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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 

pembelajaran calistung pada anak usia dini di Kelompok Bermain 

Nirmala Bandar Lampung yang bersifat deskriptif kualitatif 

dengan subjek penelitian yaitu 2  guru dan 1 5  peserta didik 

dikelas B sedangkan objek penelitian ini terdiri dari masalah yang 

diteliti yaitu pembelajaran calistung yang tidak sesuai dengan 

karakteristik pembelajaran anak usia dini yaitu belajar sambil 

bermain dan beberapa metode yang belum diterapkan pendidik 

dalam mengembangkan kemampuan calistung anak. Adapun alat 

pengumpulan data  yang digunakan adalah: metode observasi, 

wawancara, dan dokumentasi dengan tekhink analisis reduksi 

data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Berdasarkan hasil 

penelitian tersebut, dapat peneliti simpulkan bahwa dalam 

pembelajaran untuk mengembangkan kemampuan calistung anak usia 

5-6 telah di terapkan, diantaranya ialah: mengenalkan membaca 

dan menulis menggunakan metode ejaan, metode suku kata, 

metode kata lembaga, metode global(kalimat), mengenalkan 

berhitung  menggunakan   metode   bermain,   metode   bercerita,   

metode   demonstrasi,   metode pemberian tugas, dan metode 

proyek. Pada pengamatan ini menghasilkan beberapa objek 

diantaranya: a) pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik 

anak, b) menggunakan metode yang dapat mengembangkan 

kemampuan anak, c) pembelajaran calistung yang dilakukan 

menggunakan media pembelajaran yang menarik minat anak 

dalam mengikuti pembelajaran. Oleh karena itu, sebaiknya guru 

dapat lebih kreatif dalam mempersiapkan alat/media dan pemilihan 

metode yang tepat agar anak tidak merasa bosan saat bermain dan 

anak dapat merasakan langsung kegiatan bealajar yang 

dilaksanakan.  

 

Kata Kunci: calistung dan metode pembelajaran
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ABSTRACT 

 

This study aims to find out how calistung learning in early 

childhood in the Nirmala Bandar Lampung Playgroup is 

descriptive qualitative with research subjects, namely 2 teachers 

and 15 students in class B, while the object of this research 

consists of the problems studied, namely calistung learning that is 

not in accordance with characteristics of early childhood learning, 

namely learning while playing and several methods that have not 

been applied by educators in developing children's calistung 

abilities. The data collection tools used are: observation, 

interview, and documentation methods with data reduction 

analysis techniques, data presentation and draw conclusions. 

Based on the results of this study, the researcher can conclude that 

learning to develop calistung abilities for children aged 5-6 has 

been applied, including: introducing reading and writing using the 

spelling method, syllable method, word institution method, global 

method (sentence), introducing counting using the play method, the 

storytelling method, the demonstration method, the assignment 

method, and the project method. This observation resulted in 

several objects including: a) learning according to the 

characteristics of children, b) using methods that can develop 

children's abilities, c) calistung learning carried out using learning 

media that attract children's interest in participating in learning. 

Therefore, teachers should be more creative in preparing 

tools/media and choosing the right method so that children do not 

feel bored while playing and children can feel directly the learning 

activities carried out. 

 

Keywords: calistung and learning methods 
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MOTTO 

  

َر  ْمَع َوٱْْلَْبَصَٰ تُِكْم ََل تَْعلَُمىَن َشْيـ ًٔا َوَجَعَل لَُكُم ٱلسه هََٰ ۢه بُطُىِن أُمه ُ أَْخَرَجُكم مِّ َوٱْْلَْفـ َِدةَ ۙ َوٱَّلله

﴾٨٧﴿لََعلهُكْم تَْشُكُرون  

Artinya : “Dan Allah SWT mengeluarkan kamu dari perut ibumu 

dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu 

pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur”. (Q.S. Al-

Nahl. 78) 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Untuk menghindari kesalahan dan pengertian pembaca 

serta untuk memudahkan pemahaman maksud judul 

“Pembelajaran Calistung Pada Anak Usia Dini Di KB Nirmala 

Bandar Lampung”, maka perlu dijelaskan beberapa istilah yang 

ada dalam judul tersebut: 

1. Pembelajaran  

Menurut Gegne pembelajaran merupakan serangkaian 

aktivitas yang sengaja diciptakan dengan maksud untuk 

memudahkan terjadinya proses belajar.
1
 

2. Calistung   

Menurut Hidayat calistung merupakan suatu pendidikan 

berupa membaca, menulis,berhitung permulaan melalui 

kegiatan aktivitas bermain agar anak bisa menguasai 

tulisan serta ungkapan yang baik.
2
  

3. Anak usia dini 

Menurut Mansur anak usia dini merupakan kelompok 

anak yang terletak dalam proses perkembangan serta 

pertumbuhan yang bertabiat unik. Mereka mempunyai 

pola perkembangan serta pertumbuhan yang spesial 

cocok dengan tingkatan perkembangan serta 

pertumbuhannya.
3
 

4. Kelompok Bermain Nirmala Bandar Lampung 

Kelompok Bermain Nirmala Bandar Lampung yaitu 

suatu lembaga pendidikan formal sebelum jenjang 

pendidikan dasar yang berada di kecamatan Bumi 

                                                 
1
 BennyA. Pribadi, Model Desain Sistem Pembelajaran (Jakarta: PT Dian 

Rakyat, 2009), 9. 
2 Amin Nasir, ―POLEMIK CALISTUNG UNTUK ANAK USIA DINI 

(Telaah Konsep Development Approriate Practice),‖ ThufuLA: Jurnal Inovasi 
Pendidikan Guru Raudhatul Athfal 6, no. 2 (2018): 4, 

