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ABSTRAK 

KUROTUL AENI. NIM. 2014.3.2.0152 PENGARUH PERMAINAN 
BOWLING TERHADAP KEMAMPUAN MATEMATIKA PERMULAAN 
ANAK KELOMPOK A TKIT AL-AZKIA BABAKAN LOSARI 
KABUPATEN CIREBON 

Skripsi ini membahas mengenai pengaruh permainan bowling terhadap 
kemampuan matematika anak di TKIT Al-Azkia Babakan Losari Kabupaten 
Cirebon Tahun pelajaran 2017/2018. Kajiannnya dilatarbelakangi oleh rendahnya 
kemampuan matematika anak seperti membilang dengan benda dan memasangkan 
bilangan dengan lambang bilangan dan tidak adanya inovasi pembelajaran 
matematika kepada anak sehingga anak tidak secara aktif terlibat dalam 
pembelajaran matematika. Karena keadaan yang begitu membosankan dan 
menjenuhkan membuat penghambat dalam proses pembelajaran. 

Berdasarkan keadaan ini penelitian dilakukan untuk mengetahui adanya 
pengaruh permainan bowling terhadap kemampuan matematika permulaan 
kelompok A TKIT Al-Azkia Babakan Losari Kabupaten Cirebon. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan 
metode eksperimen. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, 
tes dan dokumentasi. Observasi dilakukan guna mengetahui sejauh mana 
kemampuan matematika anak. tes dipilih untuk mengumpulkan data mengenai 
hasil kemampuan anak pada bidang matematika. Dan dokumentasi untuk 
mendapatkan data mengenai prestasi anak. populasi diambil semua anak 
kelompok A TKIT Al-Azkia Babakan Losari Kabupaten Cirebon, dengan jumlah 
subyek penelitian yaitu 23 responden. Pengambilan data menggunakan tes dan 
observasi dengan alat penilaian berupa lembar observasi yang kemudian dianalisis 
melalui statistik deskriptif yang disajikan dalam persen dan dalam kurva normal. 

Kemampuan matematika permulaan anak kelompok A TKIT Al-Azkia 
Babakan Losari sebelum menggunakan permainan bowling diperoleh data 
presentase sebesar 33,15%. Setelah dilakukan perlakuan menggunakan permainan 
bowling kemampuan matematika permulaan anak kelompok A mengalami 
kenaikan sebesar 82,39%. Dari perolehan data tersebut maka terdapat pengaruh 
yang signifikan. Teknik analisis data uji Wilcoxon mats pairs test, dengan rumus 
Thitung < Ttabel. Penelitian ini dikatakan signifikan karena adanya pengaruh dua 
variabel jika Thitung < Ttabel. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh berupa skor 
pretest dan postest dengan rumus uji jenjang bertanda wilcoxon pairs test berupa 
hasil Thitung = 0 lebih kecil dari Ttabel dengan taraf signifikan 5%. Dengan demikian 
hipotesis alternatif (Ha) diterima dan hipotesis nol (Ho) ditolak.                      
Dapat disimpulkan bahwa permainan bowling sangat berpengaruh dalam 
mengembangkan kemampuan matematika permulaan anak di TK.  

Kata Kunci : Permainan Bowling, Kemampuan Matematika 
permulaan, Pengaruh. 
 



 
 

vii 
 

KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

memberikan segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat 

menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul: “Pengaruh Permainan Bowling 

Terhadap Kemampuan Matematika Permulaan Anak Kelompok A TKIT Al-

Azkia Babakan Losari Kabupaten Cirebon”. Shalawat beserta salam semoga 

senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada 

keluarganya, para sahabatnya, dan kepada umatnya hingga akhir zaman, amin. 

Dalam rangka menyelesaikan studi Strata 1 untuk mencapai gelar Sarjana 

Pendidikan pada Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon. 

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun telah menerima banyak 

bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak yang tak ternilai harganya. 

Jasa baik mereka tentu tidak dapat penyusun lupakan begitu saja. Oleh karena itu, 

dalam kesempatan ini dengan senang hati penyusun mengucapkan terima kasih 

kepada yang terhormat : 

 

1. Drs. H. Ahmad Basuni, selaku Ketua Yayasan Pendidikan Bunga Bangsa 

Cirebon. 

2. H. Oman Fathurohman, M.A, selaku Rektor Institut Agama Islam Bunga 

Bangsa Cirebon yang memberikan kesempatan untuk dapat menuntut ilmu di 

IAI BBC. 



 
 

viii 
 

3. Drs. Sulaiman, M.M.Pd, selaku Dekan Fakultas Tarbiyah yang telah 

memberikan ijin dan kesempatan untuk mengadakan penelitian. 

4. H. Casta, M.Pd selaku Dosen Pembimbing I dan Agus Dian Alirahman, 

S.Pd.I.M.Pd.I, selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu 

dan membimbing penyusunan skripsi ini dengan sabar dan penuh perhatian. 

5. Kepala TKIT Al-Azkia Babakan Losari Kabupaten Cirebon yang telah 

memberi ijin dan fasilitas selama penyusun melakukan penelitian. 

6. Siswa dan Siswi TKIT Al-Azkia Desa Babakan Losari Kecamatan Pabedilan 

Kabupaten Cirebon; 

7. Kedua orang tua tercinta dan saudara-saudaraku yang selalu mendukung. 

8. Semua sahabat-sahabatku yang selalu memberikan motivasi dan do’a untuk 

terselesaikannya skripsi ini. 

 

Semoga segala bantuan dan kebaikan tersebut mendapat limpahan balasan 

dari Allah SWT. Akhirnya penyusun berharap semoga skripsi ini dapat berguna 

dan bermanfaat bagi pembaca. Amin. 

 

Cirebon, 09 Juni 2018 

 

Penyusun 

 

 

 

 

 



 
 

ix 
 

KAMUS BAHASA ARAB 
 

1. Konsonan 

Huruf Arab Huruf Latin  
Huruf 

Arab 

Huruf 

Latin ا 
Tidak 

dikembangkan 
 

 ț ط  ś ث

 ’t ظ  h ح

 ‘ ع  kh خ

 ġ غ  ż ذ

 h ة  sy ش

    ş ص

    đ ض

 

Tanda Huruf Latin  Tanda dan 

Huruf 

Huruf 

Latin ــَــ a  

 ai ـَيْ   I ــِــ

 Au ـَوْ   u ــُــ

 

2. Vokal 

Vokal Tunggal Vokal Rangkap 

Contoh : 

 kataba  = كت������ب

 urifa′  = عرف

 kaifa  = كی�����ف

 haula  = حول

 

3. Mâdd (Panjang) 

Harakat dan Huruf Huruf dan Tanda 

 Â ـَا

 Î ـِيْ 

 Û ـُوْ 

 

 



 
 

x 
 

Contoh : 

 kâna  = ك��ان

 da′â  = دعا

 qîla  = قی������ل

 yaqûlu  = یق������ول

 

4. Tâ′ Marbûțah 

Tâ′ Marbûțah hidup transliterasinya adalah /t/. Tâ′ Marbûțah mati 

transliterasinya adalah /h/. 

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya adalah Tâ′ Marbûțah diikuti oleh 

kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah 

maka Tâ′ Marbûțah itu ditransliterasikan dengan /h/. 

Contoh : 

 

 hadîqat al-hayawânât atau hadîqatul hayawânât  = حدیق�������������ةالحیوانات

 al-madrasat al-ibtidâˋiyyah, atau = المدرس����ة  االبتدائی��������������ة

  al-madrasatul ibtidâˋiyyah. 

 Hamzah = حمزة

 

5. Syaddah (Tasydīd) 

Syaddah/tasydîd ditransliterasikan dengan huruf yang sama dengan huruf 

yang diberi tanda syaddah (digandakan). 

Contoh : 

 َعلَّمَ 

مَ   ُكرِّ

رُ   یَُكرِّ

 اَْلَمدُّ 

‘allama 

Kurrima 

Yukarriru 

al-maddu 

 

6. Kata Sandang 

a. Kata sandang diikuti oleh huruf Syamsiyah ditransliterasikan dengan 

huruf yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung. 

Contoh : 

الة  ad-shalâtu  = الصَّ

b. Kata sandang diikuti oleh huruf Qomariyah ditransliterasikan sesuai 

dengan bunyinya. Contoh : 

 al-falaqu  = اَْلفَلَقُ 
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7. Penulisan Hamzah 

a. Bila hamzah terletak di awal kata, maka ia tidak dilambangkan dan ia 

seperti alif, contoh : 

 akaltu = أَكْلتُ 

b. Bila di tengah dan di akhir ditransliterasikan dengan apostrof, contoh : 

 ta′kulûna = ت��������أكلون

 syai′un = َشْيءٌ 

 

8. Huruf Kapital 

Huruf Kapital dimulai pada awal nama diri, nama tempat, bukan pada kata 

sandangnya. 

Contoh : 

 al-Qur’ân = اَْلقُْرآن

َرةُ   al-Madînatul Munawwarah = اَْلَمِدْینَةُاْلُمنَوَّ

 al-Mas’ûdî = المس������عودي
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Anak-anak merupakan aset bangsa, dan anak-anak calon pemimpin 

bangsa dimasa yang akan datang, yang dapat membawa negara ini terus 

berkembang, bersaing dengan negara lain. Atas dasar itu, maka anak perlu 

dibina dan dikembangkan potensinya supaya potensi, bakat, dan prestasinya 

berkembang dengan baik melalui pendidikan yang berkualitas. Pendidikan 

merupakan faktor terpenting dalam proses pembinaan dan pengembangan 

sumber daya manusia. Pendidikan harus diberikan semenjak anak saat masih 

dalam kandungan dan berlanjut sepanjang hayat. Proses pendidikan terhadap 

seorang anak memerlukan stimulus yang tepat supaya dapat tumbuh dan 

berkembang sesuai harapan orang tua, terutama pada masa usia dini.  

Pada waktu manusia dilahirkan, menurut Clark, kelengkapan 

organisasi otaknya mencapai 100-200 miliar sel otak yang siap dikembangkan 

dan diaktualisasikan untuk mencapai tingkat perkembangan optimal. Namun, 

hasil penelitian menyatakan bahwa hanya 5% potensi otak yang terpakai 

karena kurangnya stimulus yang berfungsi untuk mengoptimalkan fungsi 

otak1. Betapa pentingnya stimulus yang dilakukan saat anak lahir hingga usia 

dini mendorong para peneliti menyimpulkan bahwa untuk menciptakan 

                                                           
1 Suyadi dan Maulidya Ulfah, Konsep Dasar PAUD, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2013), h. 2 
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generasi yang berkualitas tinggi maka pendidikan haruslah dimulai sejak dini 

melalui pendidikan anak usia dini.  

Di Indonesia pendidikan anak usia dini telah diatur dalam 

Permendikbud No. 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD. 

Pendidikan anak usia dini dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 

diterangkan pula tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 14 

dinyatakan bahwa, Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan 

yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia enam tahun yang 

dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu 

pertumbuhan dan pekembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki 

kesiapan dalam memasuki pendidikan selanjutnya2. Pada masa ini anak harus 

distimulus dengan baik supaya tugas-tugas perkembangannya dapat 

terlampaui.  

Usia dini hanya terjadi sekali dalam seumur hidup. Oleh karena itu 

orang tua ataupun seorang pendidik harus tepat dalam memberikan 

pembelajaran terhadap anaknya. Islam mengatur bagaimana mendidik anak 

dengan baik, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur’an surat Ash-Shaffaat 

ayat 102 : 

    

    

   

   

    

                                                           
2
 Suyani. Teori Pembelajaran Anak Usia Dini dalam Kajian Neurosains, (Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya, 2014) 
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Artinya : 

Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha 
bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata: "Hai anakku, 
sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku 
menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu!" Ia 
menjawab: "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan 
kepadamu,  insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-
orang yang sabar". 

 

Ayat tersebut mengajarkan kita selaku orang tua atau pendidik untuk 

melakukan pendekatan yang baik dan tepat terhadap anak saat memberikan 

pendidikkan dan ayat tersebut juga mengajarkan anak untuk bebas 

memberikan pendapat dan memecahkan masalah dengan tepat dalam 

permasalahan yang dihadapkan ke depan. Pendidikan tersebut perlu 

ditanamkan dan diajarkan sejak usia dini. Menurut Harlock mengatakan 

bahwa lima tahun pertama dalam kehidupan anak merupakan peletak dasar 

bagi perkembangan selanjutnya. Anak yang mengalami masa bahagia berarti 

terpenuhinya segala kebutuhan  baik fisik maupun psikis diawal 

perkembangannya diramalkan akan dapat melaksanakan tugas-tugas 

perkembangan selanjutnya3.  

Anak memerlukan pendidikan yang baik sehingga anak dapat 

mencapai tingkat keberhasilannya di pendidikan selanjutnya. Pendidikan 

harus dapat menyiapkan dan menjawab tantangan dan kebutuhan dimasa yang 

                                                           
3
 Departemen Pendidikan Nasional, Permainan Berhitung Permulaan Di Taman Kanak-

Kanak, (Jakarta: 2007), Buku : 6, h. 5. 
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akan datang. Anak usia dini merupakan masa golden age (masa keemasan). 

Tujuan pendidikan sebenarnya yang sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2003 

bahwa pendidikan itu diselenggarakan secara sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang menyenangkan 

bagi anak yang dapat menstimulus potensi yang ada pada diri anak serta 

mengembangkan segala aspek baik moral dan agama, bahasa, sosial-

emosional, kognitif, maupun seni-motorik.  

Salah satu pengembangan yang harus dikembangkan pada anak usia 

dini yaitu kemampuan kognitifnya. Kemampuan ini mampu mengembangkan 

fungsi kerja otak anak secara optimal. Yusuf mengemukakan bahwa 

kemampuan kognitif ialah kemampuan anak untuk berfikir lebih kompleks 

serta melakukan penalaran dan pemecahan masalah, berkembangnya 

kemampuan kognitif ini akan mempermudah anak menguasai pengetahuan 

umum yang lebih luas, sehingga ia dapat berfungsi secara wajar dalam 

kehidupan masyarakat sehari-hari4. 

Di dalam aspek perkembangan kemampuan kognitif menuntun anak 

untuk berfikir teliti dalam menemukan hasil, dapat mengembangkan logika 

matematikanya, dan berfikir kritis dalam memecahkan masalah. Tingkat 

pencapaian perkembangan anak pada kemampuan kognitif itu terdiri dari 

pengetahuan umum dan sains, konsep bentuk, warna, ukuran, dan pola, 

mengetahui konsep bilangan dan lambang bilangan. Bidang pengembangan 

kognitif AUD terdapat pengembangan aritmatika. Pengembangan aritmatika 

                                                           
4
 Khodijah, Pengembangan Kognitif Anak Usia Dini, (Medan: Perdana Publishing, 2016), 

h. 32 
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anak usia dini diarahkan untuk kemampuan matematika. Kemampuan 

matematika berhubungan dengan kemampuan yang diarahkan untuk 

kemampuan berhitung atau konsep berhitung permulaan5. 

Kemampuan matematika berkenaan dengan berhitung, mengenal 

angka, penjumlahan, pengurangan, dan konsep matematika konkrit. 

Kemampuan matematika sangat dibutuhkan dalam kehidupan nyata. Di 

lingkungan bermain anak sering mendapatkan konsep matematika sehingga 

memaksa anak untuk memahami bagaimana berhitung yang benar, bagaimana 

menjumlahkan dan bagaimana pengurangi serta bagaimana mengenal benda 

disekitar anak. Pembelajaran matematika pada anak lebih menyenangkan bagi 

anak saat diajarkan secara konkrit. 

Hasil penelitian pendahuluan di TKIT Al-Azkia Babakan Losari 

dalam melakukan observasi pada kelompok A diperoleh data bahwa dalam 

pembelajaran matematika masih terdapat beberapa anak yang salah 

menghitung baik dengan menggunakan gambar atau dengan jari tangan 

ataupun dengan menunjuk benda. Di samping itu mereka merasa kesulitan 

mengerjakan Lembar Kerja Anak dan saat di perintah untuk menghitung 

sebuah benda anak masih salah, selain itu pada saat anak di perintah untuk 

melambangkan bilangan belum mampu. Begitupun saat menyebutkan warna 

ada beberapa anak yang masih tertukar. Hal tersebut yang membuat banyak 

anak ingin terus dibantu menghitung bersama guru atau orang tua. Kondisi ini 

tentu akan tidak menguntungkan karena jika dibiarkan tanpa ada solusi atau 

                                                           
5 Khodijah, Pengembangan Kognitif Anak Usia Dini, (Medan: Perdana Publishing, 2016), 

h. 52. 
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penanganan yang tepat maka anak  akan terus salah menghitung benda secara 

berkelanjutan kejenjang selanjutnya. Anak juga akan merasa malu atau bisa 

juga merasa malas karena merasa tidak bisa menghitung ataupun 

melambangkan bilangan. 

Pembelajaran matematika pada anak sebaiknya diberikan dalam 

keadaan yang menyenangkan dan konkrit, sehingga tidak memberikan rasa 

takut pada anak. Pembelajaran yang sederhana dengan menggunakan media 

yang konkrit dapat menstimulus kemampuan matematika anak. Menurut 

Vygotsky memandang bermain sebagai self helf tool. Dimana dalam bermain 

anak mendapatkan scaffolding baik untuk kontrol diri, penggunaan bahasa, 

daya ingat dan kerjasama dengan teman bermain. Selain itu, bermain dapat 

memberikan anak kesempatan untuk bereksplorasi, menemukan 

mengekspresikan perasaan, berkreasi dan belajar secara menyenangkan6. 

Berdasarkan hal itu peneliti mencoba permainan yang menggunakan 

botol-botol plastik untuk bermain bowling bertujuan untuk melatih 

kemampuan matematika anak dengan menciptakan suasana belajar dalam 

keadaan nyaman dan menyenangkan. Permainan ini dapat melatih 

kemampuan matematika seperti berhitung, penjumlahan dan pengurangan 

serta mengukur ketepatan dalam mengenai botol, atau bisa juga mengenal 

warna dan bentuk geometri. Pengembangan kemampuan matematika perlu 

dipelajari oleh anak supaya anak dapat melakukan interaksi sosial dengan 

                                                           
6 Nor Izatil Hasanah dan Hardiyanti Pratiwi, Pengembangan Anak Melalui Permainan 

Tradisional (Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2017) Cet. 1, h. 7. 
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masyarakat tanpa harus merasa kurang percaya diri dan merasa terbebani oleh 

ketidak mampuannya dalam bidang kognitifnya. 

Berdasarkan paparan di atas maka menarik untuk diteliti ke dalam 

penelitian berjudul Pengaruh Permainan Bowling Terhadap Kemampuan 

Matematika Permulaan Anak Kelompok A TKIT Al-Azkia Babakan Losari 

Kabupaten Cirebon. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Beradasarkan uraian pada latar belakang masalah yang dikemukaan 

dan data pendukung dari informasi guru dan orang tua, diperoleh indentifikasi 

masalah sebagai berikut : 

1. Sebagian anak kelompok A TKIT Al-Azkia Babakan Losari belum 

mampu membandingkan banyak dan sedikit 

2. Anak kelompok A TKIT Al-Azkia belum mampu untuk mengurutkan 

angka 1-10 

3. Anak kelompok A TKIT Al-Azkia belum mampu mengenal lambang 

bilangan 

4. Pembelajaran yang masih menjenuhkan atau membuat bosan anak-anak 

5. Media yang digunakan lebih banyak abstrak dibandingkan dengan 

konkrit 

 

C. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini terarah pada sasaran masalah yang diingikan, maka 

dilakukan pembatasan maslah sebagai berikut : 
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1. Permainan bowling dalam penelitian ini dibatasi pada pin yang 

digunakan sebanyak 1-10 

2. Kemampuan matematika anak kelompok A TKIT AL-AZKIA dalam 

penelitian ini dibatasi pada kemampuan membilang 1-10 dan konsep 

penjumlahan sederhana, mengurutkan bilangan dan konsep banyak 

sedikit 

 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah dan identifikasi masalah, maka dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut : Apakah permianan bowling dapat 

mempengaruhi kemampuan matematika anak kelompok A TKIT Al-Azkia 

Babakan Losari ? 

Agar lebih optimal lagi maka perumusan masalah di atas 

selengkapnya dijabarkan menjadi pertanyaan penelitian sebagai berikut : 

1. Seberapa baik kemampuan matematika permulaan anak kelompok A 

TKIT Al-Azkia Babakan Losari Kabupaten Cirebon sebelum 

menggunakan permainan bowling ? 

2. Seberapa baik kemampuan matematika permulaan anak kelompok A 

TKIT Al-Azkia Babakan Losari Kabupaten Cirebon sesudah 

menggunakan permainan bowling ? 

3. Seberapa besar perbedaan kemampuan matematika permulaan anak 

kelompok A TKIT Al-Azkia Babakan Losari Kabupaten Cirebon 

sebelum dan sesudah menggunakan permainan bowling ? 
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E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas dapat disusun tujuan dari 

penelitian sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui seberapa baik kemampuan matematika permulaan 

anak kelompok A TKIT Al-Azkia Babakan Losari Kabupaten Cirebon 

sebelum menggunakan permainan bowling. 

2. Untuk mengetahui seberapa baik kemampuan matematika permulaan 

anak kelompok A TKIT Al-Azkia Babakan Losari Kabupaten Cirebon 

sesudah menggunakan permainan bowling. 

3. Untuk mengetahui seberapa besar perbedaan kemampuan matematika 

permulaan anak kelompok A TKIT Al-Azkia Babakan Losari Kabupaten 

Cirebon sebelum dan sesudah menggunakan permainan bowling. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Menguji teori  Elizabeth Hurlock mengenai media pembelajaran 

tentang permainan dalam mempengaruhi kemampuan kognitif. 

b. Memberikan sumbangan pemikiran tentang pengaruh permainan 

tradisioanl terhadap kemampuan berhitung anak. 

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat Bagi Guru 
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1) Memberikan masukan kepada guru tentang pentingnya 

penggunaan media pembelajaran alternatif yang mudah dan 

murah. 

2) Memperkaya referensi pembelajaran. 

3) Meningkatkan keterampilan guru dalam memberikan 

pembelajaran pengembangan matematika anak usia dini. 

b. Manfaat Bagi Sekolah/TK 

1) Memberikan keyakinan pentingnya pengadaan APE. 

2) Memberikan keyakinan pentingnya membangun kreativitas guru 

dalam pembelajaran, matematika dalam penggunaan media 

pembelajaran alternatif. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Kemampuan Kognitif 

1. Pengertian Kemampuan Kognitif 

Anak usia dini merupakan masa dimana segala aspek 

perkembangan harus distimulus dengan baik. Dalam dunia pendidikan 

anak usia dini ada 6 aspek perkembangan yang harus ada dalam setiap 

pembelajaran yang dilakukan guru kepada anak. Aspek-aspek 

perkembangan tersebut meliputi : Nilai agama dan moral, sosial-

emosional, bahasa, fisik motorik, kognitif, seni. Semua aspek tersebut 

diterapkan pada pembelajaran yang akan diberikan pada anak, supaya 

apa yang menjadi tujuan pendidikan anak usia dini dapat terlaksana 

sesuai dengan undang-undang dan kurikulum yang digunakan di sekolah 

masing-masing. Salah satu yang harus dikembangkan yaitu aspek 

perkembangan kognitif anak. Dalam Al-Qur’an ayat 49 surah Al-Qomar 

dijelaskan bahwa dikehidupan ini tidak lepas dari perhitungan dan 

pengetahuan tentang alam semesta. 

 

    

      
Artinya :  

“Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut 
ukuran” 
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Mempelajari alam  ini dibutuhkan bukan hanya ilmu agama saja, 

akan  tetapi dengan kemampuan kognitif juga. Pengembangan kognitif 

adalah suatu proses berfikir berupa kemampuan untuk menghubungkan, 

menilai dan mempertimbangkan sesuatu7. Karena itu, sejak usia dini anak 

dikembangkan kemampuan kognitifnya dengan baik, sehingga bukan 

hanya baik perkembangannya dalam segi nilai agama dan moralnya saja, 

melainkan dibarengi dengan kecerdasan umum. 

