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ABSTRAK 

Tujuan penelitian adalah menganalisis pengembangan media playdought untuk meningkatkan 

kemampuan konsep bilangan dan lambang bilangan anak. metode penelitian menggunakan 

deskriptif kualitatif. Teknik analisis data menggunakan lembar observasi, wawancara (google forn) 

dan studi pustaka tentang pengembangan media playdoght yang menggunakan metode kualitatif. 

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara dan studi pustaka. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru 50% memahami konsep bilangan dan lambang bilangan, 

33,3% cukup memahami konsep bilangan dan lambang bilangan, dan 16,7% guru sangat 

memahami konsep bilangan dan lambang bilangan. Dalam pembelajaran 66,6% cukup menantang 

dan menarik, 16,7% menantang dan menarik, dan 16,7% sangat menantang dan menarik. Dari 

hasil wawancara menunjukkan siswa rata-rata berasal dari keluarga menengah keatas. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa metode yang digunakan 

guru dalam pembelajaran pengenalan konsep bilangan dan lambang bilangan masih memiliki 

beberapa kekurangan, yaitu pemberian pembelajaran yang kurang menarik, media yang digunakan 

kurang efektif.  

Kata kunci:  pembelajaran konsep bilangan dan lambang bilanagan, media playdought 

meningkatkan kemampuan siswa 

ABSTRACT 

The purpose of the study was to analyze the development of playdought media to improve the 

ability of children's number concepts and number symbols. research method using descriptive 

qualitative. The data analysis technique used observation sheets, interviews (google forn) and 

literature studies on the development of playdoght media using qualitative methods. The data in this 

study were collected through observation, interviews and literature studies. The results showed that 

50% of teachers understood the concept of numbers and number symbols, 33. 3% quite 

understood the concept of numbers and number symbols, and 16. 7% of teachers really understood 

the concept of numbers and number symbols. In learning 66. 6% is quite challenging and 

interesting, 16. 7% is challenging and interesting, and 16. 7% is very challenging and interesting. 

From the results of the interviews showed that the average students came from upper middle class 

families. Based on the results of the research conducted, it can be concluded that the method used 

by the teacher in learning the introduction of the concept of numbers and number symbols still has 

several shortcomings, namely the provision of learning that is less attractive, the media used is less 

effective.  

Keywords:  learning the concept of numbers and number symbols, playdought media improve 

students' abilities 
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PENDAHULUAN 

Pendidikan anak usia dini ditujukan kepada anak usia 0 sampai 6 tahun. Pendidikan 

anak usia dini bertujuan untuk menstimulus, membimbing, mengasuh dan memberikan 

kegiatan pembelajaran yang mampu merangsang pertumbuhan dan perkembangan anak 

usia dini, agar lebih optimal dan memiliki kesiapan tehadap jenjang pendidikan selanjutnya. 

Anak usia dini berada pada masa keemasan atau sering disebut dengan masa golden age 

karena pada masa ini anak mengalami pertumbuhan dan pengembangan yang sangat pesat. 

Masa keemasan ini terjadi sekali sepanjang rentan kehidupan manusia. Pada masa 

keemasan tersebut merupakan masa yang sangat tepat untuk meletakkan dasar-dasar 

pengembangan anak usia dini yang meliputi pengembangan fisik motorik, bahasa, sosial 

emosional, konsep diri, seni, moral dan nilai agama sebagai bekal kehidupan nya kelak. Hal 

ini selaras dengan pernyataan permendikbud No. 146 tahun 2014 tentang kurikulum 2013 

PAUD menyebutkan bahwa aspek pembelajaran anak usia dini meliputi nilai agama, kognitif, 

bahasa, sosio-emosional, dan seni.  