https://doi.org/10.21043/thufula.v6i2.4759. 
3 M. Zainuddin Alanshori, ―Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Prespektif 

Islam,‖ JCE (Journal of Childhood Education) 1, no. 1 (2018): 2, 
https://doi.org/10.30736/jce.v1i1.6. 
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Waras kota Bandar Lampung yang merupakan tempat 

penulis mengadakan penelitian. 

Berdasarkan penegasan judul diatas dapat dijelaskan 

bahwa yang dimaksud judul skripsi ini adalah sebuah penelitian 

yang ingin mengetahui lebih jauh dan menganalis pelaksanaan 

pembelajaran Calistung anak Usia Dini di KB Nirmala bandar 

lampung. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan anak usia dini adalah sebuah lembaga 

pendidikan yang diselenggarakan sebelum anak memasuki 

Sekolah Dasar (SD) dengan tujuan agar dapat melatih kemampuan 

fisik motorik, melatih kemampuan berbahasa, membentuk 

kedisiplinan anak, membentuk kepribadian anak, dan dapat 

bersosialisasi dengan baik kepada teman sebayanya. Oleh karena 

itu, sebagai orang tua dalam mengasuh anak bukan hanya 

memenuhi segala kebutuhan fisik anak, akan tetapi 

mempersiapkan anak agar dapat hidup bermasyarakat di masa 

yang akan datang. 

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan salah 

satu bentuk upaya untuk menyelenggarakan pendidikan yang 

bertujuan untuk menitik beratkan ke arah pertumbuhan dan 

perkembangan anak, aspek-aspek perkembangan anak ada enam, 

yaitu perkembangan fisik motorik, perkembangan moral dan 

agama, perkembangan sosial emosional, perkembangan bahasa, 

perkembangan seni, dan yang terakhir perkembangan kognitif 

(kecerdasan).
4
 

Beberapa bidang pengembangan dan pertumbuhan 

kemampuan dasar pada pendidikan anak usia dini adalah 

membaca,menulis dan berhitung. Membaca adalah suatu proses 

untuk memperoleh pesan dari media kata atau bahasa tulis dengan 

melibatkan aktivitas visual dan berpikir. Aktivitas visual 

digunakan pembaca dalam menerjemahkan simbol tulisan, 

sedangkan aktivitas berpikir mencakup pengenalan kata, 

                                                 
4 Yuliani Nurani Sujiono, Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini 

(Jakarta: PT Indeks, 2009), 6–7. 
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pemahaman dan interpretasi. Menulis adalah kemampuan untuk 

berkomunikasi dengan menggunakan lambang grafis yang 

menggambarkan bahasa yang dipahami seseorang. Sedangkan 

berhitung adalah kemampuan yang dimiliki anak yang 

berhubungan dengan membilang, menjumlahkan, mengurangi, 

menambah, memperbanyak, dan mengalihkan yang dilakukan 

secara lebih awal yang pada mulanya tidak bermakna bagi anak 

yang belum memahami bilangan. 

Allah SWT berfirman Dalam Al-Qur’an Surah Al-Alaq Ayat 1-5 : 

ًَْساَى ِهْي َعلٍَق )1اْقَسْأ بِاْسِن َزبَِّك الَِّري َخلََق ) ( اْقَسْأ َوَزبَُّك 2( َخلََق اْْلِ

 اْْلَْكَسمُ 

ًَْساَى َها لَْن يَْعلَْن )4( الَِّري َعلََّن بِاْلقَلَِن)3)  (5( َعلََّن اْْلِ  

Ayat di atas tersebut memerintahkan tentang pentingnya 

membaca sebagai landasan keilmuan bagi manusia. Rasulullah 

Saw yang memiliki misi mengajarkan kitab suci AlQur’an, 

menyeru dan mendorong orang tua agar tidak lupa mendidik anak-

anaknya membaca Al-Qur’an bila mereka telah cukup umur. 

Kemampuan membaca sangat berguna bagi kecerdasan otak anak, 

seorang anak yang tumbuh dalam dirinya senang membaca, akan 

lebih cepat dalam memperdalam ilmu mereka.  

