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PENGANTAR

Program ini merupakan salah satu pendukung program Pengembangan
Keprofesian Berkelanjutan yang lebih berfokus pada upaya mencapai standar
tingkat pencapaian perkembangan anak melalui pembelajaran berorientasi
keterampilan berpikir tingkat tinggi dengan mempertimbangkan pendekatan
kewilayahan, atau dikenal dengan istilah zonasi.
Unit ini disusun sebagai salah satu alternatif sumber bahan ajar bagi guru
untuk memahami unit Pengembangan Kognitif di TK. Unit pembelajaran ini
harus dipahami guru sebagai salah satu bahan pembelajaran, dan model
pembelajaran yang perlu disesuaikan serta dikembangkan oleh guru sesuai
kondisi dan konteks yang ada di masing-masing sekolah. Dengan demikian
unit ini bukan menjadi satu-satunya referensi pembelajaran baku yang harus
dilaksanakan guru. Masih sangat terbuka peluang untuk menyesuaikan dan
mengembangkan pembelajaran yang lebih tepat dari apa yang disajikan dalam
unit pembelajaran ini.
Dalam

rangka

memudahkan

guru

mempelajari

konten

dan

cara

mengerjakannya, di dalam unit dimuat kompetensi dasar terkait yang memuat
target kompetensi dan indikator pencapaian kompetensi, bahan bacaan
tentang Pengenalan Benda di Sekitar Kita, deskripsi alternatif aktivitas
pembelajaran, lembar kegiatan peserta didik (LKPD) yang dapat digunakan
guru untuk memfasilitasi pembelajaran, dan bahan bacaan yang dapat
dipelajari oleh guru.

1

Unit Pembelajaran
Pengenalan Benda di Sekitar Kita

Akhirnya Kritik dan saran akan sangat kami nantikan untuk menyempurnakan
unit pembelajaran ini. Semoga unit sederhana yang telah disiapkan dengan
segala kekurangannya ini dapat bermanfaat bagi perkembangan pendidikan
untuk menyiapkan peserta didik menjadi generasi yang mampu membawa
pada kejayaan bangsa Indonesia.

Bandung, Mei 2019
Penulis,
Iden Rusdi, M.Ed
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KOMPETENSI DASAR

A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Tabel 1. Kompetensi Dasar
No

Kompetensi Dasar

Target KD

Kelompok

benda-benda

Menyebutkan Benda-benda

A ( 4 -5 tahun)

disekitarnya (nama, warna,

disekitarnya (nama, warna,

B ( 5 – 6 tahun)

bentuk, ukuran, pola, sifat,

bentuk, ukuran, pola, sifat,

suara, tekstur, fungsi dan

suara, tekstur, fungsi dan

ciri-ciri lainnya).

ciri-ciri lainnya)

Menyampaikan tentang apa

Menggunakan benda benda

A ( 4 -5 tahun)

dan bagaimana benda-benda

disekitar

B ( 5 – 6 tahun)

disekitar

KD Pengetahuan dan Keterampilan
3.6

4.6

Mengenal

yang

dikenal

yang

dikenal

dengan

warna,

bentuk,

konsep matematika (nama,

ukuran, pola, sifat, suara,

warna, bentuk, ukuran, pola,

tekstur, fungsi dan ciri-cir

sifat, suara, tekstur, fungsi

lainnya) melalui berbagai

dan ciri-cir lainnya) melalui

hasil karya.

berbagai hasil karya

(nama,

mengintegrasikan

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Indikator Capaian Perkembangan anak usia 4 – 5 tahun
3.6.1. Menyebutkan benda berdasarkan fungsi (pisau untuk memotong,
pensil untuk menulis).
3.6.2. Menunjukan konsep banyak dan sedikit
3.6.3. Mengklasifikasikan benda berdasarkan fungsi, bentuk atau warna
atau ukuran.
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3.6.4. Mengklasifikasikan benda ke dalam kelompok yang sama atau
kelompok yang sejenis atau kelompok yang berpasangan dengan 2
variasi dan lebih.
3.6.5. Membuat pola (misal, AB-AB dan ABC-ABC) dan mengulanginya.
3.6.6. Mengurutkan benda berdasarkan 5 seriasi ukuran atau warna.
3.6.7. Membilang banyak benda satu sampai sepuluh.
3.6.8. Menentukan lambang bilangan.
3.6.9. Menentukan lambang huruf.
Indikator Capaian Perkembangan anak usia 5 – 6 tahun
3.6.10. Membedakan benda berdasarkan ukuran: “lebih dari”; “kurang
dari”; dan “paling/ter”.
3.6.11. Mengklasifikasikan benda berdasarkan warna, bentuk, dan ukuran
(3 variasi).
3.6.12. Mengelompokan benda yang lebih banyak ke dalam kelompok yang
sama atau kelompok yang sejenis, atau kelompok berpasangan
yang lebih dari 2 variasi.
3.6.13. Membuat pola ABCD – ABCD.
3.6.14. Mengurutkan benda berdasarkan ukuran dari paling kecil ke paling
besar atau sebaliknya
3.6.15. Menyebutkan lambang bilangan 1-10.
3.6.16. Menggunakan lambang bilangan untuk menghitung.
3.6.17. Mencocokkan bilangan dengan lambang bilangan.
3.6.18. Menyebutkan berbagai macam lambang huruf vokal dan konsonan.
3.6.19. Merepresentasikan berbagai macam benda dalam bentuk gambar
atau tulisan (ada benda pensil yang diikuti tulisan dan gambar
pensil)
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BAHAN PEMBELAJARAN

Bahan pembelajaran yang diuraikan di sini merupakan contoh panduan
pembelajaran yang dapat dimplementasikan oleh Saudara ketika akan
membelajarkan

topik

Tumbuh-tumbuhan

(

Buah

Mangga).

Bahan

pembelajaran dikembangkan melalui pendekatan saintifik agar anak terbiasa
melakukan kegiatan-kegiatan yang menuntut anak melakukan penyelidikan
terhadap suatu materi pembelajaran. Bahan pembelajaran ini berisikan
rincian aktivitas pembelajaran, lembar kegiatan anak yang digunakan, dan
bahan bacaannya

A. Aktivitas Pembelajaran
Aktivitas pembelajaran berisi rincian alternatif kegiatan pembelajaran yang
dilakukan guru dan peserta didik untuk mencapai kompetensi pada topik
Pengenalan Benda di sekitar kita yang mengintegrasikan konsep matematika
bagi anak Taman Kanak-kanak pada tema tumbuh-tumbuhan dan subtema
buah-buahan sub-sub buah mangga.
1. Tumbuh-tumbuhan : Buah-buahan: Mangga
Aktifitas pembelajaran ini membahas tentang tema tumbuh-tumbuhan
sub tema buah-buahan dan sub-sub tema buah mangga.
Kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan mengacu pada kompetensi
dasar 3.6. Mengenal benda-benda disekitarnya (nama, warna, bentuk,
ukuran, pola, sifat, suara, tekstur, fungsi dan ciri-ciri lainnya) untuk anak
usia 4-5 tahun dengan menggunakan pendekatan saintifik dan indikator
yang dikembangkan adalah indikator:
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3.6.9 Membilang banyak benda satu sampai sepuluh.
4.6.9 Menggunakan benda untuk membilang satu sampai sepuluh.
Pelaksanaan aktifitas pembelajarannya dijelaskan tahap demi tahap
seperti berikut ini.
Media dan alat yang digunakan pada aktivitas pembelajaran ini adalah
segala sesuatu tentang buah mangga. Guru dapat menugaskan anak-anak
untuk membawa buah mangga dari rumahnya masing-masing. Disamping
itu guru perlu menyiapkan gambar-gambar pohon mangga serta
menyiapkan berbagai bentuk daun mangga.
a. Mengamati.
Pada tahapan pengamatan ini guru menyajikan berbagai informasi
tetang pohon dan buah mangga. Jika di sekolah terdapat pohon mangga
maka guru dapat membawa anak-anak keluar kelas untuk mengamati
pohon mangga. Guru mengajak anak untuk mengamati bagian-bagian
pohon mangga mulai dari akar sampai ke daun. Guru dapat juga
memperlihatkan gambar pohon buah mangga dan anak disuruh untuk
memperhatikan gambar tersebut. Setelah itu guru menunjukan
berbagai macam buah mangga ana k disuruh untuk mengamati dengan
kriteria pengamatan seperti pengamatan bentuk buah mangga , warna
buah mangga, tekstur buah mangga, rasa buah mangga dan lain-lain.
b. Menanya.
Kegiatan tahap saintifik yang kedua yaitu menanya ini harus menitik
beratkan kepada kompetensi anak untuk menyampaikan pertanyaan
terkait dengan benda yang diamatinya. Peran guru pada tahapan
menanya ini memberikan stimulus agar anak dapat mengungkapkan
pertanyaan-pertanyaan setelah mereka mengamati.
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Guru dapat memulai dengan kegiatan anak untuk menanyakan apa
yang ingin anak ketahui tentang buah mangga tersebut. Guru dapat
memulai dengan pernyataan berikut:
“Anak-anak apakah ada pertanyaan tentang buah mangga ini? “
Jika anak belum ada yang memulai bertanya tentang buah mangga
tersebut guru dapat memberikan stimulus dengan beberapa
pertanyaan berikut ini