Kemampuan kognitif merupakan salah satu aspek perkembangan 

yang harus dicapai oleh anak. Anak usia dini banyak melakukan 

eksplorasi terhadap suatu hal yang berada didekatnya atau disekitar 

lingkungan anak. Semua itu karena rasa keingintahuannya yang sangat 

tinggi yang merupakan karakteristik dari anak usia dini. Kegiatan seperti 

itu dapat membantu anak dalam mengembangkan kemampuan 

kognitifnya. Menurut Susanto kognitif yaitu suatu proses berfikir, yaitu 

kemampuan individu untuk menghubungkan, menilai, dan 

mempertimbangkan suatu kejadian atau peristiwa8.  

Pendapat lain mengungkapkan tentang kemampuan kognitif 

seperti Suniarti Patmonodewo, perkembangan kognitif menunjukkan 

perkembangan dari cara berfikir. Kemampuan anak untuk 

mengkoordinasikan berbagai cara berfikir untuk menyelesaikan berbagai 

masalah dapat dipergunakan sebagai tolak ukur pertumbuhan 

                                                           
7
 Departemen Pendidikan Nasional, Pedoman Pemeblajaran Bidang Pengembangan 

Kognitif di Taman Kanak-Kanak, (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan : 2007), hal. 3 
8
 Ahmad Susanto, Perkembangan Anak Usia Dini, (Jakarta: Kencana.2011)  hal. 46 
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kecerdasan9. Menurut pandangan Piaget mengenai kognitif bahwa 

seseorang individu dalam kehidupannya akan selalu berinteraksi dengan 

lingkungan, dimana dalam interaksi ini akan memperoleh : Skemata yaitu 

skema yang berupa kategori pengetahuan yang membantu dalam 

menginterpretasi dan memahami dunia.  

Skema juga menggambarkan tindakan baik secara mental maupun 

fisik yang terlibat dalam memahami dunia. Skema juga menggambarkan 

tindakan baik secara mental maupun fisik yang terlibat dalam memahami 

atau mengetahui sesuatu. Sehingga dalam pandangan Piaget para 

psikolog meyakini bahwa kemampuan kognitif anak mulai terjadi sejak 

anak lahir, yaitu saat anak usia 5 bulan pertama dimana sensory motor 

mulai digunakan dan benar-benar mulai terlihat perkembangannya.  

2. Karakteristik Tahap Perkembangan Kognitif 

Ada beberapa karakteristik disetiap tahap perkembangan kognitif 

anak usia dini tersebut yang dikemukakan oleh Khodijah10, sebagai 

berikut : 

a. Karakteristik Tahap Sensoris Motoris 

1) Fase pertama (0-1 bulan) memiliki karaktersitik sebagai    

berikut : 

a) Individu mampu bereaksi secara reflex 

b) Individu mampu menggerak-gerakkan anggota badan 

meskipun belum terkoordinir 

                                                           
9
 Sumiarti Patmonodewo, Pendidikan Prasekolah, (Jakarta: Rineka Cipta.2000) hal. 39 

10
 Ibid, hal. 37 
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c) Individu mampu mengasimilasi dan mengkomodasikan 

berbagai pesan yang diterima dari lingkungannya 

2) Fase kedua (1-4 bulan) memiliki karakteristik bahwa individu 

mampu memperluas skema yang dimilikinya berdasarkan 

heriditas. 

3) Fase ketiga (4-8 bulan) memiliki karakteristik bahwa individu 

mulai dapat memahami hubungan antar perlakuannya terhadap 

benda dengan akibat yang terjadi pada benda itu. 

4) Fase keempat (8-12 bulan) memiliki karakteristik sebagai 

berikut : 

a) Individu mampu memahami bahwa benda tetap ada 

meskipun untuk sementara waktu hilang dan akan muncul 

lagi diwaktu lain 

b) Indvidu mulai mampu mencoba-coba sesuatu 

c) Individu mampu menentukan tujuan kegiatan tanpa 

tergantung pada orang lain 

5) Fase kelima (12-18 bulan) memiliki karakteristik sebagai  

berikut : 

a) Individu mulai mampu meniru 

b) Individu mampu untuk melakukan berbagai percobaan 

terhadap lingkungannya secara lebih lancar 

6) Fase keenam (18-24 bulan) memiliki karakteristik sebagai 

berikut : 
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a) Individu mulai mampu mengingat dan berfikir 

b) Individu mampu untutk berfikir dengan menggunakan 

simbol-simbol bahasa sederhana 

c) Individu mampu berfikir untuk memecahkan masalah 

sederhana sesuai dengan tingkat perkembangannya 

d) Individu mampu memahami diri sendiri sebagai individu 

yang sedang berkembang 

b. Karakteristik Tahap Pra Operasional (2-7 Tahun) 

Tahap pra operasional ditandai dengan karakteristik sebagai 

berikut : 

1) Berfikir imaginatif 

2) Berbahasa egosentris 

3) Memiliki aku yang tinggi 

4) Menampakkan dorongan ingin tahu yang tinggi 

5) Perkembangan bahasa mulai pesat 

Menurut Piaget indikator atau hasil capaian pada 

perkembangan kognitif ditahap pra operasional11, yaitu : 

1) Mengenal warna, minimal 6 

2) Mengenal bentuk-bentuk geometri 

3) Memahami dimensi dan hubungan pagi/sore, siang/malam, 

gelap/terang, atas/bawah, depan/belakang, dan lain-lain. 

                                                           
11

 Suyadi, Psikologi Belajar Pendidikan Anak Usia Dini, (Yogyakarta: Pedagogia.2010) 
hal. 91 
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4) Memahami perbedaan ukuran : besar/kecil, panjang/pendek, 

tebal/tipis, jauh/dekat, banyak/sedikit, dan lain-lain 

5) Memahami panduan atau campuran warna 

6) Memahami perbedaan rasa : manis, asin, pahit, dan lain-lain,  

7) Memahami bau atau aroma : harum/busuk, amis/segar, dan lain-

lain 

8) Mampu bercerita, bernyanyi, bermain dan berkelana (bermain di 

alam bebas) 

9) Mengenal huruf dan bilangan 

10) Mampu menulis kata dan kalimat sederhana, minimal menulis 

namanya sendiri 

11) Dapat menghitung sederhana, misalnya jumlah uang 

c. Karakteristik Tahap Operasional Konkrit 

Tahap operasional konkrit saat anak usia 7-11 tahun ini 

ditandai dengan karakteristik menonjol bahwa segala sesuatu 

dipahami sebagaimana yang tampak saja atau bagaimana kenyataan 

yang mereka alami. Jadi cara berfikir individu belum menangkap 

yang abstrak meskipun cara berfikirnya sudah nampak simetris dan 

logis. Ditahap ini merupakan usia dimana anak memasuki masa 

prasekolah karena itu membutuhkan stimulus yang tepat supaya 

mencapai perkembangan yang wajar. Menurut Piaget ada empat 

kemampuan dasar yang perlu dirangsang pada anak pra sekolah, 

yaitu : 
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1) Kemampuan transformasi, yaitu perubahan bentuk dapat 

dikenalkan pada anka pra sekolah lewat eksperimen sederhana 

2) Kemampuan reversibility, yaitu cara berfikir alternatife atau 

bolak-balik 

3) Kemampuan klasifikasi, yaitu anak diajak untuk melakukan 

klasifikasi berdasarkan jenis, bentuk, warna, ukuran, dan lain-

lain. 

4) Kemampuan hubungan asimetris, yaitu tidak semua klasifikasi 

didasarkan atas kesamaan, tetapi juga bisa atas dasar perbedaan. 

d. Karakteristik Tahap Operasional Formal (22-Dewasa) 

Pada tahap ini individu sudah mampu berfikir abtrak yaitu 

berfikir mengenai gagasan. Pada tahap operasional formal individu 

tidak lagi terbatas pada apa yang dilihat atau didengar ataupun pada 

masalah yang dekat, tetapi sudah dapat membayangkan masalah 

dalam fikiran dan pengembangan hipotesis secara logis. 

Perkembangan lain pada tahap ini adalah kemampuannya untuk 

berfikir secara sistematis. 

3. Bidang Pengembangan Kognitif 

Pada aspek perkembangan kognitif anak usia dini terbagi 

beberapa bidang pengembangan auditory, visual, taktil, kinestetik, 

aritmatika, geometri, dan sains. Bidang-bidang pengembangan tersebut 

merupakan kemampuan yang dimiliki pada anak dan akan terus 
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mengalami perkembangan melalui interaksi sosial dengan lingkungan 

sekitar anak12. 

a. Pengembangan Auditory Anak Usia Dini 

Pengembangan auditory anak usia dini merupakan 

pengembangan kemampuan anak usia dini dalam mendengar yang 

melalui proses menerima kumpulan bunyi benda, kosa kata atau 

kalimat yang memiliki makna topic tertentu. Dalam kemampuan 

mendengar anak usia dini mempunyai tingkatan, yaitu : 1) 

mendengar bunyi-bunyi kata tanpa membekas dalam pikiran, 2) 

mendengar setengah-setengah, 3) mendengar dengan mulai 

merangkai ide atau pengetahuan. 

b. Pengembangan Visual Anak Usia Dini 

Pengembangan visual anak usia dini adalah kemampuan yang 

berhubungan dengan penglihatan, pengamatan, perhatian, tanggapan 

dan persepsi anak terhadap lingkungan sekitar. Kemampuan yang 

dikembangkan antara lain, mengenali benda-benda sehari-hari, 

membandingkan benda-benda dari yang sederhana menuju ke yang 

lebih kompleks, mengetahui benda dari ukuran, bentuk atau 

warnanya, menyusun potongan teka-teki mulai dari yang sederhana 

sampai ke yang rumit, mengenali namanya bila tertulis, mengenali 

huruf dan angka. 

 

                                                           
12

 Departemen Pendidikan Nasional, Pedoman Pembelajaran Bidang Pengembangan 
Kognitif di Taman Kanak-Kanak, (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan, 2007), hal. 6 
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c. Pengembangan Taktil Anak Usia Dini 

Pengembangan taktil anak usia dini adalah kemampuan yang 

berhubungan dengan indra peraba anak usia dini. Kemampuan yang 

dikembangkan antara lain, mengembangkan kesadaran akan indera 

sentuhan, mengembangkan akan kesadaran berbagai tekstur, 

mengembangkan kosa kata untuk menggambarkan berbagai tekstur. 

d. Pengembangan Kinestetis Anak Usia Dini 

Pengembangan kinestetis anak usia dini adalah kemampuan 

yang berhubungan dengan kelancaran gerak tangan atau 

keterampilan motorik halus anak usia dini yang mempengaruhi 

perkembangan kognitif, seperti : menjiplak bentuk-bentuk geometri, 

merobek kertas, menjahit, dan lain-lain. 

e. Pengembangan Aritmatika Anak Usia Dini 

Pengembangan aritmatika anak usia dini diarahkan untuk 

kemampuan matematika anak. Kemampuan matematika anak 

berhubungan dengan kemampuan yang diarahkan untuk kemampuan 

berhitung atau konsep berhitung permulaan. Kemampuan tersebut 

kemudian dikembangkan untuk mengenali atau membilang angka, 

menyebut urutan bilangan, menghitung benda, mengenali himpunan 

dengan nilai bilangan benda, memberi nilai bilangan pada suatu 

himpunan benda, mengerjakan atau menyelesaikan operasi 

penjumlahan dan pengurangan, dengan menggunakan konsep dari 

konkrit ke abstrak, menghubungkan konsep bilangan dengan 
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lambang bilangan, dan menciptakan bentuk benda sesuai dengan 

konsep bilangan. 

f. Pengembangan Geometri Anak Usia Dini 

Pengembangan geometri anak usia dini adalah kemampuan 

yang berhubungan dengan konsep bentuk dan ukuran, seperti : 

mengukur ukuran benda, mengumpulkan benda berdasarkan warna, 

mengelompokkan benda segitiga, persegi, lingkaran, dan lain-lain. 

g. Pengembangan Sains Permulaan Anak Usia Dini 

Pengembangan sains anak usia dini adalah kemampuan yang 

berhubungan dengan berbagai percobaan atau demonstrasi sebagai 

suatu pendekatan secara sainstifik atau logis. Adapun kemampuan 

yang dikembangkan, anatara lain mengeksplorasi berbagai benda 

yang ada disekitar, mengadakan berbagai percobaan sederhana, 

mengkomunikasikan apa yang telah diamati dan diteliti. 

Dari beberapa pembahasan di atas kemampuan matematika 

merupakan bagian dari kemampuan kognitif yang terdapat dalam bidang 

pengembangan aritmatika anak usia dini. Kemampuan kognitif anak usia dini 

merupakan pengembangan pengetahuan dan memecahkan masalah melalui 

proses berfikir anak yang ditunjukkan dengan rasa keingintahuannya melalui 

interaksi dengan lingkungan dalam membilang dan mengukur. 
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B. Kemampuan Matematika 

1. Pengertian Kemampuan Matematika 

Andi Hakim Nasution dalam bukunya menguraikan tentang 

istilah matematika berasal dari kata Yunani, mathein atau manthenein 

yang berarti mempelajari. Kata ini memiliki hubungan yang erat dengan 

kata sansekerta, medha atau widya yang memiliki arti kepandaian, 

ketahuan, atau intelegensi. Dalam bahasa Belanda matematika disebut 

dengan kata wiskunde yang berarti ilmu tentang belajar13. Matematika 

menurut kamus besar bahasa Indonesia, ilmu tentang bilangan, hubungan 

antara bilangan, dan prosedur operasional yang digunakan dalam 

penyelesaian masalah mengenai bilangan. 

Pendapat lain ialah menurut Suriasumantri, matematika adalah 

bahasa yang melambangkan serangkaian makna dari pernyataan yang 

ingin disampaikan. Lambang-lambang matematika bersifat artifisial dan 

baru memiliki arti setelah sebuah makna diberikan kepadanya. Dengan 

demikian matematika itu adalah kemampuan dalam mengenal lambang 

bilangan, menggunakan angka-angka dan memecahkan masalah14. Anak 

usia dini atau anak usia taman kanak-kanak dari salah satu 

karakteristiknya itu adalah berfikir secara konkrit karena itu anak 

membutuhkan pembelajaran yang kankrit. Konsep-konsep dalam 

matematika tidak akan berarti apa-apa bagi mereka kecuali mereka 

menyediakan sesuatu secara konkrit untuk dihitung dan diurutkan. 
                                                           

13
 Andi Hakim Nasution, Landasan Matematika, (Bogor: Bharatara, 1982) hal. 12 

14
 Sujiono, Yulianai Nurani, Metode Pengembangan Kognitif, (Jakarta: Universitas 

Negeri Terbuka, 2008) hal. 11 
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Otak anak usia dini akan cepat menyerap pembelajaran saat 

terlibat langsung dalam pembelajaran tersebut dan pembelajaran tersebut 

dilakukan secara menyenangkan serta nyaman bagi diri anak. Bagi anak-

anak pembelajaran matematika itu suatu hal yang menakutkan sehingga 

tidak sedikit anak yang lebih menghindari pembelajaran matematika. 

Disinilah peran guru pendidikan anak usia dini bagaimana cara untuk 

menumbuhkan perasaan suka sejak dini terhadap pembelajaran 

matematika kepada anak usia dini. Pembelajaran matematika dapat 

diberikan saat anak merasa nyaman dengan keadaan sekitar, kesiapan 

anak dan media yang digunakan untuk menyampaikan sebuah tujuan. 

Menurut Ariesandi Setyono matematika pada anak usia dini 

penyampaiannya dengan cara yang bergembira, konkrit dan 

memperhatikan aspek psikologis, cara kerja otak, gaya belajar dan 

kepribadian anak15. 

2. Konten Standar Matematika untuk Anak Usia Dini 

Konten standar matematika untuk anak usia dini menurut NCTM 

(National Council of Teachers of Mathematics)16 adalah sebagai berikut : 

a. Angka dan Pengoperasiannya 

Adalah salah satu kemampuan bermatematika yang digunakan anak 

dalam konsep bilangan atau pemahaman angka, yang membuat 

hubungan antara pengoperasiannya dan angkanya ditandai dengan 

                                                           
15

 Ariesandi Setyono, Mathemagic Cara Belajar Jenius Matematika, (Jakarta: Gramedia 
Pustaka Utama, 2007), hal. 8 

16
 Coughlin, Pamela, Menciptakan Kelas yang Berpusat pada Anak, (USA: Children 

Recources International Inc, 2000), hal. 266 
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penambahan dan pengurangan. Misal : anak diminta untuk 

menghitung bentuk-bentuk berdasarkan warna, atau ajaklah anak 

untuk menghitung pin yang jatuh dengan yang tidak jatuh, lalu 

setelah itu hitunglah bersama-sama. 

b. Aljabar 

Adalah salah satu kemampuan bermatematika yang digunakan anak 

dalam sistematika angka yang memiliki pola secara natural dan 

terstruktur. Misal : anak diajak untuk membangun pikiran dan ide 

dalam meneruskan pola yang dimulai. Contoh anak diminta untuk 

meneruskan pola dari besar ke benda yang kecil. 

c. Geometri 

Pengertian geometri disini adalah anak mengenal bentuk-bentuk 

geometri (segitiga, persegi panjang, persegi, lingkaran) yang sama 

dan posisi dirinya dalam suatu ruang. Anak bisa paham tentang 

pengertian ruang yang dimaksud disini ketika mereka sadar akan 

posisi dirinya dihubungkan dengan benda-benda dan penataan 

disekelilingnya. 

d. Pengukuran 

Adalah salah satu kemampuan bermatematika yang digunakan anak, 

yang  melibatkan angka untuk mengetahui ukuran suatu benda jadi 

angka yang merupakan hasil dari pengukuran itu, dapat 

dibandingkan pada benda yang sejenisnya. Misal : anak diajak untuk 
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mengukur berat benda dengan timbangan atau mengukur panjang 

jalannya bola dengan alat ukur. 

Pemahaman atau kemampuan dasar anak pada matematika 

permulaan seperti yang tertera di Childrens Recources International ialah 

(a) korespondensi satu-satu, (b) membilang dan menghitung, (c) 

mengurutkan, (d) kalkulasi, (e) klasifikasi, (f) pengukuran, (g) 

perbandingan, (h) geometri (bentuk), (i) pola. 

Permainan berhitung di Taman Kanak-Kanak sebaiknya 

dilakukan melalui tiga tahap penguasaan berhitung dijalur matematika 

yaitu : 

a. Penguasaan Konsep 

Pemahaman dan pengertian tentang sesuatu dengan menggunakan 

benda dan peristiwa konkrit, seperti pengenalan warna, bentuk dan 

berhitung bilangan. 

b. Masa Transisi 

Proses berfikir yang merupakan masa peralihan dari pemahaman 

konkrit menuju pengenalan lambang yang abstrak, dimana benda 

konkrit itu masih ada dan mulai dikenalkan bentuk lambangnya. Hal 

ini harus dilakukan guru secara bertahap sesuai dengan laju dan 

kecepatan kemampuan anak yang secara individual berbeda. 

c. Lambang 

Merupakan visualisasi dari berbagai konsep. Misal lambang “7” 

untuk menggambarkan konsep bilangan tujuh, merah untuk 
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menggambarkan konsep warna, besar untuk menggambarkan konsep 

ruang, dan persegi empat untuk menggambarkan konsep bentuk17. 

3. Prinsip-Prinsip Pembelajaran Matematika 

Menurut Reys, et al18. mengemukakan beberapa prinsip 

pembelajaran matematika diantaranya : 

a. Melibatkan keaktifan anak, 

b. Disesuaikan dengan karakteristik perkembangna anak, 

c. Merupakan kegiatan yang berkesinambungan, 

d. Mampu mengembangkan berbahasa yang bersifat integral, 

e. Guru harus mampu menyajikan pertanyaan-pertanyaan yang baik 

yang dapat memfasilitasi kegiatan belajar dan mampu menstimulasi 

proses berpikir anak, 

f. Anak diberikan kesempatan untuk memanipulasi alat peraga 

g. Harus mampu mengembangkan kemampuan metakognisi seluruh 

anak, dimana kemampuan metakognisi berhubungan dengan 

kemampuan seorang anak untuk mengetahui tentang kelemahan dan 

kekuatan yang dimiliki oleh dirinya, sehingga ia dapat 

menggunakannya dalam kegiatan belajar. Anak mengetahui dan 

meyakini kemampuan yang dimilikinya sebagai seorang pembelajar, 

sehingga ia berusaha menyesuaikan diri, mengontrol 

                                                           
17

 Departemen Pendidikan  Nasional, Permainan Berhitung Permulaan di Taman Kanak-
Kanak, (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan, 2007), hal. 6 

18
 Departemen Pendidikan  Nasional, Permainan Berhitung Permulaan di Taman Kanak-

Kanak, (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan, 2007), hal. 20 
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kemampuannya, dan menemukan gaya belajar yang sesuai bagi 

dirinya, 

h. Guru merupakan model dalam proses pembelajaran matematika, 

sehingga seluruh perilaku yang ditampilkan guru dapat 

mempengaruhi kemampuan belajar anak, 

i. Matematika yang diajarkan tanpa melalui tahap pembelajaran 

matematika yang tepat akan menimbulkan kecemasan terhadap 

matematika itu sendiri (mathophobia), 

j. Adanya keseimbangan perlakuan anak laki-laki dan anak perempuan 

dalam proses pembelajaran matematika,  

k. Kegiatan pembelajaran matematika harus mampu meningkatkan 

keterampilan dalam mengingat. 

 

C. Media Pembelajaran 

1. Pengertian Media Pembelajaran 

Menurut Heinich, Molenda dan Russell media merupakan saluran 

komunikasi19. Media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk 

jamak dari kata medium yang secara harfiah berarti perantara, yaitu 

perantara sumber pesan (a source) dengan penerimaan pesan                  

(a receiver). Jadi media pembelajaran yaitu perantara untuk 

menyampaikan pesan dalam proses pembelajaran kepada peserta didik. 

Media dapat dipertimbangkan sebagai media pembelajaran jika 

                                                           
19

 Badru Zaman, Asep Hery Hermawan, Cucu Eliyawati, Media dan Sumber Belajar TK, 
(Bandung: Pusat Penerbitan Universitas Terbuka), hal. 15 
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membawa pesan-pesan dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. 

Media pembejalaran terbagi atas 3 macam, yaitu : 

a. Media Visual 

Media visual adalah media yang menyampaikan pesan 

melalui penglihatan pemirsa atau media yang hanya dapat dilihat. 

Media visual terdiri atas media yang dapat diproyeksikan (projected 

visual) dan media yang tidak dapat diproyeksikan (non-projected 

visual). 

Media visual yang diproyeksikan pada dasarnya merupakan 

media yang menggunakan alat proyeksi untuk menayangkan gambar 

atau tulisan yang nampak pada layar. Media proyeksi ini bisa 

berbentuk media proyeksi diam, misalnya gambar diam (still picture) 

dan proyeksi gerak, misalnya gambar bergerak (motion picture). 

Media visual yang tidak diproyeksikan terdiri atas : 

1) Media gambar diam atau gambar mati adalah gambar-gambar 

yang disajikan secara fotografik atau seperti fotografik, 

misalnya gambar tentang manusia, binatang, tempat, atau objek 

lainnya yang ada di sekitarnya dengan bahan atau isi tema yang 

disajikan. 

2) Media grafis adalah media pandangan dua dimensi (bukan 

fotografik) yang dirancang secara khusus untuk 

mengkomunikasikan pesan-pesan pembelajaran.  Unsur-unsur 

yang terdapat dalam media grafis ini adalah gambar dan tulisan. 
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Jenis-jenis dari media grafis ini diantaranya adalah grafik, 

bagan, diagram, poster, kartun, dan komik. 

3) Media model adalah media tiga dimensi yang sering digunakan 

dalam pembelajaran di TK, media ini merupakan tiruan dari 

beberapa objek nyata, seperti objek yang terlalu besar, objek 

yang terlalu jauh, objek yang terlalu kecil, objek yang terlalu 

mahal, objek yang jarang ditemukan, atau objek yang terlalu 

rumit untuk dibawa kedalam kelas dan sulit dipelajari wujud 

aslinya. Jenis-jenis media model diantaranya adalah model padat 

(solid model), model penampangan (cutaway model), model 

susun (buil-up model), model kerja (working model), mock-up 

dan diorama. 