Menurut NS Yuliana (2012: 17) bahwa “pemberian rangsangan melalui pendidikan 

anak usia dini perlu diberikan secara komprehensif, dalam makna ini anak tidah hanya 

dicerdaskan otak nya, akan tetapi cerdas dalam aspek-aspek lain nya”. Salah satu aspek 

perkembangan yang harus dikembangkan dalam pembelajaran anak usia dini adalah aspek 

kognitif. Dalam permendikbud no 137 tahun 2014 tentang standar nasional PAUD bahwa 

aspek kognitif meliputi Belajar dan pemecahan masalah, mencakup kemampuan 

memecahkan masalah-masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari dengan cara 

fleksibel dan diterima sosial serta menerapkan pengetahuan atau pengalaman dalam 

konteks yang baru, berfikir logis, mencakup berbagai perbedaan, klasikal, pola berinisiatif, 

berencana, mengenal sebab-akibat, berfikir simbolik mencakup kemampuan mengenal, 

menyebutkan dan menggunakan konsep bilangan, mengenal huruf serta mampu 

mempresentasikan berbagai benda dan imajinasinya dalam bentuk gambar.  

Dalam permendikbud No 137 tahun 2014 yang tercantum dalam STPPA (standar 

tingkat pencapaian perkembangan anak) disebutkan bahwa indikator yang harus dicapai 

untuk usia 4-5 tahun yaitu membilang banyak benda 1-10, mengenal konsep bilangan dan 

mengenal lambang bilangan. Konsep bilangan dan lambang bilangan merupakan bagian dari 

matematika, diperlukan untuk menumbuh kembangkan keterampilan berhitung yang sangat 

diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, terutama konsep bilangan dan lambang bilangan 

yang merupakan dasar bagi pengembangan kemampuan matematika maupun kesiapan 

untuk mengikuti pendidikan dasar.  

Berdasarkan hal tersebut untuk mengetahui gambaran peningkatan perkembangan 

kognitif dengan menggunakan indikator indikator yang terdapat di peraturan mentri No 58 

tahun 2009. Hal ini dapat dilakukan dengan mengikuti pedoman indikator tingkat 

pencapaian perkembangan kognitif anak yang telah ditetapkan oleh pemerintah tentang 

peraturan mentri pendidikan nasional No 58 tahun 2009 sebagai berikut: 

Tabel 1 Indikator Perkembangan Kognitif pada Anak Usia4-5 Tahun 

Lingkup Perkembangan Tingkat Pencapaian Perkembangan 4 - 
5 tahun 

KOGNITIF 
a. Pengetahuan umum dan sains 

 
1. Mengenal benda berdasarkan fungsi  
2. Menggunakan benda-benda 
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sebagaipermainan simbolik 
3. Mengenal gejala sebab akibat 
4. Mengenal konsep sederhana 

b. Konsep bentuk, warna, ukuran, dan pola 1. Mengklasifikasikan benda berdasarkan 
bentuk atau warna atau ukuran  

2. Mengklasifikasikan benda kedalam 
kelompok yang sama  

3. Mengenal pola AB-AB dan ABC-ABC  
4. Mengurutkan benda berdasarkan  
5. seriasi ukuran atau warna 

c. konsep bilangan dan lambang bilangan 1. Mengetahui konsep banyak sedikit 
2. Membilang banyak benda satu sampai 

sepuluh 
3. Mengenal konsep bilangan dan lambang 

bilangan  
4. Mencocokkan bilangan dengan lambang 

bilangan  
5. Menyebutkan bilangan satu sampa 

sepuluh  
6. Mengurutkan bilangan sesuai dengan 

urutan bilangan 1-10 

 

Menurut Wahyudi dan Dwi (2005:104) bahwa “ pemikiran dan keahlian matematika 

untuk anak-anak meliputi mencocokan, mengelompokkan, mengatur, berhitung, 

memisahkan, mengukur dan membandingkan”. Anak juga belajar melalui pengalamannya 

dengan bentuk, ukuran, angka, dan simbol angka. Dari berbagai macam metode bermain 

yang digunakan untuk merangsang kemampuan anak dalam mengenal bilangan dan 

lambang bilangan seperti bermain sempoa, kartu angka, puzzle, dan bermain congklak, 

peneliti akan meneliti peningkatan kemampuan mengenal bilangan dan lambang bilangan 

pada anak usia dini melalui kegiatan bermain dengan media playdought.  