Kira–kira anak-anak apa yang mau kamu tanyakan tentang warna
buah mangga ini.



Ayooo anak-anak ada yang mau bertanya jumlah buah mangga di
depan?



Ayoo ada yang mau menanyakan rasa mangga ?



Dan sebagainya.

c. Mengumpulkan Informasi.
Tahapan mengumpulkan informasi merupakan proses mencari
jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh anak.
Mengumpulkan informasi ini dapat berasal dari berbagai sumber
seperti dari guru itu sendiri, film, buku, atau orang yang ada disekitaran
sekolah. Anak dituntut untuk mengumpulkan informasi sehingga anak
mempunyai pengetahuan baru tentang buah ataupun pohon mangga.
Guru dapat menceritakan kembali tentang pohon maupun buah
mangga kepada anak-anak melalui metode bercerita atau ceramah.
Guru menjelaskan bagian-bagian dan manfaat pohon mangga mulai
dari akar sampai ke daun melalui tayangan film maupun gambar. Guru
juga menjelaskan kenapa buah mangga ada yang berwarna hijau dan
kuning.

7

Unit Pembelajaran
Pengenalan Benda di Sekitar Kita

d. Menalar (Mengasosiasi)
Pada tahapan ini anak menghubungkan pengetahuan yang sudah
mereka dapatkan melalui kegiatan mengamati, menanya dan
mengumpulkan

informasi

dengan

pengalaman

baru

yang

didapatkannya. Pada tahapan ini guru harus dapat membuat sebuah
kegiatan-kegiatan pembelajaran bagi anak yang sesuai dengan tema
dan indikator yang akan dicapai selama kegiatan pembelajaran.
Kegiatan ini harus dapat menstimulus anak untuk mengetahui konsep
membilang,

menyebutkan

persamaan,

membandingkan,

mengelompokan benda.
Proses membilang benda;
Anak dapat membilang banyak buah mangga yang ada di depan meja.
Menyebutkan persamaan;
Anak dapat menyebutkan bentuk buah mangga.
“ menyebutkan bentuk buah mangga seperti buah apel”.
Membandingkan;
Anak dapat membandingkan besar dan kecil sebuah benda.
“buah mangga warna hijau lebih besar daripada warna kuning”.
Mengelompokan benda
Anak dapat mengelompokan benda berdasarkan warna.
“memasukan mangga warna kuning kedalam keranjang kuning dan
manga warna hijau kedalam keranjang hijau”.
Bentuk kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh anak.
Kegiatan 1: Mewarnai Pohon Mangga
Kegiatan 2 : Membilang banyak Buah Mangga
e. Mengkomunikasikan.
Anak menceritakan kembali kegiatan pembelajaran yang telah
dilaksanakan. Anak disuruh tampil kedepan kelas dan menceritakan
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bagian-bagian pohon mangga yang mereka pahami melalui pemaparan
lembar kerja yang telah mereka kerjakan seperti mewarnai pohon
mangga dan membilang banyak buah mangga dalam setiap kumpulan.
Kegiatan ini dapat menumbuhkan sikap percaya diri pada anak serta
memiliki pengetahuan baru tentang bagian-bagian pohon mangga dan
membilang benda (buah mangga).

B. Lembar Kerja Peserta Didik
Lembar Kerja 1: Mewarnai Pohon Mangga
Nama :
Kelas :
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Lembar Kerja 2: Membilang banyak buah manga.
Nama :
Kelas :

2
3
4
5
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Selain menggunakan lembar kerja untuk Anak berbasis kertas guru dapat
membuat kegiatan bermain untuk mengenalkan berhitung pada anak usia dini
melalui kegiatan bermain lotto angka.
Berikut langkah-langkah bermain lotto angka bagi anak usia dini.
TEMA / Sub Tema/ Sub-Sub tema : Tanaman/ Buah-buahan / Buah berbiji/ Mangga
ALOKASI WAKTU

: 15 Menit

RENCANA KEGIATAN

: Bermain Lotto Angka 1 - 5

ALAT DAN BAHAN

: Buah manga, kartu angka 1- 5

Langkah-Langkah Pelaksanaan Pembelajaran

:

1. Guru menyiapkan buah mangga dengan berbagai ukuran dan kartu angka
1 sampai 5
2. Guru membuka buah mangga, kemudian anak mengamatinya dan
mencicipi rasa buah mangga
3. Guru menanyakan kepada anak ukuran, warna buah mangga, manfaat dan
jenis buah ?
4. Guru mengambil 1 buah mangga, menghitung bersama dengan anak dan
kemudian mecari kartu dengan lambang bilangan 1 dan seterusnya
sampai 5

1

2

3

Kartu Angka

11

Unit Pembelajaran
Pengenalan Benda di Sekitar Kita

5. Guru memberikan kesempatan kepada anak untuk bergiliran menghitung,
mengurutkan dan mencari lambang bilangannya 1 – 5
6. Anak menyebutkan jumlah mangga dan mengurutkan 1 – 5

C. Bahan Bacaan
Bahan Bacaan 1: Pengenalan Benda di Sekitar Kita

Pengenalan Benda di Sekitar Kita
(Integrasi Pengenalan Konsep Matematika bagi Anak Taman-Kanak-Kanak)

1. Pengenalan Benda di sekitar Kita
Pembelajaran anak usia dini menurut kurikulum 2013 bagi PAUD
menggunakan pembelajaran tematik. Penggunaan tema pembelajaran
harus menerapkan prinsip kebermaknaan tema dalam membangun
pengalaman belajar yang bermutu bagi anak usia dini. Tema merupakan
topik yang menjadi payung untuk mengintegrasikan seluruh konsep dan
muatan pembelajaran melalui kegiatan main dalam mencapai kompetensi
dan tingkat perkembangan yang diharapkan.
Prinsip dalam memilih tema
Prinsip pemilihan tema pembelajaran digambarkan seperti berikut ini.

