD), salah satu manfaat alat permainan edukatif 
adalah membantu pertumbuhan fisik dan seluruh aspek 
perkembangan anak.4 

 
Alat permainan edukatif (APE) untuk anak PAUD selalu 

dirancang dengan pemikiran yang mendalam tentang karakteristik 

anak dan disesuaikan dengan rentang usia anak PAUD. Alat 

Permainan Edukatif (APE)  untuk tiap kelompok usia dirancang 

secara berbeda. Untuk anak pada rentang usia 2 - 4 tahun tentunya 

berbeda dengan Alat Permainan Edukatif (APE) untuk anak pada 

rentang usia 4 - 6 tahun. Sebagai contoh dalam pembuatan Puzzle. 

Puzzle merupakan salah satu jenis Alat Permainan Edukatif (APE) 

yang menarik untuk diperkenalkan kepada anak PAUD. Puzzle 

untuk anak usia 2 - 4 tahun memiliki bentuk sederhana dengan 

potongan atau keping puzzle yang sederhana pula dan jumlahnya pun 

tidak terlalu banyak. Berbeda dengan puzzle untuk anak usia 4 - 6 

tahun jumlah kepingannya lebih banyak lagi. Hal tersebut didasarkan 

pada pertimbangan bahwa anak pada rentang usia 5 – 6 tahun telah 

memiliki kemampuan dan kematangan yang lebih tinggi 

                                                
3 Shofiatun A Rahman, Alat Permainan Edukatif Untuk Program PAUD, (Palu: Tadulako 

University Press, 2010), h. 17   
4 Ibid, h. 19. 
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dibandingkan dengan anak pada rentang usia dibawahnya. Oleh 

karena itu sangatlah jelas bahwa Alat Permainan Edukatif (APE) 

dirancang dan ditujukan untuk anak dengan mempertimbangkan 

karakteristik perkembangannya termasuk masalah perbedaan usia. 

Perbedaan rentang usia anak menjadi hal yang sangat fondasional 

untuk diperhatikan karena perbedaan usia berpengaruh terhadap 

tahap perkembangan dan kemampuan yang dimiliki anak. 

Alat Permainan Edukatif (APE) juga difungsikan untuk 

mengembangkan berbagai aspek perkembangan anak usia dini. 

Aspek-aspek yang dikembangkan meliputi aspek moral, agama, 

sosial, emosi, bahasa, kognitif, fisik-motorik dan seni. Alat 

Permainan Edukatif (APE) yang dirancang untuk mengembangkan 

aspek kognitif biasanya dapat digunakan anak untuk melatih daya 

nalarnya. Alat Permainan Edukatif (APE) jenis ini dirancang dengan 

rancangan tertentu baik dari segi bentuk, ukuran dan warnanya. Alat 

Permainan Edukatif (APE) jenis ini dikembangkan khusus pula, jadi 

jika anak salah mengerjakan dia pulalah yang segera menyadarinya 

dan membetulkannya. Contohnya loto warna dan bentuk. Anak usia 

dini dapat diperkenalkan pada loto jenis ini untuk melatih motorik 

halus dan daya nalarnya. 

b. Manfaat Alat Permainan Edukatif  

Anak-anak pada saat bermain banyak aspek kecerdasan yang 

terasah, hanya sayangnyaorang tua kadang tidak suka jika anaknya 
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terlalu banyak bermain. Mereka menganggap bermain tidak banyak 

manfaatnya, bahkan kadang-kadang orangtua komplain dengan 

pihak sekolah ketika mereka mengetahui bahwa di sekolah anak-

anak hanya bermain, yang seharusnya diajarkan tentang membaca, 

menulis dan berhitung. Padahal sesungguhnya masa prasekolah 

adalah masa bermain, maka tepat jika pembelajaran di Pendidikan 

Anak Usia Dini (PAUD) dilakukan dengan bermain sambil belajar 

dan belajar seraya bermain. 

Bermain itu penting bagi anak, karena bermain merupakan 

bagian sangat penting dari proses tumbuh kembang anak. Melalui 

kegiatan bermain, anak akan belajar berbagai hal tentang kehidupan 

sehari-hari. Anak akan mendapatkan pengalaman yang berkaitan 

dengan lingkungannya, baik lingkungan sosial budaya, lingkungan 

sosial ekonomi, maupun lingkungan fisik atau alam, yang sangat 

berguna untuk meningkatkan kemampuan berbahasa, berpikir, 

bersikap, bergaul, berkarya dan sebagainya. Dalam permainan anak 

mencurahkan perhatian, perasaan dan pikiran pada proses bermain 

serta sifat dan bentuk alat permainannya. Dengan demikian anak-

anak akan belajar mengenali dan menjajaki lingkungannya. 

Adapun Manfaat Alat Permainan Edukatif (APE) menurut 

Sumiyati adalah sebagai berikut : 

1) APE untuk pengembangan fisik motorik  
Anak usia dini terutama usia taman kanak-kanak adalah 
anak yang selalu aktif. Karenanya, sebagian besar alat 
bermain diperuntukkan bagi pengembangan koordinasi 
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gerakan otot kasar. Penyediaan peralatan untuk melatih 
gerakan otot kasar, misalnya kegiatan naik turun tangga, 
meluncur, akrobatik, memanjat, berayun dengan papan 
keseimbangan dan sebagainya.  

2) APE untuk pengembangan kognitif  
Kemampuan kognitif yang dapat dikembangkan melalui 
kegiatan bermain diantaranya, kemampuan mengenai 
sesuatu, mengingat barang, menghitung jumlah dan 
memberi penilaian.  

3) APE untuk pengembangan kreatifitas  
Ciri-ciri anak kreatif adalah kelenturan, kepekaan, 
penggunaan daya imajinasi, ketersediaan mengambil 
resiko dan menjadikan diri sendiri sebagai sumber dan 
pengalaman.  

4) APE untuk pengembangan bahasa  
Bahan dan peralatan yang dapat digunakan untuk 
pengembangan keterampilan bahasa adalah segala sesuatu 
yang dapat mengembangkan gambaran mental tentang apa 
yang didengar seperti suara angin, suara mobil, dan suara-
suara lain yang bisa langsung didengar anak. 

5) APE untuk pengembangan sosial  
Bahan dan peralatan yang dapat digunakan untuk 
mengembangkan kemampuan sosial adalah buku cerita, 
buku bergambar, bahan teka-teki, kuda-kudaan, dan 
telepon mainan.  

6) APE untuk pengembangan emosional  
Bahan dan pelatan yang dapat mengembangkan 
keterampilan emosi anak antara lain tanah liat dan lumpur, 
balok-balok, hewan piaraan, bermain drama, dan buku 
cerita yang menggambarkan perwatakan dan situasi 
perasaan tertentu yang sedang dialami atau dirasakan oleh 
anak.5  
 

c. Fungsi Alat Permainan Edukatif (APE)  

Alat-alat permainan yang dikembangkan memiliki berbagai 

fungsi dalam mendukung penyelenggaraan proses belajar anak 

sehingga kegiatan dapat berlangsung dengan baik dan bermakna 

serta menyenangkan bagi anak.  

                                                
5 Sumiyati, op.cit., h. 96 
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Fungsi-fungsi tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Badru 

Zaman adalah sebagai berikut : 

1) Menciptakan situasi bermain (belajar) yang 
menyenangkan bagi anak dalam proses pemberian 
perangsangan indikator kemampuan anak.  

2) Menumbuhkan rasa percaya diri dan membentuk citra diri 
anak yang positif.  

3) Memberikan stimulus dalam pembentukan perilaku dan 
pengembangan kemampuan dasar.  

4) Memberikan kesempatan anak bersosialisasi, 
berkomunikasi dengan teman sebaya.6  

 
Dua hal yang menjadi perhatian ketika anak bermain, Pertama, 

bermain hendaknya tidak menyebabkan kecapaian yang berlebihan 

(menambah capai), dan kesulitan yang menyakitkan. Sebab, dalam 

hal seperti itu terdapat bahaya bagi fisik dan melemahkan jasmani. 

2. Mengenal Lambang Bilangan 

a. Pembelajaran Matematika 

Kompetensi yang harus dikuasai oleh guru adalah mengelola 

pembelajaran yang mendidik, khususnya untuk guru Taman Kanak-

kanak, tidak hanya mengelola pembelajaran yang mendidik tetapi 

juga bertanggung jawab dalam mengelola pembelajaran yang 

mendidik dan menyenangkan. 

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 20 menyebutkan bahwa, 

                                                
6 Badru Zaman, Pengembangan Alat Permainan Edukatif di Lembaga Pendidikan Anak Usia 

Dini (PAUD), (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 8 
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“Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik 

dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar”.7  

Sedangkan pembelajaran menurut Dimyati dan Mudjiono 

dalam Sagala mengatakan bahwa, “Pembelajaran adalah kegiatan 

guru secara terprogram dalam desain instruksional, untuk membuat 

belajar secara aktif, yang menekankan pada penyediaan sumber 

belajar”.8 

Masitoh, Heny, dan Ocih berpendapat bahwa : 

Pembelajaran anak usia dini/TK pada hakikatnya adalah 
pembelajaran yang berorientasi bermain (belajar sambil 
bermain dan bermain sambil belajar), pembelajaran yang 
berorientasi perkembangan yang lebih banyak memberi 
kesempatan kepada anak untuk dapat belajar dengan cara-cara 
yang tepat.9 

 
Dunia anak adalah dunia bermain, begitu juga dalam 

memberikan pembelajaran kepada anak akan lebih tepat bila 

disajikan dalam sebuah permainan, sehingga anak tidak anak merasa 

terpaksa dan terbebani dalam belajar. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik 

dan sumber belajar yang dilaksanakan secara terprogram, sehingga 

dapat memberdayakan potensi menjadi kompetensi. Sedangkan 

                                                
7 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 20. 
8 Syaiful Sagala, Makna dan Konsep Pembelajaran, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 62 
9 Setiasih Masitoh, Ocih dan Henry Djohaeni, Pendekatan Belajar Aktif di Taman Kanak-

Kanak, (Jakarta: Direktur Pembinaan Pendidikan Tenaga Kependidikan dan Ketenagaan 
Perguruan Tinggi, 2005), h. 119. 
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pembelajaran untuk anak usia dini hakikatnya adalah pembelajaran 

yang berorientasi pada kegiatan bermain. 

Pembelajaran matematika anak usia dini dimulai sejak mereka 

masih bayi. Karena semenjak bayi, anak sudah dikenalkan dengan 

perbedaan besar kecil, banyak sedikit dan mengenal berbagai bentuk 

pola dari suatu bangun datar maupun ruang. Pembelajaran ini secara 

tidak langsung sudah diajarkan ketika dalam lingkungan bermain 

baik ketika di rumah maupun bersama lingkungan bermainnya. Bayi 

mulai memahami dunia matematika sejak lahir, mengenali 

perbedaan antara kecil jumlah dari objek dan mengenali bentuk pola 

dari lingkungan sekitar mereka. 

Piaget dalam Suryanto menyatakan bahwa : 

Tujuan pembelajaran matematika untuk anak usia dini sebagai 
logico mathematical learning atau belajar berpikir logis dan 
matematis dengan cara yang menyenangkan dan tidak rumit. 
Jadi tujuannya bukan agar anak dapat menghitung sampai 
seratus atau seribu, tetapi memahami bahasa matematis dan 
penggunaannya untuk berpikir.10  
 
Matematika sebagai bahasa simbolis yang kegunaanya 

memberi kemudahan kepada manusia dalam berfikir dan melatih 

anak dalam berfikir logis. 

Sujiono mengemukakan bahwa, “Permainan matematika yang 

diberikan pada anak usia dini pada kegiatan belajar di TK 

bermanfaat antara lain; pertama membelajarkan anak berdasarkan 

                                                
10 Slamet Suryanto, Dasar-Dasar Pendidikan Anak Usia Dini, (Yogyakarta: Hikayat 

Publishing, 2005), h. 161. 
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konsep matematika yang benar, menarik dan menyenangkan”.11 

Penyampaian pembelajaran yang menyenangkan akan menarik 

perhatian anak dalam belajar. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

pengetahuan matematika sudah dapat diperkenalkan sejak anak usia 

dini. Pengenalan matematika yang disampaikan secara 

menyenangkan dapat menarik perhatian anak dalam belajar. Tujuan 

dari pembelajaran matematika untuk anak usia dini yaitu melatih 

anak dalam berfikir logis dan sistematis. 

b. Pengertian Kemampuan 

Kemampuan adalah hal yang dibutuhkan makhluk hidup untuk 

beradaptasi dengan lingkungannya. Begitupun manusia mempunyai 

kemampuan yang berbeda-beda. Kemampuan yang berbeda-beda 

inilah yang kemudian menjadi manusia saling membutuhkan satu 

dengan yang lainnya dalam kehidupan sehingga terjalin harmonisasi 

antara sesama manusia dalam bersosialisasi. 

