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ABSTRAK 
 

PENINGKATAN  KEMAMPUAN MENGENAL KONSEP BILANGAN  
MELALUI PERMAINAN BOWLING PADA ANAK  

KELOMPOK A DI TK  PERTIWI I BLIMBING  
KECAMATAN SAMBIREJO - SRAGEN  

TAHUN AJARAN 2013/2014 
 

Siska Yuliari, A 520 100 095,  Jurusan Pendidikan Anak Usia Dini,  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,  Universitas Muhammadiyah  

Surakarta, 2014 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan mengenal konsep bilangan 
dengan media bowling pada anak di kelompok A TK Pertiwi 1 Blimbing Sambirejo Sragen 
Tahun Ajaran 2013/2014. Subyek penelitian ini adalah anak kelompok A TK pertiiwi 1 
Blimbing Sambirejo Sragen yang berjumlah 20 anak. Jenis penelitian yang digunakan adalah 
Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui 
metode observasi, catatan lapangan dan dokumentasi. Hasil penelitian dapat disimpulkan 
bahwa adanya peningkatan mengembangkan kemampuan mengenal konsep bilangan pada 
setiap siklusnya.  

Adapun peningkatan mengembangkan kemampuan mengenal konsep bilangan anak pada 
prasiklus dengan nilai rata – rata kelas 1,7 yang mencapai nilai ketuntasan minimal (KKM) 
2,5 sebanyak 3 anak atau (15%) , pada siklus I nilai rata – rata kelas 2,28 yang mencapai 
(KKM) sebanyak 11 anak atau (55%) dan Pada siklus II kemampuan anak meningkat hingga 
nilai rata – rata kelas 3,0 yang mencapai (KKM) sebanyak 16 anak atau (80%). Dalam 
kegiatan pembelajaran ini menggunakan media bowling , analisis data yang digunakan 
dengan teknik perbandingan antara hasil data dari catatan lapangan, reduksi data, paparan 
data dan penarikan kesimpulan. Kesimpulan penelitian ini adalah pembelajaran dengan 
media bowling dapat mengembangkan kemampuan mengenal konsep bilangan pada anak 
kelompok A di TK Pertiwi 1 Blimbing Sambirejo Sragen . 

 

Kata Kunci : Media bowling, Kemampuan mengenal konsep bilangan. 
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PENDAHULUAN 

             Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No.20 tahun 2003 

pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

untuk  memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang di perlukan dirinya dan masyarakat. 

Masa ini adalah masa untuk meletakkan  dasar pertama dalam mengembangkan 

kemampuan fisik, kognitif, bahasa, sosial, emosional, konsep diri, disiplin , kemandirian, 

seni, nilai-nilai agama dan moral. 

Permainan adalah alat yang digunakan sebagai media untuk mengembangkan 

tingkat kreatifitas anak. Dengan adanya permainan anak akan menjadi lebih semangat 

atau anak lebih tertarik. Dengan metode bermain menjadikan anak lebih bisa berfikir 

kritis dan mampu memecahkan masalah yang akan dihadapi. Bisa juga anak lebih mampu 

berfikir kritis bagaimana upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Karena 

permainan ini akan mencoba untuk memainkan permainan itu. Dengan adanya permainan 

mengenal konsep bilangan anak lebih suka / merasa penasaran. Permainan mengenal 

konsep bilangan ini akan berkolaborasi dengan teman bermain , orang tua, guru, atau 

benda-benda disekitar, yang sekiranya dapat memberikan strategi dalam permainan 

mengenal konsep bilangan. Anak dapat pengembangan sosial lewat dari lingkungan yang 