4) Media realia merupakan alat bantu visual dalam pembelajaran 

yang berfungsi memberikan pengalaman langsung (direct 

experience) kepada anak. Realia ini merupakan benda yang 

sesungguhnya seperti mata uang, tumbuhan, binatang, yang 

tidak berbahaya. 

b. Media Audio 

Media audio adalah media yang mengandung pesan dalam 

bentuk auditif (hanya dapat didengar) yang dapat merangsang 

pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan untuk mempelajari isi 

tema. Contoh media audio adalah program kaset suara dan radio. 
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c. Media Audiodivisual 

Merupakan kombinasi dari media audio dan media visual 

atau biasa disebut media pandang-dengar. Contoh dari media 

audiovisual ini diantaranya program televise/video 

pendidikan/instruksional, program slide suara, dan sebagainya. 

Dalam pembelajaran di TK sangat dibutuhkan dalam 

penggunaan media pembelajaran karena dengan media pembelajaran 

yang tepat dapat membantu anak memahami apa yang anak-anak 

pelajari pada hari itu. Karena media pembelajaran itu berfungsi 

untuk menyampaikan pesan-pesan pembelajaran. Pada penelitian ini 

media yang digunakan merupakan termasuk kedalam media visual 

karena permainan bowling menggunakan pin-pin yang dapat dilihat 

oleh anak atau jenis media yang nampak. 

 

D. Permainan Bowling 

1. Pengertian Permainan 

Hakikat nilai permainan menurut pandangan beberapa ahli20 yaitu : 

a. Teori rekreasi menurut Schaller dan Nazaruz, mereka menyatakan 

permainan itu sebagai kesibukan rekreatif, sebagai lawan dari kerja 

dan keseriusan hidup. Orang dewasa mencari kesibukan bermain-

main apabila ia merasa cape sesudah bekerja atau sesudah 

                                                           
20

 Endin Suhanda,Cara Belajar Anak Usia Dini, (Bandung: Kementrian Pendidikan dan 
Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, 2017) 
hal.7 
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melakukan tugas-tugas tertentu. Dengan begitu permainan tadi bisa 

“me-rekrir” kembali kesegaran tubuh yang tengah lelah. 

b. Teori Pemunggahan (Herbert Spencer), permainan disebabkan oleh 

mengalir energi, yaitu tenaga yang belum dipakai dan menumpuk 

pada diri anak itu menuntut dimanfaatkan atau dipekerjakan. 

Sehubungan itu energi tersebut “mencair” atau “menunggah” dalam 

bentuk permainan. Teori ini disebut juga dengan teori “kelebihan 

tenaga” 

c. Teori Atavitis (Stanley Hall) dengan pandangan yang boigenetis 

menyatakan bahwa selama perkembangannya, anak akan mengalami 

semua fase kemanusiaan. Permainan itu merupakan penampilan dari 

semua faktor hereditas (waris, sifat keturunan) yaitu segala 

pengalaman jenis manusia sepanjang sejarah akan diwariskan kepada 

keturunannya, mulai dari pengalaman hidup dalam gua-gua, berburu, 

menangkap ikan, berperang, bertani, berhuma, membangun rumah 

sampai dengan menciptakan kebudayaan dan seterusnya. Semua 

bentuk dihayati oleh anak dalam bentuk permainan-permainan. 

d. Teori Biologis (Karl Groos dan Maria Montesori) menyatakan 

bahwa permainan itu mempunyai tugas biologis, yaitu melatih fungsi 

jasmani dan rohani. Waktu-waktu bermain merupakan kesempatan 

baik bagi anak untuk melakukan penyesuaian diri terhadap 

lingkungan hidup itu sendiri. 
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e. Teori Psikologis Dalam (Alder) permainan merupakan penampilan 

dorongan-dorongan yang tidak disadari pada anak-anak dan orang 

dewasa. Ada dua dorongan yang penting, yaitu : dorongan berkuasa, 

dan menurut Frued ialah dorongan seksual libidi sexualis. Alder 

berpendapat bahwa permainan memberikan pemuasan atau 

kompensasi terhadap perasaan-perasaan diri yang fiktif. Dalam 

permainan juga dapat disalurkan perasaan-perasaan yang lemah 

perasaan-perasaan rendah hati. 

f. Teori Fenomenologis (Konsthamm) menyatakan bahwa permainan 

merupakan satu, fenomena atau gejala yang nyata, yang 

mengandung unsur suasana permainan. Dorongan bermain 

merupakan dorongan untuk menghayati sesuasana bermain itu, yakni 

tidak khusus bertujuan untuk mencapai prestasi-prestasi, akan tetapi 

anak bermain untuk permainan itu sendiri. 

Dengan demikian dari beberapa teori di atas yang sudah dijelaskan 

permainan itu sendiri merupakan kegiatan bermain-main hasil dari turun 

temurun yang bersifat mencari kesenangan tidak untuk mencapai sebuah 

prestasi-prestasi tertentu, dan dapat melatih fungsi jasmani dan rohani yang 

dapat merangsang perkembangan anak. 

2. Tahap Perkembangan Bermain 

Sejalan dengan perkembangan kognisi atau daya pikir anak 

menurut Jean Piaget  menyatakan bahwa terdapat beberapa tahap 

perkembangan dalam bermain, diantaranya yaitu : 
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a. Sensori Motor Play (± 3/4 bulan - ½ tahun) 

Bermain dimulai pada periode perkembangan kognitif sensori motor, 

sebelum usia 3-4 bulan, gerakan atau kegiatan anak belum dapat 

dikatageorikan sebagai bermain. Kegiatan bayi hanya merupakan 

pengulangan dari hal-hal yang dilakukan sebelumnya, dan Peaget 

menamakannya reproductive assimilation. Pada usia 7-11 bulan 

kegiatan yang dilakukan anak bukan semata-mata berupa 

pengulangan, namun sudah disertai dengan variasi. Misalnya anak 

melihat wajah dibalik bantal yang disingkapkan, anak melakukan 

terus dengan berbagai variasinya. Pada usia 18 bulan tampak adanya 

percobaan-percobaan aktif pada kegiatan bermain anak. 

b. Syimbolic atau Make Belive Play (±2-7 tahun) 

Syimbolic atau Make Belive Play merupakan ciri periode pra 

operasional yang terjadi anatara usia 2-7 tahun yang ditandai dengan 

bermain khayal dan bermain pura-pura. Misalnya menggunakan sapu 

sebagai kuda-kudaan. Bermain simbolik juga berfungsi untuk 

mengasimilasi dan mengkonsilidasikan (menggabungkan) 

pengalaman emosional anak. 

c. Social Play Games with Rules (±8-11 tahun) 

Dalam bermain tahap yang tinggi, menggunakan symbol lebih 

banyak diwarnai oleh nalar, logika yang bersifat obyektif, sejak usia 

8-11 tahun anak lebih banyak terlibat dalam kegiatan games with 
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rules. Kegiatan anak lebih banyak dikendalikan oleh aturan 

permainan. 

d. Games with Rules & Spots (11 tahun ke atas) 

Olah raga adalah kegiatan bermain yang menyenangkan dan 

dinikmati anak-anak, walau pun aturannya jauh lebih ketat dan 

diperlakukan secara kaku dibandingkan dengan permainan yang 

tergolong games seperti kartu. 

Selain itu Elizabeth Hurlock mengungkapkan tentang tahapan 

bermain pada anak, diantaranya : 

a. Tahap Penjelajah (Exploratory stage) 

Ciri khasnya adalah berupa kegiatan mengenai obyek atau orang 

lain, mencoba menjangkau atau meraih benda disekelilingnya lalu 

mengamatinya. 

b. Tahap Mainan (Toy stage) 

Tahap ini mecapai puncaknya pada usia 5-6 tahun. Antara usia 2-3 

tahun anak biasanya mengamati alat permainannya. Contohnya yaitu 

bermain dengan boneka dan mengajaknya bercakap atau bermain 

seperti layaknya teman bermain. 

c. Tahap Bermain (Play stage) 

Biasanya terjadi bersamaan dengan mulai masuknya anak ke sekolah 

dasar. Pada saat ini jenis permainan anak semakin bertambah 

banyak, karena itu tahap ini dinamakan tahap bermain. Anak 

bermain dengan alat permainan yang lama kelamaan berkembang 
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menjadi games, olah raga, dan bentuk permainan lain yang dilakukan 

juga oleh orang dewasa. 

d. Tahap Melamun (Daydream stage) 

Tahap ini diawali saat anak mendekati masa puber. Saat ini anak 

sudah mulai kurang berminat terhadap kegiatan bermain yang 

tadinya mereka sukai dan banyak menghabiskan waktunya untuk 

melamun atau berkhayal. Biasanya lamunan atau khayalannya 

mengenai perlakukan kurang adil dari orang lain. 

Banyak permainan yang dapat dilakukan oleh anak untuk 

mengembangkan berbagai kemampuannya, salah satu permainan yang 

mampu mengembangkan kemampuan matematika anak yaitu permianan 

bowling. Pandangan mengenai bermain menurut Plato mencatat bahwa 

anak akan lebih mudah memahami aritmatika ketika diajarakan melalui 

bermain21. Permianan bowling adalah permainan yang dimainkan dengan 

menggelindingkan bola dengan lingkaran 27 inchi pada lorong selebar 42 

inchi. Bola menggelinding sejauh 60 kaki kearah formasi 10 pin. Pin 

tersebut, masing-masing tingginya 15 inchi, diatur dalam formasi segitiga 

sama sisi, bagian tengah satu pin berjarak 12 inchi dari pin berikutnya22. 

Permianan bowling baik digunakan karena banyak kelebihan yang 

didapat dalam menggunakan permainan ini. Dengan permainan bowling 

anak mampu mengukur ketepatan dalam mengenai pin-pin yang telah 

                                                           
21

http//digilib.uin_suka.ac.id/11694/1/BAB%201%2C%20V%2C%20DAFTAR%20PUS
TAKA.pdf 

22
 Robert H.Stricland, Step To Success Bowling Edisi Kedua, (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 1999), hal. 5 
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dipasang, menghitung banyak pin yang jatuh dan dengan permainan ini 

pula anak dapat menggerakkan motorik kasar dan motorik halusnya 

karena permainan bowling merupakan cabang olah raga yang digeluti 

oleh orang-orang. Disamping untuk mengasah kemampuan matematika 

anak dijadikan juga sebagai wahana olahraga. 

 

E. Pengaruh Permainan Bowling Terhadap Kemampuan Matematika 

Permulaan Anak 

Kemampuan matematika perlu dikembangangkan dalam diri anak. 

Karena kemampuan matematika dapat memudahkan anak dalam menjalani 

kehidupan. Disetiap aktivitas yang dilakukan anak tidak lepas dari konsep 

matematika. Karena itu diharapkan orang tua dan guru dapat memfasilitasi 

anak agar kemampuan matematikanya berkembang dengan baik. Guru 

diharapkan kreatif untuk memberikan pembelajaran matematika supaya anak 

terpancing untuk menyukai pembelajaran matematika. Dengan salah satu cara 

yang mampu menimbulkan rasa senang belajar pada anak yaitu pada saat 

pembelajaran itu dilakukan lewat permainan. 

Melalui bermain anak dapat belajar apapun dan mampu 

mengembangkan pengetahuannya. Maria Montessori, seorang tokoh dalam 

dunia pendidikan, menekankan bahwa ketika anak bermain, dia akan 

mempelajari segala sesuatu yang terjadi dilingkungan sekitar. Karena itu 

kemampuan matematika anak dapat distimulus melalui modifikasi permainan 

bowling. Dalam permainan ini anak bermain sambil belajar matematika tanpa 
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ada rasa takut terhadap pembelajaran matematika, yang selalu dipandang 

bahwa pembelajaran matematika itu sangat menyulitkan, namun dengan 

diberikan melalui bermain anak dapat menikmati pembelajaran sehingga 

timbul rasa senang. Karena itu dipilihlah sebuah permainan bowling sebagai 

cara untuk mengembangkan kemampuan matematika anak. permainan 

bowling sangat membantu dalam mengembangkan kemampuan matematika 

anak dengan melalui kegiatan anak dalam menghitung sebuah pin-pin yang 

dipasang, untuk mengenal angka bisa juga menempelkan angka pada pin dan 

pada saat pin terjatuh anak diminta untuk menyebutkan angka berapa yang 

jatuh tersebut. Dari pin-pin tersebut dapat membuat anak mampu mencapai 

indikator-indikator matematika yang harus dilampaui anak. Anak juga dapat 

diminta untuk memasang pin secara berurutan sesuai urutan angkanya. 

 

F. Hasil Penelitian yang Relevan 

Berikut hasil penelitian yang dilakukan  bersama oleh Ni Kadek Dwi 

Pradnya Sari, I Ketut Adnyana Putra dan MG. Rini Kristiantari dengan 

mengangkat judul Penerapan Permainan Bola Gelinding (BOLING) untuk 

Meningkatkan Kemampuan Mengenal Bilangan pada Anak Kelompok A di 

TK Mandala Kumala Denpasar, dengan hasil temuan bahwa penelitian ini 

merupakan jenis penelitian tindakan kelas (PTK) yang dilakukan dalam dua 

siklus. Subjek terteliti adalah anak kelompok A semester II Tahun 2015/2016 

sebanyak 11 orang. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan metode 
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observasi. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan metode 

analisis statistik deskriptif dan metode analisis deskriptif kuantitatif.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat peningkatan 16,50% 

kemampuan mengenal bilangan setelah diterapkan permainan bola gelinding 

(boling). Hal ini dapat dilihat dari peningkatan rata-rata persentase 

kemampuan mengenal bilangan pada siklus I sebesar 75,50% yaitu berada 

pada kriteria sedang menjadi 92,00% pada siklus II yang berada pada kriteria 

sangat tinggi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan 

permainan bola gelinding (boling) dapat meningkatkan kemampuan mengenal 

lambang bilangan pada anak kelompok A di TK Mandala Kumala Denpasar 

pada tahun 2015/2016. 

Penelitian lain tentang pengaruh permainan bowling terhadap 

kemampuan matematika anak usia dini yang dilakukan oleh Nonike dan 

Satiningsih dengan hasil penelitian yang dilakukan di kelompok A TK PGRI 

Desa Prunggahan Kulon Kecamatan Semanding Kabupataen Tuban dilatar 

belakangi karena rendahnya kemampuan mengenal konsep bilangan. 

Penyebabnya karena kurang adanya inovasi dalam pembelajaran yang 

diberikan guru. Tujuan penelitian ini yaitu untuk membuktikan apakah ada 

pengaruh permainan bowling modifikasi terhadap kemampuan  mengenal 

konsep bilangan. 

Subyek penelitian berjumlah 16 anak kelompok A PGRI Desa 

Prunggahan Kulon Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan jenis pre eksperimen 
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dan desain penelitian one group pretest-postest. Teknik pengumpulan data 

menggunakan observasi dengan alat penilaian berupa lembar observasi. 

Pengujian instrument realibitasnya menggunakan uji realibitas pengamatan 

dengan rumus yang ditemukan oleh Fernandes. Teknik analisis data uji 

Wilcoxon mats pairs test, dengan rumus Thitung < Ttabel. Penelitian ini 

dikatakan signifikan karena adanya pengaruh dua variabel jika Thitung < Ttabel. 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh berupa skor pretest dan postest 

dengan rumus uji jenjang bertanda wilcoxon pairs test berupa hasil Thitung = 0 

lebih kecil dari Ttabel dengan taraf signifikan 5% = 30. Dengan demikian 

hipotesis alternatife (Ha) diterima dan hipotesis nol (Ho) ditolak. Hal tersebut 

menunjukkan bahawa permainan bowling modifikasi berpengaruh terhadap 

kemampuan mengenal konsep bilangan anak kelompok A TK PGRI Desa 

Prunggahan Kulon Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban. 

Herry Yunanto, Anjrh melakukan sebuah penelitian pada anak 

kelompok B TK Kemala Bhayangkari 08 masih rendah karena untuk 

menyebutkan jumlah benda dengan angka yang melambangkannya masih 

banyak kesalahan, berdasarkan pengamatan tersebut peneliti menemukan ide, 

gagasan atau rencana untuk melakukan penelitian tindakan kelas dengan 

menggunakan metode bermain bowling aritmatika di TK Kemala 

Bhayangkari 08 untuk mengembangkan kemampuan mengenal konsep 

bilanganpermulaan. Tujuan penelitian ini untuk meningkatkan kemampuan 

kognitif. Penelitian tindakan kelas ini dilakukan di TK Kemala Bhayangkari 

08 Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang pada bulan Juli-Agustus 2012. 
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Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Penelitian 

Tindakan Kelas. Penelitian ini dilaksanakan dalam tiga siklus, tiap 

siklusterdiri atas tahapan perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. 

Pengambilan data kuantitatif dan kualitatif. Indikator keberhasilan adalah 

sebagai berikut : meningkatknya kemampuan mengenal angka dan berhitung 

anak 80% dan kinerja guru baik dengan kriteria pengelaolaan ruang dan 

fasilitas pembelajaran baik, melaksanakan pembelajaran baik, mengelola 

interaksikelas baik, bersikap terbuka dan luwes serta membantu 

mengembnagkan sikap positif anak terhadap belajara baik, 

mendemontrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran tertentu baik, 

melaksanakan evaluasi proses hasil belajar baik dan penggunaan bahasa 

Indonesia yang tepat. 

Berdasarkan data penelitian siklus I diperoleh kemampuan mengenal 

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

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

baik yaitu 92%. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dengan 

penerapan permainan bowling aritmatika di TK Kemala Bhayangkari 08 

dapat meningkatkan kemampuan mengenal angka dan berhitung pada anak 

dan meningkatkan kinerja guru. Berdasarkan hasil penelitian dapat disrankan 

untuk menggunakan permainan bowling aritmatika dalam pembelajaran 

terutama untuk meningkatkan kemampuan kognitif mengenal angka, 

menghitung penjumlahan dan pengurangan pada anak usia dini. 
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Dari kedua penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa 

permainan bowling efektif dalam meningkatkan kemampuan matematika 

anak usia dini. Pada awal sebelum diperlakukan rata-rata anak memiliki 

kemampuan berhitung yang rendah, stelah dilakukan perlakuan terlihat 

peningkatan yang sangat signifikan terhadap anak. Selain untuk 

mengembangkan kemampuan matematika bowling juga mampu 

mengembangkan motorik anak.  

 

G. Kerangka Berfikir 

Anak merupakan aset berharga bagi negara karena itu anak perlu 

mendapatkan pendidikan yang baik agar dapat meneruskan kehidupan ini 

dengan baik. Untuk menyiapkan generasi yang baik maka anak perlu 

dikembangkan potensinya dari usia dini, karena pada masa ini anak 

mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang sangat baik jika di didik 

dan dikembangkan potensi pada anak meliputi moral dan nilai agama, sosial 

emosional, bahasa, kognitif, fisik motorik dan seninya. Seperti yang 

tercantum dalam surat An-Nahl ayat 78 “Dan Allah mengeluarkan kamu dari 

perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia 

memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur“. 

Salah satu yang perlu dikembangkan karena menyangkut dalam 

keperluan menjalankan kehidupan ini adalah bidang kognitif yang 

didalamnya mengenai kemampuan matematika. Matematika sering ditemukan 

dalam aktivitas sehari-hari disekitar anak. Baik berhitung simbolik, 
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penjumlahan maupun pengurangan. Sujono mengemukakan bahwa 

matematika merupakan ilmu pengetahuan tentang penalaran yang logis dan 

masalah yang berhubungan dengan bilangan23. Disekitar anak banyak hal 

yang dapat dilakukan oleh orang tua atau guru untuk mengembangkan 

kemampuan matematika anak, salah satunya dengan memvariasikan 

permainan supaya tujuan yang akan tercapai dapat terlaksana.  

Dengan memvariasikan permainan sebagai metode supaya anak 

terdorong atau tertarik untuk belajar, terutama dalam belajar matematika. 

Matematika pada anak usia dini penyampaiannya harus dengan cara yang 

bergembira, konkrit dan memperhatikan aspek psikologi, cara kerja otak, 

gaya belajar dan kepribadian anak24.  Lambang -lambang matematika bersifat 

artifisial dan baru memiliki arti setelah sebuah makna diberikan kepadanya. 

Dengan demikian bahwa matematika adalah kemampuan dalam mengenal 

lambang bilangan, menggunakan angka-angka, dan memecahkan masalah. 

Menurut Sujiono secara umum permainan matematika di TK bertujuan agar 

anak mengetahui dasar-dasar pembelajaran berhitung dalam suasana yang 

menarik, aman, nyaman, dan menyenangkan sehingga diharapkan nantinya 

anak memiliki kesiapan dalam mengikuti pembelajaran matematika yang 

sesungguhnya disekolah dasar. Menurut Piaget pengenalan matematika 

sebaiknya dilakukan melalui penggunaan benda-benda konkrit dan 

pembiasaan penggunaan matematika agar anak dapat memahami matematika, 

                                                           
23

 Abdul Halim Fathani, Matematika Hakikat dan Logika, (Jogjakarta: Ar Ruz Media.2009), 
hal. 19 

24
 Arrisandi Setyono, Mathematigics Cara Belajar Jenius Matematika, (Jakarta: Gramedia 

Pustaka Utama, 2007), hal. 8 
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seperti berhitung, bilangan, dan operasi bilangan. Penyelidikan Vygotsky 

membenarkan adanya hubungan erat antara bermain dan perkembangan 

kognitif. 

Karakteristik anak merupakan anak yang menyukai bermain oleh 

karena itu berhitung diberikan melalui sebuah permainan agar lebih mengena 

kepada anak dan dalam bentuk yang konkrit sehingga anak tidak meraba-raba 

apa bentuk dari angka itu. Banyak permainan yang dapat mengembangkan 

kemampuan berhitung anak diantaranya yang terdapat pada permainan 

bowling. Dari uraian di atas ternyata kemampuan matematika anak dapat kita 

gali melalui hal-hal yang menyenangkan diantaranya melalui permainan 

seperti bowling yang dapat menggali kemampuan anak dalam kemampuan 

matematika dan menjadikan anak merasa senang karena pembelajaran 

dilakukan dengan bermain sehingga anak tidak merasa sedang belajar namun 

pada kenyataanya anak itu sebenarnya sedang belajar banyak hal dan dengan 

hal yang menyenangkan anak mampu merekam disetiap kejadian. Menurut 

Keyvan bahwa melalui permainan bowling anak-anak dapat belajar untuk 

mengkoordinasikan mata dan tangan, mengukur dengan teliti berapa banyak 

tangga yang diperlukan untuk menjatuhkan semua biji bowling. Permainan 

bowling dapat divariasikan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin 

dicapai dalam kemampuan matematika. 

Adapun skema kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

 



43 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis menurut Sugiono merupakan jawaban sementara terhadap 

rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah 

dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan25.  Dalam penelitian ini terdapat 

perbedaan yang signifikan anatara kemampuan matematika kelompok A 

sebelum menerapkan permainan bowling dengan sesudah menerapkan 

permainan bowling. Jadi dapat dirumuskan sebagai berikut : 

                                                           
25

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan.(Bandung: Alvabeta cv, 2014), Hal. 96 

Pembelajaran 
Pengembangan 
Kemampuan 
Matematika 

 

Tidak Menggunakan 
Permainan Bowling 

(X1) 

Dengan 
Menggunakan 

Permainan Bowling 
(X2) 

 

Kemampuan 

Matematika 
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Ha  : Terdapat perbedaan yang signifikan dalam kemampuan matematika 

anak kelompok A TIKIT Al-Azkia Babakan Losari sebelum dan 

sesudah menggunakan permainan bowling. 