Menurut Robbins dalam Suratno bahwa : 

Kemampuan adalah sebagai suatu kapasitas individu untuk 
mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. Seluruh 
kemampuan seorang individu pada hakekatnya tersusun dari 
dua perangkat faktor yaitu kemampuan intelektual dan 
kemampuan fisik.12 

 

                                                
11 Bambang Sujiono, Metode Pengembangan Fisik, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2008), h. 

115 
12 Suratno, Hakekat Pendidikan Karakter di SDIT Nurul Ilmi Kota Jambi, (Jambi: Universitas 

Jambi, 2013), h. 1 
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Soelaiman menyatakan bahwa, “Kemampuan adalah sifat yang 

dibawa lahir atau dipelajari yang memungkinkan seseorang yang 

dapat menyelesaikan pekerjaanya, baik secara mental ataupun 

fisik”.13 Sedangkan Moeliono menyatakan bahwa, “Kemampuan 

adalah kesanggupan, kecakapan, kekuatan kita berusaha dengan diri 

sendiri”.14 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan 

bahwa kemampuan adalah kecakapan seseorang dalam menguasai 

keahlian untuk melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Oleh sebab 

itu manusia harus mengoptimalkan kemampuannya dalam 

menjalankan kehidupan sehari-hari. 

c. Pengertian Lambang Bilangan 

Pengenalan lambang bilangan pada anak perlu diberikan sedini 

mungkin dengan menggunakan cara yang tepat dan sesuai dengan 

tahapan perkembangan anak. Dengan mengenalkan lambang 

bilangan diharapkan anak akan lebih mudah dalam memahami 

konsep matematika yang lainnya pada pembelajaran di tingkat yang 

lebih tinggi. Pengenalan lambang bilangan pada anak akan 

merangsang perkembangan kognitifnya, sehingga anak dapat 

mengolah dan menggunakan lambang bilangan tersebut dalam 

kehidupan sehari-hari. Sebelum membahas mengenai lambang 

                                                
13 Soelaiman, Manajemen Kinerja; Langkah Efektif untuk Membangun, Mengendalikan dan 

Evaluasi Kerja, Jakarta: Intermedia Personalia Utama, 2007), h. 112 
14 Anton M. Moeliono, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Depdikbud, 2005), h. 707 
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bilangan, maka perlu diketahui terlebih dahulu mengenai pengertian 

bilangan. 

Bilangan adalah suatu konsep matematika yang digunakan 

untuk pencacahan dan pengukuran. Merserve dalam Dali 

menyatakan bahwa, “Bilangan adalah suatu abstraksi. Sebagai 

abstraksi bilangan tidak memiliki keberadaan secara fisik”.15 

Sementara itu, menurut Sudaryanti bahwa, “Bilangan adalah suatu 

obyek matematika yang sifatnya abstrak dan termasuk kedalam 

unsur yang tidak didefinisikan (underfined term)”.16 

Soedadiatmodjo, dkk mengatakan bahwa, “Bilangan adalah 

suatu idea yang digunakan untuk menggambarkan atau 

mengabstraksikan banyaknya anggota suatu himpunan”.17 Bilangan 

itu sendiri tidak dapat dilihat, ditulis, dibaca dan dikatakan karena 

merupakan suatu idea yang hanya dapat dihayati atau dipikirkan 

saja. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan 

bahwa bilangan adalah suatu konsep matematika yang digunakan 

untuk pencacahan dan pengukuran, serta bersifat abstrak sebagai 

gambaran banyaknya anggota suatu himpunan. 

                                                
15 Dali S. Naga., Sejarah Matematika, (Jakarta: Gramedia, 2000), h. 42 
16 Sudaryanti, Pengenalan Matematika Anak Usia Din, (Yogyakarta: Universitas Negeri 

Yogyakarta, 2006), h. 1 
17 Soedadiatmodjo, dkk, Matematika 1, (Jakarta: Depdikbud, 2000), h. 67 
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Menurut definisi di atas maka diperlukan adanya simbol 

ataupun lambang yang digunakan untuk mewakili suatu bilangan 

yang disebut sebagai angka atau lambang bilangan.  

Menurut Sudaryanti bahwa : 

Untuk menyatakan suatu bilangan dinotasikan dengan lambang 
bilangan yang disebut angka. Bilangan dengan angka 
menyatakan dua konsep yang berbeda, bilangan berkenaan 
dengan nilai sedangkan angka bukan nilai. Angka hanya 
merupakan suatu notasi tertulis dari sebuah bilangan. perlu 
adanya pembeda antara tanda bilangan dengan operasi pada 
bilangan, karena tanda bilangan menyangkut nilai bilangan 
itu.18 

 
Menurut Soedadiatmodjo, dkk bahwa, “Untuk menyatakan 

bilangan suatu lambang atau simbol yang disebut dengan angka”.19 

Menurut pengertiannya, antara bilangan dengan lambang bilangan 

sangat berbeda. Bilangan menyatakan suatu kuantitas, sedangkan 

angka adalah notasi dari bilangan tersebut. 

Sedangkan menurut Merserve dalam Dali bahwa : 

Manusia menuliskan bilangan hanya sekedar sebagai bilangan 
saja, tetapi manusia menuliskan bilangan menurut lambang 
yang disajikan oleh bilangan itu. Dan sebagai batasan manusia 
menentukan pula bahwa setiap dua lambang yang 
menunjukkan bilangan yang sama adalah satu sama dengan 
yang lainnya.20  
 
Hal tersebut berarti bahwa bilangan muncul karena ada sesuatu 

yang ingin diungkapkan atau dilambangkan dan lambang itulah yang 

mewakili bilangan. dan untuk dapat menuliskannya manusia 

menciptakan lambang bilangan dalam berbagai bentuk. 
                                                

18 Sudaryanti, op.cit., h. 1 
19 Soedadiatmodjo, dkk, op.cit. h. 67 
20 Dali S. Naga., op.cit. h. 42 
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Berdasarkan beberapa pengertian yang telah diuraikan di atas 

maka dapat disimpulkan bahwa untuk menyatakan suatu bilangan 

diperlukan lambang bilangan. Bilangan merupakan gambaran 

banyaknya anggota suatu himpunan. Bilangan menyatakan suatu 

kuantitas, sedangkan lambang bilangan (angka) adalah notasi dari 

bilangan tersebut. 

d. Indikator Kemampuan Mengenal Lambang Bilangan 

1) Secara Umum 

Secara umum indikator dalam mengenal lembang bilangan 

adalah sebagai berikut : 

a) Membilang atau menyebut urutan 1 – 10  
b) Membilang dengan menunjukkan benda-benda 

(mengenal konsep bilangan sampai 10 dengan benda-
benda) 

c) Menunjukkan urutan bilangan sampai 10 dengan 
benda-benda 

d) Menghubungkan atau memasangkan lambang 
bilangan dengan benda-benda 

e) Menunjukkan dua kumpulan yang sama, tidak sama, 
lebih banyak dan lebih sedikit.21 

 
Kemampuan mengenal lambang bilangan pada anak 

sangat penting dikembangkan guna memperoleh kesiapan dalam 

mengikuti pembelajaran di tingkat yang lebih tinggi khususnya 

dalam penguasaan konsep matematika. 

Menurut Munandar dalam Ahmad bahwa, “Kemampuan 

adalah merupakan daya untuk melakukan suatu tindakan sebagai 

                                                
21 Yuliani Nurani Sujino dkk, Metode Pengembangan Kognitif, (Jakarta: Universitas Terbuka, 

2008), h. 20. 
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hasil dari pembawaan dan latihan. Seseorang dapat melakukan 

sesuatu karena adanya kemampuan yang dimilikinya”.22  

Menurut pandangan Munandar, kemampuan ini ialah 

potensi seseorang yang merupakan bawaan sejak lahir serta di 

kembangkan dengan adanya pembiasaan dan latihan, sehingga 

ia mampu melakukan sesuatu. Dengan demikian kemampuan 

mengenal lambang bilangan telah ada pada anak dan untuk 

mengembangkannya maka guru memberikan stimulus dan 

rangsangan pada anak agar kemampuan mengenal lambang 

bilangan dapat berkembang dengan baik dan optimal. 

2) Secara Khusus 

Secara khusus berdasarkan uraian yang telah dipaparkan 

di atas, maka program pengembangan kemampuan mengenal 

lambang bilangan di Taman Kanak-kanak memiliki tujuan untuk 

memperkenalkan anak dalam menggunakan lambang bilangan. 

Materi tersebut terdapat dalam kurikulum 2010 Standar 

Kompetensi Taman Kanak-kanak dan Raudhatul Athfal.  

Materi yang diberikan diantaranya :  

a) Membilang banyak benda 1 sampai 10 

b) Membilang atau menyebut urutan bilangan 1 sampai 10 

c) Membilang dengan menunjuk benda (mengenal konsep 

bilangan pada benda-benda) sampai 10 

                                                
22 Nazili Shaleh Ahmad, Pendidikan dan Masyarakat, (Yogyakarta: Sabda Media, 2011), h. 97 
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d) Membuat urutan bilangan 1 samapi 10 dengan benda 

e) Menunjuk lambang bilangan 

f) Meniru lambang bilangan 

g) Menghubungkan atau memasangkan lambang bilangan 

dengan benda-benda sampai 10 (anak tidak disuruh 

menulis). 

Sementara itu, menurut Ahmad kemampuan mengenal 

konsep bilangan anak usia TK adalah sebagai berikut:  

a) Membilang 
b) Menyebut urutan bilangan dari 1-20 
c) Membilang (mengenal konsep bilangan dengan 

benda-benda) sampai 10 
d) Membuat urutan bilangan 1-10 dengan benda-benda,  
e) Menghubungkan/ memasangkan lambang bilangan 

dengan benda-benda hingga 10 (anak tidak disuruh 
menulis). 

f) membedakan dan membuat dua kumpulan benda yang 
sama jumlahnya, yang tidak sama, lebih banyak, lebih 
sedikit.23 

 
Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

kemampuan anak dalam mengenal lambang bilangan berada 

pada tahap sebagai berikut : 

a) Menyebut urutan bilangan dari 1-10 

b) Membilang (mengenal konsep bilangan dengan benda-

benda) sampai 10 

c) Menghubungkan/memasangkan lambang bilangan dengan 

benda-benda hingga 10 (anak tidak disuruh menulis).  

                                                
23 Ibid., h. 107 
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Oleh karena itu pemberian stimulus dan rangsangan perlu 

diberikan kepada anak diantaranya dengan menggunakan 

metode, strategi, serta media yang tepat sehingga dapat 

mendorong anak untuk dapat mengenal lambang bilangan 

dengan baik dan optimal. 

Menurut Diah pengenalan konsep bilangan pada anak 

dapat dilakukan dengan beberapa cara: 

a) Anak mengenal konsep bilangan melalui pengamatan. 
Bilangan: Mengucapkan satu, dua, tiga, empat, lima, 
…, sepuluh sesuai kemampuan siswa. Menghitung 
sampai sepuluh untuk mengingat urutannya. 
Membilang/ menyebutkan dengan menunjuk pada 
himpunan benda yang sesuai seperti satu kepala, satu 
hidung, dua mata, dua telinga, lima jari. Menghitung 
sejumlah benda dan mencocokkannya dengan benda-
benda lain. 

b) Anak mengenal dan mampu menulis bentuk lambang 
bilangan atau angka 1 sampai dengan 10 serta dapat 
mengurutkan tempat bilangan-bilangan tersebut 
dengan pengamatan, pengelompokan, dan 
mengkomunikasikan (menceritakan kembali). 
Lambang bilangan: Menyebutkan urutan lambang 
bilangan angka 1, 2, 3, 4, 5, …, 10 serta lambang 
0.Mengurutkan dan menuliskan urutan lambang 0 
sampai 10. Melukiskan lambang bilangan dan 
mencocokkannya dengan himpunan, serta mengisi 
lambang bilangan yang dikosongkan.24 

 
Sementara itu menurut Slamet bahwa : 

Langkah pengenalan angka pada anak yaitu; anak harus 
dilatih terlebih dahulu memahami dengan bahasa simbol 
yang disebut sebagai abstraksi sederhana yang dikenal 
pula dengan istilah abstraksi empiris. Misalnya, ketika 
guru memberi anak uang logam, guru mengatakan koin. 
Kemudian anak dilatih berpikir simbolis lebih jauh, yang 

                                                
24 Diah Harianti,  Program Kegiatan Belajar Taman Kanak-kanak, (Jakarta: Depdikbud, 2000), 

h. 77-78  
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disebut abstraksi reflektif. Ketika guru menaruh koin, guru 
mengatakan “satu”, kemudian menaruh lagi sambil 
berkata “dua” dan seterusnya. Guru dapat menghitung 
koin sambil berkata “satu”, “dua”, “tiga” dan seterusnya.25 

 
Anak mulai menghubungkan antara jumlah koin dengan 

bahasa matematis bilangan satu, dua, tiga, dan seterusnya. 