berupa dorongan semangat atau motivasi dapat menumbuhkan perkembangan 

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

              Salah satu warga yang memerlukan pendidikan adalah anak usia dinikhususnya 

anak kelompok A. Menurut Musfiroh dalam buku yang berjudul cerdas dalam bermain, 

(2008:69) mengungkapkan bahwa yang dimaksud anak kelompok A adalah anak usia 4-5 

tahun, dimana pada usia dini anak sudah mampu untuk mengklasifikasikan benda 

berdasarkan satu kategori, di samping itu anak juga sudah mulai menunjukkan 

ketertarikan pada konsep bilangan dan kuantitas, seperti menghitung, mengukur   

membandingkan. Diantara permasalahan yang perludiperhatikan adalah kemampuan 

membilang yang masih rendah bila dikaitkan dengan bidang pengembangan diTK, maka 

bagi anak kelompok A sebagian besar mengalami kesulitan dalam hal mengenal konsep 

bilangan khususnya mengenai kemampuan mengenal konsep bilangan 1-10. Menurut 

kurikulum TK (2010: 40) terungkap bahwa kemampuan mengenal konsep bilangan1-10 
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adalah kemampuan memahami bilangan (dengan menunjuk benda-benda) sampai dengan 

10. Terkait dengan tujuan kurikulum TK tahun 2010 pada bidang pengembangan kognitif, 

sub pokok bahasan kemampuan mengenal konsep bilangan 1-10 yaitu bertujuan agar 

anak dapat mengembangkan kemampuan logika matematis dan pengetahuan akan ruang 

dan waktu, serta mempunyai kemampuan untuk memilah-milah, mengelompokkan,serta 

mempersiapkan kemampuan berpikir secara teliti. 

             Berdasarkan hasil observasi yang peneliti amati  di TK Pertiwi I Blimbing, 

Sambirejo Sragen tentang kemampuan mengenal konsep bilangan 1-10 dari 20 

anak yang ada, terdapat 17 anak yang belum faham soal bilangan, urutan-urutan bilangan 

dan mengalami kesulitan dalam mengenal dan menghafal konsep bilangan, dikarenakan 

dalam pembelajaran mengenal konsep bilangan menggunakan cara yang monoton. 

Berpijak dari permasalahan di atas guru mencarikan solusi untuk membantu 

menyelesaikan permasalahan anak kelompok A dalam kemampuan mengenal konsep 

bilangan 1-10 yang dapat meningkatkan kemampuan anak tersebut adalah dengan 

diberikannya permainan bowling. Bowling adalah suatu jenis olahraga atau suatu 

permaianan yang dimainkan dengan menggelindingkan bola dengan menggunakan 

tangan. 

           Berdasarkan latar belakang masalah tersebut . peneliti ingin mengadakan 

penelitian di TK PERTIWI 1 BLIMBING  yang berjudul’’ Penngkatan Kemampuan 

Mengenal Konsep Bilangan Melalui Permainan Bowlng di TK Pertiwi 1 Blimbing 

Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen Tahun Ajaran 2013/2014’’.   

           Tujuan peneliti ini adalah untuk mengetahui (1) secara umum penelitian untuk 

meningkatkan kemampuan anak dalam mengenal konsep bilangan melalui permainan 

bowling. (2) secara khusus untuk meningkatkan kemampuan anak dalam mengenal 

konsep bilangan melalui permainan bowling di TK Pertiwi 1 Blmbing, 

KecamatanSambirejo, KabupatenSragen Tahun Ajaran 2013/2014. 
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METODE PENELITIAN 

 

Jenis peneitian yang digunakan adalah penelitian tindaan kelas (PTK) attau dalam 

bahasa inggrisnya seng disebut dengan Clasroom Action Research (CAR) yaitu 

suatu cermatan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah tIndakan kelas secara 

bersama, atau dilakukan melalui proses kolaborasi antara guru kelas A , kepala 

sekolah dan peneliti. 

Langkah – langkah pelaksanaan penelitian untuk setiap siklus dapat diilustrasikan 

dalam gambar sebagai berikut  

Gambar 3.1 langkah-langkah penelitian tindakan kelas menurut Arikunto (2007:74) 

 

Siklus I 

 

 

Siklus II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Perencanaan Tindakan  

Prosedur persiapan yang dilakukan untuk melakukan tindakan antara lain: 

a. Pembuatan rencana pembelajaran. 

Perencanaan dalam kegiatan pembelajaran yang akan digunakan pada 

penelitian ini adalah Rencana Bidang Pengembangan (RBP). 

