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BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Data hasil Penelitian

Sebelum melakukan Penelitian Tindakan Kelas, dilakukan observasi awal.

Hal ini untuk mengetahui kemampuan anak mengenal konsep uang di sentra

bermain peran.

Kemampuan anak kelompok A TK ‘Aisyiyah 19 Surabaya dalam

mengenal konsep uang di sentra bermain peran yaitu < 50%. Indikator

keberhasilan yang digunakan untuk  meningkatkan kemampuan anak dalam

mengenal konsep uang adalah:

1.  Mengenal pecahan uang kertas

2. Menghitung uang

3. Mengenal konsep bilangan 1-10

4. Meniru lambang bilangan 1-10

Dari hasil observasi awal di sentra bermain peran untuk meningkatkan

kemampuan anak dalam mengenal konsep uang anak usia dini melalui metode

bermain peran, diketahui data sebagai berikut: Nilai ketuntasan kelas sebelum

dilakukan tindakan adalah 44,4%  dari jumlah anak (T = 8/18 X 100% =  44,4% =

8 anak). Sedangkan nilai ketidaktuntasan adalah 55,5% ( TT = 10/18 X 100% =

55,5% = 10 anak). Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa 8 anak mempunyai

kemampuan yang baik dalam mengenal konsep uang tetapi 10 anak masih

memerlukan bimbingan dan banyak latihan.



36

Dari data yang ada diperoleh informasi bahwa kemampuan mengenal

konsep uang anak baik karena anak sudah cukup usianya, mandiri, mau bertanya

jika tidak paham dan memperhatikan guru ketika pembelajaran. Sedangkan anak

yang kurang, karena anak belum cukup usianya, tidak memperhatikan guru ketika

pembelajaran, anak selalu dimanja sehingga anak kurang mandiri.

4.1.1 Siklus I

Pada observasi awal diketahui bahwa kemampuan anak dalam mengenal

konsep uang ada 8 anak (44,4%) dari 18 anak, maka peneliti menggunakan

metode bermain peran untuk  meningkatkan kemampuan anak dalam  mengenal

konsep uang.

4.1.1.1 Perencanaan

Pada tahap awal perencanaan, diawali dengan menyusun:

1. RKM, RKH, RPP dengan tema: diri sendiri, sub tema: panca indra (mata)

2. Menyiapkan media pembelajaran: majalah, gambar mata

3. Bahan ajar: menerangkan tentang manfaat mata, cara merawat mata, cara

mengobati jika sakit mata.

4. Rubrik penilaian:

- Kemampuan mengenal pecahan uang kertas

- Kemampuan menghitung uang

- Kemampuan mengenal konsep bilangan 1-10

- Kemampuan meniru lambang bilangan 1-10

5. Alat penilaian: observasi, percakapan, unjuk kerja.
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4.1.1.2 Pelaksanaan Tindakan

Dilaksanakan pada hari Senin, 7 September 2015. Tema panca indra/mata

(Pengertian mata, fungsi mata, penyakit pada mata, cara mengobati jika sakit

mata, cara merawat, sirtem kerja mata). Langkah-langkah pembelajaran yang

dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan anak mengenal konsep uang

melalui metode bermain peran adalah sebagai berikut:

a. Kegiatan awal: berdoa, bernyanyi, menjelaskan tentang kegiatan hari ini.

 Guru menjelaskan setting ruangan di sentra bermain peran.

1. Setting tempat parkir (biaya parkir Rp 2.000)

2. Setting tempat pendaftaran ( menulis nama sendiri/pasien)

3. Setting ruang dokter (dokter memeriksa dan tanya jawab dengan

pasien, dokter menulis resep obat/konsep bilangan)

4. Setting apotik (mencocokkan angka dengan benda)

5. Setting kasir (membayar obat yang dibeli sesuai dengan jumlah obat

yang dibeli)

6. Setting musholla (sholat berjamaah/sendiri-sendiri)

b. Kegiatan inti: bermain peran

 Guru menjelaskan kegiatan yang dilakukan di sentra bermain peran.

(1) Bermain sambil memerankan pekerjaan sebagai tukang parkir.

(2) Bermain sambil memerankan pekerjaan sebagai penjaga loket.

(3) Bermain sambil memerankan pekerjaan sebagai dokter.

(4) Bermain sambil memerankan pekerjaan sebagai pegawai apotik.

(5) Bermain fantasi dengan menggunakan telepon.

(6) Bermain sambil memerankan pekerjaan sebagai kasir.
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(7) Bermain sambil memerankan sebagai pasien.