Langkah berikutnya ialah mengajari anak menghubungkan 

antara pengertian bilangan dengan simbol/lambangnya. 

Misalnya, antara sebuah koin dengan kata “satu” dan angka 1. 

Dua buah koin dengan kata “dua” dan angka 2 dan seterusnya. 

Guru dapat menggunakan berbagai macam kegiatan untuk 

mengajari anak mengenal hal tersebut. 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat 

disimpulkan bahwa pengenalan lambang bilangan pada anak 

dapat dimulai dari pengenalan bilangan kemudian mengajarkan 

anak tentang pengertian lambang bilangan atau angka. Hal 

tersebut dapat dakukan dengan menggunakan berbagai macam 

benda yang menarik yang ada disekitar anak dan melalui sebuah 

permainan untuk mendorong anak memahami lambang bilangan 

dengan baik. 

Sementara itu menurut STTPA terkait dengan indikator 

kemampuan mengenal lambang bilangan untuk anak usia kelas 

B di TK adalah sebagai berikut : 

                                                
25 Slamet Suyanto, Dasar-dasar Pendidikan Anak Usia Dini, (Yogyakarta: Hikayat Publishing, 

2005), h. 156 
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a) Menyebutkan lambang bilangan 1-10 

b) Menggunakan lambang bilangan untuk menghitung 

c) Mencocokkan bilangan dengan lambang bilangan26 

Berdasarkan penjelasan terkait dengan indikator kemampuan 

anak dalam mengenal lambang bilangan baik berdasarkan pendapat 

ahli maupun berdasarkan STTPA yang telah tetapkan oleh 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 

peneliti menetapkan beberapa indikator kemampuan mengenal 

lambang bilangan dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1) Menyebutkan lambang bilangan 1-10. 

2) Menggunakan lambang bilangan untuk menghitung. 

3) Mencocokkan bilangan dengan lambang bilangan 

4) Menghubungkan lambang bilangan dengan benda-benda hingga 

10. 

5) Membuat urutan bilangan 1 samapi 10 dengan benda. 

3. Perkembangan Kognitif Anak Usia Dini 

a. Definisi Perkembangan Kognitif Anak Usia Dini 

Perkembangan anak nampak pada kemampuannya dalam 

menerima, mengolah, mengolah, dan memahami informasi-

informasi yang sampai kepadanya. Kemampuan kognitif berkaitan 

dengan perkembangan bahasa (bahsa lisan maupun isyarat) seperti: 

                                                
26 https://www.paud.id/2015/09/perkembangan-anak-usia-5-6-tahun.html, diakses pada tanggal 

7 Maret 2018. 
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memahami kata, mengeluatkan apa yang dia pikirkan, kemampuan 

logis, seperti memahami sebab akibat suatu kejadian. 

Piaget dalam Ahmad Susanto menyatakan bahwa, 

“Perkembangan kognitif adalah proses interaksi yang berlangsung 

antara anak dan pandangan perseptual terhadap sebuah benda atau 

kejadian di suatu lingkungan”.27  

Menurut teori Jean Piaget bahwa : 

Anak-anak membangun pengetahuan mereka melalui 
eksplorasi aktif terhadap lingkungannya. Menurut Piaget, 
empat tahapan utama dari perkembangan terjadi, mulai dari 
fase bayi dan berlanjut sampai usia akhir belasan. Tahap ini 
disebut sensorik-motorik, praoperasional, operasi kongkrit, dan 
operasi formal.28 

 
Perkembangan kognitif adalah salah satu aspek yang 

mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini. 

Perkembangan kognitif anak usia dini adalah suatu proses berpikir 

berupa kemampuan untuk menghubungkan, menilai dan 

mempertimbangkan sesuatu. Dapat juga dimaknai sebagai 

kemampuan untuk memecahkan masalah atau menciptakan karya 

yang dihargai dalam suaru kebudayaan. 

b. Tahap Perkembangan Anak Usia Dini 

1) Tahap Sensori Motor 

Tahap sensori motor yaitu sejak lahir hingga sekitar dua 

tahun dari masa bayi, adalah suatu periode dimana bayi dapat 

                                                
27 Ahmad Susanto, Perkembangan Anak Usia Dini, (Jakarta:Kencana Prenada Media Grup, 

2012), h. 47 
28 Ibid. 
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mengkoordinasikan input sensor dan kemampuan geraknya 

untuk membentuk skema perilaku yang memungkinkannya 

bergerak dalam lingkungan dan mengetahui lingkungannya. 

Selama dua tahun pertama juga, dari bergerak dengan reflek 

serta pengrtahuan yang sangat terbatas kepada pemecah masalah 

(problem solver) yang berencana dan  telah belajar banyak 

tentang dirinya, teman dekatnya, dan benda serta kejadian dalam 

dunianya sehari-hari. Drastisnya perkembangan kognitif bayi 

membuat Jean Piaget membagi periode sensori motor ke dalam 

6 bagian dari organisme yang refleksif  menjadi organisme yang 

reflektif. 

a) Perkembangan Keterampilan Memecahkan Masalah 

Bulan pertama hidup bayi adalah tahap kegiatan 

refleks yaitu suatu periode dimana perilaku bayi terbatas 

pada latihan reflek yang alami, menambah objek baru ke 

dalam skema reflektif, dan menghantarkan reflek kepada 

benda nyata. 

Tahap-tahap perkembangan ini adalah sebagai 

berikut: 

(1) Reaksi Putaran Pertama (1-4 bulan) 
(2) Reaksi Putaran Kedua (4-8 bulan) 
(3) Koordinasi skema ke-2 (8-12 bulan) 
(4) Reaksi putaran ke-3 (12-18 bulan) 
(5) Pemecahan Masalah Simbolis (18-24 bulan)29 

                                                
29 Siti Aisyah, Perkembangan dan Konsep Dasar Pengembangan Anak Usia Dini, (Jakarta: 

Universitas Terbuka, 2007), h. 34-35 
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b) Perkembangan Imitasi (Peniruan) 

Piaget menemukan adanya adaptasi peniruan yang 

signifikasi, dan dia tertarik pada perkembangan adaptasi 

peniruan tersebut. Pengamatannya mengarahkannya pada 

keyakinan bahwa bayi tidak mampu meniru respon yang 

asli yang ditunjukkan oleh contoh hingga usia 8-12 bulan. 

Akan tetapi, skema peniruan bayi ini tidak akurat seperti 

yang dicontohkan. Peniruan yang akurat terhadap kejadian 

respon yang paling sederhana, mungkin akan memerlukan 

ratusan contoh latihan sebelum bayi berusia 8-12 bulan. 

Menurut Piaget dalam Siai Aisyah bahwa : 

Peniruan yang tertunda yaitu kemampuan 
melakukan kembali perilaku yang telah lama 
dicontohkan, pertama kali akan muncul pada usia 
18-24 bulan. Piaget meyakini bahwa bayi yang lebih 
tua mampu melakukan peniruan yang tertunda 
karena mereka kini membangun mental simbolis, 
atau imajinasi dari perilaku contoh yang tersimpan 
dalam memori dan dimunculkan kembali di waktu 
lain untuk memandu perilakunya tersebut.30 

 
c) Perkembangan Ketetapan Benda 

Perkembangan ketetapan benda adalahsuatu 

pemikiran bahwa benda tetap ada ketika benda tersebut 

tidak lagi dapat terlihat atau terdeteksi oleh indra lainnya. 

Piaget dan ahli lainnya menemukan bahwa bayi berusia 4-8 

bulan tidak akan mencari benda yang tersembunyi dari 

                                                
30 Ibid, h. 37 
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penglihatannya. Pada usia 4-8 bulan, bayi akan muncul 

kembali (dalam ingatan) mainan yang sebagian sisinya 

disembunyikan atau ditempatkan di bawah tutup transparan, 

tetapi ia terus-menerus gagal mencari benda yang 

seluruhnya disembunyikan. Hal ini sesuai dengan apa yang 

dikatakan Piaget bahwa, dari sudut pandang bayi, benda 

yang hilang, berarti sudah tidak ada lagi. Tanda yang lebih 

jelas dari munculnya konsep benda, terlihat pada bayi usia 

8-12 bulan. Akan tetapi, konsep ketetapan benda masih jauh 

dari sempurna. 

d) Evaluasi Tahap Sensori Motor dari Teori Piaget 

Pencapaian intelektual anak selama periode sensori 

motor benar-benar terlihat. Dalam waktu 2 tahun yang 

singkat, anak telah berkembang dan refleksif dan makhluk 

yang tidak bergerak kepada pemikir yang terencana yang 

dapat bergerak sendiri, memecahkan masalah dikepalanya, 

dan bahkan mengkomunikasikan kepada pemikirannya 

kepada temannya. “Penunda peniruan” muncul lebih awal 

dari yang telah dikatakan Piaget, dan bayi yang masih 

sangat muda mengetahui lebih banyak tentang benda dari 

pada yang diperkirakan orang dewasa padanya. 
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2) Tahap Praoperasional (2-7 tahun) 

Menurut Piaget, defisiensi yang paling terlihat dalam 

periode praoperasional adalah egosentrisme, yaitu 

kecenderungan melihat dunia dari sudut pandangnnya sendiri 

dan kesulitan mengenali sudut pandang orang lain. Sering kali 

anak usia 3-4 tahun mengatakan bahwa orang lain akan melihat 

persis seperti apa yang dia lihat, sehingga gagal 

mempertimbangkan sudut pandang orang lain. Akhirnya Piaget 

menyatakan bahwa egosentris anak terfokus pada cara berpikir 

yang muncul yang membuatnya hampir tidak mungkin 

membedakan sesuatu yang muncul dari realitas. 

Ketika anak memasuki tahap praoperasional, kita dapat 

melihat peningkatan yang drastis dalam penggunaan mental 

simbolnya (kata-kata dan imajinasi) untuk menggambarkan 

benda, situasi, dan kejadian. Pada dasarnya, suatu simbol adalah 

sesuatu yang mewakili sesuatu yang lain. Piaget membagi 

periode praoperasional menjadi dua sub tahap: periode 

prakonseptual (2-4 tahun) dan periode intuitif (4-7 tahun). 

Periode tersebut terdiri dari dua periode sebagai berikut : 

a) Periode prakonseptual 
Periode ini ditandai dengan munculnya sistem-sistem 
lambang seperti bahasa. Pada periode ini anak 
mengembangkan kemampuan untuk menggambarkan 
secara mental suatu objek yang tidak dapat dilihat 
dengan suatu objek lain. 
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b) Periode Instuitif 
Menurut Piaget pemikiran anak usia 4-7 tahun 
berkembang pesat secara bertahap kearah 
konseptualitas. Dalam hal ini seorang anak masih 
mengambil keputusan hanya dengan aturan-aturan 
intuitif yang masih mirip dengan tahap sensimotor.31 

 
4. Permainan Lempar Gelang 

a. Peralatan Permainan  

1) Tujuh buah gelang berdiameter kurang lebih 15 cm dari bahan 
rotan, pipa karet, atau bahan lainnya yang mantap untuk 
dilemparkan 

2) Sasaran lempar adalah tongkat yang tegak diatas papan landasan 
3) Filip chart untuk mencatat jarak melempar dan targetkan 

keberhasilan lemparan dari jarak tertentu. 
4) Penanda jarak untuk setiap 1 cm (dari posisi tongkat) 
5) Permainan ini membutuhkan ruangan yang cukup luas sekurang-

kurangnya 12 m2.32 
 

b. Tujuan Permainan : 

1) Mengembangkan kemampuan seseorang untuk mengambil 
keputusan untuk mengambil keputusan dan memperhitungkan 
risiko keberhasilan. 