Ho : Tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam kemampuan 

matematika anak kelompok A TIKIT Al-Azkia Babakan Losari 

sebelum dan sesudah menggunakan permainan bowling. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

1. Metode Penelitian 

Metode penelitian menurut Suharsimi Arikunto adalah cara 

berfikir, berbuat yang dipersiapkan dengan baik-baik untuk mengadakan 

penelitian dan untuk mencapai suatu tujuan penelitian. Metode penelitian 

memandu dalam urutan-urutan bagaimana penelitian dilakukan26. Banyak 

cara atau metode yang dilakukan dalam melakukan sebuah penelitian, 

namun untuk mengatasi kendala-kendala yang dilakukan peneliti dan 

tetap menjaga ciri khas penelitian yaitu adanya karakter keilmiahannya 

serta validitas dan realibilitas. Maka dipilih dan diterapkan sebuah 

metode yang tepat dan spesifik. metode atau cara dapat menjelaskan 

bagaimana penelitian itu dilakukan, bagaimnana data diperoleh, dengan 

metode statistik khusus apa data dianalisis, bagaimana menguji suatu 

hipotesis penelitian, dan jika menggunakan metode elektik (metode 

gabungan terbaik dari beberapa metode penelitian), maka bagaimana 

penelitian secara spesifik dilakukan27. Kegiatan penelitian metode dapat  

                                                           
26

 Asep Saepul Hamdi, E.Bahrudin, Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi dalam 
Pendidika, (Yogyakarta: CV.Budi Utama, 2012), hal. 3 

27
 Meaning According Text to Ekpert, Pengertian Metode dan Metodologi Penelitian, 

(Dari http://meaningaccordingtoexperts.blogspot.co.id/2017/04/pengertian-metode-dan-
metodologi.html, pada hari minggu, 01/04/2018 pukul 8.48) 
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diartikan sebagai cara untuk memperoleh data tentang sesuatu yang 

diinginkan sehingga dapat dievaluasikan.  

Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah metode 

penelitian eksperimen. Metode eksperimen yaitu percobaan yang dengan 

sengaja mengusahakan timbulnya variabel-variabel dan selanjutnya 

dikontrol untuk dilihat pengaruhnya terhadap prestasi belajar28. 

Eksperimen digunakan untuk mempelajari suatu kondisi khusus yang 

sengaja diciptakan. Menggunakan metode eksperimen karena variabel-

variabel dapat dipilih dan variabel lain dapat mempengaruhi proses 

eksperimen itu dapat dikontrol secara ketat. Jenis penelitian ini 

menggunakan Quasi eksperimental. Quasi Ekperimen atau eksperimen 

semu diambil karena pada penelitian ini hanya menggunakan satu sampel 

tanpa sampel perbandingan. 

Desain ini diambil supaya konsentrasi dalam penelitian yang 

dilakukan mendapatkan hasil yang maksimal. Pada penelitian awal 

dilakukan observasi dan tes untuk mengetahui sejauh mana kemampuan 

matematika permulaan anak kelompok A TKIT Al-Azkia Babakan 

Losari Kabupaten Cirebon tanpa menggunakan permainan bowling, 

selanjutnya adalah memberikan perlakuan eksperimen permainan 

bowling, untuk menguji pengaruh permainan bowling terhadap 

kemampuan matematika permulaan anak kelompok A TKIT Al-Azkia 

Babakan Losari Kabupaten Cirebon. 

                                                           
28 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2013) 

Hal.151 
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2. Desain Penelitian 

Desain penelitian merupakan rancangan penelitian yang 

dilakukan. Penelitian ini menggunakan desain penelitian one group pre-

test and post-test desaign. Dalam desain  penelitian ini dilakukan 

observasi sebanyak 2 kali yaitu sebelum eksperimen dan sesudah 

eksperimen. Observasi yang dilakukan sebelum eksperimen (01), disebut 

pre-test, dan observasi sesudah eksperimen (02) disebut post-test29. Hasil 

perlakuan dapat diketahui lebih akurat, karena dapat membandingkan 

dengan keadaaan sebelum diberi perlakuan. Desain ini digunakan sesuai 

dengan tujuan yang hendak ingin dicapai yaitu untuk mengetahui 

perkembangan kemampuan matematika anak kelompok A TKIT Al-

Azkia Babakan Losari Kabupaten Cirebon sesudah diperlakukan 

menggunakan permainan bowling. Berikut tabel desain penelitian         

one group pre-test and post-test desaign : 

Tabel 3.1 
Desain Penelitian One Group Pre-test and Post-test Desaign 

 

Pretest Treatment Posttest 

O1 X O2 

 

Keterangan : 

O1  : Test awal pada anak sebelum diberikan perlakuan (nilai pretest) 

X  :  Perlakuan di kelas berupa stimulus menggunakan permainan 

bowling 

                                                           
29 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan.(Bandung: Alvabeta cv, 2014), hal. 124 
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O2  :  Test akhir sesudah anak diberikan perlakuan (nilai posttest) 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Taman Kanak-Kanak Islam 

Terpadu Al-Azkia di Jalan Letjend. D.I. Panjaitan RT. 002 RW. 005 

Desa Babakan Losari Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon.       

TKIT Al-Azkia dipilih sebagai tempat penelitian dengan berbagai 

pertimbangan sebagai berikut : 

a. Memudahkan dalam memperoleh akses data 

b. Tempat yang strategis 

c. Sesuai dengan permasalahan penelitian 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan selama 6 bulan terhitung dari mulai 

pengajuan judul sampai tanda tangan, dari tanggal 01 Januari 2018 

sampai dengan 15 Juni 2018. Adapun jadwal kegiatan penelitian 

disajikan dalam tabel 3.2 

Tabel 3.2 
Jadwal Kegiatan Penelitian 

 

No Kegiatan 
Januari Februari Maret April Mei Juni 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Pengajuan 

Observasi 

√                        

2 Observasi       √ √ √                

3 Test             √ √ √ √          

4 Penyusunan 

instrumen 

               √         
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5 Pengumpulan 

data  

                √ √       

6 Pengolahan 

data 

                  √      

7 Penyusunan 

laporan 

                   √ √    

 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi Penelitian 

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas 

obyek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimuplan30. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota peserta didik 

kelompok A TKIT Al-Azkia Babakan Losari Kabupaten Cirebon yang 

berjumlah 23 anak. 

Tabel 3.3 
Data Populasi Penelitian 

 
No. Nama Siswa Kelas/Kelompok L/P 

1 Dedeh Rahmadani A P 

2 Winarsih A P 

3 Putri Adelia.R A P 

4 Rizky Ramadhan A L 

5 Hafiya Anggraeni A P 

6 Siti Ainun A P 

7 Kalman Asyam A L 

8 Kaisan Afsar A L 

9 Fathia Rahma A P 

10 Nurul Fajriyah A P 

11 Keisa Shaqila A P 

                                                           
30 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan.(Bandung: Alvabeta cv, 2014), h.117 
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12 Fadya Jamal Anandi A P 

13 Alby Karmana A L 

14 Riska Indryani A P 

15 Zidan Riziq A L 

16 Naila Muazara Ulfa A P 

17 Prananda Prabu W. A L 

18 Adzkia Felisya Shaquila A P 

19 Faturraohman Firdaus A L 

20 Safa A P 

21 Raisa Hudani Nabila A P 

22 Putra Syifa Giwangkara A L 

23 Rezan Azfar Madany A L 

 

2. Sampel Penelitian 

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut. pengambilan sampel yang digunakan 

pada penelitian ini adalah dengan teknik purposive sampel. Teknik 

purposive sampel digunakan karena yang menjadi sampel merupakan 

semua bagian dari populasi. Sampel yang diambil yaitu 23 anak. Sampel 

seperti ini merupakan jenis dari sampel jenuh karena sampelnya kurang 

dari 30 sampel. 

Tabel 3.4 
Data Populasi Penelitian 

 
No. Nama Siswa Kelas/Kelompok L/P 

1 Dedeh Rahmadani A P 

2 Winarsih A P 

3 Putri Adelia.R A P 

4 Rizky Ramadhan A L 

5 Hafiya Anggraeni A P 

6 Siti Ainun A P 

7 Kalman Asyam A L 

8 Kaisan Afsar A L 
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9 Fathia Rahma A P 

10 Nurul Fajriyah A P 

11 Keisa Shaqila A P 

12 Fadya Jamal Anandi A P 

13 Alby Karmana A L 

14 Riska Indryani A P 

15 Zidan Riziq A L 

16 Naila Muazara Ulfa A P 

17 Prananda Prabu W. A L 

18 Adzkia Felisya Shaquila A P 

19 Faturraohman Firdaus A L 

20 Safa A P 

21 Raisa Hudani Nabila A P 

22 Putra Syifa Giwangkara A L 

23 Rezan Azfar Madany A L 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat 

digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data31. Teknik 

pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini membutuhkan 

teknik penelitian yang tepat sehingga diperoleh data-data yang valid dan 

relevan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut :  

a. Observasi 

Observasi dapat disebut juga dengan pengamatan, meliputi 

kegiatan pemuatan permerhatian terhadap sesuatu objek dengan 

                                                           
31 Jhoni Dimyati, Metode Penelitian Pendidikan dan Aplikasinya pada Pendidikan Anak 

Usia Dini (PAUD), (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup), hal. 70 
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menggunakan seluruh panca indra32. Observasi dilakukan dengan 

pengamatan langsung, dimana peneliti terlibat langsung dengan 

objek atau subjek yang diamati. Pada aktivitas yang dilakukan oleh 

subjek, peneliti ikut melakukan dan merasakan apa yang dilakukan 

dan dikerjakan oleh sumber data. Dari aktivitas tersebut dapat 

diperoleh data yang akurat, lengkap dan mendalam tentang keadaan 

yang sedang diteliti atau diamati. Jenis observasi langsung yang 

digunakan merupakan observasi yang terstruktur.  

Upaya dalam mencegah terjadinya bias pengamatan maka 

penelitian harus dilengkapi dengan alat bantu observasi. Alat bantu 

ini disebut pedoman observasi yang dapat berbentuk checklist yang 

disusun secara baik bisa digunakan sebagai instrument observasi. 

Data yang diukur berupa setiap tahapan metode pembelajaran 

yang digunakan oleh guru dengan permainan bowling. Instrument 

yang digunakan yaitu lembar observasi untuk mengukur aktivitas 

guru dalam memberikan perlakuan kepada anak dalam proses 

pembelajaran. 

Tabel 3.5 
Format Data Anak Kelompok A 

No. Nama Siswa Jenis Kelamian 

1 Dedeh Rahmadani P 

2 Winarsih P 

3 Putri Adelia.R P 

4 Rizky Ramadhan L 

5 Hafiya Anggraeni P 

                                                           
32 Suharsimi Arikunto, loc. cit. Hal. 272 
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6 Siti Ainun P 

7 Kalman Asyam L 

8 Kaisan Afsar L 

9 Fathia Rahma P 

10 Nurul Fajriyah P 

11 Keisa Shaqila P 

12 Fadya Jamal Anandi P 

13 Alby Karmana L 

14 Riska Indryani P 

15 Zidan Riziq L 

16 Naila Muazara Ulfa P 

17 Prananda Prabu W. L 

18 Adzkia Felisya Shaquila P 

19 Faturraohman Firdaus L 

20 Safa P 

21 Raisa Hudani Nabila P 

22 Putra Syifa Giwangkara L 

23 Rezan Azfar Madany L 

  

Tabel 3.6 
Kisi-Kisi Kemampuan Matematika 

 

No Variabel Indikator Pernyataan 
Penilaian 

BB MB BSH BSB 
1 Kemampuan 

matematika  

a. Mengenal 

banyak-

sedikit, sama-

tidak sama 

b. Menunjuk 2 

kumpulan 

benda yang 

sama 

jumlahnya, 

tidak sama, 

lebih banyak 

dan lebih 

sedikit 

1. Anak dapat 

mengenali 

yang banyak 

dan sedikit 

2. Anak mampu 

membanding

kan jumlah 

pin yang 

jatuh dan 

tidak jatuh 

    

c. Membilang 

banyak benda 

3. Anak 

mampu 
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1-10 

 

 

d. Menyebutkan 

urutan 

bilangan 1-10 

 

membilang 

benda-benda 

1-10  

4. Anak 

mampu 

menyebutka

n urutan 2 

setelahnya 3, 

urutan 5 

setelahnya 6 

e. Membilang 

dengan 

menunjuk 

benda sampai 

10 

 

f. Menunjuk 

urutan benda 

untuk bilangan 

sampai 10 

 

 

 

 

 

 

g. Membuat 

urutan 

bilangan 1-10 

dengan benda 

5. Anak 

mampu 

membilang 

dengan 

menunjuk 

pin dari 1-10 

6. Anak mampu 

menunjukkan 

jumlah pin 

1,2,3,4,5,6,7,

8,9,10 dan 

dipasangkan 

dengan 

bilangan 

1,2,3,4,5,6,7,

8,9,10 

7. Anak mampu 

mengurutkan 

pin berangka 

dari 1-10 

    

h. Menunjuk 

lambang 

bilangan 1-10 

 

 

 

i. Meniru 

lambang 

bilangan 1-10 

 

8. Anak 

mampu 

menunjuk 

bilangan 

1,2,3,4,5,6,7,

8,9,10 

9. Anak mampu 

membuat 

bilangan 

1,2,3,4,5,6,7,
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j. Menghubung- 

kan lambang 

bilangan 

dengan benda-

benda sampai 

10 

8,9,10 

10. Anak mampu 

menghubung

kan bilangan 

1,2,3,4,5,6,7,

8,9,10 

dengan benda 

yang 

berjumlah 

1,2,3,4,5,6,7,

8,9,10 

 

 

b. Test 

Data juga diambil dari hasil test secara tertulis ataupun secara 

lisan kepada anak. Test adalah serentetan pertanyaan atau latihan 

serta alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, 

pengetahuan intelegensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh 

individu atau kelompok33. Pada test ini membuat instrument 

penelitian yang mencakup indikator-indikator penelitian. Kemudian 

instrument tersebut diuji validasinya dan keabsahannya. 

Adapun test yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu 

menggunakan test perbuatan untuk mengukur sejauh mana 

pembelajaran matematika anak sebelum dan sesudah menggunakan 

metode permainan bowling. Langkah yang pertama membuat sebuah 

instrument penelitian kemudian diuji kevaliditas dan reabilitasnya, 

                                                           
33Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2013) , hal. 

266 
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setelah itu penguji dapat melakukan penilaian dengan menggunakan 

alat penilaian berupa checklist.  

Langkah-langkah test yang digunakan penelitian sebagai 

berikut : 

1) Pre-test merupakan tes yang dilakukan sebelum pembelajaran 

menggunakan metode yang akan diterapkan. Test ini bertujuan 

untuk mengetahui sejauh mana kemampuan matematika anak 

sebelum menggunakan permainan bowling. 

2) Post-test merupakan test yang dilakukan setelah akhir 

pemebelajaran. Test ini bertujuan untuk mengetahui sejauh 

mana pencapaian metode permainan bowling dalam 

mengembangkan kemampuan matematika anak. Test biasanya 

dilakukan pada proses pembelajaran dari awal sampai akhir. 

c. Dokumentasi 

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal 

atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, 

majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya34. 

Pengumpulan data menggunakan dokumentasi jauh lebih mudah, 

dimana jika terjadi kekeliruan datanya masih ada dan belum 

berubah. Metode pengambilan data menggunakan dokumentasi 

berupa benda-benda mati sehingga tidak mudah berubah dan 

bergerak. 

                                                           
34 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2013),  hal. 

274 



57 
 

 
 

 

E. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data merupakan langkah terpenting dalam sebuah 

penelitian, dimana sebuah hasil penelitian akan muncul. Dari mulai 

menganalisis dan penarikan kesimpulan yang diambil dari data-data yang 

terkumpul. Analisis dilakukan setelah penelitian selesai dan semua data telah 

terkumpul. Pengumpulan data menggunakan lembar observasi dengan teknik 

checklish yang dilihat dari rubrik yang telah dibuat. Analisis yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu analisis statistik deskriptif. 

1. Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis statististik deskriptif digunakan untuk menganalisis data 

dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah 

terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan 

yang berlaku untuk umum atau generalisasi35. Analisis statistik deskripsi 

temuan hasil penelitian yang dijabarkan secara terperinci dari data 

sebelum dan sesudah diberikan perlakukan. Analisis deskriptif data 

diuraikan dari tabel tabulasi data sebelum (X1) dan sesudah (X2) diberi 

perlakuan sesuai penelitian.  

Data yang didapatkan dari hasil penelitian dimasukan ke dalam 

tabel dan dicari persentase untuk dikonversikan pada tabel konversi data. 

                                                           
35

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 
2008),  hal. 207 
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Rumus yang digunakan untuk menentukan persentase menurut Sudjana 

adalah36 :  

 

 

Keterangan : 

P = Persentase 

F = Frekuensi data yang diamati 

N = Jumlah data 

Bentuk tabel tabulasi data tersebut adalah sebagai berikut :  

Tabel 3.7 
Data Kemampuan Matematika Sebelum/Sesudah Menggunakan Permainan 

Bowling 
 

No Nama Anak 
Nilai Indikator 

Ʃ Skor % Interpretasi 
a b c d e 

          

          

          

Jumlah          

Presentase          

 

Persentase yang diperoleh kemudian dikonversikan sebagai 

berikut : 

 

 

                                                           
36

 Nana Sudjana, Penelitian Hasil Proses Belajar Mengajar, (Bandung: PT. Remaja 
Rosdakarya Offset), hal. 129 

 

P =
�

�
 x 100% 
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Tabel 3.8 
Tabel Menafsirkan Persentase37 

 

% Interprestasi 

86% - 100% Sangat tinggi 

76% - 85% Tinggi 

60% - 75% Cukup tinggi 

55% - 59% Kurang tinggi 

< 54% Kurang sekali 

 

Data sebelum dan sesudah didapatkan melalui kegiatan pretest 

(nilai sebelum diberi perlakuan) dan posttest (nilai sesudah diberi 

perlakuan) dengan rubrik penilaian sebagai berikut : 

 

Tabel 3.9 
Rubrik Penilaian Kemampuan Matematika Melalui Permainan Bowling 

 
 Nama Siswa  :  
 Aspek Penilaian : 

No 
Aspek 

Kemampuan 
Matematika 

Pernyataan 
Skala Penilaian 

Ʃ 
Skor 

% 
BB MB BSH BSB 

1 a. Mengenal 
banyak-sedikit, 
sama-tidak 
sama 

b. Menunjuk 2 
kumpulan 
benda yang 
sama 
jumlahnya, 
tidak sama, 
lebih banyak 
dan lebih 
sedikit 
 

1. Anak dapat 
mengenali yang 
banyak dan 
sedikit 

2. Anak mampu 
membandingkan 
jumlah pin yang 
jatuh dan tidak 
jatuh 

      

                                                           
37

 Pedoman Penulisan Skripsi, (Cirebon: IAI Bunga Bangsa Cirebon, 2018), hal.48 
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2 c. Membilang 
banyak benda 
1-10 
 
 

d. Menyebutkan 
urutan bilangan 
1-10 
 

3. Anak mampu 

membilang 

benda-benda 1-

10  

4. Anak mampu 

menyebutkan 

urutan 2 

setelahnya 3, 

urutan 5 

setelahnya 6 

      

3 e. Membilang 
dengan 
menunjuk 
benda sampai 
10 

 
f. Menunjuk 

urutan benda 
untuk bilangan 
sampai 10 
 

 
 
 
 

g. Membuat 
urutan bilangan 
1-10 dengan 
benda 

5. Anak mampu 

membilang 

dengan 

menunjuk pin 

dari 1-10 

6. Anak mampu 
menunjukan 
jumlah pin 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,
10 dan 
dipasangkan 
dengan bilangan 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,
10 

7. Anak mampu 
mengurutkan 
pin berangka 
dari 1-10 

  

4 h. Menunjuk 
lambang 
bilangan 1-10 

 
 
 

i. Meniru 
lambang 
bilangan 1-10 
 
 

j. Menghubung-
kan lambang 
bilangan 
dengan benda-

8. Anak mampu 

menunjuk 

bilangan 

1,2,3,4,5,6,7,8,

9,10 

9. Anak mampu 
membuat 
bilangan 
1,2,3,4,5,6,7,8, 
9,10 

10. Anak mampu 
menghubungkan 
bilangan 
1,2,3,4,5,6,7,8, 
9,10 dengan 
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benda sampai 
10 

benda yang 
berjumlah 
1,2,3,4,5,6,7,8, 
9,10 

Jumlah  
Presentase  

 

Skala penilaian sesuai dengan kurikulum 2013 : 

BB :  Bernilai 1, Apabila anak tidak mampu mengembangkan aspek-

aspek kemampuan bahasa dengan bimbingan.  

MB :  Bernilai 2, Apabila anak mampu mengembangkan aspek-aspek 

kemampuan bahasa dengan bimbingan.  

BSH :  Bernilai 3, Apabila anak mampu mengembangkan aspek-aspek 

kemampuan bahasa dengan mandiri.  

BSB :  Bernilai 4, Apabila anak mampu mengembangkan aspek-aspek 

kemampuan bahasa dengan mandiri dan dapat membantu teman 

yang kesulitan.  

Analisis statistik deskriptif dilakukan untuk mencari nilai mean         

(��), Standar Deviasi (SD), varian (S2), dan analisis Persentase. Untuk 

mendapat nilai tersebut dibuat tabel penolong sebagai berikut : 

Tabel 3.10 
Tabel Penolong Kemampuan Bahasa Sebelum/Sesudah Menggunakan 

Permainan Bowling 
 

No Xi (Xi-X) (Xi-X)2 

1    

2    

3    

Dst    

Jumlah     

Rata-rata     
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Data tabel penolong dilanjutkan mencari data yang dibutuhkan 

dengan langkah-langkah melakukan analisis deskriptif data adalah 

sebagai berikut : 

a. Nilai Mean (��) :  

                �� = 
��

�
  

b. Nilai Standar Deviasi (SD) : 

  SD = �
�(����)

�

���
 

 

c. Nilai Varian (S2) : 

             S2 = 
�(����)�

���
 

Berdasarkan analisis di atas diketahui nilai Mean, Standar Deviasi 

dan Varian dari variabel X1/X2 adalah sebagai berikut : 

Variabel Mean Standar Deviasi Varian 

X1/X2     

 

Analisis kemudian dilanjutkan dengan Analisis Persentase untuk 

menjawab pertanyaan penelitian pertama, yaitu : "Seberapa baik 

kemampuan matematika permulaan anak kelompok A di TKIT Al-Azkia 

Babakan Losari Kabupaten Cirebon sebelum menggunakan permainan 

bowling?". 

Rumus mencari nilai persentase adalah sebagai berikut : 

                          P = 
�

�
	�	100% 
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Dengan ketentuan : 

f  = Jumlah seluruh skor yang dicapai siswa 

N = Jumlah skor maksimal dikalikan dengan jumlah siswa 

2. Prasyarat Analisis Statistik 

a. Uji Normalitas Distribusi Data  

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah data 

berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas pada penelitian ini 

mrnggunakan rumus Uji normalitas Liliefors dengan rumus : 

Z = 
���	��

��
 

Keterangan : 

Xi = Data/Nilai 

X̄ = Rata-rata (Mean)  

SD = Standar Deviasi  

Persyaratan data Signifikan apabila : 

1) Jika nilai  |F(X) - S(X)| terbesar ≤ nilai tabel Lilliefors maka Ho 

diterima;  Ha ditolak,  yang artinya populasi nilai kemampuan 

matematika permulaan berdistribusi normal.  