Permasalahan
n  

Permasalahan  
baru hasil   
refleksi  I 

Perencanaan  
tindakan  I  

Pelaksanaan  
tindakan  I  

 Refleksi  I Pengamatan/ 
pengumpulan data  I  

Perencanaan 
tindakan  II 

Pelaksanaan 
tindakan II 

Pengamatan/ 
pengumpulan  data  II 

Refleksi  II 

Apabila  
permasalahan  
belum  
terselesaikan   

Dilanjutkan  
ke  siklus  
berikutnya 
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b. Mempersiapkan media pembelajaran  

Media yang digunakan dalam penelitian ini adalah bola bowling dengan 

teknik  menggelindinka bola sebuah tabung bola supaya jatuh, dan kemudian 

kalau sudah jatuh anak menyebutkan konsep angka tersebut. 

c. Mempersiapkan waktu pembelajaran 

Waktu yang akan digunaka dalam bermain tersebut, sekitar 30 menit. 

2. Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan dilaksanakan berdasarkan perencanaan. Dalam 

perencanaan dilaksanakan dengan 2 siklus, siklus I ada 2 pertemuan dan siklus II ada 

2 pertemuan. Namun tindakan tidak mutlak dikendalikan oleh perencanaan, karena 

situasi yang nyata tidak sesuai dengan target. Oleh sebab itu rencana dibuat secara 

fleksibel dan dapat dirubah, artinya perencanaan siap dirubah sesuai kondisi yang 

ada untuk usaha mengarah perbaikan. Pelaksanaan tindakan ini bersifat kolaboratif 

antara peneliti, guru dan kepala sekolah. Peneliti sebagai pelaksana tindakan di 

bantu oleh guru, sedangkan kepala sekolah sebagai pengamat dan evaluator. Adapun 

pelaksanaan tindakannya meliputi: 

a. Kegiatan awal  : peneliti melakukan apersepsi tentang materi yang akan 

disampaikan. Materi pada tindakan ini bertema ‘’diri sendiri‘’ 

b. Kegiatan inti  : peneliti menunjukkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam 

pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan konsep bilangan . Peneliti mulai 

menerapkan cara penggunaan media bola bowling untuk mengembangkan 

kemampuan dalam mengenal bilangan kemudian peneliti menyuruh anak 

berbaris dua dua agar dalam bermain itu tertib dan terartur. Selama proses 

pembelajaran peneliti dan guru melakukan observasi tentang kemamampuan     

anak dalam mengenal konsep bilangan , keaktifan dan perilaku anak dalam 

mengikuti pembelajaran. 

c. Kegiatan akhir : peneliti melakukan riview kegiatan pembelajaran yang sudah 

dilakukan. Peneliti melakukan tanya jawab dan mengobservasi kemampuan anak 

tentang kegiatan pembelajaran kemampuan dalam mengenal konsep bilangan 

angka yang dibantu oleh guru. Anak yang mampu menjawab pertanyaan dicatat 

peneliti dalam lembar observasi. 
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3. Pengamatan dan Observasi 

Pengamatan berperan dalam upaya memperbaiki praktek peneliti melalui 

pemahaman yang lebih kritis. Pada tahap ini peneliti melakukan pencatatan dan 

melakukan pengamatan balik agar memperoleh data yang akurat untuk memperbaiki 

siklus berikutnya. 

4. Analisis Data dan Refleksi 

Tahap ini merupakan kegiatan untuk mengemukakan kembali atau mengkaji 

secara menyeluruh tindakan yang telah dilakukan berdasarkan data yang telah 

dikumpulkan dievaluasi untuk memperbaiki tindakan pada siklus berikutnya. Jika 

terjadi masalah dalam refleksi maka dilakukan proses pengkajian ulang melalui 

proses siklus berikutnya yang meliputi kegiatan: perencanaan ulang, tindakan ulang 

dan pengamatan ulang sehingga masalah dapat teratasi.  