Anggraini (2013:27) menyatakan sebagai berikut: permainan playdought adalah 

salah satu aktivitas yang bermanfaat untuk perkembangan otak anak. dengan bermain 

playdought, anak tidak hanya memperoleh kesenangan, tetapi juga bermanfaat untuk 

meningkatkan perkembangan otaknya. Dengan media playdought anak bisa menciptakan 

berbagai bentuk angka mulai dari nol sampai sepuluh, anak juga dapat membuat bentuk-

bentuk geometri atau bentuk benda lainnya dan menghitung berapa banyak benda yang 

dibuat dalam bentuk yang sama.  

Para pendidik seringkali mengenalkan lambang bilangan kepada anak hanya dengan 

menuliskan lambang bilangan di papan tulis atau memberikan lembar kerja kepada anak 

kemudian anak diberi tugas untuk mengisi lembar kerja yang sudah disediakan sehingga 

anak mudah bosan dan pembelajaran kurang menantang bagi anak. upaya yang diberikan 

pendidik hendaknya dilakukan dengan kegiatan yang menyenangkan dan menggunakan 

strategi, metode, materi/bahan media yang menarik dan mudah dipahami oleh peserta didik. 

(Ramaini, t. t., hlm 2) mengungkapkan bahwa guru sebaiknya menggunakan media yang 

menarik dalam pembelajaran mengenal konsep bilangan dam lambang bilangan agar 

menarik perhatian anak, memfasilitasi keaktifan dan kreativitas anak. cara pemberian 

stimulasi anak usia dini dengan memberikan atau menciptakan kegiatan yang mencakup 
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berbagai aspek perkembangan anak dengan menyediakan berbagai fasilitas media yang 

dibutuhkan oleh anak usia dini sesuai dengan kebuthannya.  

Bermain dengan media playdought dapat memberikan pengalaman secara langsung 

kepada anak, dimana anak langsung membentuk sendiri playdought menjadi angka dan 

bentuk lainnya yang anak sukai. Pestalozzi dalam Badru Zaman (2009:1. 6) berkeyakinan 

bahwa “ segala bentuk pendidikan adalah berdasarkan pengaruh panca indra dan melalui 

pengalaman-pengalaman tersebut potensi yang dimiliki oleh seorang individu dapat 

dikembangkan. Cara belajar yang terbaik untuk mengenal berbagai konsep adalah dengan 

melalui berbagai pengalaman, antara lain dengan merasakan dan menyentuhnya. 

Sedangkan menurut Immanuella F. R, dkk menjelaskan bahwa berkreasi dengan media 

playdough merupakan kegiatan paling populer dan dapat mencerdaskan anak. Selain 

mengasah imajinasi, kemapuan motorik halus, berfikir logis dan sistematis, juga merangsang 

indera perabanya.  

Ardyatmika, A. Parmiti, D. & Ujianti, P. (2016, hlm. 2) mengatakan bahwa “kegiatan 

yang menggunakan media playdought tidak membuat anak menjadi malas, karena anak 

akan terus menerus menggunakan daya imajinasinya untuk membuat bentuk-bentuk baru 

dan unik” melalui media playdought anak akan terlibat secara aktif dalam kegiatan 

pembelajaran sehingga membantu anak menyerap informasi secara optimal mengenai 

lambang bilangan.  

 (Chica Haryani, 2014) berdasarkan penelitiannya yang dilakukan pada semester 

ganjil tahun ajaran 2013/2014, yakni observasi pada kinerja guru dalam proses 

pembelajaran kelompok B1 PAUD Assalam kota bengkulu diperoleh data bahwa guru belum 

kreatif dalam menciptakan media dan alat pembelajaran, metode yang guru terapkan dalam 

kegiatan pembelajaran masih monoton, stimulasi, motivasi dan penguatan yang masih 

kurang, menghubungkan materi dengan kegiatan sehari-hari yang masih harus diperbaiki. 