2) Jika nilai |F(X) - S(X)| terbesar ≥ nilai tabel Lilliefors maka Ha 

diterima;  Ho ditolak, yang artinya populasi nilai kemampuan 

matematika permulaan tidak berdistribusi normal.  
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b. Uji Homogen Data  

Uji Homogen data dilakukan untuk melihat homogenitas 

varian-varian data. Uji homogenitas data dilakukan dengan uji F 

dengan rumus sebagai berikut : 

F = 
������

������
 

Untuk melihat apakah data homogen atau tidak maka nilai 

Fhitung  dibandingkan dengan nilai Ftabel dengan prasyarat pengujian : 

 

 

 

c. Analisis Statistik Inferensial (Uji Beda Rerata)  

Untuk menjawab pertanyaan penelitian yang ketiga yakni 

seberapa besar perbedaann kemampuan bahasa sebelum dan sesudah 

menggunakan metode bernyanyi (musik)  maka dilakukan uji beda 

rerata untuk mencari nilai t dengan rumus :  

t = 
��

����

 

Langkah-langkah mencari nilai t : 

1) Membuat Tabulasi Data Hasil Penelitian 

 
 
 
 
 
 
 
 

Jika Fhitung ≥ Ftabel,  maka data tidak homogen 

Jika Fhitung ≤ Ftabel, maka data homogeny 
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Tabel 3.11 
 Tabulasi Data Hasil Penelitian 
  

No Nama Siswa 

Nilai Kemampuan Matematika 
Sebelum 

Menggunakan 
Permainan 
Bowling 

(X1) 

Sesudah 
Menggunakan 

Permainan 
Bowling 

(X2) 
1    

2    

3    

Dst Dst   

Jumlah    

Rerata    

 

2) Membuat Tabel Penolong  

Tabel 3.12 
Tabel Penolong 

 

No 

Nilai / Skor 

D = (X1-X2) D2 Sebelum 

(X1) 

Sesudah 

(X2) 

1     

2     

3     

Dst     

∑     

X̄     
 

3)    Mencari Mean Data variabel (MD) dengan rumus : 

MD =  
��

�
 

4)    Mencari Standart Deviasi Different (SDD) dengan rumus : 

   SDD = �
���	

�
	− �

��

�
�
�
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5)   Mencari Standar Error Mean Different dengan rumus : 

SEMD = 
���

√���
 

6)   Mencari t hitung dengan rumus : 

t = 
��

����
 

 

F. Hipotesis Statistik 

Hipotesis statistik diartikan sebagai pernyataan mengenai keadaan 

populasi (parameter) yang akan diuji kebenarannya berdasarkan data yang 

diperoleh dari sampel penelitian (statistik)38. Pengujian dilakukan dengan 

menggunakan teknik-tenik statistik. Pengujian hipotesis statistik selalu 

dirumuskan dalam bentuk Hipotesis (Ho) dan Hipotesis Alternatif (Ha). Ha 

adalah hipotesis penelitian, sedangkan Ho adalah negasi atau lingkaran dari 

Ha yang akan diuji melalui data sampel secara statistik39. 

Hipotesis penelitian ini adalah : 

Ha  : Terdapat perbedaan yang signifikan terhadap kemampuan matematika 

permulaan anak kelompok A TKIT Al-Azkia Babakan Losari sebelum 

dan sesudah menggunakan permainan bowling. 

Ho  :  Tidak terdapat perbedaaan yang signifikan terhadap kemampuan 

matematika permulaan anak kelompok A TKIT Al-Azkia Babakan 

Losari sebelum dan sesudah menggunakan permainan bowling.  

                                                           
38

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 
2008),, hal. 224 
39

 Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Tarbiyah, IAI Bunga Bangsa Cirebon.2018 
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Adapun langkah yang digunakan dalam  pengujian hipotesis statistic 

yaitu : 

1. Menentukan ttabel dengan ketentuan : 

a) Db = n-1 

b) Uji dua pihak 

c) ∝	= 0,05	(5%)	 

2. Melakukan Uji Hipotesis dengan kaidah : 

Jika thitung  ≥ ttabel  maka tolak H0 

Jika thitung  ≤ ttabel maka terima H0 

3. Membuat Kurva Normal dari Hasil Nilai thitung  dan ttabel 

 

G. Uji Gain 

Uji Gain dapat dilakukan untuk melihat sejauh mana peningkatan 

kemampuan bahasa anak, apakah tinggi, sedang, atau rendah : 

 g = 
����	���	����������	���	����

����	�������������	���	����
 

 

Tabel 3.13 
Tabel Klasifikasi Gain 

 
No Indeks Gain Interpretasi 

1 g > 0,75 Tinggi 

2 0,30 <	g ≤ 0,75 Sedang 

3 g ≤ 0,30 Rendah 

 

 

 

 



68 
 

 
 

Tabel 3.14  
Tabel Penolong Uji Gain 

 

No 

Skor Skor 

akhir – 

skor 

awal 

Skor 

maks – 

skor 

awal 

G Ket 
Maks Awal Akhir 

1        

2        

3        

Dst        

Rata-rata Gain   

 

H. Kesimpulan Uji Gain 

Berdasarkan Uji Gain di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat 

peningkatan yang sedang atau cukup sesudah menggunakan permainan 

bowling terhadap kemampuan matematika permulaan anak TKIT Al-Azkia 

Babakan Losari Kabupaten Cirebon. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Data Hasil Penelitian 

Deskripsi data merupakan paparan tentang hasil  yang diperoleh 

setelah dilakukannya proses penelitian. Berdasarkan   pada   permasalahan   

yang   dihadapi   oleh   siswa   dalam   peningkatan kemampuan  kognitif  

sebagaimana  telah  diuraikan  pada  bab  sebelumnya,  dilakukan 

eksperimen untuk   mengatasi   permasalahan   kemampuan termasuk 

observasi terhadap anak kelompok  A TKIT Al-Azkia Babakan Losari 

Kecamatan Pabedilan.  Pada  bagian  hasil  penelitian  ini merujuk pada 

rumusan  masalah  yang telah ditetapkan,  yaitu menganalisis tentang 

kemampuan matematika permulaan dengan menggunakan permainan 

bowling di TKIT Al-Azkia Babakan Losari Kabupaten Cirebon. Tes 

berbentuk tes perbuatan yang sudah dikembangkan melalui Permendikbud 

Tahun 2014 No.137. Indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan 

matematika permulaan pada anak sebagai berikut : 

1. Mengenal banyak-sedikit, sama-tidak-sama 

2. Menunjuk 2 kumpulan benda yang sama jumlahnya, tidak sama, lebih 

banyak dan lebih sedikit 

3. Membilang banyak benda 1-10 

4. Menyebutkan urutan bilangan 1-10 

5. Membilang dengan menunjuk benda sampai 10 
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6. Menunjuk urutan benda untuk bilangan sampai 10 

7. Membuat urutan bilangan 1-10 dengan benda 

8. Menunjuk lambang bilangan 1-10 

9. Meniru lambang bilangan 1-10 

10. Menghubungkan lambang bilangan dengan benda-benda sampai 10 

Setiap indikator dinilai dengan penskoran : 1 (belum berkembang), 2 

(mulai berkembang), 3 (berkembang sesuai harapan), 4 ( berkembang sangat 

baik). 

Penelitian ini berusaha menjawab apakah ada perbedaan kemampuan 

matematika permulaan anak sebelum dan sesudah menggunakan permainan 

bowling. Oleh karena itu penelitian ini dilanjutkan dengan uji t tentang 

perbedaan kemampuan matematika anak . Sebelum uji t dilakukan, maka 

terlebih dahulu dilakukan Uji Normalitas dan Uji Homogenitas data. Uji 

terakhir yang dilakukan pada penelitian setelah semua pertanyaan  penelitian  

terjawab  adalah  uji  Gain,  dilakukan  untuk  melihat sejauh mana tingkat 

perbedaan dari sebelum dan sesudah diberi perlakuan untuk kemampuan 

matematika p e r m u l a a n  anak kelompok A di TKIT Al-Azkia Babakan 

Losari Kabupaten Cirebon. 

a. Gambaran  Tentang  Hasil  kemampuan  matematika  

Permulaan kelompok  A sebelum menggunakan permainan 

bowling 

Data tentang kemampuan matematika anak sebelum 

menggunakan permainan bowling diperoleh melalui observasi 



71 
 

 
 

kemampuan permainan bowling terhadap anak kelompok A TKIT 

Al-Azkia Babakan Losari  Kabupaten Cirebon.  Data  variabel  

kemampuan matematika permulaan sebelum menggunakan metode 

eksperimen permainan bowling (X1) adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.1 

Data hasil observasi kemampuan matematika sebelum menggunakan permainan 

bowling kelompok A TKIT Al-Azkia Babakan Losari Kabupaten Cirebon 

 

 

 

No. Nama Siswa 
Nilai Indikator Ʃ 

Skor a b C d e f G h i j 

1 Dedeh 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 11 

2 Winarsih 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 12 

3 Putri 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 14 

4 Rizky 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 11 

5 Hafita 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 14 

6 Ainun  1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 11 

7 Kalman 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 12 

8 Kaisan 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 12 

9 Fathia 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 12 

10 Nurul 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 12 

11 Keisa 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 13 

12 Fadya 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 13 

13 Alby 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 12 

14 Riska 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 13 

15 Zidan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

16 Naila 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 13 

17 Prabu 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 13 

18 Felis 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 12 

19 Fatur 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 13 

20 Safa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

21 Raisa 2 1 3 3 2 1 2 3 2 2 21 

22 Putra 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 24 

23 Rezan 1 1 3 2 2 1 1 3 2 1 17 
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1) Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis  statistik  deskriptif nilai  Mean (��),	Standar  

Deviasi  (SD), dilakukan  untuk mencari Varian  (S2),  dan  

analisis Persentase. Untuk mendapatkan nilai tersebut dibuat 

tabel penolong sebagai berikut : 

Tabel 4.2 

Tabel Penolong  Kemampuan Matematika Permulaan Sebelum 

Menggunakan Permainan Bowling 

 

No. Xi (Xi-X) (Xi-X)2 

1 1,1 -0,23 0,05 
2 1,2 -0,13 0,02 
3 1,4 0,07 0,00 
4 1,1 -0,23 0,05 
5 1,4 0,07 0,00 
6 1,1 -0,23 0,05 
7 1,2 -0,13 0,02 
8 1,2 -0,13 0,02 
9 1,2 -0,13 0,02 
10 1,2 -0,13 0,02 
11 1,3 -0,03 0,00 
12 1,3 -0,03 0,00 
13 1,2 -0,13 0,02 
14 1,3 -0,03 0,00 
15 1 -0,33 0,11 
16 1,3 -0,03 0,00 
17 1,3 -0,03 0,00 
18 1,2 -0,13 0,02 
19 1,3 -0,03 0,00 
20 1 -0,33 0,11 
21 2,1 0,77 0,59 
22 2,4 1,07 1,14 
23 1,7 0,37 0,14 

Jumlah 30,50   2,38 
Rata-rata 1,33   0,10 
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Dari data pada tabel kita dapat mencari nilai sebagai 

berikut : 

(a) Nilai Mean (��) :  

                �� = 
��

�
  

�� = 
��,�

��
 

�� =	1,33  

(b) Nilai Standar Deviasi (SD) : 

  SD = �
�(����)

�

���
 

SD = �
�,��

��
 

SD =  0,33 

(c) Nilai Varian (S2) : 

             S2 = 
�(����)�

���
 

S2 = 
�,��

��
 

S2 = 0,11 

Berdasarkan  analisis  di atas  diketahui  nilai  Mean,  

Standar Deviasi dan varian dari variabel X1 adalah sebagai 

berikut : 

Variabel Mean Standar Deviasi Varian 
X1 1,33 0,33 0,11 

 

Analisis  kemudian  dilanjutkan  dengan  Analisis  

Persentase untuk menjawab pertanyaan penelitian pertama,    
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yaitu : “Seberapa baik kemampuan matematika permulaan anak 

kelompok A TKIT Al-Azkia Babakan Losari Kabupaten 

Cirebon sebelum menggunakan permainan bowling?”. 

Berdasarkan   data  di atas   maka  diperoleh  nilai   

persentase sebagai berikut : 

P = 
�

�
	�	100% 

Dengan ketentuan : 

f = Jumlah seluruh skor yang dicapai siswa 

N = Jumlah skor maksimal dikalikan dengan jumlah siswa 

P = 
�

�
	�	100% 

P = 
��,�

��
	�	100% 

P = 33,15% 

Guna  menjawab  pertanyaan  penelitian  pertama  yakni 

gambaran tentang hasil observasi kemampuan matematika anak 

sebelum menggunakan permainan bowling maka hasil 

persentase dibandingkan dengan skala persentase menurut ahli 

sebagai berikut : 
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Tabel 4.3 
Tabel Skala Persentase40 

 

Persentase Keterangan 

86% - 100% Sangat tinggi 

76% - 85% Tinggi 

60% - 75% Cukup tinggi 

55% - 59% Kurang tinggi 
< 54% Kurang sekali 

 

Selain menjawab pertanyaan pertama, dapat juga 

dipaparkan secara rinci untuk mendapatkan data penelitian 

yang lebih akurat dan jelas dari hasil pengumpulan data 

penelitian kemampuan matematika permulaan sebelum 

menggunakan permainan bowling dengan menggunakan tabel 

tabulasi data seperti di bawah ini : 

Tabel 4.4 

Data hasil kemampuan matematika permulaan sebelum menggunakan permainan 

bowling kelompok A TKIT Al-Azkia Babakan Losari Kecamatan Pabedilan  

Kabupaten Cirebon 

 

No Nama Anak 
Nilai Indikator Ʃ 

Skor 
% 

a B C d E f G H i j 

1 Dedeh 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 11 27,5 

2 Winarsih 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 12 30 

3 Putri 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 14 35 

4 Risky  1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 11 27,5 

5 Hafita  2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 14 35 

6 Ainun  1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 11 27,5 

7 Kalman  1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 12 30 

8 Kaisan  1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 12 30 

9 Fathia  1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 11 27,5 

10 Nurul  1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 12 30 

11 Kesia  1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 13 32,5 

12 Fadya  1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 13 32,5 

13 Alby  1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 12 30 

                                                           
40 Barnawi, dkk. Pedoman Penulisan Skripsi, (Cirebon: IAI Bunga Bangsa Cirebon, 2018), 

hal.48 
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14 Riska  1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 13 32,5 

15 Zidan  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 25 

16 Naila  1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 13 32,5 

17 Prabu  1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 13 32,5 

18 Felis  1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 12 30 

19 Fatur  1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 12 30 

20 Safa  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 25 

21 Raisa 2 1 3 3 2 1 2 3 2 2 21 52,5 

22 Putra 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 24 60 

23 Rezan 1 1 3 2 2 1 1 3 2 1 17 42,5 

Jumlah 26 24 44 36 32 25 25 40 26 25 303  

Rata-rata 1,13 1,04 1,91 1,57 1,39 1,09 1,09 1,74 1,13 1,09 13,17  

% 28,26 26,09 47,83 39,13 34,78 27,17 27,17 43,48 28,26 27,17 32,93  

 

Berdasarkan tabel di atas dan hasil analisis persentase 

dapat dinyatakan bahwa kemampuan matematika permulaan 

dua anak yaitu nomor 22 sebelum menggunakan permainan 

bowling adalah cukup tinggi. Dan kemampuan  matematika  

permulaan anak  nomor 21 sebelum  menggunakan permainan 

bowling adalah kurang tinggi. Sedangkan kemampuan 

matematika 21 anak sebelum menggunakan permainan bowling 

adalah kurang sekali. Kemampuan matematika anak kelompok 

A TKIT Al-Azkia Babakan Losari Kecamatan Pabedilan 

Kabupaten Cirebon sebelum menggunakan permainan bowling 

adalah 32,93%, ini berarti bila dikonversikan pada tabel 

persentasi,  responden berada pada skala < 54% dengan 

insterpretasi Kurang Sekali. 

Pada   tabel   terlihat anak   untuk   menunjukkan  

kemampuannya dalam mengenal banyak-sedikit dan  sama-

tidak-sama (a) sebesar 28,26% yang dapat diartikan bahwa 
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kemampuan anak dalam mengenal benda yang banyak dan 

sedikit sebelum perlakuan adalah kurang sekali. Untuk 

kemampuan menunjuk 2 kumpulan benda yang sama 

jumlahnya, tidak sama, lebih banyak dan lebih sedikit (b) 

diperoleh nilai 26,09% yang artinya kemampuan untuk 

membandingkan jumlah pin yang jatuh dan tidak jatuh 

sebelum perlakuan adalah kurang sekali. Kemampuan 

membilang banyak benda 1-10 (c)   diperoleh   nilai   47,83%   

yang   artinya   Kemampuan   anak   dalam membilang dengan 

benda-benda adalah kurang sekali. Kemampuan 

menyebutkan urutan bilangan 1-10 (d) diperoleh nilai 39,13% 

yang artinya Kemampuan anak dalam menyebutkan urutan 

bilangan 1-10 dalam kegiatan proses belajar sebelum perlakuan 

adalah kurang sekali. Kemampuan membilang dengan 

menunjuk benda sampai 10 (e) diperoleh nilai 34,78% yang 

artinya Kemampuan anak kemampuan anak dalam menunjuk 

bendanya adalah kurang sekali. Kemampuan menunjuk urutan 

benda untuk bilangan sampai 10 (f) diperoleh nilai 27,17% yang 

artinya Kemampuan anak menunjuk menunjukkan benda yang 

berjumlah 1-10 dan dipasangkan dengan bilangan 1-10 kurang 

sekali. Untuk kemampuan anak dalam membuat urutan bilangan 

1-10 dengan benda (g) diperoleh hasil 27,17% artinya 

kemampuan anak dalam membuat urutan benda yang memiliki 



78 
 

 
 

bilangan 1-10 sebelum mendapat perlakukan kurang sekali. 

Kemampuan anak menunjuk lambang bilangan 1-10 (h) bernilai 

43,48% yang artinya kemampuan anak dalam mmenunjuk 

bilangan 1-10 adalah kurang sekali. Pada kemampuan anak 

dalam meniru lambang bilangan 1-10 (i) bernilai 28,26% artinya 

kemampuan anak dalam meniru membuat lambang bilangan 

sebelum perlakuan adalah kurang sekali. Kemampuan anak 

dalam menghubungkan lambang bilangan dengan benda-benda 

sampai 10 (j) diperoleh nilai 27,17% artinya kemampuan anak 

dalam memasangkan bilangan dengan benda yang berjumlah 

sama dengan bilangan adalah kurang sekali. 

Analisis secara rinci berdasarkan masing-masing 

individu juga dapat dilihat bahwa seluruh responden 

kemampuan matematika sebelum diberi perlakuan 

menggunakan permainan bowling rata-rata adalah kurang 

sekali, hal ini bisa kita lihat bahwa seluruh anak kelompok A 

TKIT Al-Azkia Babakan Losari Kabupaten Cirebon 

memperoleh nilai < 54 %. 

b. Gambaran Tentang Hasil Kemampuan Matematika 

Permulaan Sesudah Menggunakan Permainan Bowling 

(Variabel X2) 

Data tentang kemampuan matematika permulaan anak 

kelompok A TKIT Al-Azkia Babakan Losari Kabupaten Cirebon 
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diperoleh melalui observasi. Data yang dihimpun untuk 

menyelesaikan masalah tersebut adalah sebagai berikut. 

Tabel 4.5 

Data hasil observasi kemampuan matematika permulaan sesudah menggunakan 

permainan bowling anak kelompok A TKIT Al-Azkia Babakan Losari  

Kabupaten Cirebon 

 

No 
Nama 
Anak 

Nilai Indikator Ʃ 
Skor A b c D E F G h i j 

1 Dedeh 2 2 3 3 3 3 2 3 4 2 27 
2 Winarsih 3 3 4 4 4 2 3 4 3 2 32 
3 Putrid 3 2 4 4 3 2 3 4 3 2 30 
4 Risky  4 3 4 3 4 2 2 4 4 2 32 
5 Hafita  4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 36 
6 Ainun  3 3 4 3 4 2 2 4 3 2 30 
7 Kalman  3 3 4 4 4 3 2 3 3 2 31 
8 Kaisan  3 3 4 4 4 3 3 3 3 2 32 
9 Fathia  3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 30 
10 Nurul  3 4 4 4 4 3 3 4 4 2 35 
11 Kesia  4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 38 
12 Fadya  3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 36 
13 Alby  3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 33 
14 Riska  4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 37 
15 Zidan  3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 34 
16 Naila  4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 36 
17 Prabu  3 3 4 3 4 2 3 3 3 2 30 
18 Felis  2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 27 
19 Fatur  3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 27 
20 Safa  2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 26 
21 Raisa 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
22 Putra 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
23 Rezan 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 39 

 

1) Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis  statistik  deskriptif    dilakukan  untuk  

mencari nilai Mean (X̄), Standar Deviasi (SD), Varian (S2), dan 
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Analisis Persentase. Untuk mendapatkan nilai tersebut dibuat 

tabel penolong sebagai berikut : 

Tabel 4.6 

Tabel Penolong  Kemampuan Matematika Permulaan Sesudah 

Menggunakan Permainan Bowling 

 

No Xi (Xi – X) (Xi – X)2 

1 3,7 0,36 0,13 
2 3,3 -0,04 0,00 
3 3 -0,34 0,12 
4 3,2 -0,14 0,02 
5 3,6 0,26 0,07 
6 3 -0,34 0,12 
7 3,1 -0,24 0,06 
8 3,2 -0,14 0,02 
9 3 -0,34 0,12 
10 3,5 0,16 0,03 
11 3,8 0,46 0,21 
12 3,6 0,26 0,07 
13 3,3 -0,04 0,00 
14 3,7 0,36 0,13 
15 3,4 0,06 0,00 
16 3,6 0,26 0,07 
17 3 -0,34 0,12 
18 2,7 -0,64 0,41 
19 2,7 -0,64 0,41 
20 2,6 -0,74 0,55 
21 4 0,66 0,44 
22 4 0,66 0,44 
23 3,9 0,56 0,31 

Jumlah 76,9   3,85 
Rata-rata 3,34   0,17 

 

Dari data pada tabel kita dapat mencari nilai sebagai 

berikut : 

a) Nilai Mean (��) :  

                �� = 
��

�
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�� = 
��,�

��
 

�� = 3,34 

b) Nilai Standar Deviasi (SD) : 

 SD = �
�(����)

�

���
 

  SD = �
�,��

��
 

  SD =  0,42 

c) Nilai Varian (S2) : 

             S2 = 
�(����)�

���
 

S2 = 
�,��

��
 

S2 = 0,175 

Berdasarkan  analisis  di atas  diketahui  nilai  Mean,  

Standar Deviasi dan varian dari variabel X1 adalah sebagai 

berikut : 

Variabel Mean Standar Deviasi Varian 

X1 3,34 0,42 0,175 

 

Selain menjawab pertanyaan pertama, dapat juga 

dipaparkan secara rinci untuk mendapatkan data penelitian 

yang lebih akurat dan jelas dari hasil pengumpulan data 

penelitian kemampuan matematika sesudah menggunakan 

permainan bowling dengan menggunakan tabel tabulasi data 

seperti di bawah ini : 
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Tabel 4.7 

Data hasil kemampuan matematika permulaan sesudah menggunakan permainan 

bowling TKIT Al-Azkia Babakan Losari Kabupaten Cirebon 

 

No Nama Anak 
Nilai Indikator Ʃ 

Skor 
% 

a b c d E F G H i J 

1 Dedeh 2 2 3 3 3 3 2 3 4 2 27 67,5 

2 Winarsih 3 3 4 4 4 2 3 4 3 2 32 80 

3 Putrid 3 2 4 4 3 2 3 4 3 2 30 75 

4 Risky  4 3 4 3 4 2 2 4 4 2 32 80 

5 Hafita  4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 36 90 

6 Ainun  3 3 4 3 4 2 2 4 3 2 30 75 

7 Kalman  3 3 4 4 4 3 2 3 3 2 31 77,5 

8 Kaisan  3 3 4 4 4 3 3 3 3 2 32 80 

9 Fathia  3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 30 75 

10 Nurul  3 4 4 4 4 3 3 4 4 2 35 87,5 

11 Kesia  4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 38 95 

12 Fadya  3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 36 90 

13 Alby  3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 33 82,5 

14 Riska  4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 37 92,5 

15 Zidan  3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 34 85 

16 Naila  4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 36 90 

17 Prabu  3 3 4 3 4 2 3 3 3 2 30 75 

18 Felis  2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 27 67,5 

19 Fatur  3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 27 67,5 

20 Safa  2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 26 65 

21 Raisa 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 100 

22 Putra 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 100 

23 Rezan 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 39 97,5 

Jumlah 74 74 87 84 86 64 68 83 80 58 758  

Rata-rata 3,22 3,22 3,78 3,65 3,74 2,78 2,96 3,61 3,48 2,52 32,96  

% 80,43 80,43 94,57 91,30 93,48 69,57 73,91 90,22 86,96 63,04 82,39  

 

Analisis  kemudian  dilanjutkan  dengan  Analisis  

Persentase untuk menjawab pertanyaan penelitian kedua, yaitu : 

“Seberapa baik kemampuan matematika permulaan anak 

kelompok A TKIT AL-AZKIA Babakan Losari Kabupaten 

Cirebon sesudah menggunakan permainan bowling ?”. 