Gambar 1. Prinsip Pemilihan Tema
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a. Kedekatan, artinya tema hendaknya dipilih mulai dari hal-hal yang
terdekat dengan kehidupan anak. Dekat dimaksud dapat dekat secara
ﬁsik dan juga dekat secara emosi atau minat anak.
b. Kesederhanaan, artinya tema yang dipilih yang sudah dikenal anak agar
anak mudah memahami pokok bahasan dan dapat menggali lebih
banyak pengalamannya.
Contoh: Berdasarkan prinsip kesederhanaan kita dapat memilih tema
“binatang” dengan subtema “Ayam” melalui sub-subtema yang
sederhana kepada peserta didik, misalnya:
1) jenis-jenis ayam
2) pakan ayam
3) cara memelihara ayam
4) perkembangbiakan ayam
5) hasil dari ayam
6) makanan olahan dari ayam
c. Kemenarikan, artinya tema yang dipilih harus menarik bagi anak dan
mampu menarik minat belajar anak.
d. Keinsidentalan, artinya pemilihan tema tidak selalu yang direncanakan
di awal tahun, dapat juga menyisipkan kejadian luar biasa yang dialami
anak, misalnya peristiwa banjir yang dialami anak dapat dijadikan tema
insidental menggantikan tema yang sudah direncanakan sebelumnya.
Pengenalan benda-benda bagi anak usia dini disesuaikan dengan tema
yang sedang dilaksanakan dalam pembelajaran. Sepertinya halnya anak
Taman-kanak yang baru masuk ke TK hendaknya dikenalkan terlebih
dahulu benda-benda yang terdekat dengan diri anak. Seperti contoh dalam
tema diri sendiri sub tema tubuhku maka dikenalkanlah bagian tubuh,
kegunaan bagian tubuh, cara merawat tubuh, dan lainnya pada diri anak.
Disamping mengenalkan bagian-bagian tubuh seorang guru harus
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mengintegrasikan pengenalan konsep matematika sesuai dengan tuntutan
kompetensi dasar yang harus dicapai oleh anak.
Anak akan mudah memahami dunia ini apabila dikenalkan pada bendabenda atau kejadian yang dekat dengan lingkungan anak yang bersifat
konkrit. Untuk itu pengenalan benda bagi anak-anak akan mudah
dilakukan melalui pemetaan tema pembelajaran. Sesuai dengan prinsip
pemilihan tema yang dimulai dari kedekatan dengan diri anak maka maka
akan memudahkan anak untuk memahami sesuatu tentang dirinya dan
benda di sekitarnya.

2. Pengembangan Kognitif Anak TK
Kata kognitif berasal dari kata Latin cognoscere, yang berarti tahu.
Kegiatan kognitif mencakup semua proses dan kegiatan psikologis yang
terlibat dalam berpikir dan mengetahui. Kegiatan kognitif meliputi
kegiatan-kegiatan

yang

membahas

tentang

bagaimana

informasi

diperoleh, diproses, dan diorganisir.
Perkembangan kognitif merupakan proses berkembangnya pengetahuan
pada diri anak-anak sampai dewasa. Stimulus sangat perlu diberikan oleh
orang dewasa baik guru maupun orang tua agar perkembangan kognitif
anak

dapat

berjalan

optimal.

Stimulus-stimulus

diberikan

agar

perkembangan kognitif anak menjadi lebih efisien dan efektif dalam
pemahaman tentang dunia dan dalam proses mental mereka. Pemikiran
anak-anak tidak sama dengan pemikiran orang dewasa. Karakteristik
perkembangaan

kognitif

pada

setiap

tahapan

tergantung

pada

kematangan berpikirnya. Anak belum dapat memahami sesuatu yang
abstrak sehingga informasi yang didapatkan tentunya menjadi sebuah
informasi sampah yang tidak berguna bagi mereka. Hal tersebut terjadi
karena tingkat kematangan berpikir serta mental yang masih belum dapat
menerima informasi-informasi tersebut.
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Anak usia 4 – 6 tahun menurut para ahli merupakan masa usia keemasan
yang mana pertumbuhan dan perkembangan baik fisik maupun mental
pada usia ini adalah yang terbaik. Maka dari itu pengembangan kognitif
anak usia 4 – 6 tahun atau jenjang Taman Kanak-kanak ini perlu menjadi
perhatian semua.
Beberapa ahli yang menjelaskan tentang perkembangan kognitif anak
diantaranya

adalah

piaget

dan

Vigotsky.

Berikut

pemahaman

perkembangan kognitif menurut para ahli.
Teori Perkembangan menurut Piaget
Piaget (1896–1980) menyatakan bahwa anak-anak bukan merupakan
miniatur replika orang dewasa. Cara berpikir anak-anak dalam
memikirkan dan menafsirkan dunia sangat berbeda dengan orang dewasa.
Secara struktur pemahaman pengetahuan anak dengan orang dewasa
sangat berbeda.
Prinsip teori Piaget
Teori Piaget tentang pemgembangan kognitif didasarkan pada tiga prinsip
utama

yaitu

prinsip

asimilasi,

prinsip

akomodasi,

dan

prinsip

keseimbangan.
Teori Piaget tentang pengembangan kognitif didasarkan pada tiga prinsip
utama - prinsip asimilasi, akomodasi, dan keseimbangan (equilibrasi).
Skema adalah representasi kognitif dari kegiatan atau hal-hal. Ketika bayi
lahir, ia akan memiliki skema bawaan untuk mengisap untuk memastikan
bahwa ia dapat menyusu dan karena itu tumbuh. Seiring pertumbuhan bayi,
skema ini akan menjadi terintegrasi dengan skema pemberian makan
lainnya karena pengalaman bayi dan perubahan nutrisi
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Asimilasi adalah proses memasukkan pengalaman baru ke dalam
struktur mental (skema) yang sudah ada. Anak-anak mengembangkan
struktur kognitif untuk membantu mereka memahami dunia mereka dan
ketika mereka menemukan pengalaman baru mereka menempatkan ini ke
dalam skema yang telah mereka kembangkan. Proses asimilasi merupakan
proses yang aktif, anak-anak tidak hanya menyerap pengetahuan melalui
proses osmosis, mereka secara aktif terlibat dalam proses asimilasi.
Mereka aktif sejauh mereka selektif - mereka tidak menyerap semua
informasi yang mereka temui
Akomodasi adalah merevisi skema yang ada karena pengalaman baru.
Misalnya, seorang anak mungkin memiliki skema yang menggambarkan
semua benda terbang sebagai burung, tetapi ketika ia bertemu dengan
binatang darat