Sehingga membuat anak mudah bosan dan kurang minat dalam pembelajaran tersebut.  

Permasalahan tersebut hampir sama dengan 7 TK segugus melati kecamatan 

candisari kabupaten Semarang. Pembelajaran pengenalan konsep bilangan dan lambang 

bilangan anak belum optimal, dalam proses pembelajaran antusias dari peserta didik masih 

sangat rendah, karena tidak kreatif dalam menggunakan media dan strategi pembelajaran. 

Dengan penggunaan media yang kurang kreatif dan strategi pembelajaran pengenalan 

bilangan dan lambang bilangan tidak menarik maka menyebabkan rendahnya kemampuan 

anak. apalagi saat ini pembelajaran yang dilakukan secara daring (dalam jaringan) dari 

dampak adanya virus covid-19, peserta didik akan merasa kesulitan sehingga berdampak 

pada kemampuan yang rendah. Sehingga guru harus dituntut berfikir keras bagaimana bisa 

menggunakan media dan penerapan model pembelajaran yang menarik untuk 

meningkatkan kemampuan bilangan dan lambang bilangan anak.  

Sebelum mengembangkan media playdought dalam pengenalan konsep bilangan 

dan lambang bilangan, peneliti memandang perlunya untuk melakukan analisis kebutuhan 

awal. Dalam fase ini hanya dibastasi pada analisis kebutuhan saja yang didasari pada 

observasi awal dilapangan dan kajian terhadap literatur yang relevan dengan penelitian ini. 

Analisis merupakan kebutuhan awal yang harus dilakukan dalam kegiatan penelitian dalam 

bidang pengembangan. Hal ini sejalan dengan pendapat Dwiyogo (2001: 1) mengemukakan 

ada tiga hal penting yang harus dilaksanakan dalam kegiatan penelitian pengembangan 
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yaitu: menganalisis kebutuhan, mengembangkan produk dan mengujicoba produk. Analisis 

tersebut dimaksudkan untuk mengetahui kebutuhan apa saja yang diperlukan guna 

mengatasi masalah yang ditemui dalam kegiatan pendidikan/ pembelajaran. Dengan 

demikian diharapkan produk yang dihasilkan benar-benar produk yang sesuai dengan 

kebutuhan (based on need).  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti bertujuan menganalisis kebutuhan 

awal untuk mengembangkan media playdought dalam pengenalan konsep bilangan dan 

lambang bilangan anak usia dini. Studi literatur dilakukan dengan pengumpulan informasi 

tentang media pembelajaran playdought, studi lapangan dilakukan dengan penyebaran 

instrumen observasi dalam bentuk google form kepada guru di 6 sekolah TK gugus melati di 

kecamatan candisari, kecamatan Semarang untuk mengetahui menggunaan media dalam 

pembelajaran pengenalan konsep bilangan dan lambang bilangan serta mengetahui 

karakteristik siswanya.  

METODE 

Penelitian ini dilakukan pada semester 2 tahun ajaran 2020/2021 pada 6 sekolah TK 

swasta di kecamatan Candisari Semarang. Nama sekolah tersebut adalah: Tk islam permata 

2, Tk PGRI 29, Tk Aba 19, Tk Kristem Imanuel, Tk Kartika III-1, Tk Bina Atmaja. Adapun 

subyek penelitian ini adalah guru dan siswa taman kanak-kanak di sekolah TK segugus 

melati kecamatan candisari, kabupaten Semarang.  

Tekhnik analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif, menurut Nazir 

(2011, hlm. 52) menjelaskan metode deskriptif adalah sebagai berikut: Metode deskrptif 

adalah satu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu subjek, suatu kondisi, 

suatu sistem pemikiran atau pun kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian 

deskriptif ini adalah membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis serta 

hubungan antar fenomena yang diselidiki. Sugiyono (2015, hlm. 15) menjelaskan tentang 

pengertian penelitian kualitatif sebagai berikut: Metode penelitian kualitatif adalah metode 

penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada 

kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah 

sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan 

snowball, teknik penggabungan dengan trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat 

induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada 

generalisasi.  