2) Menyadari bahwa keberhasilan bergantung pada faktor 
kemampuan (terlatih) dan memperhitungkan risiko secara 
logis.33 

 
c. Proses Permainan 

1) Anak Didik diberi pilihan jarak melempar. 
2) Anak Didik diminta menentukan target keberhasilan. 
3) Anak Didik melempar gelang dari jarak yang telah ditentukan di 

awal. 
4) Evaluasi hasil, kaitkan dengan rencana dan target yang dibuat 

Anak Didik. 
5) Babak 1 dilakukan sendiri-sendiri, babak 2 disaksikan dengan 

teman-teman, dan babak 3 melakukan dengan dipengaruhi 
teman-temannya.34 

                                                
31 Fridani Lara, Wulan Sri, Astuti Indah Sri, Evaluasi Perkembangan Anak Usia Dini, (Jakarta: 

Universitas Terbuka, 2008), h. 42 
32 http://paudcerdasku.blogspot.com/2014/11/permainan-lempar-gelang.html, diakses pada 

tanggal 10 Mei 2018 
33 Ibid. 



37 
 

B. Hasil Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian ini adalah 

beberapa hasil penelitian yang dihasilkan oleh para peneliti terdahulu sebagai 

berikut: 

 
Tabel 2.1. 

Penelitian yang Relevan 
 

Penulis Tahun Judul Kesimpulan 
Yenis Astina 
Mulyaningsih 

2016 Bermain Stick 
Angka untuk 
Meningkatkan 
Kemampuan 
Berhitung 
Permulaan Pada 
Anak Kelompok 
B di TK Desa 
Wonopolo 
Tasikmadu 
Karanganyar 
Tahun Ajaran 
2015 – 2016  

Hasil penelitian ini 
menunjukkan bermain 
stick angka mampu 
meningkatkan kemampuan 
berhitung permulaan. 
Hasil persentase dari 
kemampuan berhitung 
permulaan dari sebelum 
diberi tindakan sampai 
sampai siklus II yakni 
prasiklus 47,25%, siklus I 
57,75% dan siklus II 
86,37%.  
Kesimpulan dari penelitian 
ini adalah adanya 
peningkatan kemampuan 
berhitung permulaan 
melalui bermain stick 
angka di TK Desa 
Wonolopo Tahun Ajaran 
2015-2016. 

Diah Galih 
Wahyuni, dkk 

2016 Penerapan 
Metode 
Bermain 
Berbantuan 
Media Stick 
Angka untuk 
Meningkatkan 
Perkembangan 
Kognitif 

Hasil analisis data 
menunjukkan bahwa 
terjadi peningkatan 
perkembangan kognitif 
dalam 
kemampuan pengenalan 
lambang bilangan dengan 
penerapan metode bermain 
pada 
siklus I sebesar 71,3% 

                                                                                                                                 
34 Ibid. 
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yang berada pada kategori 
sedang ternyata 
mengalami 
peningkatan pada siklus II 
menjadi 85,3% yang 
tergolong pada kategori 
tinggi. Jadi, 
terdapat peningkatan 
perkembangan kognitif 
dalam kemampuan 
pengenalan lambang 
bilangan pada anak setelah 
diterapkan metode 
bermain berbantuan media 
menara angka 
sebesar 14%. 

Etik 
Kurniawati 

2014 Upaya 
Meningkatkan 
Kemampuan 
Berhitung 
Permulaan 
Menggunakan 
Strategi 
Bermain Stick 
Angka pada 
Anak Kelompok 
B TK Mojorejo 
2 Tahun Ajaran 
2013/2014 

Hasil penelitian 
menunjukkan peningkatan 
adalah melalui strategi 
bermain stick angka, pada 
pada 
pra siklus dari 28 anak, 
hanya terdapat 35,71% 
anak yang mencapai 
indikator 
ketuntasan, kemudian 
setelah dilakukan 
penelitian tindakan pada 
siklus 1 dari 28 
anak yang mencapai 
indikator ketuntasan pada 
penelitian ini yaitu 
minimal 
berkembang sesuai 
harapan ada 75%. pada 
siklus 2 dari 28 anak 
jumlah anak 
yang mencapai indikator 
ketuntasan pada penelitian 
ini yaitu minimal 
berkembang 
sesuai harapan ada 
85,71%. 
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C. Kerangka Berpikir 

Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) sangatlah penting, sebagai 

jenjang pendidikan yang membantu proses pertumbuhan dan perkembangan 

anak dalam bentuk pembelajaran yang disesuaikan dengan karakter dan 

kebutuhan anak. Taman Kanak-Kanak (TK) tidak hanya sekedar pelengkap 

saja, tetapi karena kedudukannya sama pentingnya dengan jenjang pendidikan 

selanjutnya. Beberapa tahun sebelumnya, banyak sekolah dasar terutama 

sekolah dasar favorit memberikan persyaratan tertentu kepada calon anak 

didik. Sekolah mengadakan test psikologi dan test kemampuan anak salah 

satunya adalah kemampuan membaca. Hal ini menimbulkan permasalahan, 

test membaca sebagai prasyarat masuk sekolah dasar dianggap sangat 

berlebihan dan tidak tepat. Tidak hanya membaca, test berhitung dan menulis 

tidaklah tepat dijadikan sebagai test masuk sekolah dasar hanya karena ingin 

menguji tingkat kemampuan dasar anak.  

Pendidikan anak usia dini khususnya Taman Kanak-Kanak pada 

dasarnya adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk 

memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak secara menyeluruh atau 

menekankan pada pengembangan seluruh aspek kepribadian anak 

sebagaimana dikemukakan oleh Anderson (1993), "Early childhood 

education is based on a number of methodical didactic consideration the aim 

of which is provide opportunities for development of children personality". 

Artinya, pendidikan Taman Kanak-Kanak memberi kesempatan untuk 

mengembangkan kepribadian anak, oleh karena itu pendidikan untuk anak 
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usia dini khususnya di Taman Kanak-Kanak perlu menyediakan berbagai 

kegiatan yang dapat mengembangkan berbagai aspek perkembangan anak, 

mereka butuh permainan sebagai media pendidikan dalam pembelajaran di 

sekolah.  

Alat-alat permainan hendaknya memenuhi syarat untuk 

mengembangkan berbagai keterampilan anak sesuai dengan tingkat usia dan 

memperhatikan sifat-sifat perkembangan, secara kreatif guru dapat membuat 

dan menggunakan alat permainan yang berasal dari lingkungan sekitar dan 

memanfaatkan barang-barang bekas ataupun media-media yang sudah ada 

atau tersedia.  

Bermain adalah segala aktivitas untuk memperoleh rasa senang tanpa 

memikirkan hasil akhir yang dilakukan secara spontan tanpa paksaan orang 

lain, yang harus diperhatikan orang tua, bermain haruslah suatu aktivitas yang 

menyenangkan bagi anak. Tidak boleh ada untuk perkembangan aspek 

tertentu walaupun kegiatan tersebut dapat menunjang perkembangan aspek 

tertentu  

Prinsip-prinsip dalam menerapkan permainan berhitung di Taman 

kanak-kanak yaitu, permainan berhitung diberikan secara bertahap, diawali 

dengan menghitung benda-benda atau pengalaman peristiwa konkrit yang 

dialami melalui pengamatan terhadap alam sekitar dan melalui tingkat 

kesukarannya, misalnya dari konkrit ke abstrak, mudah ke sukar, dan dari 

sederhana ke yang lebih kompleks. Permainan berhitung akan berhasil jika 

anak diberi kesempatan berpartisipasi dan dirangsang untuk menyelesaikan 
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masalah-masalahnya sendiri, Permainan behitung membutuhkan suasana 

menyenangkan dan memberikan rasa aman serta kebebasan bagi anak. Untuk 

itu diperlukan alat peraga/media yang sesuai dengan benda sebenarnya 

(tiruan), menarik dan bervariasi, mudah digunakan dan tidak 

membahayakan.Selain itu bahasa yang digunakan didalam pengenalan konsep 

berhitung seyogyanya bahasa yang sederhana dan jika memungkinkan 

mengambil contoh yang terdapat di lingkungan sekitar.  

Kegiatan bermain yang dilakukan harus berdasarkan inisiatif anak. 

Seorang anak harus diberikan kesempatanuntuk memilih kegiatan bemainnya 

sendiri dan menentukan bagaimana melakukannya. Bermain adalah kegiatan 

yang menyenangkan bagi anak dan suatu kebutuhan yang sudah ada (inheren) 

dalam diri anak. Dengan demikian anak dapat mempelajari berbagai 

ketrampilan dengan senang hati, tanpa merasa terpaksa atau dipaksa untuk 

mempelajarinya.  

Untuk lebih jelasnya mengenai kerangka berpikir dalam penelitian ini 

dapat dilihat pada bagan berikut : 
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Gambar 2.1. 
Bagan Kerangka Berpikir 

 

D. Hipotesis Penelitian 

Menurut Edi Riadi menyatakan bahwa, “Hipotesis adalah jawaban 

atau dugaan ilmiah sementara terhadap suatu fenomena yang perlu dibuktikan 

atau diuji kebenarannya secara empirik”.35 Hipotesis merupakan anggapan 

yang mungkin benar dengan alasan atau menguatkan pendapat meskipun 

belum dibuktikan kebenarannya. Jadi hipotesis merupakan dugaan yang 

mungkin benar dan mungkin salah. Hipotesis akan ditolak jika ternyata salah 

dan akan diterima apabila fakta-fakta membenarkannya. 

                                                
35 Edi Riadi, Metode Statistik Parametrik & Nonparametrik, (Tangerang: Pustaka Mandiri, 

2014), h. 73. 

Kelompok A PAUD  
Tunas Harapan Cirebon 

Pengembangan 
Kognitif 

Tanpa permainan 
edukasi lempar 
gelang angka 

Menggunakan 
permainan edukasi 

lempar gelang angka 

X1 X2 
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Berpijak dari kerangka berpikir di atas maka hipotesis sementara yang 

merupakan jawaban dari permasalahan dan kebenarannya memerlukan 

pengujian yang berdasarkan dari penelitian lapangan adalah sebagai berikut : 

Ha  = Terdapat perbedaan yang signifikan kemampuan kognitif anak 

Kelompok A PAUD Tunas Harapan Cirebon sebelum dan sesudah 

menggunakan permainan edukasi lempar gelang angka. 

H0  = Tidak terdapat perbedaan yang signifikan kemampuan kognitif anak 

Kelompok A PAUD Tunas Harapan Cirebon sebelum dan sesudah 

menggunakan permainan edukasi lempar gelang angka. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Desain penelitian diperlukan untuk menentukan bentuk model penelitian 

yang akan dikembangkan dalam suatu penelitian. Di dalam desain penelitian 

memuat metode, pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan oleh 

seorang peneliti. 

Sehubungan dengan hal tersebut, metode yang digunakan dalam 

penelitian ini menggunakan metode eksperimen. Menurut Ahmad Tanzeh 

bahwa, “Penelitian eksperimen merupakan penelitian yang dimaksudkan 

untuk mengetahui ada tidaknya akibat dari “sesuatu” yang dikenakan pada 

subjek selidik. Dengan kata lain penelitian eksperimen mencoba meneliti ada 

tidaknya hubungan sebab akibat.”1  

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dan 

berjenis Quasi Eksperimental. Menurut Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul 

Jannah bahwa, “Jenis penelitian ini hampir mirip dengan jenis penelitian 

klasik, namun lebih membantu peneliti untuk melihat hubungan kausal dari 

berbagai macam situasi yang ada disebut kuasi karena merupakan variasi dari 

penelitian eksperimen klasik”.2  

Sementara itu, berdasarkan pendapat Best dalam buku Bambang Prasetyo 

dan Lina Miftahul Jannah bahwa, “Penelitian ini kontrolnya lebih baik 
                                                

1 Ahmad Tanzeh, Pengantar Metode Penelitian, (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 81 
2 Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan 

Aplikasi, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 160 
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daripada pra eksperimen, tetapi masih ada kelemahan-kelamahan, karena 

lazimnya tak mencapai ekuivalensi antara ekperimen dan kelompok kontrol”.3  

Penelitian eksprimen berarti metode percobaan untuk memepelajari 

pengaruh dari variabel tertentu terhadap variabel lain, melalui uji coba dalam 

kondisi khusus yang sengaja diciptakan. Sehingga yang dimaksudkan di sini 

ialah adanya kondisi khusus yang diciptakan peneliti untuk mengujicobakan 

metode atau teknik dan strategi yang akan dilakukan oleh peneliti. Namun 

jenis metode yang digunakan oleh peneliti ialah jenis eksperimen semu yang 

biasa dikatakan quasi eksperiment. 