yang berjalan yang tidak bisa terbang maka

pengetahuannya akan menjelaskan bahwa ini tidak cocok dengan skema,
karena itu diperlukan skema baru bahwa tidak semua kejadian seperti
yang sudah di pahami oleh mereka.
Ketika anak-anak berkembang, mereka akan menghadapi pengalaman
yang tidak mampu dijelaskan oleh skema mereka. Karena itu mereka harus
mengembangkan skema baru dalam menanggapi pengalaman baru
Equilibrasi adalah proses pencarian untuk mencapai stabilitas kognitif
melalui asimilasi dan akomodasi. Anak terus berusaha menafsirkan dan
memahami dunia sambil menghadapi pengalaman baru. Anak membangun
pemahaman tentang dunia dan cara kerjanya, tetapi ini terus-menerus
ditantang oleh pengalaman baru yang bertentangan dengan pemahaman
mereka saat ini. Mereka berupaya mengembangkan skema untuk
membantu proses penafsiran ini. Dorongan untuk keseimbangan adalah
bahwa semua interpretasi dan skema ini bersatu dan membuat gambaran
umum tentang dunia yang logis. Namun, keseimbangan adalah hal yang
terus berubah, karena setiap kali seorang anak menemukan pengalaman
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baru, mereka berada di tempat yang tidak seimbang sampai asimilasi atau
akomodasi telah terjadi.
Tahapan Perkembangan Kognitif menurut Piaget
Piaget menyatakan bahwa perkembangan kognitif anak dapat dibagi
menjadi beberapa tahap. Ketika anak berkembang dan melewati proses
asimilasi dan akomodasi, otak mereka akan berkembang melalui proses
alami pematangan. Pemahaman anak-anak tentang dunia menjadi matang
dan kemampuan mereka untuk menafsirkan dan memprediksi dunia dapat
berkembang. Piaget berpikir bahwa ada hubungan yang jelas antara
perkembangan kognitif anak-anak dan pematangan biologis alami otak.
Menurut Piaget, perkembangan kognitif adalah proses yang tak
terhindarkan ketika otak menjadi matang, pikiran menjadi matang, dan
pemahaman meningkat.
Piaget juga menyatakan bahwa interaksi dengan lingkungan sebagai faktor
penting dalam perkembangan kognitif. Pematangan biologis terjadi selama
periode waktu tertentu. Piaget berpikir bahwa perkembangan kognitif
anak-anak sebagian besar didasarkan pada perkembangan biologis
mereka. Perkembangan kognitif terjadi secara bertahap, setiap tahap baru
menjadi mungkin ketika otak matang.
Tahapan perkembangan kognitif anak usia 4 -6 tahun.
Tahap Pra Operational
Tahap ini dibagi menjadi dua sub-tahap. Ini adalah periode prakonseptual
dan periode intuitif. Dua sub-tahap ini dijelaskan di seperti berikut.
Periode Prakonseptual ( 2 – 4 tahun )
Tahap ini ditandai dengan peningkatan perkembangan bahasa, kelanjutan
representasi simbolik / internal dan pengembangan permainan imajinatif.
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Anak mulai menggunakan simbol dan bahasa untuk mewakili sesuatu.
Keterbatasan berpikir disebabkan oleh egosentrisme dan animisme. Istilah
egosentrisme digunakan karena anak hanya dapat melihat dunia dari
perspektif mereka dan merasa sulit untuk memahami perspektif lain.
Animisme adalah kecenderungan untuk mengaitkan perasaan dan niat
dengan benda mati.
Piaget menyelidiki egosentrisme pada anak-anak dengan menggunakan
Tes Tiga Gunung ( three mountain test).
Uji Tiga Gunung
Piaget mengembangkan Tes Tiga Gunung untuk menyelidiki egosentrisme.
Seorang anak ditunjukkan pemandangan 3D dengan pegunungan yang
berbeda ukuran dan warnanya. Kemudian anak mengambil dari satu set
gambar atau model. Pertama-tama mereka memilih gambar atau model
yang mewakili bagaimana mereka melihat pemandangan, yaitu pandangan
atau perspektif mereka. Kemudian mereka diminta untuk memilih gambar
yang menunjukkan bagaimana orang lain pada sudut yang berbeda melihat
pemandangan itu.
Periode Intuitif ( 4 – 6 tahun )
Tahapan ini ditandai oleh perkembangan urutan dan klasifikasi mental.
Pada periode intuitif ini anak tidak tahu tentang konsep / prinsip yang
mendasari klasifikasi.
Konsep Konservasi pada Cairan
Piaget menguji kemampuan anak-anak untuk mengukur banyaknya
(volume) cairan dengan memberi mereka dua gelas yang beisi air. Ketika
anak usia 4 – 6 tahun diberikan sebuah gambaran atau kasus 2 buah gelas
yang sama dan diisi oleh air yang sama banyak maka mereka akan
mengatakan bahwa banyaknya air dalam gelas tersebut sama.
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Pertanyaan:
Gelas mana yang airnya banyak
Jawaban:
Kedua gelas berisi air sama banyak
Gambar 2. Cairan pada gelas yang sama

Kemudian percobaan kedua cairan tersebut dituangkan ke dalam dua gelas
dengan ukuran berbeda.
Pertanyaan:
Gelas manakah yang berisi cairan lebih
banyak?
Jawaban ( sebelum memahami konsep
konservasi) adalah Gelas B
Ketika sudah dapat menyadari teori
konservasi cairan maka anak akan
menjawab 2 gelas tsb berisi banyak
cairan sama.
Gambar 3. Gelas berbeda berisi cairan yang sama

Sebelum anak dapat mengenal konsep konservasi mereka menilai dengan
penampilan bahwa gelas b memiliki lebih banyak air, karena levelnya lebih
tinggi. Setelah mereka mengembangkan kemampuan, mereka akan
menyadari bahwa karena tidak ada yang ditambahkan atau dikurangi,
maka banyaknya air keduanya harus mengandung jumlah yang sama
terlepas dari penampilan.
Konsep Konservasi pada Angka/bilangan
Kemampuan konservasi anak pada kasus angka juga diuji dengan
menghadirkan percobaan dengan deretan koin.
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Gambar 4. Konservasi angka atau bilangan

Kemudian koin disusun ulang dengan jarak antar koin yang berbeda, ketika
anak sudah memahami konsep konservasi angka atau bilangan maka anak
dapat menentukan jumlah yang sama pada dua urutan koin meskipun
jarak antar urutan koin tersebut berbeda.
Piaget menyatakan bahwa anak-anak pada tahap pra-operasional tidak
dapat memberikan kompensasi, memahami reversibilitas atau konservasi.
Tabel 2. Karakteristik tahap pra operasional
Egosentris

Anak hanya dapat melihat dunia dari perspektif mereka dan
merasa sulit untuk memahami perspektif lain. (Lihat Tes Tiga
Gunung)

Animisme

Kecenderungan untuk menghubungkan perasaan dengan benda
mati - contohnya . Boneka beruang merasa sedih

Konservasi

Anak tidak dapat menyelesaikan konservasi volume, jumlah,
panjang,

berat,

cairan,

luas

dan

massa.

Ini

karena

ketidakmampuan mereka untuk memahami konsep kompensasi
dan pengembalian.

3. PENGENALAN KONSEP MATEMATIKA BAGI ANAK USIA DINI
Konsep matematika yang dapat dikenalkan pada anak Taman Kanak-kanak
terbagi menjadi 6 bagian yaitu:
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a. Angka dan operasi bilangan
Keterampilan tentang angka dan operasi bilangan yang harus
dikenalkan kepada anak Taman Kanak-kanak mencakup pengenalan
angka dan operasi bilangan. Anak Taman Kanak-kanak harus
membangun

keterampilan

mengembangkan

strategi

yang

ada

sehingga

penghitungan,

anak

memahami

dapat
konsep

konservasi angka, mengenali hubungan di antara angka-angka
(misalnya: empat adalah satu lebih dari tiga).
b. Menyusun Pola
Kegiatan penyusunan pola merupakan aspek yang penting dikenalkan
pada anak-anak. Kegiatan tersebut dapat mendorong anak untuk
mencari hubungan, menemukan hubungan, dan membuat prediksi.
Anak-anak harus diberikan banyak kesempatan untuk membuat,
menggambarkan, mewakili, membandingkan, memperluas, dan
menghubungkan
penghitungan

pola.
dan

Pola

adalah

penomoran

dasar

dan

untuk

memahami

membantu

anak-anak

mengembangkan strategi penalaran dasar. Bekerja dengan pola juga
mendorong anak-anak untuk membuat generalisasi dan meletakan
dasar bagi pemikiran aljabar.
Memahami pola dua atau lebih berulang
Pola Berulang
Seperti namanya, pola berulang adalah pola yang terdiri dari urutan
item berulang (yang meliputi objek, bentuk, warna, suara, peristiwa
dan sebagainya). Pola-pola ini dapat dibangun dalam tata letak yang
berbeda, seperti linier (Gambar 5), lingkaran (kelanjutan dari bentuk
linier) (Gambar 6), dalam pengulangan baris atau kolom (Gambar 7),
atau diagonal (Gambar 8).
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Gambar 5. Pola berulang linier

Gambar 6. Pola melingkar

Gambar 7. Pola pengulangan baris atau kolom

Gambar 8. Pola pengulangan diagonal
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Pola Tumbuh
Pola pertumbuhan adalah mereka yang memiliki hubungan yang sama
antara satu elemen dan yang berikutnya, tetapi bentuk atau jumlah
bertambah atau berkurang ukurannya (Montague-Smith & Price,
2012). Sebagai contoh, urutan angka 1, 3, 5, 7 ... adalah contoh dari pola
yang berkembang karena setiap elemen dari pola bertambah dua
setiap kali.
Pola simetris
Pola simetris dibentuk atas dasar simetri reflektif atau rotasi dari item
yang membentuk pola tersebut. Untuk memahami hubungannya
dengan pola, akan sangat membantu untuk mengenali bahwa pola
sering berisi barang-barang yang 'bercermin' satu sama lain dengan
berbagai cara.