Berdasarkan   data  di atas   maka  diperoleh  nilai   

persentase sebagai berikut : 
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P = 
�

�
	�	100% 

Dengan ketentuan : 

f = Jumlah seluruh skor yang dicapai siswa 

N = Jumlah skor maksimal dikalikan dengan jumlah siswa 

Persentase didapatkan dari rumus : 

P = 
�

�
	�	100% 

P = 
��,�

��
	�	100% 

P = 0,8239	�	100% 

P = 82,39% 

Berdasarkan data yang ditampilkan pada tabel di atas 

maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kemampuan matematika 

permulaan seluruh anak kelompok A TKIT AL-AZKIA 

Babakan Losari Kabupaten Cirebon meningkat  setelah  

menggunakan  permainan bowling. Persentase kemampuan 

matematika permulaan total seluruh anak  kelompok A TKIT 

AL-AZKIA Babakan Losari Kabupaten Cirebon setelah 

menggunakan permainan bowling adalah sebesar 82,39%. Jika 

kita konversikan pada tabel persentase maka interpretasi 

kemampuan matematika pemulaan responden setelah 

menggunakan metode permainan bowling terletak pada kolom 

Tinggi. Uraian dari keseluruhan kemampuan matematika 

permulaan anak kelompok A TKIT Al-Azkia Babakan Losari 

Kabupaten Cirebon setelah menggunakan permainan bowling 
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adalah sebanyak sembilan anak berada pada skala persentase 

86% - 100%, dengan keterangan Sangat Tinggi. Ada dua anak 

meraih nilai persentase sempurna yakni 100%. Dan ada enam  

anak  meraih  nilai  persentase  pada  skala  76% - 85%  dengan 

keterangan Tinggi. Selebihnya yang delapan anak meraih nilai 

persentase pada skala 60% - 75% dengan keterangan Cukup 

Tinggi.  

Setelah dilakukan perlakuan dengan menggunakan 

permainan bowling terdapat peningkatan nilai pada anak. Anak 

menunjukkan  kemampuannya dalam mengenal banyak-sedikit 

dan  sama-tidak-sama (a) sebesar 80,43%. Untuk kemampuan 

menunjuk 2 kumpulan benda yang sama jumlahnya, tidak sama, 

lebih banyak dan lebih sedikit (b) diperoleh nilai 80,43% 

mengalami peningkatan dibanding sebelumnya. Kemampuan 

membilang banyak benda 1-10 (c)   diperoleh   nilai  94,57% 

pada tabel terlihat lebih tinggi dari kemampuan matematika lainnya. 

Kemampuan menyebutkan urutan bilangan 1-10 (d) diperoleh 

nilai 91,30%. Kemampuan membilang dengan menunjuk benda 

sampai 10 (e) diperoleh nilai 93,48% pada kemampuan ini dilihat 

dari tabel terlihat lebih tinggi seperti kemampuan membilang 1-10. 

Kemampuan menunjuk urutan benda untuk bilangan sampai 10 

(f) diperoleh nilai 69,57%. Untuk kemampuan anak dalam 

membuat urutan bilangan 1-10 dengan benda (g) diperoleh hasil 
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73,91%. Kemampuan anak menunjuk lambang bilangan 1-10 

(h) bernilai 90,22%. Pada kemampuan anak dalam meniru 

lambang bilangan 1-10 (i) bernilai 86,96%. Kemampuan anak 

dalam menghubungkan lambang bilangan dengan benda-benda 

sampai 10 (j) diperoleh nilai 63,04%. 

 

B. Pengujian Hipotesis 

1. Prasyarat Analisis Statistik 

a. Uji Normalitas Distribusi Data 

Uji Normalitas Data dilakukan untuk melihat apakah data 

tersebar merata atau tidak. Uji Normalitas data dilakukan dengan 

menggunakan rumus Lilliefors yaitu : 

Z = 
���	��

��
 

Keterangan : 

Xi = Data/Nilai 

x̄ = Rata-rata (Mean)  

SD = Standar Deviasi  

1) Uji Normalitas Data Kemampuan Matematika Permulaan 

Sebelum Menggunakan Permainan Bowling 

Uji normalitas data sebelum dan sesudah perlakuan 

dilakukan dengan   menggunakan   uji   Lilliefors,   karena   data   

yang   ada   < 30 responden. Langkah-langkah pengolahan data 
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test sebelum menggunakan permainan bowling  (Pretest)  adalah 

dengan  menggunakan  tabel berikut :  

Tabel 4.8 

Tabel Lilliefors untuk uji normalitas data pretest 

 

 

No 

 

Xi Z = 
���	��

��
 

 

F(X) 

 

S(X) |F(X) - S(X)| 

1 1 -1 0,1587 0,0435 0,1152 

2 1 -1 0,1587 0,0870 0,0717 
3 1,1 -0,70 0,2420 0,1304 0,1116 

4 1,1 -0,70 0,2420 0,1739 0,0681 

5 1,1 -0,70 0,2420 0,2174 0,0246 
6 1,2 -0,39 0,3483 0,2609 0,0874 

7 1,2 -0,39 0,3483 0,3043 0,0440 
8 1,2 -0,39 0,3483 0,3478 0,0005 

9 1,2 -0,39 0,3483 0,3913 -0,0430 

10 1,2 -0,39 0,3483 0,4348 -0,0865 

11 1,2 -0,39 0,3483 0,4783 -0,1300 

12 1,2 -0,39 0,3483 0,5217 -0,1734 

13 1,3 -0,09 0,4641 0,5652 -0,1011 

14 1,3 -0,09 0,4641 0,6087 -0,1446 

15 1,3 -0,09 0,4641 0,6522 -0,1881 

16 1,3 -0,09 0,4641 0,6957 -0,2316 

17 1,3 -0,09 0,4641 0,7391 -0,2750 

18 1,3 -0,09 0,4641 0,7826 -0,3185 

19 1,4 0,21 0,5832 0,8261 -0,2429 

20 1,4 0,21 0,5832 0,8696 -0,2864 

21 1,7 1,12 0,8686 0,9130 -0,0444 

22 2,1 2,33 0,9901 0,9565 0,0336 

23 2,4 3,24 0,9994 1,0000 -0,0006 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai 

terbesar terdapat pada kolom ke-1 dengan nilai 0,1152. Nilai 

terbesar ini adalah nilai L0. Selanjutnya ditentukan nilai Ltabel 
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dari tabel daftar nilai kritis uji Lillifors, dari tabel didapatkan 

nilai 0,190. 

Persyaratan data Signifikan apabila : 

a) Jika nilai  |F(X)-S(X)| terbesar ≤ nilai tabel Lilliefors maka 

Ho diterima;  Ha ditolak,  yang artinya populasi nilai 

kemampuan matematika permulaan berdistribusi normal.  

b) Jika nilai |F(X)-S(X)| terbesar ≥ nilai tabel Lilliefors maka 

Ha diterima;  Ho ditolak, yang artinya populasi nilai 

kemampuan matematika permulaan tidak berdistribusi 

normal.  

Dengan taraf nyata atau level signifikansi α = 0,05 (5%), 

maka berdasarkan  nilai L0 dan nilai Ltabel yang telah 

didapatkan diambil kesimpulan : 

 

 

2) Uji Normalitas Data Kemampuan Matematika Permulaan 

Sesudah Menggunakan Permainan Bowling 

Untuk melakukan uji normalitas data setelah 

mengunakan permainan bowling (data Postest) langkah yang 

dilakukan sama dengan pengolahan data pretest yaitu sebagai 

berikut  : 

 

 

 

L0  (0,1152) ≤  Ltabel (0,190), maka H0 Diterima 
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Tabel 4.9 

Tabel Lilliefors untuk uji normalitas data posttest 

 

 

No 

 

Xi Z = 
���	��

��
 

 

F(X) 

 

S(X) |F (X) - S(X)| 

1 2,6 -1,76 0,0392 0,0435 -0,0043 

2 2,7 -1,52 0,0643 0,0870 -0,0227 
3 2,7 -1,52 0,0643 0,1304 -0,0661 

4 3 -0,81 0,2090 0,1739 0,0351 

5 3 -0,81 0,2090 0,2174 -0,0084 

6 3 -0,81 0,2090 0,2609 -0,0519 

7 3 -0,81 0,2090 0,3043 -0,0953 

8 3,1 -0,57 0,2843 0,3478 -0,0635 

9 3,2 -0,33 0,3707 0,3913 -0,0206 

10 3,2 -0,33 0,3707 0,4348 -0,0641 

11 3,3 -0,10 0,4602 0,4783 -0,0181 

12 3,3 -0,10 0,4602 0,5217 -0,0615 

13 3,4 0,14 0,5557 0,5652 -0,0095 

14 3,5 0,38 0,6480 0,6087 0,0393 

15 3,6 0,62 0,7324 0,6522 0,0802 

16 3,6 0,62 0,7324 0,6957 0,0367 

17 3,6 0,62 0,7324 0,7391 -0,0067 

18 3,7 0,86 0,8051 0,7826 0,0225 

19 3,7 0,86 0,8051 0,8261 -0,0210 

20 3,8 1,10 0,8643 0,8696 -0,0053 

21 3,9 1,33 0,9082 0,9130 -0,0048 

22 4 1,57 0,9418 0,9565 -0,0147 

23 4 1,57 0,9418 1,0000 -0,0582 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat bahwa nilai 

tertinggi adalah nilai yang terdapat pada kolom ke-15 dengan 

nilai sebesar 0,0802. Nilai tertinggi ini adalah nilai L0. Nilai 

Ltabel untuk sampel 23 dengan taraf   nyata 0,05 adalah 

sebesar   0,190. Untuk mengetahui apakah H0 diterima atau 
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ditolak  maka  nilai  L0  dibandingkan  dengan  Ltabel   dan 

diperoleh hasil sebagai berikut : 

 

 

Berdasarkan hasil uji Lilliefors di atas, baik data sebelum 

dan data  sesudah  perlakuan  didapatkan  hasil  uji  normalitas  

pembuktian bahwa H0 Diterima yang artinya populasi nilai 

kemampuan matematika permulaan berdistribusi normal. 

b. Uji Homogenitas Data 

Uji   Homogenitas   data   dilakukan   untuk   melihat   

homogenitas varian-varian data. Uji Homogenitas data dilakukan 

dengan Uji F dengan rumus sebagai berikut : 

F = 
������

������
 

Nilai S2  telah kita dapatkan pada analisis deskriptif data 

maka S2 kecil  adalah  data  sebelum  perlakuan  dan  S2   besar  

adalah  data  setelah perlakuan   dengan hasil sebesar 0,10 (Skecil) 

dan 0,175 (Sbesar) kita  bisa langsung mencari nilai F sebagai    

berikut :  

F = 
������

������
 

F = 
�,���

�,��
 

F = 1,59 

 

L0  (0,0802) ≤  Ltabel (0,190), maka H0 Diterima 
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Berdasarkan hasil pencarian di atas didapatkan nilai Fhitung 

sebesar 1,59.  Untuk  melihat  apakah  data  homogen  atau  tidak  

maka  nilai  Fhitung dibandingkan dengan nilai Ftabel dengan prasyarat 

pengujian :  

Jika Fhitung ≥ Ftabel, maka data tidak homogen 

Jika Fhitung ≤ Ftabel, maka data homogen 

Dengan taraf Signifikansi α = 0,05 

N1 (df1)          = k - 1 = 2-1=1 

N2 (df2)          = N – k = 23 - 2 = 21 

Didapatkan nilai ≤  Ftabel sebesar 4,32 maka  

 

 

2. Analisis Statistik Inferensial 

Untuk menjawab pertanyaan penelitian yang ketiga yakni 

seberapa besar perbedaan kemampuan matematika permulaan sebelum 

dan sesudah menggunakan permainan bowling maka dilakukan uji beda 

rerata untuk mencari nilai t dengan  rumus : 

t = 
��

����

 

Langkah-langkah untuk mencari nilai t adalah sebagai berikut : 

a. Membuat Tabulasi Data hasil Penelitian 

Tabulasi  data  hasil  penelitian  dilakukan  dengan  bantuan  

tabel sebagai berikut : 

 

Fhitung 1,59 ≤  4,32 Ftabel, maka data homogen 
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Tabel 4.10 

Tabulasi Data Hasil Penelitian 

 

No Nama Siswa 

Nilai Kemampuan Matematika 

Permulaan 

Sebelum 

Menggunakan 

Permainan 

Bowling 

(X1) 

Sesudah 

Menggunakan 

Permainan 

Bowling 

(X2) 

1 Dedeh 1,1 3,7 

2 Winarsih 1,2 3,3 

3 Putri 1,4 3 

4 Risky 1,1 3,2 

5 Hafita 1,4 3,6 

6 Ainun 1,1 3 

7 Kalman 1,2 3,1 

8 Kaisan 1,2 3,2 

9 Fathia 1,2 3 

10 Nurul 1,2 3,5 

11 Keisa 1,3 3,8 

12 Fadya 1,3 3,6 

13 Alby 1,2 3,3 

14 Riska 1,3 3,7 

15 Zidan 1 3,4 

16 Naila 1,3 3,6 

17 Prabu 1,3 3 

18 Felis 1,2 2,7 

19 Fatur 1,3 2,7 

20 Safa 1 2,6 

21 Raisa 2,1 4 

22 Putra 2,4 4 

23 Rezan 1,7 3,9 

Jumlah  30,5 76,9 

Rerata  1,33 3,34 
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b. Membuat Tabel Penolong 

Tabel penolong dibuat untuk menentukan nilai : D, D2,      

dan MD 

Tabel 4.11 
Tabel penolong 

 

No 
Skor D 

D2 

X1 X2 (X1- X2) 

1 1,1 3,7 -2,6 6,76 
2 1,2 3,3 -2,1 4,41 
3 1,4 3 -1,6 2,56 
4 1,1 3,2 -2,1 4,41 
5 1,4 3,6 -2,2 4,84 
6 1,1 3 -1,9 3,61 
7 1,2 3,1 -1,9 3,61 
8 1,2 3,2 -2 4 
9 1,2 3 -1,8 3,24 
10 1,2 3,5 -2,3 5,29 
11 1,3 3,8 -2,5 6,25 
12 1,3 3,6 -2,3 5,29 
13 1,2 3,3 -2,1 4,41 
14 1,3 3,7 -2,4 5,76 
15 1 3,4 -2,4 5,76 
16 1,3 3,6 -2,3 5,29 
17 1,3 3 -1,7 2,89 
18 1,2 2,7 -1,5 2,25 
19 1,3 2,7 -1,4 1,96 
20 1 2,6 -1,6 2,56 
21 2,1 4 -1,9 3,61 
22 2,4 4 -1,6 2,56 
23 1,7 3,9 -2,2 4,84 

Jumlah 30,5 76,9 -46,4 96,16 
 

Untuk menentukan nilai MD (Mean dari D) digunakan rumus 

sebagai berikut : 

MD =  
��

�
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MD =  
���,�

��
 

MD =  -2,02 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh : 

1) N  = 23 

2) ΣD  = -46,4 

3) ΣD2  = 96,16 

4) MD = -2,02 

c. Menentukan Standar Deviasi D (SDD) 

SDD  = �
���	

�
− �

��

�
�
�

	  

SDD  = �
��,��	

��
	– �

���,�

��
�
�

	 

SDD  = �4,18 − (−2,02)� 

SDD  = √4,18 − 	4,08  

SDD  = 0,316 

d. Mencari Standar Error Mean Different (SEMD)  

Untuk menentukan nilai SEMD
 digunakan rumus sebagai 

berikut : 

SEMD =  
���

√���
 

SEMD =  
�,���

√����
 

SEMD =  
�,���

√��
 

SEMD =  
�,���

�,��
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SEMD  =  0,067 

e. Menentukan Nilai thitung 

Untuk menentukan nilai thitung  digunakan rumus sebagai 

berikut : 

t =  
��

����

 

t =  
��,��

�,���
 

t =  -30,15 (nilai negatif diabaikan) 

f. Menentukan ttabel 

Ketentuan untuk menentukan nilai ttabel adalah : 

1) db = N – 1 

2) uji dua pihak 

3) α = 0,05 

Dengan ketentuan di atas didapatkan nilai ttabel sebesar : 2,074 

Berdasarkan hasil penghitungan di atas diperoleh nilai : 

MD SDD SEMD thitung ttabel 

-2,02 0,316 0,067 -30,15 2,074 

 

3. Melakukan Pengujian Hipotesis 

Untuk  melakukan  pengujian  Hipotesis  penelitian  ini,maka 

kaidah yang harus diikuti adalah : 

Jika thitung ≥ ttabel, maka tolak H0 

Jika thitung ≤ ttabel, maka terima H0 
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Berdasarkan nilai  thitung dan ttabel yang sudah didapatkan di atas, 

maka kita bisa menguji hipotesis yakni : 

 

 

a. Melakukan Pengujian Hipotesis 

Untuk  melakukan  pengujian  Hipotesis  penelitian  ini, 

maka kaidah yang harus diikuti adalah : 

Jika thitung ≥ ttabel, maka tolak H0 

Jika thitung ≤ ttabel, maka terima H0 

Berdasarkan nilai  thitung dan ttabel, yang sudah didapatkan di 

atas maka kita bisa menguji hipotesis yakni : 

 

 

Pertanyaan penelitian yang akan dibuktikan adalah : 

Ha  :  Terdapat perbedaan  yang signifikan kemampuan matematika 

permulaan anak kelompok A TKIT Al-Azkia Babakan Losari 

Kabupaten Cirebon sebelum dan sesudah menggunakan 

permainan Bowling. 

HO : Tidak terdapat perbedaan yang signifikan terhadap 

kemampuan matematika permulaan anak kelompok A TKIT 

Al-Azkia Babakan Losari Kabupaten Cirebon sebelum dan 

sesudah menggunakan permainan bowling. 

thitung (30,15) ≥ (2,074) ttabel, maka tolak H0 

thitung (30,15) ≥ (2,074) ttabel, maka tolak H0 
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Hasil di atas menjawab pertanyaan hipotesis yang ketiga 

bahwa terdapat perbedaan yang signifikan kemampuan 

matematika  permulaan anak kelompok A TKIT Al-Azkia Babakan 

Losari Kabupaten Cirebon sebelum dan sesudah menggunakan 

permainan bowling. 

b. Membuat Kurva Normal 

Berdasarkan nilai thitung  dan   ttabel  yang telah didapatkan 

dapat dibuat kurva normal untuk melihat gambaran posisi dari 

masing-masing data berada didaerah penolakan atau didaerah 

penerimaan dari H0, gambaran Kurva Normal sesuai data yang 

telah diperoleh adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 

Kurva normal 

 

 

Daerah 
Penolakan Ho 

 

Daerah  
Penerimaan Ho 

 

 

Batas kritis 
(ttabel) 

 

thitung 

-30,15           -2,074                                     2,074     30,15 

 

Daerah 
Penolakan Ho 
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Pada  Kurva  di atas  sangat  jelas  bahwa  nilai  thitung   

berada didaerah penolakan Ho, artinya pernyataan dalam Ha yang 

diterima. 

4. Uji Gain (Peningkatan) Ternormalisasi 

Analisis kemudian dilanjutkan dengan melakukan Uji Gain untuk  

mengetahui  apakah  perbedaan  kemampuan  matematika permulaan 

anak  kelompok A TKIT Al-Azkia Babakan Losari Kabupaten Cirebon 

sebelum dan sesudah menggunakan permainan bowling   peningkatannya   

tinggi,   sedang,   atau   rendah.   Rumus   yang digunakan adalah 

sebagai berikut : 

 

 

Dahri hasil yang telah dicari di atas diperoleh nilai : 

a. Skor tes akhir       = 76,9  

b. Skor tes awal       = 30,5 

c. Skor maksimal     = 92 

Maka didapatkan hasil untuk uji Gain sebagai berikut : 

g = 
��,�	�	��,�

��	���,�
 

g = 
��,�

��,�
 

g = 0,75 

Dari  hasil  nilai  uji  Gain  di atas  dikonversikan  pada tabel 

persentase nilai Gain sebagai berikut : 

 

 

g = 
����	���	����������	���	����

����	�������������	���	����
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Tabel 4.12 

Tabel Klasifikasi Gain 

 

No Indeks Gain Interpretasi 

1 g > 0,75 Tinggi 

2 0,30 < g ≤ 0,75 Sedang 

3 g ≤ 0,30 Rendah 

 

Dari tabel klasifikasi Uji Gain dapat disimpulkan bahwa 

kemampuan matematika permulaan anak kelompok A TKIT Al-Azkia 

Babakan Losari Kabupaten Cirebon sebelum dan sesudah menggunakan 

permainan bowling  meningkat tinggi  dengan nilai Uji gain sebesar 

0,75. Selanjutnya dibuat tabel penolong uji Gain untuk melihat 

peningkatan kemampuan matematika setelah melakukan permainan 

bowling sebagai berikut : 

Tabel 4.13 

Tabel Penolong Uji Gain 

 

No 
Skor 

Sk2-Sk1 
SkMax-

Sk1 
G Ket. 

Maks 
Awal 
(Sk1) 

Akhir 
(Sk2) 

1 4 1,1 3,7 2,6 2,9 0,90 Tinggi 
2 4 1,2 3,3 2,1 2,8 0,75 Tinggi 
3 4 1,4 3 1,6 2,6 0,62 Sedang 
4 4 1,1 3,2 2,1 2,9 0,72 Sedang 
5 4 1,4 3,6 2,2 2,6 0,85 Tinggi 
6 4 1,1 3 1,9 2,9 0,66 Sedang 
7 4 1,2 3,1 1,9 2,8 0,68 Sedang 
8 4 1,2 3,2 2 2,8 0,71 Sedang 
9 4 1,2 3 1,8 2,8 0,64 Sedang 
10 4 1,2 3,5 2,3 2,8 0,82 Tinggi 
11 4 1,3 3,8 2,5 2,7 0,93 Tinggi 
12 4 1,3 3,6 2,3 2,7 0,85 Tinggi 
13 4 1,2 3,3 2,1 2,8 0,75 Tinggi 
14 4 1,3 3,7 2,4 2,7 0,89 Tinggi 
15 4 1 3,4 2,4 3 0,80 Tinggi 
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16 4 1,3 3,6 2,3 2,7 0,85 Tinggi 
17 4 1,3 3 1,7 2,7 0,63 Sedang 
18 4 1,2 2,7 1,5 2,8 0,54 Sedang 
19 4 1,3 2,7 1,4 2,7 0,52 Sedang 
20 4 1 2,6 1,6 3 0,53 Sedang 
21 4 2,1 4 1,9 1,9 1,00 Tinggi 
22 4 2,4 4 1,6 1,6 1,00 Tinggi 
23 4 1,7 3,9 2,2 2,3 0,96 Tinggi 

Rata-rata Gain 0,76 Tinggi 
 

Dari  tabel  di atas  dapat  dilihat  bahwa  peningkatan  

kemampuan matematika permulaan setelah menggunakan permainan 

bowling pada anak kelompok A TKIT Al-Azkia Babakan Losari 

Kabupaten Cirebon sebelum dan sesudah menggunakan permainan 

bowling mengalami peningkatan yang tinggi dengan rata-rata nilai Gain 

adalah 0,76. 

 

C. Pembahasan Hasil Penelitian 

Dari hasil data penelitian “Pengaruh Permainan Bowling dalam   

Mengembangkan   Kemampuan   Matematika   Permulaan Anak   kelompok 

A TKIT Al-Azkia Babakan Losari Kabupaten Cirebon” dapat dilihat bahwa 

adanya perubahan kemampuan matematika permulaan pada anak kelompok 

A TKIT Al-Azkia Babakan Losari Kabupaten Cirebon sebelum dan sesudah 

menggunakan permainan bowling. Pada hasil pretest atau data sebelum anak 

diberi perlakuan permainan bowling, kemampuan matematika permulaan 

anak hanya 33,15% atau berada pada tabel klasifikasi persentase Kurang 

Sekali. 
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Pada nilai rata-rata masing-masing indikator kemampuan matematika 

untuk data sebelum perlakuan juga terlihat bahwa kemampuan anak 

mengenal banyak-sedikit, sama-tidak-sama lebih rendah (a) dengan nilai rata-

rata 1,13, kemampuan anak Menunjuk 2 kumpulan benda yang sama 

jumlahnya, tidak sama, lebih banyak dan lebih sedikit (b) dengan nilai rata-

rata yaitu 1,04 terlihat lebih rendah dibanding kemampuan yang lainnya, 

untuk kemampuan membilang banyak benda 1-10 (c) dengan nilai rata-rata 

1,91, kemampuan anak untuk menyebutkan urutan bilangan 1-10 (d) 

diperoleh nilai rata-rata 1,57, pada kemampuan membilang dengan menunjuk 

benda sampai 10 (e) diperoleh nilai rata-rata 1,39, untuk kemampuan anak 

menunjuk urutan benda untuk bilangan sampai 10 (f) dan kemampuan anak 

dalam membuat urutan bilangan 1-10 dengan benda (g) diperoleh nilai rata-

rata yang sama yaitu 1,09 lebih rendah dari nilai rata-rata yang lain, pada 

kemampuan menunjuk lambang bilangan 1-10 (h) nilai rata-ratanya 1,74, 

untuk kemampuan anak dalam meniru lambang bilangan 1-10 (i) bdengan 

nilai rata-rata 1,13 dan untuk kemampuan menghubungkan lambang bilangan 

dengan benda-benda sampai 10 (j) lebih rendah sekali dengan nilai rata-rata 

1,09. Untuk nilai maksimal 4 maka kemampuan matematika permulaan anak 

jauh dari kemampuan yang diharapkan.  