Tempat penelitian adalah TK Pertiwi 1 Blimbing. Alasan peneliti memilih 

TK Pertiwi 1 Blimbing karena letaknya sangat strategis dan berdekatan dengan SD. 

Waktu penelitian dilaksanakan semester genap pada Tahun Ajaran 2013/ 2014. 

Jumlah anak yang dijadikan subyek penelitian adalah 20 anak, terdiri dari 10 anak 

putra, dan 10 anak putri. Dalam kelompok A ini anak-anak yang memiliki 

kemampuan mengenal konsep bilangan masih rendah. 

 Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dilakukan dengan 

metode observasi dan catatan lapangan. 

Metode observasi adalah suatu teknik yang dilakukan dengan cara 

mengadakan pengmatan secara teliti serta pencatatan secara sistematis. Metode 

catatan adalah catatan tertulis tentang apa yang didengar, dilihat, dialami dan 

dipikirkan dalam rangka pengumulan data dan refleksi terhadap data dalam penelitian 

kualitatif. 

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah dilakukan dengan teknik 

analisis komparatif dan teknik analisis interaktif. Data kemamuan mengenal konsep 

bilangan dianalisis menggunakan analisis komparatif, sedangkan data penggunaan 

permainan bowling menggunakan analisis interaktif. 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

1. Pra Siklus 

               Kegiatan pra siklus adalah kegiatan untuk melakukan pengamatan guna 

mendapatkan data tentang kemampuan mengenal konsep bilangan melalui permainan 

bowling. Peneliti melakukan pengamatan pada sabtu 19 April 2014. Observasi 

dilakukan dengan menggunakan edoman lembar observasi kemampuan mengenal 

konsep bilangan yang sesuai dengan lembar observasi pada bab III. Data hasil  

observasi tersebut diperoleh rata-rata prosentse kemampuan mengenal konsep 

bilangan anak sebesar  15 % 

2. Siklus 1 

              Adapun perencanaan tindakan dalam siklus I ini akan dilaksanakan dalam 2 

kali pertemuan , dimana pertemuan pertama akan dilaksanakan pada hari selasa 22 

April 2014 pada pertemuan ini menggunakan permainan bowling. Pada pertemuan 

kedua akan dilaksanakan pada hari Rabu 30 April 2014 menggunakan kegiatan 

permainan bowling. 

Pengamatan yang dilakukan pada pertemuan pertama dan kedua siklus I dapat dicaai 

hasil prosentase rata-rata kelas 55%   

3. Siklus II 

            Tindakan yang dilakukan pada siklus II ini dilaksan akan dalam dua kali 

pertemuan. Pertemuan pertama dilaksanakan pada hari Selasa 6 Mei 2014 dan 

pertemuan kedua dilaksanakan pada hari Senin 12 Mei 2014 dengan alokasi waktu 60 

menit. Dalam dua kali pertemuan ini dari setiap pertemuan permainan bowling 

dengan sub tema yang berbeda-beda. 

              Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini dilaksanakan dalam 3 siklus. Setiap 

siklus dilaksanakan dalam 4 tahap kegiatan : (1) perencanaan dan persiapan tindakan, 

(2) tahap pelaksanaan tindakan, (3) tahap observasi, (4) tahap analisis dan refleksi. 

Pada siklus I dilaksanakan dalam 2 pertemuan dengan alokasi yang sama yaitu 60 

menit. 

            Tahap pertama peneliti dan guru kelas menyusun penrencanaan untuk pra 

siklus. Pembelajaran ada pra siklus ternyata masih memiliki beberapa kekurangan. 

Oleh karena itu , peneliti dan guru menyusun rencana untuk siklus I. Pada siklus I ini 
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eneliti menerapkan model pembelajaran bermain bowling. Ternyata masih ada 

kekurangan pada siklus I. Untuk mengatasi kekurangan tersebut peneliti menyusun 

perencanaan pembelajaran di siklus II yaitu dengan  memberikan penjelasan yang 

lebih mudah dipahami anak, kontrak pembelajaran , motivasi dan reward. Kegiatan di 

siklus II dengan model pembelajaran yang  sama pada siklus I tetapi dengan 

menggunakan cara yang berbeda. Model pembelajaran yang dilaksanakan ada siklus I 

di terapkan ada siklus II yang bertujuan untuk mengoptimalkan pembelajaran.  