 Dalam Al-Qur’an pun memberikan sebuah motivasi 

untuk mempelajari perhitungan sebagaimana yang ada dalam surat 

Yunus (10) ayat 5 berbunyi: 

ٍٗ َهٌَاِشَل لِتَْعلَُوْوا َعَدَد  قَدََّز اْلقََوَس ًُْوًزا وَّ ْوَس ِضيَۤاًء وَّ هَُو الَِّرْي َجَعَل الشَّ

ِت لِقَْوٍم يَّْعلَُوْوَى            يه ُل اَّْله لَِك اَِّلَّ بِاْلَحقَِّۗ يُفَصِّ ُ ذه ٌِْيَي َواْلِحَساَبَۗ َها َخلََق ّللّاه  السِّ

Dari ayat di atas tampaklah bahwa Allah SWT 

memberikan dorongan untuk mempelajari ilmu perhitungan. Maka 

dari itu sangat merugilah jikalau kecemerlangan dan kedahsyatan 

otak yang diberikan oleh Allah Swt tidak diasah untuk mampu 

berhitung.  

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 

tentang sistem pendidikan nasional, pendidikan anak usia dini 

adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukan kepada anak usia 

0-6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan 

pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan 
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jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki 

pendidikan lebih lanjut.
5
 

Dengan daya ingat anak yang luar biasa cepat inilah 

serta berbagai macam tuntutan dari pihak-pihak sekolah SD 

ataupun sekolah MI unggulan apabila anak sudah lulus PAUD dan 

mau memasuki jenjang SD ataupun MI harus sudah bisa 

Membaca, Menulis dan Berhitung atau bisa dikenal dengan istilah 

Calistung, karena tuntutan inilah yang membuat kegelisahan 

kebanyakan orang tua, mereka takut anaknya ketika lulus PAUD 

belum bisa Calistung yang menyebabkan anaknya tidak akan 

diterima di sekolah-sekolah unggulan (favorit), karena tuntutan 

inilah kebanyakan dari orang tua mereka hanya mementingkan 

aspek kognitif anak saja, sehingga orang tua mereka menuntut 

para guru PAUD untuk mengajarkan Calistung bahkan ada juga 

dari orang tua mereka yang sengaja mendatangkan ke rumah guru 

privat (guru les) Calistung untuk anaknya, karena tuntutan dari 

berbagai keadaan inilah yang mengharuskan para guru  memukul 

rata semua anak untuk bisa Calistung sebelum mereka masuk ke 

Sekolah Dasar (SD). 

Sementara untuk Anak Usia Dini Calistung dianggap 

suatu kegiatan yang sangat membebankan otak anak karena 

kegiatan ini sangat memerlukan cara berpikir yang terstruktur. Di 

samping itu aktivitas mengajarkan anak-anak PAUD Calistung 

pun sampai sekarang masih banyak pro dan kontra yang beredar di 

masyarakat, masing-masing dari mereka memiliki alasan yang 

kuat untuk setuju dan menolak pengenalan Calistung. Bagi 

mereka yang tidak setuju dengan adanya pengenalan Calistung di 

kalangan anak usia dini, mereka lebih banyak di pengaruhi oleh 

teori Jean Piaget yang mengatakan bahwa anak-anak yang berusia 

dibawah usia 7 tahun tidak boleh diajakan Calistung, karena pada 

usia ini anak belum mencapai pada fase oprasional konkrit, 

sehingga ditakutkan jika diajarkan Calistung untuk anak-anak itu 

akan membebani otak anak sehingga dampaknya anak akan 

mengalami kebosanan dalam belajar. Dimana yang dimaksud 

                                                 
5 Helmawati, Mengenal Dan Memahami PAUD (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2015), 43. 
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dengan pada masa fase operasional konkrit adalah pada masa ini 

anak sudah mulai bisa berpikir terstruktur. Menurut Jean Piaget 

juga anak yang berada pada tahap pra-operasioal mereka juga 

belum bisa melakukan operasi, disini yang dimaksud operasi 

adalah representasi mental yang dibalik-balik, seperti halnya 

mungkin anak tau jika 4+2 hasilnya adalah 6, tetapi mungkin anak 

tidak tau jika 6-2 hasilnya adalah 4.
6
 

Bagi mereka yang setuju untuk guru mengenalkan 

Calistung untuk anak usia dini didasari ketakutan anaknya ketika 

lulus PAUD belum bisa Calistung, itu membuat kegelisahan 

dikalangan orang tua yang takut anaknya tidak akan di terima di 

sekolah-sekolah SD atau MI unggulan yang mengharuskan anak 

sudah bisa Calistung, dan juga mereka beranggapan bahwa otak 

anak-anak sangat cepat menyerap pembelajaran yang diberikan, 

karena inilah orang tua menginginkan anaknya sesudah bahkan 

sebelum lulus PAUD sudah bisa Calistung. 