Pada data hasil penilaian kemampuan matematika permulaan sesudah 

menggunakan permainan bowling dapat kita lihat adanya peningkatan yang 

signifikan dibandingkan data sebelum menggunakan permainan bowling. 

Pada data sesudah diberi perlakuan permainan bowling terlihat adanya 
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peningkatan kemampuan matematika permulaan dalam mengenal banyak-

sedikit, sama-tidak-sama (a) mengalami peningkatan dari 1,13 menajdi 3,22 

sebesar 2,09. Kemampuan menunjuk 2 kumpulan benda yang sama 

jumlahnya, tidak sama, lebih banyak dan lebih sedikit (b) dari nilai rata-rata 

1,04 menjadi 3,22, jadi ada peningkatan sebesar 2,18. membilang banyak 

benda 1-10 (c) dengan nilai rata-rata 1,91 meningkat menjadi 3,78, ada 

peningkatan 1,87 poin. , menyebutkan urutan bilangan 1-10 (d) dari nilai rata-

rata 1,57 menjadi 3,65 ada peningkatan besar yaitu 2,08.  Kemampuan 

membilang dengan menunjuk benda sampai 10 (e)  dengan nilai rata-rata 

1,39 menjadi 3,74 ada peningkatan sebesar 2,35. Pada kemampuan menunjuk 

urutan benda untuk bilangan sampai 10 (f) mengalami peningkatan sebesar 

1,69 yang awalnya 1,09 menjadi 2,78, kemampuan anak Membuat urutan 

bilangan 1-10 dengan benda (g) awal rata-rata 1,09 meningkat menjadi 2,96, 

jadi ada peningkatan sebesar 1,87. Kemampuan anak menunjuk lambang 

bilangan 1-10 (h) dengan nilai rata-rata 1,74, meningkat menjadi 3,61, ada 

peningkatan sebesar 1,87 poin. Pada kemampuan meniru lambang bilangan 1-

10 (i) dengan nilai rata-rata 1,13 menjadi 3,48 ada peningkatan yang besar 

2,35 dan pada indikator menghubungkan lambang bilangan dengan benda-

benda sampai 10 (j) mengalami peningkatan sebesar 1,43, yang awalnya 1,09 

menjadi 2,52. 

Secara keseluruhan dapat terlihat adanya peningkatan kemampuan 

matematika permulaan dari 33,15% menjadi 82,39%  atau meningkat sebesar 

49,24%. Persentase kemampuan matematika permulaan sesudah 
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menggunakan permainan bowling adalah sebesar 82,39 persen, bila 

dikonversikan pada tabel klasifikasi persentase maka interpretasi matematika 

anak kelompok A TKIT Al-Azkia Babakan Losari Kabupaten Cirebon  

Tinggi. 

Kemampuan matematika permulaan anak sesudah menggunakan 

permainan bowling untuk indikator kemampuan anak mengenal banyak-

sedikit, sama-tidak-sama, menunjuk 2 kumpulan benda yang sama jumlahnya, 

tidak sama, lebih banyak dan lebih sedikit, menyebutkan urutan bilangan 1-

10, menyebutkan urutan bilangan 1-10, meniru lambang bilangan 1-10 lebih 

tinggi dibandingkan dengan indikator kemampuan matematika  permulaan 

lainnya antara 2,00 - 2,90 poin dan  indikator kemampuan matematika 

permulaan nmlainnya rata-rata sebesar 1,10 - 1,90 poin.   

Uraian  dari  keseluruhan  kemampuan  matematika  permulaan anak  

kelompok A TKIT Al-Azkia Babakan Losari Kabupaten Cirebon sesudah 

menggunakan permainan bowling adalah sebanyak tujuh anak berada pada 

skala persentase 86% - 100%, dengan keterangan Sangat Tinggi,  bahkan 

ada dua responden meraih nilai persentase sempurna yakni 100%. Ada enam 

anak meraih nilai persentase pada skala 76% - 85% dengan keterangan 

Tinggi  dan delapan anak  meraih nilai persentase pada skala 60% - 75% 

dengan keterangan Cukup Tinggi. 

Untuk  Uji  Normalitas  Data dari  hasil  penghitungan  Lo  dan  

Ltabel dengan taraf Signifikansi 0,05 diperoleh hasil Lo ≤ Ltabel sehingga 

Ho  diterima yang artinya populasi data berdistribusi normal. Untuk Uji 
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Homogenitas data didapatkan data bahwa Fhitung ≤ Ftabel maka data yang 

didapatkan adalah homogen.  Pada pengujian  Hipotesis  untuk  menjawab  

pertanyaan  penelitian didapatkan hasil bahwa thitung ≥ ttabel, maka Ho ditolak 

dan Ha  diterima yang artinya terdapat perbedaan yang signifikan 

kemampuan matematika permulaan anak kelompok A TKIT Al-Azkia 

Babakan Losari Kabupaten Cirebon sebelum dan sesudah menggunakan 

permainan bowling. 

Dari tabel klasifikasi Uji Gain dapat disimpulkan bahwa kemampuan 

matematika permulaan anak kelompok A TKIT Al-Azkia Babakan Losari 

Kabupaten Cirebon setelah menggunakan permainan bowling meningkat 

tinggi  dengan nilai Uji gain sebesar 0,76. Untuk nilai masing-masing 

responden nilai Uji Gain 13 orang pada klasifikasi tinggi dan 10 orang 

pada klasifikasi sedang. 

 

D.   Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini sesuai dengan judul yang diteliti fokus pada 

kemampuan matematika p e r m u l a a n  pada indikator kemampuan  anak 

mengenal banyak-sedikit, sama-tidak-sama, menunjuk 2 kumpulan benda 

yang sama jumlahnya, tidak sama, lebih banyak dan lebih sedikit, membilang 

banyak benda 1-10, menyebutkan urutan bilangan 1-10, membilang dengan 

menunjuk benda sampai 10, menunjuk urutan benda untuk bilangan sampai 

10, membuat urutan bilangan 1-10 dengan benda, menunjuk lambang 
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bilangan 1-10, meniru lambang bilangan 1-10, dan menghubungkan lambang 

bilangan dengan benda-benda sampai 10. 

Penelitian yang dilakukan ini mengalami keterbatasan pada jumlah 

responden yang sedikit yakni kurang dari 30 anak yang menjadi sampel. 

Pada media yang digunakan untuk kemampuan matematika telah dipilih 

yakni permainan bowling sesuai tema yang berlangsung saat pembelajaran. 

Pemilihan bahasa yang mudah dipahami anak saat menjelaskan peraturan 

permainan yang dilakukan juga menjadi kendala dan menjadi salah satu 

keterbatasan dalam penelitian. 
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BAB V  

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Secara    umum    penelitian    ini    dapat    disimpulkan    bahwa    

permainan bowling  pada  anak  kelompok A TKIT Al-Azkia Babakan 

Losari Kabupaten Cirebon mampu meningkatkan kemampuan matematika 

permulaan. Keefektifan tersebut telah sesuai dengan kriteria keefektifan yang 

telah ditentukan, yakni hasil yang diharapkan dalam penelitian ini adalah 

peningkatan nilai post test yang melampaui nilai dari pretest. Peningkatan 

nilai tersebut menjadi pertanda bahwa media permainan bowling  efektif 

terhadap kemampuan  matematika permulaan pada anak kelompok A TKIT 

Al-Azkia Babakan Losari Kabupaten Cirebon. Dengan perolehan data sebagai 

berikut : 

1. Sebelum dilakukan perlakuan terhadap kemampuan matematika 

permulaan menggunakan permainan bowling diperoleh nilai presentase 

yaitu 33,15% yang artinya kemampuan matematika permulaan anak 

kelompok A TKIT Al-Azkia Bababkanlosari Kabupaten Cirebon sangat 

rendah. 

2. Setelah dilakukan perlakuan dengan menggunakan permainan bowling 

kemampuan matematika permulaan anak kelompok A TKIT Al-Azkia 

Babakan Losari Kabupaten Cirebon meningkat sangat tinggi dengan 

perolehan nilai presentase sebesar 82,39%. 
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3. Berdasarkan hipotesis penelitian yang dilakukan maka didapat hasil 

thitung (30,15) ≥ (2,074) ttabel, maka tolak H0. Artinya Terdapat 

perbedaan yang signifikan kemampuan matematika permulaan anak 

kelompok A TKIT Al-Azkia Babakan Losari Kabupaten Cirebon 

sebelum dan sesudah menggunakan permainan bowling. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas dapat disarankan hal-hal sebagai 

berikut : 

1. Bagi Sekolah 

Diharapkan  untuk  meningkatkan  mutu  pembelajaran  dengan 

memberikan  fasilitas  berupa  pengadaan  media  yang  lebih  menarik, 

salah satunya dengan media permainan bowling dan permainan  bowling  

ini  dimasukan  dalam  media  pembelajaran  guna meningkatkan 

kemampuan matematika permulaan anak. 

2. Bagi Guru 

Hendaknya guru harus lebih kreatif  dalam  mengelola  

pembelajaran seperti menggunakan permainan bowling untuk 

meningkatkan kemampuan matematika permulaan pada anak. 

3. Bagi Orang Tua 

Hendaknya orang tua memberikan permainan yang edukatif 

dengan melibatkan anak langsung, yang dapat merangsang kerja otak 
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anak dengan baik. Bukan memberikan permainan dalam gadget atau 

handphone yang dapat merusak saraf otak anak. 

4. Bagi Peneliti Lain 

Peneliti lain diharapkan dapat melakukan penelitian yang lebih 

baik lagi dan lebih banyak respondennya. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN MINGGUAN (RPPM) 

       Kelompok  : A (4-5 Tahun) 

       Semester/Minggu : II/29 

       Tema/Sub tema : Alam Semesta/Bahan Alam 

Kompetensi Dasar (KD) :1.1; 3.1;4.1; 3.2; 4.2; 2.1; 2.5; 2.9; 3.3; 4.3; 3.6; 4.6; 3.7; 4.7; 3.10; 4.10; 3.11; 4.11; 3.12; 4.12; 3.15; 4.15 
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TANAH 
 Mempercayai adanya Tuhan melalui ciptaanNya 
 Menjaga lingkungan sekitar seperti membuang sampah 

pada tempatnya 
 Mencuci tangan 
 Mau bermain dengan teman 
 Mengepal-ngepal tanah 
 Bercakap - .cakap 
 Menebalkan kata  
 Membilang dengan benda 
 Membuat sesuatu dari tanah liat 

AIR 

 Berdoa sebelum dan sesudah melakukan 
kegiatan 

 Menjaga lingkungan sekitar seperti membuang 
sampah pada tempatnya 

 Mencuci tangan 
 Mau bermain dengan teman 
 Senam bersama 
 Bermain memindahkan air 
 Menghitung dengan benda dan memilih 

angka yang sesuai jumlah 

 Membatik dengan tisu 

PASIR 

 Mempercayai adanya Tuhan melaui ciptaanNya 
 Menjaga lingkungan sekitar seperti membuang 

sampah pada tempatnya 
 Mencuci tangan 
 Mau bermain dengan teman 
 Memindahkan pasir sambil berjalan 
 Menyusun huruf menjadi kata pasir 
 Membilang pin dan mengurutkan bilangannya 

 Membuat bentuk menggunkan pasir 

API 

 Menghargai diri sendiri, orang lain, dan lingkungan 
sebagai wujud rasa syukur kepada Allah  

 Menjaga lingkungan sekitar seperti membuang 
sampah pada tempatnya 

 Mencuci tangan 
 Mau bermain dengan teman 
 Melopat sambil berjongkok 
 Merangkai huruf menjadi kata api 
 Membuat urutan api kecil-besar 
 Menwarnai api 

EMAS 
 Mempercayai adanya Tuhan melalui 

ciptaanNya 
 Sholat bersama 
 Menjaga lingkungan sekitar seperti membuang 

sampah pada tempatnya 
 Mau bermain dengan teman 
 Mendengarkan cerita dan menceritakan kembali 

isi ceritanya 
 Mambandingkan dua benda 
 Bernyanyi lagu alam semesta 

PUNCAK TEMA : 

mencuci pakaian 

BAHAN ALAM 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN MINGGUAN (RPPM) 

       Kelompok  : A (4-5 Tahun) 

       Semester/Minggu : II/30 

       Tema/Sub tema : Alam Semesta/Benda-Benda Langit 

Kompetensi Dasar (KD) :1.1; 3.1;4.1; 3.2; 4.2; 2.7; 2.8; 2.14; ; 2.5; 2.9; 3.3; 4.3; 3.6; 4.6; 3.7; 4.7; 3.10; 4.10; 3.11; 4.11; 3.12; 4.12; 3.15; 4.15 
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BULAN 

 Mempercayai adanya Tuhan melalui ciptaanNya 

 Mampu mengerjakan tugas sampai selesai 

 Tidak cengeng 

 Mau mengalah kepada teman 

 Bergelayut 

 Membaca kata bergambar 

 Meniru menulis kata bulan 

 Memilih benda langit dan bukan benda langit 

 Mengurutkan bulan dari kecil-kebas 

 Bernyanyi lagu alam semesta 

MATAHARI 

 Mengucap kalimat pujian subhanallah 

 Mampu mengerjakan tugas sampai selesai 

 Tidak cengeng 

 Mau mengalah kepada teman 

 Senam bersama 

 Menghubungkan kata dengan gambar 

 Mengurutkan bilangan 1-5 

 Mengecap bentuk matahari 

BINTANG 

 Mensyukuri nikmat Allah dengan mengucap kalimat 

Hamdallah 

 Mampu mengerjakan tugas sampai selesai 

 Tidak cengeng 

 Mau mengalah kepada teman 

 Melompat untuk mengambil bintang 

 Mengulang  membaca kalimat sederhana 

 Meniru menulis huruf z 

 Menghitung dan melambangkan bilangan 

 Mewarnai gambar 

METEOR 

 Membaca doa sebelum dan sesudah melakukan 
kegiatan 

 Mampu mengerjakan tugas sampai selesai 

 Tidak cengeng 

 Mau mengalah kepada teman 

 Melepar bola 
 Meniru menulis kata meteor 
 Menyelesaikan maze 
 Menggambar benda-benda langit 

AWAN 
 Mempercayai adanya Tuhan melalui 

ciptaanNya 
 Sholat bersama 
 Membaca surat-surat pendek 
 Mampu mengerjakan tugas sampai selesai 

 Tidak cengeng 

 Mau mengalah kepada teman 

 Mengerakkan seluruh anggota tubuh 
 Meniru menulis huruf hijjaiyyah 
 Bernyanyi lagu alam semesta 

BENDA-BENDA LANGIT 

PUNCAK TEMA : 

membuat pelangi 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN MINGGUAN (RPPM) 

       Kelompok  : A (4-5 Tahun) 

       Semester/Minggu : II/31 

       Tema/Sub tema : Alam Semesta/Gejala Alam 

Kompetensi Dasar (KD) :1.1; 3.1;4.1; 3.2; 4.2; 2.1; 2.6; 2.14; 3.3; 4.3; 3.6; 4.6; 3.8; 4.8; 3.10; 4.10; 33.12; 4.12; 3.15; 4.15 
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SIANG-MALAM 

 Mempercayai adanya Tuhan melalui ciptaanNya 

 Mampu menunjukkan sikap menjaga lingkungan sekitar 

 Mentaati aturan permainan 

 Menghargai orang lain 

 Melompat ketinggian 

 Bercakap-cakap 

 Meniru menulis kata siang-malam 

 Menghubungkan kegiatan yang dilakukan siang dan 

malam 

 Mewarnai gambar keadaan siang 

HUJAN PELANGI 

 Mensyukuri nikmat Allah dengan mengucap 
hamdallah melalui ciptanNya 

 Mampu menunjukkan sikap menjaga 

lingkungan sekitar 

 Mentaati aturan permaianan 

 Menghargai orang lain 

 Senam bersama 

 Memasangkan kata dengan gamabar 
 Membuat percobaan membuat pelangi 
 Membuat urutan 1-10 
 Mewarnai pelangi dengan finger fainting 

OMBAK DAN GEMPA BUMI 

 Mempercayai adanya Tuhan melalui ciptaanNya 

 Mampu menunjukkan sikap menjaga lingkungan 

sekitar 

 Mentaati aturan permaianan 

 Menghargai orang lain 

 Berlari melewati rintangan 

 Membaca kata bergambar 

 Mengurutkan gambar menjadi cerita utuh 

 Menghitung benda dan melambangkan bilangan 

 Bernyanyi 

BANJIR DAN LONGSOR 

 Berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan 
 Mampu menunjukkan sikap menjaga lingkungan 

sekitar 
 Mentaati aturan permaianan 
 Menghargai orang lain 
 Bercakapa-cakap 
 Memasangkan gambar dengan kata 
 Mencari gambar penyebab banjir 
 Bergerak sesuai iarama 
 

GUNUNG MELETUS 
 Mempercayai adanya Tuhan melalui 

ciptaanNya 
 Sholat bersama  

 Mampu menunjukkan sikap menjaga 

lingkungan sekitar 

 Mentaati aturan permaianan 

 Menghargai orang lain 

 Meniru menulis huruf hijjaiyyah 
 Menerangkan penyebab gunung meletus 
 Mewarnai gambar 

GEJALA ALAM 

PUNCAK TEMA : 

membuat gunung 

meletus 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN MINGGUAN (RPPM) 

       Kelompok  : A (4-5 Tahun) 

       Semester/Minggu : II/32 

       Tema/Sub tema : Negaraku/Indonesiaku 

Kompetensi Dasar (KD) :1.1; 3.1;4.1; 3.2; 4.2; 2.1; 2.6; 2.14; 3.3; 4.3; 3.6; 4.6; 3.8; 4.8; 3.10; 4.10; 33.12; 4.12; 3.15; 4.15 
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NAMA NEGARA DAN LAMBANG NEGARA 

 Menghargai orang diri sendiri, orang lain dan 

lingkungan sebagai wujud rasa syukur 

 Mentaati aturan sekolah 

 Menunjukkan rasa toleransi pada teman 

 Menunjukkan sikap mencintai Negara 

 Berlari belok – belok 

 Bercakap – cakap 

 Meniru menulis kata Indonesia 

 Memasangkan lambang sila pancasila dengan 

gambarnya 

 Bernyanyi lagu Indonesia raya 

IBU KOTA NEGARA DAN SUKU BANGSA 

 Menghargai orang diri sendiri, orang lain dan 

lingkungan sebagai wujud rasa syukur 

 Mentaati aturan sekolah 

 Menunjukkan rasa toleransi pada teman 

 Menunjukkan sikap mencintai Negara 

 Senam bersama 
 Bercakap-cakap 
 Menulis kata monas 
 Menyusun kepingan geometri menjadi bentuk 

monas 
 Bernyanyi lagu nasional 

PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 

PAHLAWAN 

 Menghargai orang diri sendiri, orang lain dan 

lingkungan sebagai wujud rasa syukur 

 Mentaati aturan sekolah 

 Menunjukkan rasa toleransi pada teman 

 Menunjukkan sikap mencintai Negara 

 Meloncat dengan dua kaki 

 Menyebutkan nama presiden dan wakilnya 

 Memasangkan gambar dengan kata 

 Mengurutkan angka 

 Bernyanyi lagu nasional 

LAGU KEBANGSAAN DAN LAGU WAJIB 

 Menghargai orang diri sendiri, orang lain dan 

lingkungan sebagai wujud rasa syukur 

 Mentaati aturan sekolah 

 Menunjukkan rasa toleransi pada teman 

 Menunjukkan sikap mencintai Negara 

 Mengoper bola dengan satu tangan 

 Membuat kata Indonesia 

 Membuat bilangan 1-10 

 Bernyanyi lagu Indonesia raya 

BENDERA 
 Menghargai orang diri sendiri, orang lain dan 

lingkungan sebagai wujud rasa syukur 

 Mentaati aturan sekolah 

 Menunjukkan sikap mencintai Negara 

 Sholat bersama 

 Menggerkkan anggota tubuh 

 Bercakap-cakap 

 Bermain boling dan membandingkan jumlah 

pin yang jatuh dan tidak jatuh 

 Bernyanyi lagu nasional 

INDONESIAKU 

PUNCAK TEMA : 

membuat bendera 

merah putih 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN HARIAN (RPPH) 

TKIT AL-AZKIA BABAKANLOSARI 

Usia      : 4-5 Tahun  

Semester / Minggu    : 2/29 

Tema/Sub Tema/Sub Sub Tema : Semesta Alam/Bahan  
Alam/Pasir 

Hari / Tanggal    : Selasa,20 Maret 2018 
 Kompetensi Dasar 

1.1; 2.1; 2.5; 3.3; 4.3; 3.6; 4.6; 3.12; 4.12; 3.15; 4.15 
Indikator Pencapaian Pembelajaran : 

 Mempercayai adanya Tuhan melaui ciptaanNya 
 Menjaga lingkungan sekitar seperti membuang sampah pada tempatnya 
 Mencuci tangan 
 Mau bermain dengan teman 
 Memindahkan pasir sambil berjalan melalui rintangan 
 Menyusun huruf menjadi kata pasir 
 Membilang dengan benda dan melambangkan bilangannya 
 Membuat bentuk menggunkan pasir 

Media / Sumber Belajar :  

Anak – anak, tanah, LKA, gelas, pensil, pensil warna 

Langkah Kegiatan : 
I. Pembukaan (± 30 menit) 

- Berbaris 
- Berdo’a, Salam 
- Berjalan melalui rintangan 

II. Inti (± 60 menit) 
a. Mengamati 

 Anak mengamati pasir yang disediakan guru 
b. Menanya 

 Anak didorong untuk bertanya tentang pasir 
 Anak melakukan tanya jawab 

c. Mengumpulkan informasi, menalar dan mengkomunikasikan 
 Guru merespon pertanyaan anak dan menyiapkan berbagai kegiatan yang dapat 

menjawab pertanyaan anak,  melalui kegiatan:. 
Area Bahasa 

 Menyusun huruf menjadi kata pasir 
Area Matematika 

 Membilang pin dan mengurutkan bilangannya 
Area Bahan Alam 

 Membuat kreasi dari pasir 

III. Istirahat, makan, bermain (± 30 menit) 
IV. Penutup (± 30 menit) 

- Diskusi tentang kegiatan satu hari 
- Bernyanyi 



- Berdo’a, Salam

Kompetensi Dasar 
(KD) 

Indikator Pencapaian 

Nilai Agama dan 
Moral 
1.1 

 

Motorik 
3.3; 4.3 

 

Kognitif 
3.6;4.6 

 

Sosialemosional 
2.1 
 
 
2.1 
 
2.5 

 

 
 

Bahasa 
3.12;4.12 

 

Seni 
3.15; 4.15 

 Membuat bentuk 
menggunkan pasir

Jumlah peserta didik = 26 
    
    
    

Mengetahui, 
Kepala TK IT Al- AZKIA 

 

 
Siti Munirah,S.Pd  
NIP.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Berdo’a, Salam 

FORMAT PENILAIAN 
Indikator Pencapaian 

Pembelajaran 
Hasil Penilaian

BB MB 

 Mempercayai adanya 
Tuhan melalui 
ciptaanNya 

  