(8) Bermain sambil memerankan  sebagai takmir masjid.

 Guru memberi kebebasan kepada anak untuk bermain peran.

 Guru mengawasi, membimbing, memberi bantuan dan stimulus kepada

anak.

c. Tanya jawab tentang kegiatan hari ini, berdo’a, salam, pulang.

4.1.1.3 Observasi

Observasi meliputi pengamatan situasi Kegiatan Belajar Mengajar (KBM),

aktvitas anak dan kemampuan anak dalam mengenal konsep uang dengan metode

bermain peran.

Aktivitas guru di kegiatan sentra bermain peran siklus I

 Guru menyiapkan media yang digunakan di sentra bermain peran.

 Guru setting kelas/ruangan sesuai tema

 Guru menerangkan setting dan cara bermain di sentra bermain peran

 Guru memberi kesempatan pada anak untuk bermain peran sesuai dengan

perannya

 Guru membimbing dan memberi stimulus pada anak

 Guru bermain peran bersama anak

Guru harus lebih aktif dalam membimbing dan menstimulus agar

kemampuan mengenal konsep uang anak dapat meningkat.

Aktivitas Anak dalam Kegiatan bermain peran siklus I

 Anak bermain peran dengan aktif

 Anak bergantian memerankan tokoh

 Anak bermain peran mengikuti aturan
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 Anak aktif berinteraksi dengan teman

Guru membuat kesepakatan dengan anak tentang aturan disentra bermain

peran agar anak mengikuti aturan, guru memotivasi anak agar kemampuan anak

dalam mengenal konsep uang lebih meningkat.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada siklus I diperoleh data

sebagai berikut:

Tabel 4.1
Kemampuan anak mengenal konsep uang dalam Kegiatan Metode bermain

peran Siklus I

No Nama

Indikator keberhasilan

Jumlah Raa-rata
Mampu
belum
mampu

Mengenal
pecahan
uang kertas

Menghitu
ng uang

Mengenal
konsep bilangan
dengan benda-
benda disekitar

Meniru
lambang
bilangan 1-
10

1 Aisyah 3 3 3 4 13 3,25 M
2 Azzam 4 3 3 3 13 3,25 M
3 Aldo 4 3 4 4 15 3,75 M
4 Arif 3 2 3 2 10 2,5 BM
5 Bila 2 2 2 3 9 2,25 BM
6 Chyrra 3 4 3 3 13 3,25 M
7 Dika 3 2 2 3 10 2,5 BM
8 Dzaki 3 3 3 3 12 3 M
9 Khariri 3 2 2 3 10 2,5 BM
10 Lala 4 4 3 3 14 3,5 M
11 Meme 2 1 1 2 6 1,5 BM
12 Nadin 3 3 3 3 12 2,5 M
13 Radit 3 3 3 4 13 3,25 M
14 Rayhan 3 3 3 3 12 3 M
15 Rina 3 3 3 4 12 3,25 M
16 Syafa 2 2 2 2 8 2 BM
17 Tasya 3 3 3 3 12 3 M
18 Vanes 3 2 2 3 10 2,5 BM
Jumlah 54 48 46 55 203 50,75
Rata-rata ketuntasan Individu 2,8

Keterangan: Mengenal pecahan uang kertas

- Skor 1:  Anak belum bisa menyebutkan pecahan uang kertas 1000-5000

- Skor 2 : Anak  menyebutkan pecahan uang kertas 1000-5000 dengan
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bantuan guru

- Skor 3: Anak sudah mampu menyebutkan pecahan uang kertas 1000-

5000 tetapi belum   maksimal

- Skor 4 : Anak sudah mampu menyebutkan pecahan uang kertas 1000-5000

Keterangan: Menghitung uang

- Skor 1: Anak belum bisa menghirung  uang 1000-5000

- Skor 2 : Anak  dapat menghitung uang 1000-5000 dengan bantuan guru

- Skor 3 : Anak sudah mampu menghitung uang 1000-5000 tetapi belum

maksimal

- Skor 4 : Anak sudah mampu menghitung jenis uang 1000-5000

Keterangan: Mengenal konsep bilangan dengan benda-benda disekitar

- Skor 1: Anak belum bisa menghitung dengan benda 1-10

- Skor 2 : Anak  dapat menghitung dengan benda 1-10 dengan bantuan guru

- Skor 3 : Anak sudah mampu menghitung dengan benda 1-10 tetapi belum

maksimal

- Skor 4 : Anak sudah mampu menghitung dengan benda 1-10

Keterangan: Meniru lambang bilangan 1-10

- Skor 1: Anak belum bisa meniru lambang bilangan 1-10

- Skor 2 : Anak  dapat meniru lambang bilangan 1-10 dengan bantuan guru

- Skor 3 : Anak sudah mampu meniru lambang bilangan 1-10 tetapi belum

maksimal

- Skor 4 : Anak sudah mampu meniru lambang bilangan 1-10
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Dari tabel 4.1 nilai ketuntasan kelas siklus I adalah 61,1%  dari jumlah