Pengajaran calistung (membaca, menulis dan berhitung) 

saat anak masih berusia dini memang terlihat baik. Anak sudah 

dapat membaca, menulis, dan berhitung ketika mereka di PAUD, 

sehingga orang tua tidak lagi merasa khawatir akan kelancaran 

belajar anak di sekolah dasar nantinya. Namun, pengajaran 

calistung yang terlalu dini ketika anak belum siap tidak akan 

bermanfaat,
7
 bahkan dapat menimbulkan dampak negatif. Dampak 

negatif pembelajaran calistung yang tidak mempertimbangkan 

kondisi psikis anak usia dini akan berdampak secara psikis, 

misalkan anak mengalami kejenuhan atau bosan dalam belajar, 

masa bermain mereka tereduksi dengan padatnya jadwal belajar 

mereka secara formal.
8
 Apalagi jika anak dipaksa oleh 

orangtuanya. Selain itu, jika metode yang digunakan kurang tepat, 

misalnya dengan metode belajar yang terlalu serius serta tanpa 

                                                 
6 John W. Santrock, Psikologi Pendidikan (Jakarta: PT Fajar Interpratama 

Mandiri, 2004), 52. 
7 S. D Gunarsa, Bunga Rampai Psikologi Perkembangan Pribadi : Dari 

Bayi Sampai Lanjut Usia, 1st ed. (Jakarta: Universitas Indonesia, 2001), 67. 
8 Ghinta Wulansuci and Euis 2019 Kurniati, ―Pembelajaran Calistung ( 

Membaca , Menulis , Berhitung) Dengan Resiko Terjadinya Stress Akademik Pada 

Anak Usia Dini,‖ Jurnal Tunas Siliwangi 5, no. 1 (2019): 1. 
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aktivitas bermain atau dengan melibatkan aktivitas bermain yang 

minim, juga dapat menimbulkan dampak negatif bagi anak. Anak 

yang dipaksa belajar calistung dapat menjadi stres dan cemas, 

memiliki self esteem rendah, tidak menyukai sekolah, anti belajar, 

tidak akan menyadari kemampuan dan bakat mereka yang 

sebenarnya, serta dapat memunculkan ketidaksukaan akan 

kegiatan tersebut pada usia yang akan datang.   

Mengatasi masalah di atas maka solusi yang tepat yaitu 

menghadirkan metode pembelajaran calistung yang sesuai dengan 

karakteristik dan tahapan perkembangan anak. Agar peserta didik 

dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dengan menyenangkan 

sehingga lebih mudah menyesuaikan pada saat mengikuti proses 

pembelajaran. Mengingat pentingnya pengenalan Calistung 

dikalangan anak-anak maka membutuhkan dukungan dari orang 

tua dan pendidik untuk memperhatikan Calistung untuk anak 

seperti mengenalkan Calistung untuk anak dengan cara ataupun 

metode yang asyik, tidak membuat anak bosan dan tertekan. 

Di KB Nirmala Bandar Lampung Kelompok B usia 5-6 

tahun, para orang tua murid menginginkan adanya pembelajaran 

calistung diterapkan. Karena kekhawatiran mereka anaknya tidak 

mampu untuk menerima pembelajaran di tingkat sekolah dasar, 

apabila pembalajaran calistung ini tidak sedari dini dikenalkan 

kepada anak-anak mereka. 

Berdasarkan hal tersebut KB Nirmala Bandar Lampung 

menjadikan pembelajaran membaca,menulis dan berhitung itu 

dikenalkan lebih dini pada Kelompok B KB Nirmala Bandar 

Lampung Usia 5-6 tahun.  

Berdasarkan hasil pra penelitian peneliti berminat untuk 

menganalisis sejauh mana pelaksanaan Calistung pada anak usia 

dini di Kelompok Bermain Nirmala Bandar Lampung. Untuk 

mengembangkan Calistung, maka diperlukan indikator sebagai 

berikut: 
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Tabel 1.1 

Indikator Kemampuan Membaca,Menulis Dan Berhitung 

Permulaan Anak Usia 5-6 Tahun 

 

Lingkup 

Perkembangan 

Tingkat Pencapaian 

Perkembangan 

Keaksaraan Menyebutkan huruf vocal 

(a,i,u,e,o) 

Keaksaraan Menyebutkan huruf konsonan (b, 

c, d, f, g, dst) 

Keaksaraan Mengetahui kata berawalan huruf 

konsonan (bola) 

Keaksaraan Mengetahui kata berawalan huruf 

vocal (apel) 

Keaksaraan Menunjukan huruf vocal  

Keaksaraan Menunjukan huruf konsonan  

Keaksaraan Menuliskan huruf vocal  

Keaksaraan Menuliskan huruf konsonan  

Keaksaraan Meniru tulisan kata berawalan 

huruf konsonan (cuci) 

Keaksaraan Meniru tulisan kata berawalan 

huruf vocal (ikan) 

Konsep bilangan, 

lambang bilangan 

dan huruf 

Menyebutkan angka 1-10 

 

Konsep bilangan, 

lambang bilangan 

dan huruf 

Menunjukan angka 1-10. 

Konsep bilangan, 

lambang bilangan 

dan huruf 

Menghitung jumlah dengan benda  

Konsep bilangan, 

lambang bilangan 

dan huruf 

Menghitung jumlah dengan 

bentuk gambar 

Sumber : Mercer,dkk. 
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Selanjutnya berdasarkan data observasi penilaian 

tentang membaca,menulis dan berhitung  pada kelas B di 

Kelompok Bermain Nirmala Bandar Lampung di kemukakan 

dalam tabel 2. 