Berdasarkan hal tersebut, maka paradgima penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.1. 

Paradigma Penelitian 
 

 

 

 

                                                
3 Ibid., 

Kemampuan Kognitif Anak 
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kognitif anak 

sebelum 
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permainan lempar 
gelang angka 
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B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di PAUD Tunas Harapan Cirebon yang 

beralamat di  Perum Bumi Asri Pamijahan Jalan BAP 4 Blok F4 No. 14. 

Sekolah berstatus swasta ini berada di bawah naungan Kementerian 

Agama RI Kabupaten Cirebon. PAUD Tunas Harapan Cirebon dipilih 

sebagai tempat penelitian, karena menurut peneliti akan lebih efektif bagi 

kepentingan penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti sendiri 

yaitu: 

a. Efektivitas waktu, karena peneliti tidak jauh berada di wilayah 

pendidikan PAUD Tunas Harapan Cirebon sehingga dalam 

pengumpulan data tidak memerlukan waktu yang lama. 

b. Biaya penelitian bisa terjangkau, karena jarak berbagai data yang 

diperlukan tidak membutuhkan biaya dalam pengumpulannya. 

c. Proses pengumpulan data akan lebih mudah karena sebagian besar 

populasi berada di wilayah PAUD Tunas Harapan Cirebon. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan mulai bulan Juli 2018  sampai dengan 

Desember tahun 2018. Penelitian ini menghabiskan waktu sekitar enam 

bulan penelitian yaitu dari bulan Juli sampai dengan  bulan Desember 

2018. 
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Tabel 3.1. 
Jadwal Penelitian 

 

No. Program 
Juli Agustus September 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Pembuatan Proposal             
2 Pengajuan Proposal             
3 Penelitian awal             
4 Penyusunan Skripsi             
5 Bimbingan             

 Program 
Oktober November Desember 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
6 Penelitian lanjutan 1             
7 Penelitian lanjutan 2             
8 Penelitian lanjutan 3             
9 Penyusunan skripsi             
10 Bimbingan              
 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi Penelitian 

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian atau objek yang akan 

diamati. Suharsimi Arikunto menyatakan bahwa, “Apabila seseorang 

ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka 

penelitian merupakan penelitian populasi.”4  Populasi dalam penelitian 

ini adalah seluruh anak Kelompok A PAUD Tunas Harapan Cirebon 

yang berjumlah 20 anak.  

2. Sampel Penelitian 

Suharsimi Arikunto mendefinisikan bahwa, “Sampel adalah sebagian 

atau wakil populasi yang akan diteliti. Dinamakan penelitian sampel 
                                                

4 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 
2006), h. 130 
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apabila kita bermaksud untuk menggeneralisasikan hasil penelitian 

sampel.”5 Dalam penelitian ini teknik sampling yang digunakan yaitu 

nonprobability sampling dengan teknik purposive sampling. 

Menurut Sugiyono bahwa, “Purposive sampling adalah teknik 

pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.”6 

Alasan menggunakan teknik Purposive Sampling adalah karena tidak 

semua sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan fenomena yang 

diteliti. Oleh karena itu, penulis memilih teknik purposive sampling yang 

menetapkan pertimbangan-pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu 

yang harus dipenuhi oleh sampel-sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini. 

Dalam penelitian ini yang menjadi sampel yaitu anak Kelompok A 

PAUD Tunas Harapan Cirebon yang memenuhi kriteria tertentu. Adapun 

kriteria yang dijadikan sebagai sampel penelitian yaitu: 

a. Jumlah sampel tidak terlalu banyak sehingga memudahkan dalam 

proses observasi dan pengambilan hasil test. 

b. Terdiri dari satu kelas dengan satu rombel sehingga peneliti tidak 

kesulitan dalam memetakan permasalahan. 

c. Dalam tahap perkembangan awal baik dari sisi kognitif maupub 

motoriknya sehingga dapat dijadikan eksperimen dalam penelitian. 

 

                                                
5 Ibid., h. 131 
6 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 

85 
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Maka ditetapkan sampel penelitian ini adalah seluruh dari populasi 

yaitu sebanyak 20 anak Kelompok A PAUD Tunas Harapan Cirebon. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Tes 

Tes dapat didefinisikan sebagai seperangkat tugas yang direncanakan 

untuk memperoleh informasi tentang sifat pendidikan yang mempunyai 

jawaban atau ketentuan yang dianggap benar. 

Menurut Ridwan bahwa, “Tes adalah serangkaian pertanyaan yang 

digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, intelegensi, 

kemampuan atau bakat yang dimiliki individu /kelompok”.7 Dengan 

demikian test diartikan sebagai alat digunakan untuk memperoleh data 

tentang suatu karakteristik dari individu atau kelompok. 

Pada penelitian ini, tes digunakan sebagai sarana untuk mengetahui 

kemampuan kognitif anak ketika sebelum dan sesudah menggunakan alat 

permainan lempar gelang angka. Untuk memudahkan dalam penilaian 

digunakan panduan penilaian sebagai berikut : 

 

 

 

                                                
7 Ridwan, Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2005), h. 37 
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Tabel 3.2. 
Penilaian Kemampuan Kognitif Anak 

 
No. Kriteria Penilaian Skor 

1. Berkembang Sangat Baik (BSB) 4 

2. Berkembang Sesuai Harapan (BSH) 3 

3. Mulai Berkembang (MB) 2 

4. Belum Berkembang (BB) 1 
 

2. Observasi 

Observasi menurut Sugiyono yaitu “Observasi sebagai teknik 

pengumpulan data yang mempunyai ciri spesifik berkenaan dengan 

perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, dan responden yang 

diamati tidak terlalu besar”.8 

Proses observasi ini, peneliti dapat mengamati situasi-situasi yang 

ada di lapangan dengan mencatat apa-apa yang dianggap penting guna 

menunjang terhadap tujuan penelitian. Observasi ini memberikan 

kemudahan terutama dalam hal memperoleh data di lapangan.  

Adapun bentuk observasi yang dilakukan berdasarkan panduan 

sebagai berikut : 

Tabel 3.3. 
Pedoman Observasi Kemampuan Kognitif Anak 

 

No. Aspek yang Diamati Penilaian Jml BB MB BSH BSB 

1 Menyebutkan lambang 
bilangan 1-10      

2 
Menggunakan lambang 
bilangan untuk 
menghitung 

     

                                                
8 Sugiyono, log.cit., h. 145 
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3 Mencocokkan bilangan 
dengan lambang bilangan      

4 
Menghubungkan 
lambang bilangan dengan 
benda-benda hingga 10 

     

5 
Membuat urutan 
bilangan 1 samapi 10 
dengan benda 

     

 
Keterangan : 
Skor 1  :  Jika aspek perkembangan anak belum berkembang (BB). 
Skor 2  :  Jika aspek perkembangan anak mulai berkembamg (MB). 
Skor 3  :  Jika aspek perkembangan anak berkembang sesuai harapan 

(BSH). 
Skor 4  :  Jika aspek perkembangan anak berkembang sangat baik 

(BSB). 
 
 
E. Teknik Pengolahan Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

kuantitatif, dilakukan untuk memperoleh data yang bersifat kuantitatif dalam 

bentuk tabel. Keberadaan data bermuatan kuantitatif adalah angka-angka 

(kuantitas), baik diperoleh dari jumlah suatu penggabungan ataupun 

pengukuran. Data bermuatan kuantitatif yang diperoleh dari jumlah suatu 

penggabungan selalu menggunakan bilangan cacah. Contoh data seperti ini 

adalah angka-angka hasil sensus, angka-angka hasil tabulasi terhadap 

jawaban terhadap angket atau wawancara terstruktur. Adapun data bermuatan 

kuantitatif hasil pengukuran adalah skor-skor yang diperoleh melalui 

pengukuran, seperti skor tes prestasi belajar, skor skala motivasi, skor 

timbangan, dan semacamnya. 

Setelah data terkumpul, penulis dalam mengolah data menggunakan 

pendekatan deskripsi dan dijabarkan dengan menggunakan analisis statistik 
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dengan penyajian tabel. Adapun untuk menghitung skala persentase 

digunakan rumus sebagai berikut : 

1. Analisis Statistik Deskriptif 

a. Analisis Persentase 

Guna memperoleh data tentang kemampuan kognitif anak, 

setelah ditabulasikan data kemudian diolah dengan statistik 

deskriptif untuk memperoleh harga persentase dengan rumus sebagai 

berikut : 

P =
F
N  x 100% 

Keterangan : 

P  = Angka persentase 

F  = Frekuensi yang sering dicari persentasenya 

N  = Number of case (jumlah frekuensi/banyaknya sampel)9 

Sedangkan untuk memudahkan memperoleh skala persentase 

digunakan dengan ketentuan sebagaimana yang dikemukakan oleh 

Suharsimi Arikunto sebagai berikut :10 

Tabel 3.4. 
Skala Persentase 

 
No. Persentase Keterangan 
1 86%-100% Sangat baik 
2 76%-85% Baik 
3 60%-75% Cukup baik 
4 55%-59% Kurang baik 
5 <54% Kurang sekali 

                                                
9 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), h. 40-

41 
10 Suharsimi Arikunto, op.cit., h. 244 
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b. Analisis Skor Ideal 

Analisis Kriteria Skor ideal,  yakni membuat kriteria-kriteria 

gambaran variabel X1 dan variabel X2 melalui pengelompokkan skor 

masing-masing variabel menggunakan penghitungan  Kriteria Skor 

Ideal menurut Dahlia dalam Riduwan yaitu:11 

푍 푖푑푒푎푙 + 푍 (푆퐷 푖푒푑푎푙) 

Data penelitian  variabel X1 dan variabel X2 dibagi menjadi tiga 

kategori yang didasarkan pada kriteria ideal dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

1) Kategori I : berada pada luas daerah kurva sebesar 27% atau 

sebesar 0,73 kurva normal dengan Z=0,61. 

2) Kategori II : berada pada luas daerah kurva sebesar 46% atau 

letaknya terentang antara 0,72 kurva normal dengan Z= -0,61 

sampai dengan Z=+0,61. 

3) Kategori III: berada pada luas daerah kurva sebesar 27% atau 

0,23 kurva normal dengan Z= -0,61. 

Jika dikonversikan dengan rumus di atas, maka didapat kriteria 

sebagai berikut : 

X≥Xid+0,61sd adalah tinggi/baik 

Xid-0,61sd<X<Xid+o,61sd adalah sedang 

X≤Xid-0,61sd adalah kurang 

 

                                                
11 Ridwan, opcit., h. 215 
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Dengan ketentuan: 

Xid : ½ skor maksimal 

Sdid : 1/3 Xid 

2. Uji Prasyarat Analisis 

a. Uji Normalitas Data 

Untuk uji normalitas data rumus yang digunakan adalah sebagai 

berikut : 

1) Chi Quadrat (휒2) 

휒 =
푓 − 푓
푓  

 
Keterangan :12 

휒2 = Chi Quadrat 

f0 = Frekuensi yang diperoleh 

fh = Frekuensi yang diharapkan 

2) Uji Z 

푍 =
− 푝

( )
 

Keterangan :13 

x = banyak data yang termasuk kategori hipotesis 

n = banyak data 

p = proporsi pada hipotesis 

 

                                                
12 Subana, dkk, Statistik Pendidikan, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), H. 124 
13 Ibid., h. 128 
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b. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah data dalam 

variabel X1 dan variabel X2 bersifat homogen atau tidak. Adapun 

ketentuan homogen atau tidaknya adalah dengan membandingkan 

hasil uji Fhitung dengan Ftabel. Adapun ketentuannya adalah sebagai 

berikut : 

1) Jika Fhitung< Ftabel, berarti homogen. 

2) Jika Fhitung> Ftabel, berarti tidak homogen. 

Sedangkan rumus yang digunakan untuk menghitung 

homogenitas data adalah sebagai berikut : 

퐹 =
푆
푆

 

Keterangan : 

S1
2 = Varians Kelompok Data X1 

S2
2 = Varians Kelompok Data X2 

3. Uji T-Test 

푡 =
푀
푆퐸  

 
Keterangan : 
t0 =  Nilai T-Test 
MD  =  Mean difference, dimana rumusnya adalah = 푀 = ∑  
SEMD =  Standard Error (standar kesalahan) dari mean difference. 
 