Gambar 9. Pola simetris cermin

Array
Array adalah struktur pola yang sangat penting bagi anak-anak untuk
untuk dikenalkan, karena pola-pola ini akan membantu dalam
pembelajaran perkalian nantinya dan dalam menghitung area.
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Gambar 10. Contoh aray

Mengenali, membuat, menyalin dan melanjutkan pola
Mengenali pola
Kesadaran akan berbagai bentuk pola — visual, suara, rutinitas, dll —
adalah langkah pertama dalam mengembangkan pengetahuan tentang
struktur pola yang berbeda. Saat mengenali pola, huruf-huruf alfabet
sering digunakan untuk mengidentifikasi item yang membentuk pola.
Misalnya, pola dalam bentuk paling sederhana mungkin terdiri dari
dua item yang berulang. Kedua item ini sering disebut 'A' dan 'B'.
Dengan demikian, sebuah pola dalam bentuk yang digambarkan pada
Gambar 10 di bawah ini sering disebut sebagai 'pola AB-AB'.

Gambar 11. Pola AB - AB

Dengan logika ini, tidak terlalu berlebihan untuk melihat bagaimana
sistem penamaan ini dapat diterapkan pada struktur pola dua item
yang lebih kompleks, misalnya pola ABBA (Gambar 11), atau struktur
yang melibatkan tiga item atau lebih, misalnya pola ABC (Gambar 12).
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Gambar 12. Pola A-B-B-A

Gambar 13. Pola ABC-ABC

Membuat Pola
Ketika menjelajahi penciptaan pola dengan anak kecil, penting untuk
diingat bahwa pola memiliki banyak atribut yang berbeda dan dapat
dibangun dari berbagai objek dan peristiwa. Bahan yang biasa
digunakan untuk meronce seperti balok dan manik-manik berwarna
(guru dapat menggunakan buah, seperti yang ditunjukkan pada
Gambar 14) dapat menjadi sumber daya yang berguna untuk
mengembangkan pemahaman pola, penting bagi kita untuk tidak
membatasi pengalaman pola pada jenis kegiatan ini. Dengan
memahami banyak atribut yang terkait dengan pola — warna, bentuk,
ukuran, tekstur, posisi, kuantitas — kita dapat menghargai keragaman
pola yang mungkin dibangun.

Gambar 14. Membuat Pola dengan makanan
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Menyalin Pola
Menyalin pola pada dasarnya membutuhkan kemampuan untuk
membaca pola yang dicontohkan dan mencocokkan setiap bagian
berdasarkan itemnya satu per satu. Ketika menyalin pola maka anakanak harus memeriksa kembali ke pola asli dan membandingkan
unsur-unsur dari pola yang mereka salin. Membangun Lego
menggunakan buku instruksi adalah cara yang bagus bagi anak-anak
untuk berlatih membedakan dan mencocokkan karakteristik objek,
yang merupakan keterampilan yang penting untuk menyalin pola
Melanjutkan Pola
Premis dasar dari pola yang berkelanjutan adalah mengetahui apa yang
akan terjadi selanjutnya. Namun, untuk mengetahui apa yang terjadi
selanjutnya, anak-anak harus terlebih dahulu dapat membedakan
struktur berulang dari pola yang telah diberikan sejauh ini, dan
mengidentifikasi elemen berulang yang harus digunakan untuk
melanjutkan pola.
c. Mengurutkan/Membandingkan
Mengurutkan, membandingkan seta menyusun merupakan proses
yang mendasari pengetahuan tentang geometri, pengukuran, jumlah,
dan analisis data. Pada kegiatan ini anak-anak dapat diharapkan dapat
menemukan

sifat-sifat

bentuk

dengan

memperhatikan

serta

membandingkan bentuk satu dengan bentuk lainnya. Anak-anak dapat
membuat perbandingan sebagai cara untuk menginterpretasikan
pengukuran dan data numerik.
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d. Geometri/Bentuk
Pengenalan geometri/bentuk pada anak-anak dapat dilakukan melalui
investigasi

dengan

mengembangkan

perasaan

intuitifnya

di

lingkungan mereka. Pada usia ini, anak-anak membutuhkan
pengalaman luas memanipulasi objek nyata sehingga mereka dapat
mengembangkan rasa nyata dari sifat-sifat bentuk dua dimensi dan tiga
dimensi. Anak-anak juga harus bisa membandingkan, mencocokan,
menggambarkan,

mengurutkan

dan

menemukan

bentuk

di

lingkungannya untuk mendukung pengetahuan mereka.
Memahami Bentuk
Memahami sebuah bentuk sebetulnya sudah anak-anak alami ketika
mereka berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Mereka mulai
mengenali bentuk dasar seperti lingkaran, kotak dan lainnya dan
menjadi terbiasa ketika mereka memahami dan membari label pada
bentuk tersebut.
Bentuk 2 dimensi dan 3 dimensi
Pada tahun-tahun awal masa kanak-kanak, anak-anak terpapar pada
berbagai bentuk dua dimensi (2D) dan tiga dimensi (3D) melalui
pengalaman mereka sehari-hari. Bentuk 2D adalah bentuk datar yang
memiliki panjang dan lebar tetapi tidak memiliki ketebalan (tinggi),
misalnya segitiga, bujur sangkar, lingkaran. Bentuk 3D adalah bentuk
padat yang memiliki panjang, lebar dan tinggi, misalnya kubus, bola,
silinder. Ada hubungan erat antara bentuk 2D dan 3D, karena bentuk
3D sebenarnya terdiri dari bentuk 2D. Pertimbangkan silinder,
misalnya: terdiri dari dua lingkaran (di kedua ujung), yang disatukan
oleh sebuah persegi panjang yang membungkus di sekitar lebar
bentuk.
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Sering dianggap bahwa anak-anak harus belajar tentang bentuk 2D
terlebih dahulu; Namun, ada logika yang mendasari argumen terbaru
bahwa anak-anak harus belajar tentang bentuk 3D baik dengan 2D,
atau bahkan, bahkan sebelum belajar tentang 2D. Ini karena dunia
anak-anak terdiri dari objek 3D, jadi mungkin lebih masuk akal bagi
mereka untuk terlebih dahulu mempelajari nama-nama objek 3D yang
mereka kenal, dan kemudian mendekonstruksi objek-objek ini untuk
mengidentifikasi bentuk 2D yang membentuknya. . Pada tahap ini, ada
sedikit penelitian tentang hal tersebut, sehingga perdebatan mungkin
akan terus berlangsung selama beberapa waktu, yang harus
diperhatikan adalah melakukan apa yang menurut Anda terbaik untuk
mereka!
Atribut Bentuk
Selain membantu anak-anak mengenali dan memberi nama bentuk 2D
dan 3D, penting bagi guru untuk memberikan eksplorasi yang lebih
rinci tentang atribut bentuk (Knaus, 2013). Anak-anak perlu
menyadari fitur spesifik dari berbagai bentuk. Misalnya, ketika
menjelajahi bentuk 3D anak-anak harus belajar bahwa permukaan
adalah sisi bentuk padat, sedangkan ujungnya adalah tempat dua
permukaan bertemu (lihat Gambar 15).
Penting juga bagi anak-anak untuk mengetahui bahwa nama-nama
bentuk lebih dari sekadar label — mereka menandakan sifat-sifat
bentuk itu. Misalnya, segitiga nama secara harfiah berarti 'tri-sudut'
atau 'tiga sudut'. Memang, konvensi penamaan semua poligon (bentuk
2D apa pun dengan sisi lurus) digunakan untuk menunjukkan jumlah
sisi bentuk, misalnya pentagon berarti 'lima sisi', hexagon berarti
'enam sisi', dan sebagainya. Beberapa poligon umum ditunjukkan pada
Tabel 6.1.
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Gambar 15. Permukaan (sisi) dan sudut 3 dimensi
Tabel 3. Bentuk polygon
Segitiga

3 sisi

Segiempat

4 sisi

Pentagon

5 sisi

Hexagon

6 sisi

Bentuk geometri 2 dimensi yang dapat dikenalkan pada anak Taman
Kanak-kanak diantaranya adalah segitiga, persegi dan lingkaran.