Tabel 1.2 

Hasil Pra Penelitian Perkembangan kemampuan  

Membaca,Menulis Dan Berhitung Anak Kelas B di KB Nirmala 

Bandar lampung 
NO NAMA Tingkat Pencapaian  Membaca,Menulis Dan Berhitung Anak 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 KET 

1 Andrew  MB MB MB MB MB BB MB BB MB MB MB BB MB MB MB 

2 Alif  MB BB BB BB MB BB BB BB BB BB MB BB MB MB BB 

3 Damar  MB MB MB MB MB BB MB BB BB BB MB MB MB MB MB 

4 Fauzan  MB MB MB MB MB BB BB BB BB BB MB MB MB MB MB 

5 Fauzziya

h  

BS

H 

BS

H 

BS

H 

BS

H 

MB MB BS

H 

BS

H 

BS

H 

BS

H 

BS

H 

MB MB MB BS

H 

6 Ferdy  MB MB MB BB MB BB MB BB BB MB MB MB MB MB MB 

7 Ika  BB BB BB BB BB BB MB BB MB MB MB BB MB MB BB 

8 Ihsan  MB MB MB MB MB BB MB BB MB MB MB BB MB MB MB 

9 Jihan  BS

H 

MB MB MB BS

H 

MB MB BB MB MB BS

H 

MB MB MB MB 

10 M.Dafa  MB MB MB MB MB BB BB BB MB MB MB MB MB MB MB 

11 Nadya  BS

H 

BS

H 

BS

H 

BS

H 

BS

H 

BS

H 

MB MB MB MB BS

H 

MB BS

H 

MB BS

H 

12 Nagita  MB BB MB MB MB BB MB MB MB MB MB BB MB MB MB 

13 Putri  MB MB MB MB MB MB BB BB MB BB MB BB MB MB MB 

14 Rifal  MB BB BB BB MB MB BB BB BB BB MB BB MB MB BB 

15 Syakir  BB BB BB BB BB MB BB BB BB BB MB BB MB MB BB 

Sumber: hasil observasi kemampuan  Membaca,Menulis Dan 

Berhitung Anak di Kelompok  B KB Nirmala Bandar Lampung
9
 

Keterangan angka :  

1. Menyebutkan huruf vocal (a,i,u,e,o) 

2. Menyebutkan huruf konsonan (b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n)  

3. Mengetahui kata berawalan huruf konsonan (bola) 

4. Mengetahui kata berawalan huruf vocal (apel) 

5. Menunjukan huruf vocal  

                                                 
9 ―Dokumentasi Penilaian Perkembangan Membaca,Menulis Dan Berhitung 

Kelas B Di KB Nirmala Bandar Lampung,‖ n.d. 
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6. Menunjukan huruf konsonan  

7. Menuliskan huruf vocal  

8. Menuliskan huruf konsonan  

9. Meniru tulisan kata berawalan huruf konsonan (cuci) 

10. Meniru tulisan kata berawalan huruf vocal (ikan) 

11. Menyebutkan angka 1-10 

12. Menunjukan angka 1-10. 

13. Menghitung jumlah dengan benda  

14. Menghitung jumlah dengan bentuk gambar  

 

Keterangan huruf : 

1. BB : artinya Belum Berkembang: Apabila anak belum 

memperlihatkan tanda-tanda perilaku yang dinyatakan dalam 

indikator dengan ciri bintang * atau skor 1 

2. MB : artinya Mulai Berkembang : Apabila anak sudah mulai 

memperlihatkan tanda-tanda perilaku yang dinyatakan dalam 

indikator tetapi belum konsisten maka dengan ciri bintang ** 

atau skor 2  

3. BSH : artinya Berkembang Sesuai Harapan : Apabila anak 

sudah mulai memperlihatkan tanda-tanda perilaku yang 

nyatakan dalam indikator dan mulai konsisten maka dengan 

cirri bintang *** atau skor 3 

4. BSB : artinya Berkembang Sangat Baik : Apabila anak sudah 

memperlihatkan tanda-tanda perilaku yang dinyatakan dalam 

indikator dan sudah konsisten dan telah membudaya maka 

dengan ciri bintang ***** atau skor 4.
10

 

Berdasarkan hasil pra survey diatas, perkembangan 

calistung anak mulai berkembang hal ini terjadi di KB Nirmala 

Bandar Lampung pada tahun pelajaran 2020/2021. Dari 15 peserta 

didik terdapat 4 anak yang belum berkembang dengan presentase 

27%, mulai berkembang 9 anak dengan presentase 60%, 

berkembang sesuai harapan 2 anak dengan presentase 13%, 

berkembang sangat baik 0 anak dengan presentase 0% dalam 

                                                 
10 Pedoman Penilaian Pembelajaran PAUD (Jakarta: Derektorat Pembinaan 

Pendidikan Anak Usia Dini, 2015). 
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perkembangan calistung. Berdasarkan paparan tersebut maka 

peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul Pembelajaran 

Calistung Pada Anak Usia Dini Di KB Nirmala Bandar Lampung. 