 Memindahkan pasir 
sambil berjalan melalui 
rintangan 

  

 Membilang dengan 
benda dan 
melambangkan 
bilangannya 

  

 Menjaga lingkungan 
sekitar seperti 
membuang sampah 
pada tempatnya 

 Mencuci tangan 
 Mau bermain dengan 

teman 

  

 Menyusun huruf 
menjadi kata pasir 

  

Membuat bentuk 
menggunkan pasir 

  

 anak  ket. BB= Belum Berkembang
    MB= Mulai Berkembang
    BSH= Berkembang Sesuai Harapan
    BSB= Berkembang Sangat Baik

Pabedilan,

       

       
       

Hasil Penilaian 

 BSH BSB 
  

  

  

  

  

  

BB= Belum Berkembang 
MB= Mulai Berkembang 
BSH= Berkembang Sesuai Harapan 
BSB= Berkembang Sangat Baik 

Pabedilan,16 Maret 2018 

 Guru Kelas 

 Kurotul Aeni 
 NIP. 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN HARIAN (RPPH) 

TKIT AL-AZKIA BABAKANLOSARI 

Usia      : 4-5 Tahun  

Semester / Minggu    : 2/29 

Tema/Sub Tema/Sub Sub Tema : Semesta Alam/Bahan Alam/Air 
Hari / Tanggal    : Rabu,21 Maret 2018 

 Kompetensi Dasar 
1.1; 2.1; 2.5; 3.3; 4.3; 3.6; 4.6; 3.8; 4.8; 3.10; 4.10; 3.15; 4.15 

Indikator Pencapaian Pembelajaran : 
 Mempercayai adanya Tuhan melaui ciptaanNya 
 Menjaga lingkungan sekitar seperti membuang sampah pada tempatnya 
 Mencuci tangan 
 Mau bermain dengan teman 
 Memindahkan air dengan cara mengoper 
 Mengungkapkan pendapat kepada oaring lain 
 Melakukan percobaan terapung dan tenggelam 
 Membilangn dengan benda dan melambangkan bilangan 
 Membatik dengan tisu 

Media / Sumber Belajar :  

Anak – anak, air, telur, garam, LKA, pensil, tisu, pewarna makanan, gelas 

Langkah Kegiatan : 
I. Pembukaan (± 30 menit) 

- Berbaris 
- Berdo’a, Salam 
- Memindahkan air dengan mengoper 

II. Inti (± 60 menit) 
a. Mengamati 

 Anak mengamati air yang disediakan guru 
b. Menanya 

 Anak didorong untuk bertanya tentang air 
 Anak melakukan tanya jawab 

c. Mengumpulkan informasi, menalar dan mengkomunikasikan 
 Guru merespon pertanyaan anak dan menyiapkan berbagai kegiatan yang dapat 

menjawab pertanyaan anak,  melalui kegiatan:. 
Area Sains 

 Melakukan percobaan benda terapung dan tenggelam 
Area Matematika 

 Menghitung dengan benda dan memilih angka yang sesuai jumlah 
Area Seni 

 Membatik 

III. Istirahat, makan, bermain (± 30 menit) 
IV. Penutup (± 30 menit) 

- Diskusi tentang kegiatan satu hari 
- Bernyanyi 



- Berdo’a, Salam
 

Kompetensi Dasar 
(KD) 

Indikator Pencapaian 

Nilai Agama dan 
Moral 
1.1 

 

Motorik 
3.3; 4.3 

 

Kognitif 
3.8;4.8 
3.6;4.6 

 

 

Sosialemosional 
2.1 
 
 
2.1 
 
2.5 

 

 
 

Bahasa 
3.10;4.10 

 

Seni 
3.15; 4.15 

 Membatik dengan tisu
 
 

Jumlah peserta didik = 26 
    
    
    

Mengetahui, 
Kepala TK IT Al- AZKIA 

 

 
Siti Munirah,S.Pd  
NIP.   
 
 

 
 
 
 
 

Berdo’a, Salam 

FORMAT PENILAIAN 
Indikator Pencapaian 

Pembelajaran 
Hasil Penilaian

BB MB 

 Mempercayai adanya 
Tuhan melalui 
ciptaanNya 

  

 Memindahkan air 
dengan cara mengoper 
 

  

 Melakukan percobaan 
terapung dan tenggelam 

 Membilangan dengan 
benda 

  

 Menjaga lingkungan 
sekitar seperti 
membuang sampah 
pada tempatnya 

 Mencuci tangan 
 Mau bermain dengan 

teman 

  

 Mengungkapkan 
pendapat kepada oaring 
lain 

  

Membatik dengan tisu 
 
 

  

 anak  ket. BB= Belum Berkembang
    MB= Mulai Berkembang
    BSH= Berkembang Sesuai Harapan
    BSB= Berkembang Sangat Baik

Pabedilan,

       

       
       

Hasil Penilaian 

 BSH BSB 
  

  

  

  

  

  

BB= Belum Berkembang 
MB= Mulai Berkembang 
BSH= Berkembang Sesuai Harapan 
BSB= Berkembang Sangat Baik 

Pabedilan,16 Maret 2018 

 Guru Kelas 

 Kurotul Aeni 
 NIP. 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN HARIAN (RPPH) 

TKIT AL-AZKIA BABAKANLOSARI 

Usia      : 4-5 Tahun  

Semester / Minggu    : 2/30 

Tema/Sub Tema/Sub Sub Tema : Semesta Alam/Benda-Benda 
Langit/Matahari 

Hari / Tanggal     : Kamis,29 Maret 2018 
 Kompetensi Dasar 

3.2; 4.2; 2.1; 2.5; 3.3; 4.3; 3.6; 4.6; 3.12; 4.12; 3.15; 4.15 
Indikator Pencapaian Pembelajaran : 

 Menghargai diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sebagai wujud rasa syukur kepada 
Allah  

 Menjaga lingkungan sekitar seperti membuang sampah pada tempatnya 
 Mencuci tangan 
 Mau bermain dengan teman 
 Melompat sambil berjongkok 
 Membuat kata 
 Membuat urutan bilangan 1-10 
 Mewarnai api 

Media / Sumber Belajar :  

Anak – anak, api, gambar, LKA, pensil, kartu huruf, lem, buku 

Langkah Kegiatan : 
I. Pembukaan (± 30 menit) 

- Berbaris 
- Berdo’a, Salam 
- Melompat sambilberjongkok 

II. Inti (± 60 menit) 
a. Mengamati 

 Anak mengamati api yang disediakan guru 
b. Menanya 

 Anak didorong untuk bertanya tentang api 
 Anak melakukan tanya jawab 

c. Mengumpulkan informasi, menalar dan mengkomunikasikan 
 Guru merespon pertanyaan anak dan menyiapkan berbagai kegiatan yang dapat 

menjawab pertanyaan anak,  melalui kegiatan:. 
Area Matematika 

 Mengurutkan bilangan 1-5 
Area Bahasa 

 Merangkai huruf menjadi kata api 
Area Seni 

 Mewarnai api 

III. Istirahat, makan, bermain (± 30 menit) 
IV. Penutup (± 30 menit) 

- Diskusi tentang kegiatan satu hari 



- Bernyanyi 
- Berdo’a, Salam

Kompetensi Dasar 
(KD) 

Indikator Pencapaian 

Nilai Agama dan 
Moral 
3.2;4.2 

 

Motorik 
3.3; 4.3 

 

Kognitif 
3.6;4.6 

 

Sosialemosional 
2.1 
 
 
2.1 
 
2.5 

 

 
 

Bahasa 
3.12;4.12 

 

Seni 
3.15; 4.15 

 
 

Jumlah peserta didik = 26 
    
    
    

Mengetahui, 
Kepala TK IT Al- AZKIA 

 

 
Siti Munirah,S.Pd  
NIP.   

 

 

 

 

 

Berdo’a, Salam 

FORMAT PENILAIAN 
Indikator Pencapaian 

Pembelajaran 
Hasil 

BB MB 

 Menghargai diri 
sendiri, orang lain, dan 
lingkungan sebagai 
wujud rasa syukur 
kepada Allah  

  

 Melompat sambil 
berjongkok 
 

  

 Membuat urutan 
bilangan 1-10 

  

 Menjaga lingkungan 
sekitar seperti 
membuang sampah 
pada tempatnya 

 Mencuci tangan 
 Mau bermain dengan 

teman 

  

 Membuat kata 
 

  

 Mewarnai api 
 

  

 anak  ket. BB= Belum Berkembang
    MB= Mulai Berkembang
    BSH= Berkembang Sesuai Harapan
    BSB= Berkembang Sangat Baik

Pabedilan,

       

       
       

Hasil Penilaian 

 BSH BSB 
  

  

  

  

  

  

Belum Berkembang 
MB= Mulai Berkembang 
BSH= Berkembang Sesuai Harapan 
BSB= Berkembang Sangat Baik 

Pabedilan,29 Maret 2018 

 Guru Kelas 

 Kurotul Aeni 
 NIP. 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN HARIAN (RPPH) 

TKIT AL-AZKIA BABAKANLOSARI 

Usia      : 4-5 Tahun  
Semester / Minggu    : 2/31 
Tema/Sub Tema/Sub Sub Tema : Semesta Alam/Gejala Alam/ 

Hujan dan Pelangi 
Hari / Tanggal    : Rabu, 5 April 2018 

 Kompetensi Dasar 
1.1; 2.7; 2.8; 2.14; 3.3; 4.3; 3.6; 4.6; 3.12; 4.12; 3.15; 4.15 

Indikator Pencapaian Pembelajaran : 
 Mengucap kalimat pujian subhanallah 

 Mampu mengerjakan tugas sampai selesai 

 Tidak cengeng 

 Mau mengalah kepada teman 

 Senam bersama 

 Mampu membaca kata dengan gambar 

 Mampu membuat urutan angka 1-10 

 Mengecap bentuk matahari 

Media / Sumber Belajar :  

Anak – anak, matahari, cap bentuk matahari, pensil ,pensil warna, penghapus, LKA 

Langkah Kegiatan : 
I. Pembukaan (± 30 menit) 

- Berbaris 
- Berdo’a, Salam 
- Senam bersama 

II. Inti (± 60 menit) 
a. Mengamati 

 Anak mengamati matahari dilangit 
b. Menanya 

 Anak didorong untuk bertanya tentang matahari 
 Anak melakukan tanya jawab 

c. Mengumpulkan informasi, menalar dan mengkomunikasikan 
 Guru merespon pertanyaan anak dan menyiapkan berbagai kegiatan yang dapat 

menjawab pertanyaan anak,  melalui kegiatan:. 
Area Bahasa 

 Menghubungkan kata dengan gambar 
Area Seni 

 Mengecap bentuk matahari 
Area Matematika 

 Membuat urutan 1-10 

III. Istirahat, makan, bermain (± 30 menit) 



IV. Penutup (± 30 menit)
- Diskusi tentang kegiatan satu hari
- Bernyanyi 
- Berdo’a, Salam

 

Kompetensi Dasar 
(KD) 

Indikator Pencapaian 

Nilai Agama dan 
Moral 
1.1 

 

Motorik 
3.3; 4.3 

 

Kognitif 
3.6;4.6 

 

Sosialemosional 
2.7 
 
2.8 
 
2.14 

 

 

 

Bahasa 
 
3.12;4.12 

 

Seni 
3.15; 4.15 

 

Jumlah peserta didik = 26 
    
    
    

Mengetahui, 
Kepala TK IT Al- AZKIA 

 

 
Siti Munirah,S.Pd  
NIP.   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(± 30 menit) 
Diskusi tentang kegiatan satu hari 

Berdo’a, Salam 

FORMAT PENILAIAN 
Indikator Pencapaian 

Pembelajaran 
Hasil Penilaian

BB MB 

 Mengucap kalimat 

pujian subhanallah 

  

 Senam bersama 
 

  

 Mampu membuat 
urutan angka 1-10 

  

 Mampu mengerjakan 
tugas sampai selesai 

 Tidak cengeng 
 

 Mau mengalah kepada 
teman 

  

 Mampu membaca kata 
dengan gambar 
 

  

 Mengecap bentuk 
matahari 

  

 anak  ket. BB= Belum Berkembang
    MB= Mulai Berkembang
    BSH= Berkembang Sesuai Harapan
    BSB= Berkembang Sangat Baik

Pabedilan,

       

       
       

Hasil Penilaian 

 BSH BSB 
  

  

  

  

  

  

BB= Belum Berkembang 
MB= Mulai Berkembang 
BSH= Berkembang Sesuai Harapan 
BSB= Berkembang Sangat Baik 

Pabedilan, 05 April 2018 

 Guru Kelas 

 Kurotul Aeni 
 NIP. 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN HARIAN (RPPH) 

TKIT AL-AZKIA BABAKANLOSARI 

Usia      : 4-5 Tahun  
Semester / Minggu    : 2/32 
Tema/Sub Tema/Sub Sub Tema : Negaraku/Indonesiaku/ 

Lagu Kebangsaan 
Hari / Tanggal    : Kamis,12 April 2018 

 Kompetensi Dasar 
3.2; 4.2; 2.7; 2.8; 2.14; 3.3; 4.3; 3.5; 4.5; 3.12; 4.12; 3.15; 4.15 

Indikator Pencapaian Pembelajaran : 
 Membaca doa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan 
 Mampu mengerjakan tugas sampai selesai 

 Tidak cengeng 

 Mau mengalah kepada teman 

 Melepar bola 
 Meniru menulis kata meteor 
 Mampu menyelesaikan masalah sederhana 
 Membuat bilangan 1-10 
 Menggambar benda-benda langit 

Media / Sumber Belajar :  

Anak – anak, gambar meteor, pensil ,pensil warna, penghapus, LKA 

Langkah Kegiatan : 
I. Pembukaan (± 30 menit) 

- Berbaris 
- Berdo’a, Salam 
- Melempar bola 

II. Inti (± 60 menit) 
a. Mengamati 

 Anak mengamati gambar meteor yang dipasang guru 
b. Menanya 

 Anak didorong untuk bertanya tentang meteor 
 Anak melakukan tanya jawab 

c. Mengumpulkan informasi, menalar dan mengkomunikasikan 
 Guru merespon pertanyaan anak dan menyiapkan berbagai kegiatan yang dapat 

menjawab pertanyaan anak,  melalui kegiatan:. 
Area Menulis dan Membaca 

 Meniru menulis kata Meteor 
Area Seni 

 Menggambar benda-benda langit 
Area Kognitif 

 Menyelesaikan maze 
 Membuat bilangan 1-10 

III. Istirahat, makan, bermain (± 30 menit) 
IV. Penutup (± 30 menit) 

- Diskusi tentang kegiatan satu hari 



- Bernyanyi 
- Berdo’a, Salam

 

Kompetensi Dasar 
(KD) 

Indikator Pencapaian 

Nilai Agama dan 
Moral 
1.1 

 

Motorik 
3.3; 4.3 

 

Kognitif 
3.6;4.6 

 

 

Sosialemosional 
2.7 
 
2.8 
 
2.14 

 

 

 

Bahasa 
 
3.12;4.12 

 

Seni 
3.15; 4.15 

 

Jumlah peserta didik = 26 
    
    
    

Mengetahui, 
Kepala TK IT Al- AZKIA 

 

 
Siti Munirah,S.Pd  
NIP.   
 

 
 

 
 
 
 
 

Berdo’a, Salam 

FORMAT PENILAIAN 
Indikator Pencapaian 

Pembelajaran 
Hasil Penilaian

BB MB 

 Membaca doa sebelum 
dan sesudah melakukan 
kegiatan 

  

 Melepar bola 
 

  

 Mampu menyelesaikan 
maslah sederhana 

 Meniru membuat 
bilangan 
 

  

 Mampu mengerjakan 
tugas sampai selesai 

 Tidak cengeng 
 

 Mau mengalah kepada 
teman 

  

 Meniru menulis kata 
meteor 
 

  

 Menggambar benda-
benda langit 

  

 anak  ket. BB= Belum Berkembang
    MB= Mulai Berkembang
    BSH= Berkembang Sesuai Harapan
    BSB= Berkembang Sangat Baik

Pabedilan,

       

       
       

Hasil Penilaian 

 BSH BSB 
  

  

  

  

  

  

BB= Belum Berkembang 
MB= Mulai Berkembang 
BSH= Berkembang Sesuai Harapan 
BSB= Berkembang Sangat Baik 

Pabedilan,12 April 2018 

 Guru Kelas 

 Kurotul Aeni 
 NIP. 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN HARIAN (RPPH) 

TKIT AL-AZKIA BABAKANLOSARI 

Usia      : 4-5 Tahun  
Semester / Minggu    : 2/32 
Tema/Sub Tema/Sub Sub Tema : Negaraku/Indonesiaku/ 

Bendera 
Hari / Tanggal    : Jumat,13 April 2018 

 Kompetensi Dasar 
1.1; 3.1; 4.1; 2.7; 2.8; 2.14; 3.3; 4.3; 3.12; 4.12; 3.15; 4.15 

Indikator Pencapaian Pembelajaran : 
 Mempercayai adanya Tuhan melalui ciptaanNya 
 Sholat bersama 
 Membaca surat-surat pendek 
 Mampu mengerjakan tugas sampai selesai 

 Tidak cengeng 

 Mau mengalah kepada teman 

 Mengerakkan seluruh anggota tubuh 
 Meniru menulis huruf hijjaiyyah 
 Membandingkan benda antra sama tidak sama, banyak-sedikit 
 Membentuk awan 

Media / Sumber Belajar :  

Anak – anak, gambar awan, pensil , LKA, kapar, lem 

Langkah Kegiatan : 
I. Pembukaan (± 30 menit) 

- Berbaris 
- Berdo’a, Salam 
- Sholat bersama 

II. Inti (± 60 menit) 
a. Mengamati 

 Anak mengamati gambar awan yang dipasang guru 
b. Menanya 

 Anak didorong untuk bertanya tentang awan 
 Anak melakukan tanya jawab 

c. Mengumpulkan informasi, menalar dan mengkomunikasikan 
 Guru merespon pertanyaan anak dan menyiapkan berbagai kegiatan yang dapat 

menjawab pertanyaan anak,  melalui kegiatan:. 
Area Menulis dan Membaca 

 Meniru menulis huruf hijjaiyah 
Area Seni 

 Membentuk awan dari kapas 
Area Matematika 

 Bermain boling dan membandingkan jumlah pin yang jatuh dan tidak jatuh 

III. Istirahat, makan, bermain (± 30 menit) 
IV. Penutup (± 30 menit) 

- Diskusi tentang kegiatan satu hari 



- Bernyanyi 
- Berdo’a, Salam

 

Kompetensi Dasar 
(KD) 

Indikator Pencapaian 

Nilai Agama dan 
Moral 
1.1 
 
3.1; 4.1 

 

 
 

Motorik 
3.3; 4.3 

 

Kognitif 
3.6;4.6 

 

Sosialemosional 
2.7 
 
2.8 
 
2.14 

 

 

 

Bahasa 
 
3.12;4.12 

 

Seni 
3.15; 4.15 

 

Jumlah peserta didik = 26 
    
    
    

Mengetahui, 
Kepala TK IT Al- AZKIA 

 

 
Siti Munirah,S.Pd  
NIP.   

 

Berdo’a, Salam 

FORMAT PENILAIAN 
Indikator Pencapaian 

Pembelajaran 
Hasil Penilaian

BB MB 

 Mempercayai adanya 
Tuhan melalui 
ciptaanNya 

 Sholat bersama 
 Membaca surat-surat 

pendek 

  

 Mengerakkan seluruh 
anggota tubuh 
 

  

 Mampu 
membandingkan sama 
tidak sama, banyak dan 
sedikit 

  

 Mampu mengerjakan 
tugas sampai selesai 

 Tidak cengeng 
 

 Mau mengalah kepada 
teman 

  

 Meniru menulis huruf 
hijjaiyyah 

  

 Membentuk awan   

 anak  ket. BB= Belum Berkembang
    MB= Mulai Berkembang
    BSH= Berkembang Sesuai Harapan
    BSB= Berkembang Sangat Baik

Pabedilan,

       

       
       

Hasil Penilaian 

 BSH BSB 
  

  

  

  

  

  

BB= Belum Berkembang 
MB= Mulai Berkembang 
BSH= Berkembang Sesuai Harapan 
BSB= Berkembang Sangat Baik 

Pabedilan,13 April 2018 

 Guru Kelas 

 Kurotul Aeni 
 NIP. 



Rubrik Penilaian Kemampuan Matematika Melalui Permainan Bowling 
 

 Nama Siswa  :  
 Aspek Penilaian : 

No 
Aspek 

Kemampuan 
Matematika 

Pernyataan 
Skala Penilaian 

Ʃ 
Skor 

% 
BB MB BSH BSB 

1 a. Mengenal 
banyak-
sedikit, sama-
tidak-sama 

b. Menunjuk 2 
kumpulan 
benda yang 
sama 
jumlahnya, 
tidak sama, 
lebih banyak 
dan lebih 
sedikit 

1. Anak dapat 
mengenali 
yang banyak 
dan sedikit 

1. Anak mampu 
membandingk
an jumlah pin 
yang jatuh dan 
tidak jatuh 

      

2 c. Membilang 
banyak benda 
1-10 
 
 

d. Menyebutkan 
urutan 
bilangan 1-10 
 

2. Anak mampu 

membilang 

benda-benda 

1-10  

3. Anak mampu 

menyebutkan 

urutan 2 

setelahnya 3, 

urutan 5 

setelahnya 6 

      

3 e. Membilang 
dengan 
menunjuk 
benda sampai 
10 

 
 

f. Menunjuk 
urutan benda 
untuk 
bilangan 
sampai 10 
 

 

4. Anak 

mampu 

membilang 

dengan 

menunjuk 

pin dari 1-10 

5. Anak mampu 
menunjukan 
jumlah pin 
1,2,3,4,5,6,7,
8,9,10 dan 
dipasangkan 
dengan 

  



 
 
 

g. Membuat 
urutan 
bilangan 1-10 
dengan benda 

bilangan 
1,2,3,4,5,6,7,
8,9,10 

6. Anak mampu 
mengurutkan 
pin berangka 
dari 1-10 

4 h. Menunjuk 
lambang 
bilangan 1-10 

 
 
 
 

i. Meniru 
lambang 
bilangan 1-10 
 
 

j. Menghubung
kan lambang 
bilangan 
dengan 
benda-benda 
sampai 10 

7. Anak 

mampu 

menunjuk 

bilangan 

1,2,3,4,5,6,7,

8,9,10 

8. Anak mampu 
membuat 
bilangan 
1,2,3,4,5,6,7,
8,9,10 

9. Anak mampu 
menghubung
kan bilangan 
1,2,3,4,5,6,7,
8,9,10 
dengan benda 
yang 
berjumlah 
1,2,3,4,5,6,7,
8,9,10 

 

Jumlah  
Presentase  

 



PROFIL SEKOLAH 

 

Nama Sekolah : TKIT AL-AZKIA 

NPSN : 69870391 

Alamat Sekolah : Jl. Letjend. D.I. Panjaitan RT. 02/05 

  Desa Babakanlosari Kec. Pabedilan 

  Kab. Cirebon  45193 

Email : tkitalazkia@gmail.com 

No. Telp. / HP. : 08112432068 

Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Islam  

  Bani Saleh Babakanlosari 

Tahun Didirikan : 2008 

Tahun Beroperasi : 13 Juli 2009 

Kepemilikan Tanah : Pemerintah / Yayasan Pribadi 

a. Status Tanah : Hak Milik / Pribadi 

b. Luas Tanah : 98 m2 

Status Bangunan : Pemerintah / Yayasan Pribadi 



RIWAYAT HIDUP 
 
 

Penulis bernama KUROTUL AENI dilahirkan di Cirebon, 

pada tanggal 20 Maret 1994. Dia anak ke 3 dari 5 bersaudara 

dari pasangan Bapak Kasan dan Ibu Khomisah, yang 

beralamat di Desa Losari Lor Dusun Kemasan RT 08 RW 04 

Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon. 

 

Pendidikan yang Ditempuh Penulis : 

1. SD Negeri 1 Losari Lor Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon lulus pada 

tahun 2007. 

2. SMP Negeri 1 Losari Kecamatan Losari Kabupten Cirebon lulus pada tahun 

2010. 

3. MA Sunan Gunung Jati Losari Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon lulus 

pada tahun 2013. 