          Dari hasil analisiis dan refleksi seluruh tindakan diketahui bahwa kemampuan 

mengenal konsep bilangan pada anak mengalami perkembangan dari prerentase 15% 

pada kondisi pra siklus berkembang menjadi 55% pada siklus I, berkembang lagi 

menjadi 80 % di siklus II. Hal itu terjadi  karena anak terbiasa mengikuti 

pembelajaran dan mempunyai kesempatan untuk bermain bowling dengan media 

pembelajaran yang digunakan peneliti dalam pembelajarannya. 

          Adapun prosentase keberhasilan penelitian yang dilakukan telah dicapai tiap 

siklus ada peningkatan dapat dilihat ada tabel berikut : 

 

Keberhasilan penelitian                                         Perbandingan  

Pra siklus  Siklus I Siklus II 

Rata–rata keberhasilan 

penelitian  prosentase 

kemamuan mengenal konsep 

bilangan 

15 % 55 % 80 % 

 

SIMPULAN : 

                    Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilaksanakan melalui 

beberaa tindakan , yaitu siklus I dan siklus II serta berdasarkan hasil seluruh pembahasan dan 

analisis yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan : penerapan permainan bowling dapat 

meningkatkan kemampuan mengenal konsep bilangan pada anak kelomopok A di TK pertiwi 

1 Blimbing Sambirejo Sragen Tahun ajaran 2013/2014. Hal tersebut dibuktikan dari hasil 

penelitian yang menunjukkan bahwa terjadi peningkatan prosentase  kemampuan mengenal 

konsep bilangan pada setiap siklusnya. Prosentase kemampuan mengenal konsep bilangan 

anak sebelum tindakan adalah 15%, siklus I 55%, siklus II menjadi 80% . 
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                    Berdasarkan hasil penelitian tersebut , maka peneliti memberikan saran 

sebagai berikut : 

1. Kepada Kepala Sekolah 

Kepala sekolah selalu mengupayakan pendidikan yang terbaik untuk 

meningkatkan mutu pembelajaran. Selain memotivasi, sebaiknya guru perlu 

diberikan kelengkapan media dalam pembelajaran beserta cara penggunaannya 

untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan menggunakan metode dan 

media yang lebih bervariasi. 

 

2. Kepada guru 

a. Guru  hendaknya  lebih  kreatif,  aktif, dan  inovatif  lagi  dalam   

pembelajaran. 

b. Guru  hendaknya  menggunakan  media  yang  sesuai  dengan  perkembangan  

anak  dan  menarik  minat  belajar  anak.   

c. Guru  perlu  merefleksi  hasil  pembelajaran  untuk  menyempurnakan  

pembelajaran  berikutnya. 

 

d. Guru hendaknya selalu menyampaikan langkah-langkah kegiatan penggunaan 

permainan bowling bertahap dan berulang-ulang. Agar anak benar-benar 

mengerti dan mampu untuk melakukannya, sehingga tujuan belajar konsep 

bilangan dengan permainan bowling dapat dicapai anak dengan baik. 

e. Guru diharapkan memberikan variasi dalam pembelajaran konsep bilangan 

supaya anak tidak merasa bosan dan lebih semangat dalam belajar. 
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3. Kepada Orang Tua 

Orang tua diharapkan berperan aktif untuk memberikan perhatian kepada anak, 

serta memfasilitasi permainan anak yang dapat memungkinkan peningkatan 

kemampuan kognitif khususnya dalam mengenal konsep bilangan . 

4. Kepada Peneliti Berikutnya 

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian yang serupa dengan 

menerapkan teknik permainan yang berbeda dan lebih bervariasi, agar mendapatkan 

temuan yang lebih baik lagi untuk kemajuan dunia pendidikan. Khususnya pada 

pendidikan anak usia dini. 
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