 

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian 

Bedasarkan latar belakang masalah maka dapat penulis 

rumuskan fokus penelitiannya pada ―Pembelajaran Calistung 

Pada Anak Usia Dini Di KB Nirmala Bandar Lampung‖.  

Sedangkan sub fokus penelitiannya adalah 

pembelajaran  Calistung anak usia dini yaitu: Menyebutkan 

huruf vocal, Menyebutkan huruf konsonan, menyebutkan kata 

berawalan huruf konsonan, menyebutkan kata berawalan 

huruf vocal, menunjukan huruf vocal, menunjukan huruf 

konsonan, menulisakan huruf vocal, menulisakan huruf 

konsonan, Meniru tulisan kata berawalan huruf konsonan, 

Meniru tulisan kata berawalan huruf vocal, menyebutkan  

angka 1-10, menunjukan angka 1-10, Menghitung jumlah 

dengan benda, Menghitung jumlah dengan bentuk gambar. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan beberapa masalah yang telah 

terindentifikasi tersebut, maka dirumuskan masalah dalam 

penelitian ini adalah ―Bagaimana pembelajaran Calistung 

pada anak usia dini di KB Nirmala bandar lampung ?‖ 

 

E. Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: untuk mengetahui 

lebih jauh dan menganalis pembelajaran Calistung anak usia 

dini di KB Nirmala bandar lampung. 

 

F. Manfaat Penelitian  

Melalui penelitian ini peneliti berharap dapat 

memberikan manfaat kepada beberapa pihak sebagai berikut: 
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a. Manfaat Teoritis 

1. Dapat dijadikan referensi untuk bahan kajian 

lebih lanjut mengenai pengenalan Calistung pada 

Anak Usia Dini.  

2. Sebagai bahan informasi dan masukan untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan.  

3. Untuk menambah koleksi penelitain ilmiah, 

khususnya berkaitan dengan pengenalan 

Calistung pada Anak Usia Dini. 

b. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dari penelitian ini antara lain: 

1. Bagi Lembaga  

Sebagai masukan bagi sekolah untuk bisa 

mengenalkan Calistung dengan cara yang sesuai 

dengan perkembangan anak usia dini.  

2. Bagi Guru  

Agar meningkatkan kualitas pembelajaran dalam 

melaksankan kegiatan belajar mengajar.  

3. Bagi Anak  

Untuk Memberikan kemudahan dan kesenangan 

dalam meningkatkan pengenalan Calistung.  

4. Bagi peneliti selanjutnya  

Diharapkan menambah wawasan dan ilmu 

pengetahuan. 

 

G. Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Penelitian ini pernah dilakukan oleh peneliti terdahu 

yang relavan dengan penelitian yang akan dilaksanakan. 

Adapun penelitian terdahulu yang pernah dilakukan terkait 

dengan penelitian ini adalah: 

1. Nur Asiah, Dosen jurusan Pendidikan Guru Madrasah 

Ibtidaiyah (PGMI) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dalam 

penelitiannya yang berjudul: ―Pembelajaran Calistung 

Pendidikan Anak Usia Dini dan Ujian Masuk Calistung 

Sekolah Dasar Di Bandar Lampung‖. 
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Penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran Calistung 

untuk anak usia dini seharusnya tidak diberikan karena jika 

mengharuskan anak TK harus bisa membaca, menulis dan 

berhitung berarti sama saja kita sebagai orang tua atau guru 

memaksakan anak untuk dia memiliki kemampuan yang 

memang seharusnya kemampuan tersebut dimiliki oleh anak 

SD dan seharusnya baru diajarkan di SD. Karena dengan ini 

bisa mengganggu aktivitas dan mengurangi waktu bermain 

anak yang seyogyanya dominan untuk usia anak-anak, bahkan 

dengan ini juga bisa terabaikan waktu bermain anak sehingga 

dikhawatirkan akan menghambat perkembangan kemampuan 

anak di kemudian hari. Cara atau metode pembelajaran 

Calistung pada anak usia dini harus megacu pada karakteristik 

mereka, dimana bermain menjadi aktivitas dominan anak-

anak, jadi, maka dari itu perlu diingat bahwa dalam 

memberikan pembelajaran Calistung untuk anak usia dini 

perlu dilakukan dengan hal-hal yang menyenangkan dan 

menarik untuk anak usia dini.
11

 

2. Taufiq Harris dan Siti Rukmana Prodi Administrasi 

Pendidikan FKIP penelitiannya yang berjudul: ―Pengaruh 

Pengenalan Calistung Terhadap Hasil Belajar Siswa Di Tk 

Anak Sholeh An-Nur Kecamatan Cerme Lor Tahun 

Pelajaran 2016-2017‖. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas orang tua 

siswa/responden sudah merasa setuju dengan kemampuan 

calistung anak usia dini di TK Anak Sholeh An-Nur. pada 

aspek berhitung perlu diajarkan sedini mungkin dengan 

metode yang tepat dan sesuai dengan karakteristik anak. 