 

Dimana rumusnya adalah : 

푆퐸 =
푆퐷

√푁 − 1
 



56 
 

SDD =  Deviasi standart dari perbedaan antara skor 
variabel X1 dan skor variabel X2 yang dapat 
diperoleh dengan rumus : 

푆퐷 =
∑퐷
푁 −

∑퐷
푁  

N  =  Number of cases (jumlah sampel)14 
 

4. Uji Hipotesis 

Untuk pengujian hipotesis menggunakan kriteria sebagai berikut: 

a. Jika thitung> ttabel, maka H0 ditolak artinya signifikan. 

b. Jika thitung< ttabel, maka H0 diterima artinya tidak signifikan. 

                                                
14 Moh Hariyadi, Statistik Pendidikan, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2009), h. 182-183 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Data 

Penelitian ini berusaha menjawab masalah tentang apakah terdapat 

perbedaan yang signifikan kemampuan kognitif anak Kelompok A PAUD 

Tunas Harapan Cirebon sebelum dan sesudah menggunakan permainan 

lempar gelang angka? Hasil penelitian merupakan jawaban dari pertanyaan-

pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, hasil penelitian 

ini diawali dengan deskripsi dari gambaran setiap variabel (variabel X1 dan 

Variabel X2) yang dilanjutkan dengan deskripsi tentang hasil analisis data. 

1. Gambaran Variabel X1 (Kemampuan kognitif anak Kelompok A 

PAUD Tunas Harapan Cirebon Sebelum Permainan Lempar Gelang 

Angka) 

Data variabel X1 yaitu tentang kemampuan kognitif anak Kelompok 

A PAUD Tunas Harapan Cirebon sebelum menggunakan permainan 

lempar gelang angka diperoleh dari hasil observasi di sekolah terhadap 

20 anak. Proses observasi dilaksanakan bersamaan dengan pembelajaran 

di dalam kelas. Dalam tahap ini proses pembelajaran belum 

memanfaatkan media pembelajaran untuk merningkatkan kemampuan 

kognitif anak. Adapun hasilnya sebagai berikut : 
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Tabel 4.1. 
Kemampuan Kognitif anak Kelompok A PAUD Tunas Harapan 

Cirebon Sebelum Menggunakan Permainan Lempar Gelang Angka  
(Pre-Test) 

 

No. 
Penilaian 

Jml A B C D E 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 1    1     2    2    2   8 
2  2    2    2    2    2   10 
3 1    1     2   1    1    6 
4  2   1     2   1     2   8 
5 1    1     2   1    1    6 
6   3    3    3    3    3  15 
7  2    2    2    2    2   10 
8 1    1    1    1     2   6 
9  2    2    2    2    2   10 
10 1     2    2   1     2   8 
11 1     2    2   1     2   8 
12 1    1     2    2    2   8 
13  2    2    2    2    2   10 
14 1    1     2   1    1    6 
15  2   1     2   1     2   8 
16 1    1     2   1    1    6 
17   3    3    3    3    3  15 
18  2     3   2    2     3  12 
19  2    2     3   2    2   11 
20 1     2   1    1     2   7 

Jumlah 178 
Nilai Terendah 6 

Tertinggi 15 
Rata-Rata 8.9 

 
Keterangan : 
A. Menyebutkan lambang bilangan 1-10. 
B. Menggunakan lambang bilangan untuk menghitung. 
C. Mencocokkan bilangan dengan lambang bilangan 
D. Menghubungkan lambang bilangan dengan benda-benda hingga 10. 
E. Membuat urutan bilangan 1 samapi 10 dengan benda. 

 
1. Belum Berkembang (BB) 
2. Mulai Berkembang (MB) 
3. Berkembang Sesuai Harapan (BSH)  
4. Berkembang Sangat Baik (BSB) 
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Guna menjawab pertanyaan penelitian pertama yakni kemampuan 

kognitif anak Kelompok A PAUD Tunas Harapan Cirebon sebelum 

menggunakan permainan lempar gelang angka digunakan Analisis 

Kriteria Skor ideal, yakni membuat kriteria-kriteria gambaran variabel 

X1 melalui pengelompokkan skor masing-masing variabel menggunakan 

Kriteria Skor Ideal yaitu : 

퐙 퐢퐝퐞퐚퐥 + 퐙 (퐒퐃 퐢퐝퐞퐚퐥) 

Data penelitian dibagi menjadi tiga kategori yang didasarkan pada 

kriteria ideal dengan ketentuan sebagai berikut : 

Kategori I :  berada pada luas daerah kurva sebesar 27% atau 

sebesar 0,73 kurva normal dengan Z=0,61.  

Kategori II :  berada pada luas daerah kurva sebesar 46% atau 

letaknya terentang antara 0,72 kurva normal dengan 

Z= -0,61 sampai dengan Z=+0,61. 

Kategori III :  berada pada luas daerah kurva sebesar 27% atau 0,23 

kurva normal dengan Z= -0,61. 

Jika dikonversikan dengan rumus di atas, maka didapat kriteria 

sebagai berikut: 

X≥Xid+0,61sd adalah tinggi/baik 

Xid-0,61sd<X<Xid+o,61sd adalah sedang/cukup  

X≤Xid-0,61sd adalah kurang 

Dengan ketentuan : 

Xid : ½ skor maksimal 

Sdid : 1/3 Xid 
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Berdasarkan rumus-rumus kategori di atas, maka asumsi statistik 

untuk variabel X1 (kemampuan kognitif anak Kelompok A PAUD Tunas 

Harapan Cirebon sebelum menggunakan permainan lempar gelang 

angka) perhitungannya adalah sebagai berikut: 

Skor ideal : 5 x 4 = 20 

Xid : ½ X 20 = 10 

Sdid : 1/3 X 10 = 3,3 

Berdasarkan hasil perhitungan di atas selanjutnya dilakukan 

perhitungan, maka kategori-kategori untuk variabel kemampuan kognitif 

anak Kelompok A PAUD Tunas Harapan Cirebon sebelum 

menggunakan permainan lempar gelang angka adalah  sebagai berikut : 

Kategori dirasakan tinggi  =  X≥10 + 0,61(3,3)=X≥12,013 

Kategori cukup dirasakan =  10 - 0,61(3,3)<X<10 + 0,61(3,3) 

 = 7,99 – 12,013  

Kategori kurang dirasakan = X≤10 - 0,61(3,3)= X≤ 7,99 

Berdasarkan kategorisasi di atas, maka gambaran variabel karakter 

kemampuan kognitif anak Kelompok A PAUD Tunas Harapan Cirebon 

sebelum menggunakan permainan lempar gelang angka adalah sebagai 

berikut : 
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Tabel 4.2 
Kategorisasi Kemampuan Kognitif Anak Kelompok A PAUD Tunas 

Harapan Cirebon Sebelum Menggunakan Permainan  
Lempar Gelang Angka 

(Pre-Test) 
 

Kategori Rentang Skor f % 

Tinggi X ≥ 12 3 15% 

Cukup Tinggi 8 – 11 11 55% 

Kurang Tinggi X ≤ 7 6 30% 

Jumlah 20 100% 
 

Berdasarkan tabel di atas apabila dilihat dari nilai mean (rata-rata) 

data variabel X1 yang mencapai angka 8,9 maka berdasarkan hasil 

kategori analisis skor ideal di atas, maka dapat disimpulkan adalah cukup 

tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan kognitif anak Kelompok 

A PAUD Tunas Harapan Cirebon sebelum menggunakan permainan 

lempar gelang angka termasuk dalam kategori cukup tinggi. 

2. Gambaran Variabel X2 (Kemampuan Kognitif Anak Kelompok A 

PAUD Tunas Harapan Cirebon Sesudah Menggunakan Permainan 

Lempar Gelang Angka) 

Data variabel X2 yaitu kemampuan kognitif anak Kelompok A 

PAUD Tunas Harapan Cirebon sesudah menggunakan permainan lempar 

gelang angka diperoleh dari hasil observasi kepada 20 anak yang 

ditetapkan sebagai sampel kelas eskperimen. Adapun hasil observasinya 

sebagai berikut: 
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Tabel 4.3. 
Kemampuan Kognitif anak Kelompok A PAUD Tunas Harapan 

Cirebon Sesudah Menggunakan Permainan Lempar Gelang Angka 
(Pos-Test) 

 

No. 
Penilaian 

Jml A B C D E 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1    4    4    4    4    4 20 
2    4    4    4    4    4 20 
3   3    3    3    3    3  15 
4   3    3    3    3    3  15 
5   3     4    4   3     4 18 
6    4  2     3    3    3  12 
7    4    4    4    4    4 20 
8   3     4    4   3     4 18 
9    4    4    4    4    4 20 

10    4    4    4    4    4 20 
11   3    3    3    3    3  15 
12   3    3    3    3    3  15 
13   3     4    4   3     4 18 
14    4    4    4    4    4 16 
15    4    4    4    4    4 20 
16   3    3    3    3     4 19 
17   3    3    3    3    3  15 
18   3     4    4   3    3  14 
19    4  2     3    3     4 16 
20    4   3     4   3    3  17 

Jumlah 343 
Nilai Terendah 12 

Tertinggi 20 
Rata-Rata 17.15 

 
Keterangan : 
A. Menyebutkan lambang bilangan 1-10. 
B. Menggunakan lambang bilangan untuk menghitung. 
C. Mencocokkan bilangan dengan lambang bilangan 
D. Menghubungkan lambang bilangan dengan benda-benda hingga 10. 
E. Membuat urutan bilangan 1 samapi 10 dengan benda. 

 
1. Belum Berkembang (BB) 
2. Mulai Berkembang (MB) 
3. Berkembang Sesuai Harapan (BSH)  
4. Berkembang Sangat Baik (BSB) 
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Guna menjawab pertanyaan penelitian kedua yakni kemampuan 

kognitif anak Kelompok A PAUD Tunas Harapan Cirebon sesudah 

menggunakan permainan lempar gelang angka digunakan Analisis 

Kriteria Skor Ideal, yakni membuat kriteria-kriteria gambaran variabel 

X2 melalui pengelompokkan skor masing-masing variabel menggunakan 

Kriteria Skor Ideal yaitu: 

퐙 퐢퐝퐞퐚퐥 + 퐙 (퐒퐃 퐢퐝퐞퐚퐥) 

Data penelitian dibagi menjadi tiga kategori yang didasarkan pada 

kriteria ideal dengan ketentuan sebagai berikut : 

Kategori I :  berada pada luas daerah kurva sebesar 27% atau 

sebesar 0,73 kurva normal dengan Z=0,61.  

Kategori II :  berada pada luas daerah kurva sebesar 46% atau 

letaknya terentang antara 0,72 kurva normal dengan 

Z= -0,61 sampai dengan Z=+0,61. 

Kategori III :  berada pada luas daerah kurva sebesar 27% atau 0,23 

kurva normal dengan Z= -0,61. 

Jika dikonversikan dengan rumus di atas, maka didapat kriteria 

sebagai berikut: 

X≥Xid+0,61sd adalah tinggi/baik 

Xid-0,61sd<X<Xid+o,61sd adalah sedang/cukup  

X≤Xid-0,61sd adalah kurang 

Dengan ketentuan : 

Xid : ½ skor maksimal 

Sdid : 1/3 Xid 
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Berdasarkan rumus-rumus kategori di atas, maka asumsi statistik 

untuk variabel X2 (kemampuan kognitif anak Kelompok A PAUD Tunas 

Harapan Cirebon sesudah menggunakan permainan lempar gelang angka) 

perhitungannya adalah sebagai berikut: 

Skor ideal : 5 x 4 = 20 

Xid : ½ X 20 = 10 

Sdid : 1/3 X 10 = 3,3 

Berdasarkan hasil perhitungan di atas selanjutnya dilakukan 

perhitungan, maka kategori-kategori untuk variabel kemampuan kognitif 

anak Kelompok A PAUD Tunas Harapan Cirebon sesudah menggunakan 

permainan lempar gelang angka adalah  sebagai berikut : 

Kategori dirasakan tinggi  =  X≥10 + 0,61(3,3)=X≥12,013 

Kategori cukup dirasakan =  10 - 0,61(3,3)<X<10 + 0,61(3,3) 

 = 7,99 – 12,013  

Kategori kurang dirasakan = X≤10 - 0,61(3,3)= X≤ 7,99 

Berdasarkan kategorisasi di atas, maka gambaran variabel 

kemampuan kognitif anak Kelompok A PAUD Tunas Harapan Cirebon 

sesudah menggunakan permainan lempar gelang angka adalah sebagai 

berikut: 
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Tabel 4.4 
Kategorisasi Kemampuan Kognitif Anak Kelompok A PAUD Tunas 

Harapan Cirebon Sesudah Menggunakan Permainan  
Lempar Gelang angka 

(Pos-Test) 
 

Kategori Rentang Skor f % 

Tinggi X ≥ 12 20 100% 

Cukup Tinggi 8 – 11 0 0% 

Kurang Tinggi X ≤ 7 0 0% 

Jumlah 20 100% 
 

Berdasarkan tabel dinisa apabila dilihat dari nilai mean (rata-rata) 

data variabel X2 yang mencapai angka 17,15 maka berdasarkan hasil 

kategori analisis skor ideal di atas adalah tinggi. Hal ini menunjukkan 

bahwa kemampuan kognitif anak Kelompok A PAUD Tunas Harapan 

Cirebon sesudah menggunakan permainan lempar gelang angka termasuk 

dalam kategori tinggi. 