Segitiga

Persegi
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Lingkaran

e. Pengukuran
Mengukur benda merupakan penggunaan konsep matematika yang
paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun anakanak tidak siap untuk memahami satuan ukuran seperti meter maupun
centimeter,

betapa

pentingnya

untuk

mengenalkan

konsep

pengukuran pada mereka. Pengukuran sebuah benda yang dapat
dikenalkan pada anak-anak seperti panjang, lebar, tinggi, berat, volume
dapat dikenalkan dengan cara menggunakan unit pengukuran aktual
yang tidak terstandar.
Langkah pertama dalam memahami pengukuran dan menggunakan
proses pengukuran adalah mengenali bahwa semua objek dan
peristiwa memiliki atribut yang dapat diukur. Atribut objek yang dapat
diukur meliputi:
1) Panjang
2) Area
3) Volume dan kapasitas
4) Berat
5) Waktu
6) Suhu, dan
7) Biaya (uang).
f. Analisis Data
Pengenalan analisis data yang dikenalkan pada anak-anak usia Taman
Kanak-kanak dapat membantu anak dalam menafsirkan informasi.
Anak-anak harus dilibatkan dalam penyelidikan terbuka yang
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mengharuskan meraka mengumpulkan, mengatur, mewakili, dan
menganalis data dan membuat keputusan prediksi berdasarkan
informasi yang didapatkannya.

MENGEMBANGKAN PEMAHAMAN ANGKA DAN BILANGAN PADA ANAK
Konsep angka sangat melekat dalam kehidupan sehari-hari termasuk pada
diri anak-anak. Kegiatan keseharian anak sering menggunakan konsep
matematika terutama bilangan dan jumlah, maka dari itu perlu kita
kenalkan sejak dini konsep angka bagi anak. Stimulus yang dapat diberikan
oleh guru sebagai pendidik hendaknya dapat memudahkan anak dalam
memahami konsep angka. Membilang banyak benda, mengenal konsep
bilangan dan lainnya merupakan implementasi nyata penggunaan angka
bagi anak-anak dalam kegiatan bermainnya sehari-hari.
Jenis angka atau bilangan bulat
Walaupun kita sering berbicara tentang 'angka' dalam pengertian yang
sangat umum, penting bagi anak-anak untuk mengetahui bahwa angka
dapat digunakan dengan cara yang berbeda dan untuk tujuan yang
berbeda. Tiga angka penting yang digunakan untuk dipelajari adalah angka
kardinal, angka ordinal, dan penggunaan angka nominal.
Angka kardinal adalah penggunaan nomor untuk memberi label 'berapa
banyak' dalam satu set. Ini kadang-kadang disebut sebagai mengenali
'berapa banyak' dari suatu angka, misalnya 'tiga' yang pada dasarnya
berarti mengetahui bahwa kata 'tiga' mewakili jumlah 'tiga'. Gambar xx
menunjukkan cara umum untuk mengembangkan pemahaman anak-anak
tentang nomor kardinal
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Gambar 16. Angka Kardinal

Angka Ordinal (urut) digunakan untuk menjelaskan posisi sesuatu dalam
suatu urutan. Penggunaan kata-kata nomor urut disebutkan sebagai
berikut: 'pertama', 'kedua', 'ketiga' dan seterusnya. Nomor urut
mengingatkan bahwa angka memiliki hubungan berurutan; yaitu, 'tiga'
adalah satu lebih dari 'dua' dan satu kurang dari 'empat'.

Gambar 17. Urutan angka/bilangan

Angka nominal yaitu angka yang diberikan sebagai nama atau label untuk
membantu mengidentifikasi sesuatu. Contoh untuk pelabelan anak-anak
laki-laki atau perempuan.
Subitising
Setelah anak mengenal angka biasanya anak didorong untuk melompat
langsung pada penggunaan angka untuk penghitungan yang rumit.
Sesungguhnya ketika anak dikenalkan dengan penghitungan yang rumit
maka pengetahuan yang harus dibekali pada diri anak adalah keterampilan
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konsep subitising. Subitising merupakan proses mengenali beberapa
banyak jumlah item yang terdapat dalam kelompok kecil. Terdapat dua
bentuk subitising yaitu perceptual subitising dan conceptual subitising.
Perceptual subitising adalah keterampilan menentukan jumlah banyak
bilangan item tanpa harus menghitung setiap item atau memecah
kelompok menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Perceptual subitising
biasanya menggunakan koleksi bilangan yang kecil misalnya sampai
bilangan lima. Bentuk konkrit dari konsep perceptual subitising ini dapat
digambarkan sebagai berikut.

Gambar 18. Perseptual subitising

Banyak variasi yang dapat dilakukan untuk melatih anak dalam mengitung
dalam rangka melatih subitising dengan merubah tata letak susunan objek
yang berbeda dari sebelumnya seperti contoh berikut ini gambar susuna
dari tiga objek dan lima objek.

Gambar 19. Bentuk lain susunan 3 dan 5

Conceptual subitising merupakan konsep subitising yang lebih komplek,
keterampilan yang digunakan untuk mensubtitusikan kelompok objek
yang lebih besar kedalam kelompok yang lebih kecil. Conceptual subitising
melibatkan pemecahan masalah seperti ketika ada bilangan kelompok
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besar harus disusun kembali menjadi kelompok-kelompok yang kecil dan
kemudian kelompok kecil tadi digabungkan kembali untuk mengetahui
berapa banyak objek yang ada seluruhnya. Seperti contoh disajikan sebuah
bilangan sepuluh (10) maka anak akan menggunakan konsep conceptual
subitising dengan dua kelompok lima (5) dan menggabungkan kembali
setiap kelompok kecil sehingga menghasilkan bilangan keseluruhan.

Gambar 20. Conseptual subitising dari 10

Tentu

saja,

akan

ada

banyak

anak-anak

yang

cukup

mampu

mempersepsikan subitising jumlah yang lebih besar, tanpa perlu memecah
mereka menjadi kelompok-kelompok kecil. Seringkali ini karena terbiasa
dengan konsep pengaturan.
Prinsip penghitungan
Menghitung merupakan keterampilan kunci tentang angka, dan sangat
penting kompetensi menghitung ini dikembangkan pada diri anak sebagai
pengetahuan aritmatika kelak. Ada dua bentuk penghitungan yang
berbeda yaitu penghitungan hafalan dan penghitungan rasional.
Penghitungan hapalan adalah ketika anak-anak mengingat nama dan
urutan angka, dan menyebutkan urutan angka yang sedikit kacau, atau ada
angka yang ditinggalkannya sama sekali. Penghitungan rasional
ditunjukkan ketika seorang anak mampu mencocokkan setiap nama angka
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dengan suatu kelompok objek yang relevan dengan bilangan atau angka
yang ditunjukan.
Terdapat lima prinsip penghitungan yang dapat membantu anak
memahami penghitungan rasional, yaitu
1. Prinsip satu-ke-satu;
2. Prinsip susunan tetap;
3. Prinsip utama;
4. Prinsip susunan tidak relevan; dan
5. Prinsip abstraksi.
Prinsip satu-ke-satu
Prinsip satu-ke-satu, atau korespondensi satu-ke-satu, merupakan konsep
mencocokkan satu dan hanya satu kata penghitungan untuk setiap objek
dalam kelompok/kumpulan yang akan dihitung. Anak-anak harus mampu
melafalkan kata-kata penghitungan secara berurutan. Kemudian, mereka
perlu mengoordinasikan menyentuh benda-benda dan mengucapkan katakata penghitungan sehingga ini terjadi pada saat yang sama. Menyentuh,
atau menunjuk ke objek adalah aspek penting dari proses ini karena
memastikan bahwa setiap objek hanya dihitung sekali. Ini juga membantu
anak-anak untuk melacak objek mana yang telah dan belum dihitung.
Untuk membantu anak memahaminya dibantu dengan menempatkan
objek yang akan dihitung dalam garis lurus. Ketika mengembangkan
prinsip satu-ke-satu, anak-anak biasanya merasa terbantu untuk
memindahkan barang saat mereka menghitungnya. Sebaiknya kegiatan
menghitung dimulai dengan menghitung benda nyata daripada benda
dalam gambar, karena ini memungkinkan anak untuk memindahkan
benda.
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Prinsip Susunan Tetap
Prinsip susunan tetap mengacu pada realisasi bahwa urutan penghitungan
tetap konsisten, dan bahwa nama-nama bilangan digunakan dalam urutan
tetap setiap waktu. Keterampilan ini dikembangkan melalui penghitungan
hafalan,