orang tua sekarang menginginkan anaknya bisa lancar 

membaca, menulis, berhitung sebelum masuk ke sekolah 

dasar mayoritas orang tua siswa/responden merasa setuju 

                                                 
11 NUR ASIAH, ―Pembelajaran Calistung Pendidikan Anak Usia Dini Dan 

Ujian Masuk Calistung Sekolah Dasar Di Bandar Lampung,‖ Terampil : Jurnal 
Pendidikan Dan Pembelajaran Dasar 5, no. 1 (2018): 21–22, 

https://doi.org/10.24042/terampil.v5i1.2746. 
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dengan faktor-faktor merningkatkan kemampuan calistung 

pada Anak.
12

 

3. Zulfatun Anisah, Mahasiswi STAI AL Hikmah Tuban dalam 

penelitiannya yang berjudul: ―Efektivitas Otak Anak Usia Dini 

dalam Mengenal Calistung‖.  

Penelitian ini menunjukkan bahwa hal yang paling terpenting 

bagi orang tua ataupun guru dalam mengasuh anak yaitu 

membiarkan semua fase perkembangan yang ada didalam diri 

anak secara alami. Karena anak tidak perlu dipaksa untuk 

melakukan hal apapun dan sebaliknya anak akan melakukan 

hal-hal tersebut secara instan. Anak-anak harus diberikan 

waktu yang berkembang secara alami serta waktu yang 

banyak dan terarah untuk mereka bermain. Dan yang 

terpenting adalah anak diberikan fondasi yang kuat serta otak 

yang selalu diberikan stimulasi secara maksimal agar anak 

siap menghadapi tantangan pada saat sekolah dijenjang yang 

lebih tinggi lagi.
13

 

Adapun penelitian yang peneliti lakukan berbeda 

dari penelitian-penelitian diatas, yang pertama berbeda dari 

segi tempat penelitian, peneliti pertama meneliti di kota 

Bandar Lampung, peneliti kedua Di Tk Anak Sholeh An-Nur 

Kecamatan Cerme Lor, peneliti yang ketiga meneliti di 

Tuban, sedangkan peneliti meneliti di KB Nirmala Bandar 

Lampung walaupun memiliki kesamaan wilayah tempat 

dengan peneliti pertama tetapi berbeda lokasi penelitiannya, 

sedangkan perbedaan yang kedua yaitu peneliti ingin meneliti 

Pembelajaran Calistung Untuk Anak Usia dini di KB Nirmala 

Bandar Lampung. 

 

 

 

                                                 
12 Taufiq Haris and Siti Rukmana, ―Pengaruh Pengenalan Calistung 

Terhadap Hasil Belajar Siswa Di Tk Anak Sholeh An-Nur Kecamatan Cerme Lor 

Tahun Pelajaran 2016-2017,‖ Ilmiah Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, 2017, 16. 
13 Zulfatun Anisah, ―Efektivitas Otak Anak Usia Dini Dalam Mengenal 

Calistung,‖ Article Vol.1, no. No 2 (2017). 
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H. Metode Penelitian  

1. Tipe Penelitian 

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.
14

 

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif. Dalam Moleong pendekatan kualitatif 

yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang 

berperilaku yang dapat diamati.
15

 

Pendekatan kualitatif yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah studi kasus intrinsik, yaitu penelitian yang 

dilakukan karena ketertarikan atau kepedulian pada suatu 

kasus khusus. Penelitian dilakukan untuh memahami secara 

utuh kasus tersebut, tanpa berkmaksud menghasilkan 

konsep/teori atau tanpa ada upaya menggeneralisasi.
16

 

Kasus yang dimaksud adalah fenomena khusus yang 

hadir dalam suatu konteks yang terbatasi. Kasus itu dapat 

berupa individu, peran, kelompok kecil, organisasi, komunitas, 

atau bahkan suatu bangsa.
17

 Kasus dalam penelitian ini 

berkaitan dengan pelaksanaan metode pembelajaran calistung  

pada anak usia dini.  

 

2. Batasan Konsep  

Batasan konsep pada penelitian ini adalah :  

1. Calistung (membaca, menulis & berhitung)  

Pengertian membaca, menulis, dan berhitung adalah 

proses pembelajaran yang digunakan untuk 

menyalurkan pesan serta dapat merangsang pikiran, 

perhatian, kemauan untuk mengenalkan melihat 

serta memahami isi dari apa yang tertulis, membuat 

                                                 
14 Sugiyono Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitaif Dan Kualitaif Dan 

R&D, 2016th ed. (Bandung: Alfabeta, 2010), bk. 5. 
15 Lexi J.Moleong, Metodelogi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2015), 2. 
16 E. Kristi Poerwandari, Pendekatan Kualitatif Untuk Penelitian Perilaku 

Manusia (Jakarta: LPSP3 UI, 2017), 125. 
17 Ibid., 124. 
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huruf dan angka dengan pena (pensil atau kapur), 

membilang (menjumlahkan, mengurangi, membagi, 

memperbanyak). 

2. Pendidikan Anak Usia Dini  

PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang 

ditujukan kepada anak sejak 0-6 tahun yang 

dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan 

untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan 

jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan 

dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. 