Metode penelitian kualitatif lebih fokus pada penulisan kata-kata deskriptif daripada 

penggunaan angka, jadi kualitatif kebalikan dari kuantitatif. Jika penelitian kuantitatif fokus 

pada angka, maka pada penelitian kualitatif lebih fokus pada penggalian persepsi atau 

pengalaman dari partisipan itu sendiri, sehingga sifatnya subjektif (Awwaabiin Salmaa, 

2021). Teknik analisis data yang digunakan adalah lembar observasi, wawancara (Google 

Form) dan studi pustaka tentang metode penggunaan media playdought dengan 

menggunakan metode kualitatif. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui teknik 

observasi, wawancara dan studi pustaka.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada observasi guru ditemukan bahwa responden memahami pembelajaran konsep 

bilangan dan lambang bilangan 50%, cukup memahami pembelajaran konsep bilangan dan 
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lambang bilangan 33,3% dan sangat memahami pembelajaran konsep bilangan dan 

lambang bilangan sebanyak 16,7%. Dalam pemberian pembelajaran konsep bilangan dan 

lambang bilangan cukup menantang dan menarik 66,6%, menantang dan menarik 16,7%, 

sangat menantang dan menarik 16,7%.  

Hasil analisis guru tentang pemahaman materi pembelajaran konsep bilangan dan lambang 

bilangan. 

 

hasil analisis guru tentang pembelajaran konsep bilangan dan lambang bilangan 

 

Selain dari hasil observasi guru, peneliti juga ingin megetahui bagaimana 

karakteristik siswa dengan melakukan analisis hasil dari wawancara dengan guru tentang 

karakteristik siswa seperti tabel dibawah.  
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NO Nama sekolah 

Daftar Pertanyaan 

 

jumlah siswa 
Rata-rata usia siswa Latar Belakang siswa 

respon siswa ketika 

mengikuti pembelajaran 

pengenalan bilangan dan 

lambang bilangan 

 

 

L P  

1 TK A 7 5 5 Tahun Menengah keatas sangat antusias 
 

2 TK B 17 14 5 Tahun Menengah kebawah cukup antusias  

3 TK C 12 10 5 Tahun mayoritas buruh cukup antusias  

4 TK D 23 7 5 Tahun menengah keatas sangat antusias  

5 TK E 21 8 5 Tahun menengah keatas sangat antusias  

6 TK F 22 7 5 Tahun Menengah kebawah antusia 
 

 

Dari tabel diatas disimpulkan bahwa peserta didik sekolah TK gugus melati 

kecamatan Semarang kebanyakan siswa berumur 5 tahun, yang berarti mereka lebih suka 

belajar sambil bermain, dan dari latar belakang siswa kebanyakan berasal dari keluarga 

menengah keatas.  

Sebelum melakukan pembelajaran pengenalan konsep bilangan dan lambang 

bilangan, guru atau pendidik harus mempersiapkan untuk menggunakan media yang tepat 

dalam pembelajaran bilangan dan lambang bilangan, supaya pembelajaran lebih menarik 

dan meningkatkan kemampuan siswa dalam belajar tentang konsep bilangan dan lambang 

bilangan.  

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan  

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilkukan dapat disimpulkan bahwa metode 

dan media yang digunakan guru dalam pembelajaran pengenalan konsep bilangan dan 

lambang bilangan masih memiliki beberapa kekurangan yaitu: penggunaan media yang 

kurang menarik.  

Saran 

Hendaknya guru menerapkan penggunaan media playdought dalam proses belajar 

mengajar untuk kendala yang selama ini di hadapi anak dalam pembelajaran pengenalan 

konsep bilangan dan lambang bilangan.  
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