anak  (T = 11/18 X 100 = 61,1% = 11 anak). Hasil ini sudah cukup baik, tetapi

belum mencapai kriteria kesuksesan yaitu 80%. Sedangkan nilai ketidaktuntasan

adalah 38,8% ( TT = 7/18 X 100 = 38,8% = 7 anak).

Dari data di atas dapat digambarkan grafik sebagai berikut:

Grafik 4.1
Ketuntasan Anak Siklus I

Hal ini menunjukkan bahwa:

a. Kemampuan mengenal konsep uang anak sudah menunjukkan peningkatan

walaupun belum memenuhi kriteria kesuksesan yaitu 80% ( 15 anak ).

b. Berdasarkan data yang dicapai pada siklus I , maka akan dilakukan tindakan

selanjutnya yaitu siklus II.
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4.1.1.4 Refleksi

Dari hasil observasi pada siklus I, ditemukan keberhasilan ( ketuntasan )

anak 61,1% ( 11 anak ) dan 38,8% (7 anak ) ditemukan kurang berhasil ( tidak

tuntas ). Dari segi ketidaktuntasan anak, kemungkinan anak tidak mengikuti

aturan ketika bermain peran dan guru harus lebih aktif dalam pembelajaran dan

lebih kreatif dalam setting kelas, dan juga media yang digunakan tidak monoton

agar anak tidak merasa bosan. Guru harus aktif dan terjun langsung bermain peran

bersama anak. Siklus kedua dengan tema yang berbeda guru berusaha menyeting

kelas berbeda dengan tema sebelumya agar anak lebih aktif, senang dan semangat

dengan suasana kelas yang berbeda.

4.1.2 Siklus II

Berdasarkan hasil refleksi pada siklus I, maka dilakukan beberapa

langkah perbaikan. Tema disiklus ke dua adalah kebutuhan dengan sub tema

makanan, ada banyak jenis jajan juga banyak warna, dan diharapkan pada tema

kali ini anak-anak lebih semangat dan antusias mengikuti pembelajaran karena

media yang digunakan lebih banyak dan lebih menarik. Guru tetap memotifasi

dan lebih menstimulus anak.

4.1.2.1 Perencanaan

Pada tahap ini diawali dengan penyusunan RPP dengan tema kebutuhan

dan sub tema makanan (macam-macam jajan pasar, cara membuat jajan pasar,

tempat menjual jajan, macam-macam minuman, cara membuat minuman,

tempat.menjual minuman). Menyiapkan media yang akan digunakan di sentra

bermain peran. Mengatur pengelolaan kelas/setting kelas dan mengatur alokasi

waktu.
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4.1.2.2 Pelaksanaan Tindakan

Pelaksanaan tindakan ini dilaksanakan pada hari Senin, 12 0ktober 2015.

Adapun langkah-langkah pembelajaran yang dilaksanakan untuk meningkatkan

kemampuan mengenal konsep uang anak pada siklus II adalah sebagai berikut:

a. Guru menjelaskan setting ruangan di sentra bermain peran.

1. Setting penjual makanan/jajan (onde-onde, donat, dadar gulung, pastel)

2. Setting penjual minuman (aneka jus, teh, es campur)

3. Setting bis kota

4. Setting tempat masak/dapur

5. Setting meja makan/untuk makan bersama

6. Setting musholla

b. Guru menjelaskan kegiatan yang dilakukan di sentra bermain peran.

1. Bermain sambil memerankan pekerjaan sebagai penjual makanan.

2. Bermain sambil memerankan pekerjaan sebagai penjual minuman

3. Bermain sambil memerankan pekerjaan sebagai supir bis kota.

4. Bermain sambil memerankan sebagai ibu memasak di dapur

5. Bermain sambil memerankan sebagai anak.

6. Bermain sambil memerankan  sebagai takmir masjid.

c. Guru memberi kebebasan kepada anak untuk bermain peran.

d. Guru mengawasi, membimbing, memberi bantuan dan stimulus kepada

anak.