 

B. Pengujian Persyaratan Analisis 

Tahap analisis pengolahan data dilakukan dengan statistik komparasi 

(perbandingan), khususnya untuk menjawab pertanyaan penelitian ke tiga, 

yakni untuk seberapa besar perbedaan pengembangan kemampuan kognitif 

anak Kelompok A PAUD Tunas Harapan Cirebon sebelum dan sesudah 

menggunakan permainan lempar gelang angka? Sesuai dengan karakteristik 

hipotesis nol (Ho) penelitian ini yang menyatakan bahwa, “Tidak terdapat 

perbedaan yang signifikan kemampuan kognitif anak Kelompok A PAUD 

Tunas Harapan Cirebon sebelum dan sesudah menggunakan permainan 
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lempar gelang angka”. Analisis ini menuntut prasyarat analisis seperti: 

datanya bersifat interval atau ratio, data dipilih secara acak, datanya 

berdistribusi normal, dan data yang dihubungkan mempunyai pasangan yang 

sama sesuai dengan subjek yang sama. Oleh karena itu di bawah ini berturut-

turut dilakukan pengolahan data statistik yang meliputi: Analisis Uji 

Normalitas Distribusi Data; dan kemudian dilanjutkan dengan analisis uji “t 

test”. 

Uji Normalitas Distribusi frekuensi dilakukan untuk mengetahui normal 

atau tidaknya distribusi data yang menjadi persyaratan untuk menggunakan 

analisis uji “test”. Data yang diuji adalah data tentang variabel X1 dan 

variabel X2 yang pengujiannya menggunakan rumus Chi-kuadrat sebagai 

berikut : 

1. Uji Normalitas Distribusi Variabel X1 

Untuk mengetahui apakah variabel X1 berdistribusi normal atau 

tidak maka perlu diuji menggunakan rumus Chi-Kuadrat, dengan kriteria 

keputusan jika 휒2
hitung≤ 휒 2

tabel maka sebaran data berdistribusi normal. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada langkah-langkah berikut : 

a. Range (R)  = Skor Tertinggi – Skor Terendah 

= 15-6 = 9 

b. Banyak Kelas (BK) = 1 + 3,3 log n 

= 1 + 3,3 log 20 

= 5,29 

 



67 
 

c. Panjang Interval (P)  

푃 =
푅
퐵퐾 =

9
5,29 = 1,70 (푑푖푏푢푙푎푡푘푎푛 = 2) 

 
Tabel 4.5. 

Distribusi Frekuensi Variabel X1 
 

Kelas Interval Fi Xi Xi2 Fi.Xi Fi.Xi2 

1 6-7 5 6.5 42.25 32.5 211.25 

2 8-9 7 8.5 72.25 59.5 505.75 

3 10-11 5 10.5 110.25 52.5 551.25 

4 12-13 1 12.5 156.25 12.5 156.25 

5 14-15 2 14.5 210.25 29 420.5 

 Jumlah 20 52.5 591.25 186 1845 
 

Berdasarkan tabel tersebut di atas selanjutnya ditentukan: 

d. M = ∑ = = 9,3 

e. 푀표 = 푏 + 푝  

= 7,5 + 5
2

2 + 2 = 7,5 + 5 (0,5) = 10 

f. 푀푒 = 푏 + 푝
ƒ

 

= 7,5 + 5
20− 5

7 = 7,5 + 5 (0,714) = 11,07 

g. 푆퐷 = .∑ ƒ (∑ ƒ )
( )

=  .  ( )
( )

 

=  
36900− 34596

380 = 2,5  
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Tabel 4.6. 
Menghitung Kenormalan Data Variabel X1 

 

Kelas Interval Batas Z 
skor 

Batas 
Luas 

Luas 
Daerah f0 fh (f0-fh) (f0-fh)2 (fo-fh)2/fh 

  5.5 -2 0.0228       
1 6 -7    0.213 5 4.26 0.74 0.55 0.13 

  7.5 -0.72 0.2358       
2 8-9    0.2323 7 4.65 2.35 5.54 1.19 

  9.5 0.08 0.4681       
3 10-11    0.2787 5 5.57 -0.57 0.33 0.06 

  11.5 0.88 0.1894       
4 12-13    0.1666 1 3.33 -2.33 5.44 1.63 

  13.5 2 0.0228       
5 14-15    0 2 0.00 2.00 4.00 0.00 

  15.5 2 0.0228       

   6.2  Jumlah 20 17.81 2.19 15.86 3.01 

 
Berdasarkan tabel di atas didapat harga Chi-Kuadrat hitung sebesar 

3,01, sedangkan harga Chi-Kuadrat tabel pada α = 5% dengan dk = 5-1 = 

4 yaitu sebesar 9,488. Dengan demikian χ2
hitung < χ2

tabel, yaitu 3,01 < 

9,488, hasil ini dapat disimpulkan bahwa skor variabel X1 berasal dari 

populasi yang berdistribusi normal. 

Tabel 4.7. 
Hasil Uji Normalitas Data Variabel X1 

 

Uji Normalitas 흌2
hitung 흌2

tabel Keputusan 

Variabel X1 3,01 9,488 Berdistribusi 
Normal 

 
2. Uji Normalitas Distribusi Variabel X2 

Untuk mengetahui apakah variabel X2 berdistribusi normal atau 

tidak maka perlu diuji menggunakan rumus Chi-Kuadrat, dengan kriteria 

keputusan jika 휒2
hitung ≤ 휒2

tabel maka sebaran data berdistribusi normal. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada penjelasan sebagai berikut : 
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a. Range (R)  = Skor Tertinggi – Skor Terendah 

= 20 - 12 = 8 

b. Banyak Kelas (BK) = 1 + 3,3 log n 

= 1 + 3,3 log 20 

= 5,29 

c. Panjang Interval (P)  

푃 =
푅
퐵퐾 =

8
5,29 = 1,5 (푑푖푏푢푙푎푡푘푎푛 = 2) 

 
Tabel 4.8. 

Distribusi Frekuensi Variabel X2 
 

Kelas Interval Fi Xi Xi2 Fi.Xi Fi.Xi2 

1 12-13 1 12.5 156.25 12.5 156.25 

2 14-15 7 14.5 210.25 101.5 1471.75 

3 16-17 3 16.5 272.25 49.5 816.75 

4 18-19 4 18.5 342.25 74 1369 

5 20-21 5 20.5 420.25 102.5 2101.25 

 Jumlah 20 82.5 1401.25 340 5915 
 

Berdasarkan tabel tersebut di atas selanjutnya ditentukan: 

d. M = ∑ = = 17 

e. 푀표 = 푏 + 푝  

= 13,5 + 5
6

6 + 4 = 13,5 + 5 (0,6) = 16,5 

f. 푀푒 = 푏 + 푝
ƒ
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= 13,5 + 5
20 − 1

7 = 13,5 + 5 (1,3) = 20 

g. 푆퐷 = .∑ ƒ (∑ ƒ )
( )

=  .  ( )
( )

 

=  
118300− 115600

380 = 2,7  

Tabel 4.9. 
Menghitung Kenormalan Data Variabel X2 

 

Kelas Interval Batas Z 
skor 

Batas 
Luas 

Luas 
Daerah f0 fh (f0-fh) (f0-fh)2 (fo-

fh)2/fh 

  11.5 -2 0.0228       
1 12-13    0.0757 1 1.51 - 0.51 0.26 0.17 

  13.5 -1.29 0.0985       
2 14-15    0.1927 7 3.85 3.15 9.90 2.57 

  15.5 -0.55 0.2912       
3 16-17    0.1374 3 2.75 0.25 0.06 0.02 

  17.5 0.18 0.4286       
4 18-19    0.2699 4 5.40 - 1.40 1.95 0.36 

  19.5 1 0.1587       
5 20-21  2.5  0.1359 5 2.72 2.28 5.21 1.92 

  21.5 2 0.0228       

   4.5  Jumlah 20 16.23 3.77 17.39 5.04 

 
Berdasarkan tabel di atas didapat harga Chi-Kuadrat hitung sebesar 

5,04, sedangkan harga Chi-Kuadrat tabel pada α = 5% dengan dk = 5-1 = 

4 yaitu sebesar 9,488. Dengan demikian χ2
hitung < χ2

tabel, yaitu 5,04 < 

9,488, hasil ini dapat disimpulkan bahwa skor variabel X2 berasal dari 

populasi yang berdistribusi normal. 
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Tabel 4.10. 
Hasil Uji Normalitas Data Variabel X2 

 

Uji Normalitas 흌 2
hitung 흌 2

tabel Keputusan 

Variabel X2 5,04 9,488 Berdistribusi 
Normal 

 
3. Uji Homogenitas Data 

Pengujian homogenitas dimaksudkan untuk memberikan keyakinan 

bahwa sekumpulan data yang dimanipulasi dalam serangkaian analisis 

memang berasal dari populasi yang tidak jauh berbeda keragamannya. 

Khusus untuk studi korelatif yang sifatnya prediktif, model yang 

digunakan harus fit (cocok) dengan komposisi dan distribusi datanya. 

Goodness of fit model tersebut secara statistika dapat diuji setelah model 

prediksi diperoleh dari perhitungan. Model yang sesuai dengan keadaan 

data adalah apabila simpangan estimasinya mendekati 0. Untuk 

mendeteksi agar penyimpangan estimasi tidak terlalu besar, maka 

homogenitas variansi kelompok-kelempok populasi dari mana sampel 

diambil, perlu diuji. Adapun proses penghitungan datanya adalah sebagai 

berikut : 

a. Uji Varians Data X1 

Berdasarkan data variabel X1 di ketahui bahwa jumlah data (n) 

= 20, dan (n-1) = 19. Selanjutnya dapat dihitung komponen untuk 

rumus varian sebagai berikut : 

 

 



72 
 

Tabel 4.11. 
Penolong Penghitungan Varians Data X1 

 
No. X1 X12 

1 8 64 

2 10 100 

3 6 36 

4 8 64 

5 6 36 

6 15 225 

7 10 100 

8 6 36 

9 10 100 

10 8 64 

11 8 64 

12 8 64 

13 10 100 

14 6 36 

15 8 64 

16 6 36 

17 15 225 

18 12 144 

19 11 121 

20 7 49 

Jumlah 178 1728 
 

 
Dari tabel tersebut diketahui : 

푥 = 178 

푥 = 1728 
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푥 = 178 = 31684 

Dengan demikian, jika dimasukkan ke dalam rumus varian, maka 

hasilnya adalah sebagai berikut : 

푠 =
푛∑ 푥 − (∑ 푥 )

푛(푛 − 1)  

푠 =
20. 1728− 31684

20(20− 1)  

푠 =
34560− 31684

380 = 7,57 

Dari penghitungan, diperoleh nilai varian X1 sama dengan 7,57. 

b. Uji Varians Data X2 

Berdasarkan data variabel X2 di ketahui bahwa jumlah data (n) 

= 20, dan (n-1) = 19. Selanjutnya dapat dihitung komponen untuk 

rumus varian sebagai berikut : 

Tabel 4.12. 
Penolong Penghitungan Varians Data X2 

 
No. X1 X12 

1 20 400 

2 20 400 

3 15 225 

4 15 225 

5 18 324 

6 12 144 

7 20 400 

8 18 324 

9 20 400 

10 20 400 
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11 15 225 

12 15 225 

13 18 324 

14 16 256 

15 20 400 

16 19 361 

17 15 225 

18 14 196 

19 16 256 

20 17 289 

Jumlah 343 5999 
 
 

Dari tabel tersebut diketahui : 

푥 = 343 

푥 = 5999 

푥 = 343 = 117649 

Dengan demikian, jika dimasukkan ke dalam rumus varian, maka 

hasilnya adalah sebagai berikut : 

푠 =
푛∑ 푥 − (∑ 푥 )

푛(푛 − 1)  

푠 =
20. 5999− 117649

20(20− 1)  

푠 =
2331
380 = 6,13 
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Dari penghitungan, diperoleh nilai varian X2 sama dengan 6,13. 

c. Langkah Pengujian 

Varians dari setiap kelompok sampel  adalah sebagai berkut :  

1) Varians dari kelompok data X1, S1
2= 7,57 dengan dk=20–1 =19. 