di

mana

anak-anak menghafal

dan

melantunkan

kata

penghitungan secara berurutan, tanpa harus menempelkan makna pada
kata-kata ini. Namun, dari waktu ke waktu kata-kata ini dan urutan katakatanya dikatakan memiliki makna dan menjadi terkait dengan objek yang
akan dihitung. Ketika belajar menghitung di atas 20, anak-anak harus
belajar mengenali pola dalam setiap dekade (yaitu 21, 22, 23 ... 31, 32, 33
... 41, 42, 43 ... dan seterusnya), serta dalam penamaan setiap dekade baru
(yaitu 20, 30, 40 ... dan seterusnya).
Prinsip Kardinal
Prinsip Kardinal mengacu pada pemahaman bahwa kata penghitungan
terakhir mengatakan ketika menghitung satu set objek mewakili jumlah
total objek dalam set. Jadi, misalnya, ketika seorang anak menghitung
'satu-dua-tiga-empat-lima boneka', pengetahuan tentang prinsip kardinal
berarti bahwa anak akan tahu bahwa ada lima boneka. Pengetahuan
tentang prinsip satu-ke-satu dan prinsip urutan tetap sangat penting untuk
mengembangkan prinsip kardinal
Prinsip susunan tidak relevan
Prinsip urutan tidak relevan mengacu pada pemahaman bahwa saat
menghitung objek, anak dapat mulai dengan objek apa pun dalam
kelompok objek tertentu dan totalnya akan tetap sama. Prinsip ini terkait
dengan prinsip kardinal yang melibatkan pengakuan bahwa kardinalitas
tidak terpengaruh oleh urutan penghitungan objek.
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Prinsip abstraksi
Prinsip abstraksi mengacu pada pengetahuan bahwa ketika objek dihitung,
jumlah objek dalam grup adalah sama terlepas dari apakah grup terdiri
dari objek yang sama atau berbeda. Misalnya, mungkin ada lima boneka
dalam satu grup, atau mungkin ada dua boneka, satu dinosaurus, satu
robot, dan satu mobil. Ini bisa menjadi konsep yang cukup rumit untuk
dipelajari anak-anak, karena melibatkan mereka mengakui bahwa semua
prinsip penghitungan lainnya berlaku, terlepas dari apa objek itu
sebenarnya.
Capaian Perkembangan anak usia 4 – 6 tahun Permendikbud No.137
Tahun 2014.
Dalam Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak bidang
pengembangan kognitif tentang pengenalan angka dan bilangan bagi anak
usia 4 – 6 tahun meliputi:
1. Membilang banyak benda satu sampai sepuluh
2. Mengenal konsep bilangan
3. Mengenal lambang bilangan
4. Mengenal lambang huruf
5. Menyebutkan lambang bilangan 1-10
6. Menggunakan lambang bilangan untuk menghitung
7. Mencocokkan bilangan dengan lambang bilangan
Membilang Banyak benda satu sampai sepuluh
Contoh yang dapat diimplementasikan tentang pengenalan konsep
matematika terkait dengan pengenalan benda disekitar kita pada tema diri
sendiri sub tema tubuhku adalah membilang banyak benda ( jari tangan)
1 sampai 10.
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Selain mengenalkan benda (anggota tubuh) anak itu sendiri, guru harus
melakukan pengenalan membilang. Konsep yang harus diajarkan pada
anak adalah langsung membilang jari dari 1 sampai 10.

https://bingung.my.id/post/cara-membuat-anak-belajar

Gambar 21. Menghitung Jari

Pengembangan pemahaman bilangan adalah aspek terpenting dari
pembelajaran matematika. Pengetahuan tentang bilangan biasanya
dimulai dengan membangun kesadaran angka dari 1 hingga 10. Untuk
mengeksplorasi

angka-angka

ini

dapat

dilakukan

dengan

cara

menyanyikan lagu-lagu tentang berhitung seperti satu satu aku sayang ibu
atau lagu lainnya.
Mengenal Lambang Bilangan
Mengenal Lambang bilangan merupakan Standar Tingkat Pencapaian
Perkembangan anak usia 4 -5 tahun. Mengenal lambang bilangan ini
tentunya tidak terlepas dari kontek pembelajaran berdasarkan tema yang
sedang berlangsung. Anak dikenalkan untuk mengetahui lambang bilangan
satu sampai sepuluh. Setelah anak dapat membilang jarinya sendiri satu
sampai sepuluh maka anak harus mengenal juga lambang bilangannya.
Ketika anak dapat menyebutkan bilangan satu maka anak harus kenal atau
tahu bahwa lambang bilangan tersebut adalah 1 (satu).
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1 2345678910
Gambar 22. Lambang bilangan

Mengenal Lambang huruf
Mengenal lambang huruf merupakan salah satu Standar Tingkat
Pencapaian Perkembangan Anak bidang kognitif dan juga bidang bahasa.
Anak harus memahami bagaimanakah simbol huruf dari bilangan atau
angka 1 dan seterusnya. Kompetensi yang harus dimiliki anak mengenal
lambang huruf adalah mengenal huruf dan juga bunyi. Sebelum anak dapat
mengenal lambang huruf bilangan, guru harus mengenalkan alphabet
huruf secara visual dan juga bunyi dari lambang huruf. Untuk mengenalkan
anak tentang lambang huruf dari satu bilangan guru dapat menggunakan
kartu huruf atau kartu angka. Ketika guru menunjukan kartu angka atau
bilangan 1 maka lambang huruf satu tersebut mengikutinya. Pengenalan
lambang huruf sangat bermanfaat bagi anak terutama ketika mereka
belajar untuk menulis huruf dan angka.

1

2

Sa-tu

Du-a
Gambar 23. Mengenal lambang huruf
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Menyebutkan Lambang bilangan
Menyebutkan lambang bilangan merupakan capaian perkembangan anak
Taman Kanak-kanak yang harus dicapai ketika mereka selesai
menyelesaikan pembelajaran di TK. Untuk itu guru harus dapat
menstimulus pengalaman anak melalui kegiatan bermain agar diakhir
pembelajaran anak dapat menyebutkan lambang bilangan yang ditunjukan
oleh guru.
Aktivitas yang dapat disajikan guru untuk mengenalkan anak dalam
menyebutkan lambang bilangan adalah guru menunjukan satu lambang
bilangan dan menyuruh anak-anak untuk menyebutkannya.
Mencocokkan bilangan dengan lambang bilangan
Kegiatan mencocokan bilangan dengan lambang bilangan dapat dilakukan
dengan cara mencocokan banyaknya objek dalam suatu kumpulan dengan
lambang bilangan yang sudah disediakan.
Lembar kerja kegiatan anak dalam rangka memahami indikator
pembelajaran mencocokan bilangan dengan lambang bilangan dapat
dicontohkan seperti berikut ini.