4.1.2.3 Observasi

Aktivitas guru pada Siklus II, sebagai berikut:

 Guru menyiapkan media yang digunakan di sentra bermai peran.
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 Guru setting kelas/ruangan sesuai tema

 Guru menerangkan setting dan cara bermain di sentra bermain peran

 Guru memberi kesempatan pada anak untuk bermain peran sesuai dengan

perannya

 Guru membimbing dan memberi stimulus pada anak

 Guru bermain peran bersama anak

Hal ini berarti kinerja guru sudah sesuai dengan yang diharapkan, anak

mengikuti kegiatan di sentra bermain peran dengan semangat dan mengikuti

aturan.

Aktivitas Anak dalam Kegiatan bermain peran siklus II

 Anak bermain peran dengan aktif

 Anak bergantian memerankan tokoh

 Anak bermain peran mengikuti aturan

 Anak aktif berinteraksi dengan teman

Semua anak sudah mengikuti pembelajaran dalam kegiatan di sentra

bermain peran dengan aktif dan mengikuti aturan, dan kemampuan anak dalam

mengenal konsep uang sesuai harapan, sehingga tidak perlu dilanjutkan ke siklus

III.

Berdasarkan dari hasil observasi, kegiatan pembelajaran yang dilakukan

oleh guru sudah baik dan anak juga sudah baik dalam mengikuti pelajaran. Hal ini

bisa dipastikan dengan melihat hasil data pada Siklus II yaitu sebagai berikut:
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Tabel 4.2
Kemampuan anak mengenal konsep uang dalam Kegiatan Metode bermain

peran Siklus II

No Nama

Indikator keberhasilan

Jumlah Rata-rata
Mampu/
belum
mampu

Mengenal
pecahan
uang kertas

Mengh
itung
uang

Mengenal
konsep bilangan
dengan benda-
benda disekitar

Meniru
lambang
bilangan 1-10

1 Aisyah 3 3 3 4 13 3,25 M
2 Azzam 4 3 3 3 13 3,25 M
3 Aldo 4 3 4 4 15 3,75 M
4 Arif 3 3 3 3 12 3 M
5 Bila 3 3 3 3 12 3 M
6 Chyrra 3 4 3 3 13 3,25 M
7 Dika 3 3 3 3 12 3 M
8 Dzaki 4 3 3 3 13 3,25 M
9 Khariri 3 2 2 3 10 2,5 BM
10 Lala 4 4 3 3 14 3,5 M
11 Meme 2 1 1 2 6 1,5 BM
12 Nadin 3 4 3 3 13 3,25 M
13 Radit 3 3 3 4 13 3,25 M
14 Rayhan 3 3 3 3 12 3 M
15 Rina 3 3 3 4 13 3,25 M
16 Syafa 2 2 2 2 8 2 BM
17 Tasya 3 3 3 3 13 3,25 M
18 Vanes 3 3 3 3 12 3 M
Jumlah 56 53 57 56 222 55,5
Rata-rata ketuntasan Individu 3,7

Keterangan: Mengenal jenis uang

- Skor 1 : Anak belum bisa menyebutkan pecahan uang kertas 1000-5000

- Skor 2 : Anak  menyebutkan pecahan uang kertas 1000-5000 dengan

bantuan guru

- Skor 3 : Anak sudah mampu menyebutkan pecahan uang kertas 1000-5000

tetapi belum maksimal

- Skor 4 : Anak sudah mampu menyebutkan pecahan uang kertas 1000-5000

Keterangan: Menghitung uang

- Skor 1: Anak belum bisa menghirung  uang 1000-5000
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- Skor 2 : Anak  dapat menghitung uang 1000-5000 dengan bantuan guru

- Skor 3 : Anak sudah mampu menghitung uang 1000-5000 tetapi belum

maksimal

- Skor 4 : Anak sudah mampu menghitung jenis uang 1000-5000

Keterangan: Mengenal konsep bilangan dengan benda-benda disekitar

- Skor 1: Anak belum bisa menghitung dengan benda 1-10

- Skor 2 : Anak  dapat menghitung dengan benda 1-10 dengan bantuan guru

- Skor 3 : Anak sudah mampu menghitung dengan benda 1-10 tetapi belum

maksimal

- Skor 4 : Anak sudah mampu menghitung dengan benda 1-10

Keterangan: Meniru lambang bilangan 1-10

- Skor 1: Anak belum bisa meniru lambang bilangan 1-10

- Skor 2 : Anak  dapat meniru lambang bilangan 1-10 dengan bantuan guru

- Skor 3 : Anak sudah mampu meniru lambang bilangan 1-10 tetapi belum

maksimal

- Skor 4 : Anak sudah mampu meniru lambang bilangan 1-10

Dari tabel 4.2 nilai ketuntasan kelas siklus II adalah 83,3%  dari jumlah

anak (T =15/18 X 100 = 83,3% = 15 anak). Hasil ini sudah baik dan mencapai

kriteria kesuksesan yaitu 80% . Sedangkan nilai ketidaktuntasan adalah 16,6% (

TT = 3/18 X 100 = 16,6% = 3 anak).
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Dari data diatas dapat digambarkan grafik sebagai berikut:

Grafik 4.2
Ketuntasan Anak Siklus II

4.1.2.4 Refleksi

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan pada siklus II ini di

ketahui bahwa kemampuan anak dalam mengenal konsep uang sudah meningkat

dan sesuai dengan yang diharapkan. Keberhasilan (ketuntasan) anak 83,3% (15

anak) dan 16,6% (3 anak) ditemukan kurang berhasil (tidak tuntas). Aktivitas

anak dalam pembelajaran sudah sesuai dengan rencana. Kelebihan-kelebihan yang

diperoleh sebagai berikut:

a. Kemampuan anak dalam mengenal konsep uang meningkat, terbukti ketika

anak melakukan transaksi jual beli dengan baik dan benar sesuai aturan di

sentra bermain peran. Pembelajaran menyenangkan bagi anak karena

temanya disukai anak, media banyak jenis dan banyak warna, metode yang

digunakan oleh guru sesuai dengan dunia anak yaitu bermain dan dengan

bermain anak-anak bisa menjelajah dunianya.
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b. Motivasi belajar anak meningkat sangat baik, anak yang kurang dalam

kemampuan konsep uang sekarang sudah lebih mengenal uang karena

dalam transaksi pembayaran di bermain peran guru menggunakan uang

kertas mainan jadi anak lebih termotivasi.

c. Dalam pembelajaran guru menggunakan metode sesuai dan media yang

bervariasi.

4.2 Pembahasan

Berdasarkan data perkembangan anak pada observasi awal, diketahui

kemampuan anak mengenal konsep uang sangat rendah, tingkat ketuntasan hanya

mencapai sekitar 44,4%, yaitu sekitar 8 anak. Melihat kondisi yang demikian

maka peneliti memberi pembelajaran dengan metode bermain peran,  maka terjadi

peningkatan secara bertahap dari siklus pertama terjadi peningkatan sekitar

61,1%, yaitu sekitar 11 anak, kemudian dilakukan penelitian ulang pada siklus

kedua terjadi peningkatan sekitar 83,3%, yaitu sekitar 15 anak. Hasil

selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.3
Peningkatan  kemampuan mengenal konsep uang pada Anak Usia Dini

melalui metode bermain peran

No Siklus Ketuntasan Keterangan

1 Observasi awal 44,4% -

2 Siklus I 61,1% Belum Berhasil

3 Siklus II 83,3% Sudah Berhasil

Berdasarkan tabel di atas diketahui ada peningkatan kemampuan anak

mengenal konsep uang pada anak dilihat dari observasi awal : 44,4%, Siklus I :
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61,1%, siklus II : 83,3%, prosentase kenaikan dari obsevasi awal ke siklus I

adalah 16,6%, dan proses kenaikan dari Siklus I ke Siklus II adalah 22,2%.

Prosentase dari Siklus I ke Siklus II mengalami peningkatan 22,2%. Hal

ini disebabkan karena dalam pembelajaran guru menggunakan metode sesuai

dengan dunia anak yaitu bermain, di bermain peran anak belajar sambil bermain,

media banyak jenis dan warna sehingga anak semangat dalam pembelajaran.

Pada akhir penelitian masih ada anak yang tidak mengalami peningkatan

dalam konsep uang  dikarenakan anak tersebut anak manja sehingga kurang

mandiri dan anak masih suka bermain sendiri. Anak kurang konsentrasi pada saat

pembelajaran sehingga hasilnya kurang maksimal.

Kenaikan prosentase dari observasi awal, Siklus I, dan Siklus II

digambarkan dalam grafik di bawah ini:

Grafik 4.3
Kenaikan prosentase persiklus
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Berdasarkan grafik di atas terbukti bahwa penggunaan metode bermain

peran untuk meningkatkan kemampuan mengenal konsep uang pada anak usia

dini mengalami peningkatan pada setiap siklusnya.