2) Varians dari kelompok data X2, S2
2= 6,13 dengan dk=20–1 =19. 

Selanjutnya adalah menghitung nilai Fhitung, sebagai berikut : 

퐹 =
푆
푆

=
7,57
6,13 = 1,44 

Melihat nilai Ftabel, dengan dk1 =19 dan dk2 =19 pada =5% yaitu:  

Ftabel (0,05; 19; 19) = 2,21. 

Karena Fhitung < Ftabel (0,05; 19; 19) yaitu 1,44 < 2,21, maka Terima 

Ho. Hal ini bermakna, bahwa varians skor data kemampuan kognitif 

anak Kelompok A PAUD Tunas Harapan Cirebon sebelum 

menggunakan permainan lempar gelang angka (X1) dengan varians 

kemampuan kognitif anak Kelompok A PAUD Tunas Harapan 

Cirebon sesudah menggunakan permainan lempar gelang angka (X2) 

homogen pada taraf kepercayaan 95%. 

 
C. Pengujian Hipotesis (Test “t”) 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui perbedaan hasil (perbandingan) 

antara variabel X1 dengan variabel X2. Lambang dalam T-Test adalah “t” 

atau t0, dan rumus yang digunakan dalam mencarinya adalah : 

푡 =
푀
푆퐸  
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Keterangan : 

t0  =  Nilai T-Test 

MD =  Mean difference, dimana rumusnya adalah = 푀 = ∑  

SEMD =  Standard Error (standar kesalahan) dari mean difference. 

Dimana rumusnya adalah : 

푆퐸 =
푆퐷

√푁 − 1
 

SDD =  Deviasi standart dari perbedaan antara skor variabel X1 

dan skor variabel X2 yang dapat diperoleh dengan 

rumus : 

푆퐷 =
∑퐷
푁 −

∑퐷
푁  

N  =  Number of cases (jumlah sampel) 

Adapun langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mengetahui analisis 

komparasi (perbandingan) tersebut di atas adalah sebagai berikut: 

1. Mencari perbedaan antara nilai variabel X1 dan nilai variabel X2 dengan 

rumus D=X1-X2. 

2. Menjumlahkan semua perbedaan D sehingga menjadi ∑D. 

3. Kemudian mengkuadratkan nilai perbedaan (D =) atau (X1-X2). 

4. Menjumlahkan semua D2 menjadi ∑D2. 

Hasilnya penghitungannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 
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Tabel 4.13. 
Perbandingan pada Saat Pre-Test dan Pos-Test 

 

No. 

Kemampuan Kognitif Anak D D2 
Sebelum 

menggunakan 
permainan 

lempar gelang 
angka 

Sesudah 
menggunakan 

permainan 
lempar gelang 

angka 

X1-X2 (X1-
X2)2 

1 8 20 -12 144 
2 10 20 -10 100 
3 6 15 -9 81 
4 8 15 -7 49 
5 6 18 -12 144 
6 15 12 3 9 
7 10 20 -10 100 
8 6 18 -12 144 
9 10 20 -10 100 

10 8 20 -12 144 
11 8 15 -7 49 
12 8 15 -7 49 
13 10 18 -8 64 
14 6 16 -10 100 
15 8 20 -12 144 
16 6 19 -13 169 
17 15 15 0 0 
18 12 14 -2 4 
19 11 16 -5 25 
20 7 17 -10 100 

 Jumlah -165 1719 
 
5. Mencari mean perbedaan (D) 

푀 =
∑퐷
푁  

푀 =
−165

20 = −8,25 
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6. Mencari deviasi standart perbedaan (D) 

푆퐷 =
∑퐷
푁    −

∑퐷
푁  

푆퐷 =
1719

20  −
−165

20  

푆퐷 = 85,95− 68,0625 

푆퐷 = 4,229 

7. Mencari standar error dari MD 

푆퐸 =
푆퐷

√푁 − 1
 

푆퐸 =
4,229
√20 − 1

 

푆퐸 =
4,229
√19

 

푆퐸 =
4,229
4,359 

푆퐸 = 0,970 

8. Mencari T-Test (t0) 

푡 =
푀
푆퐸  

푡 =
−8,25
0,970 

푡 = −8,505 (tanda min diabaikan) 

Memperhatikan hasil penghitungan t0 = 8,505 yang kemudian 

dibandingkan dengan ttabel pada db = N-2 = 20-2 = 18 pada taraf signifikan 
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5% (0,05) didapatkan nilai ttabel = 1,734. Dengan demikian jika 

membandingkan t0 yang dihitung sebesar 8,505 dan ttabel yang telah baku 

sebesar 1,734, maka dapat diketahui bahwa t0 lebih besar dari ttabel (t0 > ttabel) 

yaitu 8,505 > 1,734, maka H0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

terdapat perbedaan yang signifikan kemampuan kognitif anak Kelompok A 

PAUD Tunas Harapan Cirebon sebelum dan sesudah menggunakan 

permainan lempar gelang angka. Di mana kemampuan kognitif  anak sesudah 

menggunakan permainan lempar gelang angka lebih baik dibandingkan 

dengan sebelumnya. 

 

D. Pembahasan Hasil Penelitian 

Setelah dilakukan penelitian terhadap perbedaan pengembangan 

kemampuan kognitif anak Kelompok A PAUD Tunas Harapan Cirebon 

sebelum dan sesudah menggunakan permainan lempar gelang angka maka 

hasil dari penelitian tersebut sebagaimana dijelaskan berikut : 

Pertama, kemampuan kognitif anak Kelompok A PAUD Tunas Harapan 

Cirebon sebelum menggunakan permainan lempar gelang angka berdasarkan 

hasil analisis data, rata-rata nilai kemampuan anak sebesar 8,9. Sedangkan 

berdasarkan hasil analisis skor ideal didapatkan bahwa 55% anak memiliki 

kemampuan kognitif cukup tinggi. Dengan demikian dapat diartikan bahwa 

kemampuan kognitif anak Kelompok A PAUD Tunas Harapan Cirebon 

sebelum menggunakan permainan lempar gelang angka termasuk dalam 

kategori cukup tinggi. 
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Kedua, kemampuan kognitif anak Kelompok A PAUD Tunas Harapan 

Cirebon sesudah menggunakan permainan lempar gelang angka berdasarkan 

hasil analisis data, rata-rata nilai kemampuan anak sebesar 17,15. Sedangkan 

berdasarkan hasil analisis skor ideal didapatkan bahwa 100% memiliki 

kemampuan kognitif dalam katagori tinggi. Dengan demikian dapat diartikan 

bahwa kemampuan kognitif anak Kelompok A PAUD Tunas Harapan 

Cirebon sesudah menggunakan permainan lempar gelang angka termasuk 

dalam kategori tinggi. 

Ketiga, kemampuan kognitif anak Kelompok A PAUD Tunas Harapan 

Cirebon sebelum dan sesudah menggunakan permainan lempar gelang angka 

didapatkan nilai thitung = 8,505. Nilai tersebut dibandingkan dengan ttabel pada 

db = 20-2 = 18 dengan signifikansi di angka 0,05 (5%), didapatkan ttabel 

sebesar 1,734. Berdasarkan ketentuan jika thitung > ttabel maka H0 ditolak. 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa thitung > ttabel (8,505 > 1,734) yang 

artinya bahwa H0 (hipotesis nihil) ditolak, artinya terdapat perbedaan 

kemampuan kognitif anak Kelompok A PAUD Tunas Harapan Cirebon 

sebelum dan sesudah menggunakan permainan lempar gelang angka. Hasil ini 

juga menguatkan hipotesis terdapat perbedaan yang signifikan kemampuan 

kognitif anak Kelompok A PAUD Tunas Harapan Cirebon sebelum dan 

sesudah menggunakan permainan lempar gelang angka, artinya permainan 

lempar gelang angka dapat diandalkan dan dapat ditindaklanjuti karena 

terbukti lebih efektif dalam meningkatkan kemampuan kognitif anak. 
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E. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini telah diusahakan dan dilaksanakan sesuai dengan 

prosedur ilmiah, namun demikian masih memiliki keterbatasan yaitu: 

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan kognitig pada anak dalam 

penelitian ini hanya terdiri dari satu variabel yaitu permainan lempar 

gelang angka, sedangkan masih banyak faktor lain yang mempengaruhi 

kemampuan kognitif pada anak yang mungkin bisa lebih urgen dari 

bandingkan variabel yang diteliti. 

2. Adanya keterbatasan penelitian dengan menggunakan observsi yaitu 

terkadang hasil yang diperoleh dari oleh sampel tidak menunjukkan 

keadaan sesungguhnya. Hal ini disebabkan karena kecermatan dalam 

mengamati terkadang kurang maksimal dan tidak fokus.  

3. Keterbatasan waktu dalam proses penelitian terutama dalam pengambilan 

data angket di lokasi penelitian. Hal terkait dengan perizinan dan kondisi 

sekolah yang sedang dalam proses pembelajaran aktif sehingga dari 

pihak sekolah hanya memberikan toleransi waktu yang sangat sempit 

untuk melakukan pengambilan data terhadap setiap anak. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan terhadap penelitian yang 

dilakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Kemampuan kognitif anak Kelompok A PAUD Tunas Harapan Cirebon 

sebelum menggunakan permainan lempar gelang angka berdasarkan hasil 

analisis data diperoleh rata-rata nilai karakter disiplin anak sebesar 8,9. 

Berdasarkan hasil analisis skor ideal didapatkan bahwa 55% anak 

memiliki kemampuan kognitif cukup tinggi. 

2. Kemampuan kognitif anak Kelompok A PAUD Tunas Harapan Cirebon 

sesudah menggunakan permainan lempar gelang angka diperoleh rata-

rata nilai karakter disiplin sebesar 17,15. Berdasarkan hasil analisis skor 

ideal didapatkan bahwa 100% anak memiliki kemampuan kognitif 

dengan katagori tinggi. 

3. Perbedaan kemampuan kognitif anak Kelompok A PAUD Tunas 

Harapan Cirebon sebelum dan sesudah menggunakan permainan lempar 

gelang angka terbukti dengan hasil perbandingan didapatkan nilai thitung = 

8,505. Nilai tersebut dibandingkan dengan ttabel pada db = 20-2 = 18 

dengan signifikansi di angka 0,05 (5%), didapatkan ttabel sebesar 1,734. 

Berdasarkan ketentuan jika thitung > ttabel maka H0 ditolak. Dengan 

demikian dapat diketahui bahwa thitung > ttabel (8,505 > 1,734) yang artinya 
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bahwa H0 (hipotesis nihil) ditolak, artinya terdapat perbedaan 

pengembangan kemampuan kognitif anak Kelompok A PAUD Tunas 

Harapan Cirebon sebelum dan sesudah menggunakan permainan lempar 

gelang angka. 

 

B. Saran-saran 

Dari hasil penelitian dan kesimpulan, maka dapat diajukan saran-saran 

sebagai berikut : 

1. Permainan edukasi lempar gelang angka telah terbukti mampu 

meningkatkan kognitif pada anak, untuk itu perlu dipertahankan metode 

belajar ini yang kemudian ditingkatkan dengan melakukan inovasi-

inovasi metode dengan metode yang lain. 

2. Pola pembinaan pengembangan kognitif yang lain perlu diupayakan 

dengan cara melakukan latihan-latihan rutin dan terstruktur yang telah 

dikondisikan oleh guru. 

3. Hendaknya penelitian ini diteruskan karena hanya baru beberapa faktor 

penyebab saja yang diteliti. Guna mendapatkan hasil yang lebih baik 

maka dapat dilakukan penelitian yang lebih intensif dengan faktor-faktor 

lain yang lebih mendukung. 