4

5
Gambar 24. Mencocokan Bilangan
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PENGEMBANGAN PENILAIAN

Pengembangan

penilaian

pembelajaran

anak

Taman

Kanak-kanak

menerapkan penilaian autentik. Penilaian meliputi penilaian sikap,
pengetahuan dan keterampilan. Terdapat berberapa jenis penilaian
pembelajaran di Taman Kanak-kanak yaitu capaian perkembangan anak, hasil
karya, catatan anekdot. Penilaian capaian perkembangan anak merupakan
penilaian bagi anak usia dini yang dicatat selama kegiatan pembelajran
berlangsung. Melalui instrumen pengamatan guru mengamati perilaku anak
selama kegiatan pembelajaran. Seperti contoh dalam bagian kegiatan aktivitas
pembelajaran terdapat indikator kompetensi yang harus di capai oleh anak
yaitu membilang banyak benda 1 – 10. Terdapat beberapa kriteria penilaian
pencapaian indikator anak yaitu BSB, BSH, MB dan BB. Dalam menilai capaian
perkembangan anak guru akan memberikan penilaian BSB (Berkembang
sangat baik) ketika anak dapat membilang lebih dari sepuluh (10) benda. Dan
guru memberikan nilai capaian perkembangan anak BSH (Berkembang sesuai
harapan) jika anak telah tuntas membilang benda 1 – 10 tanpa ada bilangan
yang terlupakan. Ketika capaian anak mendapat nilai MB (mulai berkembang)
dapat dikategorikan anak hanya dapat membilang 1 -5 benda serta penilaian
BB (Belum berkembanga) diberikan jika anak hanya mampu membilang 1 -2
saja atau sama sekali belum bisa membilang benda.
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KESIMPULAN

Unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan kompetensi dasar 3.6
Menyebutkan Benda-benda disekitarnya (nama, warna, bentuk, ukuran, pola,
sifat, suara, tekstur, fungsi dan ciri-ciri lainnya) dan kompetensi dasar 4.6
Menyampaikan tentang apa dan bagaimana benda-benda disekitar yang
dikenal (nama, warna, bentuk, ukuran, pola, sifat, suara, tekstur, fungsi dan
ciri-cir lainnya) melalui berbagai hasil karya. Kegiatan yang disajikan pada
aktivitas pembelajaran hanya dilaksanakan untuk mencapai indikator
kompetensi membilang banyak benda (buah mangga) satu sampai sepuluh
dengan

menggunakan

pendekatan

saintifik.

Unit

pembelajaran

ini

mengenalkan benda-benda yang ada di sekitar kita pada anak-anak melalui
pendekatan tema. Diharapkan dengan pengenalan benda melalui tema ini
anak dapat mengenal benda-benda secara bertahap dari yang dekat dengan
dirinya sendiri sampai ke lingkungan yang terjauh sehingga anak mudah
memahaminya. Pada aktivitas pembelajaran tema yang diambil untuk
pembelajaran adalah tumbuh-tumbuhan dengan sub tema buah-buahan dan
sub-sub tema buah mangga. Tujuan dari pembelajaran ini anak diharapkan
mengenal bagian-bagian pohon mangga termasuk ciri-cirinya serta
mengintegrasikan konsep matematika bagi anak yaitu membilang banyak
benda (buah mangga) dari satu sampai sepuluh. Pembelajaran yang disajikan
diawali dengan tahapan mengamati, pada tahapan ini anak disuruh untuk
mengamati pohon mangga serta buah mangga. Dari hasil pengamatan yang
dilakukan oleh anak diharapkan mereka dapat memunculkan pertanyaanpertanyaan yang ada di benak mereka tentang pohon maupun buah mangga.
Jika anak belum dapat memunculkan pertanyaan maka tugas guru untuk
menstimulus anak untuk bertanya. Tahap selanjutnya adalah mengumpulkan
informasi yaitu proses menambahkan pengetahuan anak tentang tema
pembelajaran yang dipelajarinya. Kegiatan yang dapat dilaksanakan dapat
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menjelaskan kembali bagian-bagian pohon mangga beserta fungsinya melalui
gambar cerita ataupun film serta buku yang bisa dipahami oleh anak.
Tahap menalar atau mengasosiasi menyediakan kegiatan-kegaitan bagi anak
untuk menghubungkan pengetahuan yang sudah didapat pada tahap
sebelumnya dengen pengetahuan baru yang mereka dapatkan. Terkahir
adalah proses mengkomunikasikan dengan tujuan anak dapat memaparkan
hasil pembelajaran yang sudah dilaksanakan.
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UMPAN BALIK

Dalam rangka mengetahui pemahaman terhadap unit pembelajaran ini,
Saudara perlu mengisi lembar

pesepsi pemahaman. Berdasarkan hasil

pengisian instrument ini, Saudara dapat mengetahui posisi pemahaman
beserta umpan baliknya. Oleh karena itu, isilah lembar persepsi diri ini dengan
objektif dan jujur dengan memberikan tanda silang (X) pada kriteria yang
menurut Saudara tepat.
Lembar Persepsi Pemahaman Unit Pembelajaran

No
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aspek
Memahami indikator yang telah dikembangkan
berdasarkan Kompetensi Dasar
Memahami tahapan aktivitas pembelajaran yang
disajikan dengan baik
Mampu dengan baik mengaplikasikan aktivitas
pembelajaran di dalam kelas
Memahami dengan baik lembar kerja anak yang
dikembangkan
Mampu melaksanakan dengan baik lembar kerja
anak yang dikembangkan
Memahami konten secara menyeluruh dengan baik

1

Kriteria
2 3 4

Jumlah
Jumlah Total

Keterangan
1= tidak menguasai
2= cukup menguasai
3= menguasai
4= sangat menguasai

Keterangan Umpan Balik
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Pedoman Penskoran
Skor = Jumlah Total X 100
24

Skor
< 70

Umpan Balik
: Masih banyak yang belum dipahami, di antara konten, cara
membelajarkannya, mengembangkan penilaian dan melaksanakan
penilaian . Saudara perlu membaca ulang unit ini
dan mendiskusikannya dengan dengan fasilitator di MGMP sampai
Saudara memahaminya.

70-79 : Masih ada yang belum dipahami dengan baik, di antara konten, cara
membelajarkan, mengembangkan penilian dan melaksanakan
penilaian . Saudara perlu mendiskusikan bagian
yang belum dipahami dengan fasilitator atau teman lain di MGMP.
80-89 : Memahami konten, cara membelajarkan, mengembangkan penilaian
dan melaksanakan penilaian dengan baik.
> 90

: Memahami konten, cara membelajarkan, mengembangkan penilaian
dan melaksanakan penilaian dengan sangat baik.
Saudara dapat menjadi fasilitator bagi teman-teman lain di MGMP
untuk membelajarkan unit ini.

45

Unit Pembelajaran
Pengenalan Benda di Sekitar Kita

PENUTUP

Pengembangan kognitif anak usia 4 -6 tahun menurut teori perkembangan
Piaget berada pada tahap pra operasional. Pada tahapan ini anak masih
bersifat egosentris dimana anak hanya dapat melihat dunia dari perspektif
mereka dan merasa sulit untuk memahami perspektif lain. Salah satu aspek
dalam pengembangan kognitif anak usia 4-6 tahun adalah pengenalan benda
sekitar beradasarkan karakteristik benda yang dijumpai baik darisegi ukuran
warna, pola ataupun pengelompokan benda yang ada disekitar anak.
Pengenalan benda sekitar pada diri anak hendaknya dikenalkan melalui
pendekatan tematik dengan prinsip kedekatan pada diri anak. Benda-benda
yang dekat dengan diri anak yang dikenalkan terlebih dahulu agar anak paham
akan dirinya sendiri dan lingkungan keluarga. Selanjutnya setelah anak
memahami benda yang ada di dekat diri anak maka kenalkanlah benda-benda
yang ada dilingkungan sekitar anak.
Sesuai dengan tuntutan Standar Tingkat Capaian Perkembangan Anak usia 46 tahun bahwa pengenalan konsep matematika pada anak perlu ditanamkan
semenjak dini. Pengenalan konsep matematika pada anak akan bermakna
ketika orang tua atau guru mengenalkan konsep tersebut yang di hubungkan
dengan benda sekitarnya. Pengenalan konsep matematika akan lebih mudah
dipahami ketika disajikan contoh contoh yang konkrit dalam kehidupan anak.
Seperti contoh membilang banyak benda jika dikaitkan dengan kedekatan
pada diri anak maka pengenalan membilang dapat menggunakan bendabenda yang sudah dikenal oleh anak. Sepeti jari tangan, buah-buahan dan lain
sebagainya.
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Semoga unit pembelajaran ini dapat memberikan pengetahuan bagi kita
semua dalam mengembangkan kognitif anak usia dini khususnya dalam
pengenalan benda di sekitar kita yang mengintegrasikan konsep matematikan
bagi anak Taman Kanak-kanak.
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