 

3. Unit Analisis dan Subjek 

1) Unit Analisis  

Unit analisis terkait dengan kasus yang dipilih oleh 

peneliti, definisi unit analisis berkaitan dengan 

penentuan pertanyaan-pertanyaan penelitian. 

Berdasarkan pertanyaan penelitian, maka unit analisis 

dalam penelitian ini adalah pelaksanaan metode 

pembelajaran calistung  pada anak usia dini. 

2) Subjek Penelitian  

Subjek penelitian ini adalah guru dan 15 orang anak 

didik kelas B (usia 5-6 Tahun) yang ada di KB 

Nirmala Bandar Lampung.  

 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dapat menggunakan sumber 

primer maupun sumber sekunder. Sumber primer adalah 

sumber data yang langsung memberikan data kepada 

pengumpul data, dan sumber sekunder adalah sumber 

yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul 

data.  

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini 

sebagai berikut: 

1. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dan tanya jawab 

yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. 
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Wawancara kualitatif dilakukan bila peneliti bermaksud 

untuk memperoleh pengetahuan tentang makna-makna 

subjektif yang dipahami individu berkenaan dengan topik 

yang diteliti, dan bermaksud melakukan eksplorasi 

terhadap isu tersebut, suatu hal yang tidak dapat 

dilakukan melalui pendekatan lain. 

Wawancara terdapat beberapa bentuk, yaitu: 

a. Wawancara informal, yakni proses wawancara yang 

didasarkan sepenuhnya pada berkembangnya 

pertanyaan-pertanyaan secara spontan dan interaksi 

alamiah.  

b. Wawancara dengan pedoman umum, dalam proses 

wawancara ini, peneliti dilengkapi pedoman 

wawancara yang sangat umum, yang mencantumkan 

isu-isu yang harus diliput tanpa menentukan urutan 

pertanyaan, bahkan mungkin tanpa bentuk pertanyaan 

eksplisit. Pedoman wawancara digunakan untuk 

mengingatkan peneliti mengenai aspek-aspek yang 

harus dibahas, sekaligus menjadi daftar pengecek 

(checklist) apakah aspek-aspek relevan tersebut sudah 

dibahas atau ditanyakan. Dengan pedoman demikian, 

peneliti harus memikirkan bagaimana pertanyaan 

tersebut akan dijabarkan secara konkrit dalam kalimat  

tanya, sekaligus menyesuaikan pertanyaan dengan 

konteks aktual saat wawancara berlangsung.  

c. Wawancara dengan pedoman terstandar yang terbuka. 

Dalam bentuk wawancara ini, pedoman wawancara 

ditulis secara rinci, lengkap dengan set pertanyaan dan 

penjabarannya dalam kalimat.
18

 

Dalam menggali data peneliti melakukan 

wawancara dengan pedoman umum sumber sekunder 

yaitu wawancara dengan orang tua, dan guru subjek 

untuk menggali data pelengkap. Subjek yang 

diwawancara dalam penelitian adalah : 

 

                                                 
18 Ibid., 146. 
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1) Kepala Sekolah 

2) Guru subjek, yaitu guru yang mengajar subjek di 

sekolah (Kelompok Bermain).  

2. Observasi 

Observasi merupakan metode dengan 

pengumpulan data esensial dalam penelitian, apalagi 

penelitian dengan pendekatan kualitatif. Tujuan dari 

observasi adalah mendeskripsikan setting yang dipelajari, 

aktivitas-aktivitas yang berlangsung, orang-orang yang 

terlibat dalam aktivitas, dan makna kejadian dilihat dari 

perspektif mereka yang terlibat dalam kejadian yang 

diamati tersebut.
19

 

Observasi non partisipan, yaitu observasi yang 

menjadikan peneliti sebagai penonton atau penyaksi 

terhadap gejala atau kejadian yang menjadi topik 

penelitian. Dalam observasi non partisipan peneliti 

melihat atau mendengarkan pada situasi sosial tertentu 

tanpa partisipasi aktif di dalamnya. Observasi ini 

memiliki kelebihan dari sudut objektivitasnya, karena 

jauhnya peneliti dari fenomena topik yang diteliti 

mengurangi bias pengaruh peneliti pada fenomena 

tersebut. Akan tetapi, observasi non partisipan ini juga 

dapat menyulitkan peneliti dalam memahami hakikat 

situasi atau dalam memahami semua aspek dari topik 

penelitian, karena peneliti tidak dapat membaca makna 

yang terkandung dalam perilaku, gerak, dan ungkapan 

mereka.
20

 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode 

observasi nonpartisipan dengan cara melibatkan diri tanpa 

berpartisipasi dalam fokus penelitian. Observasi ini 

dilaksanakan di dalam kelas subjek, untuk melihat 

aktivitasnya dalam kegiatan sekolah. Subjek yang 

diobservasi dalam penelitian adalah : 

                                                 
19 Ibid., 136. 
20 Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data (Jakarta: Pt Raja 

Grafindo Persada, 2016), 40. 
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a. Guru dalam pengenalan Calistung pada anak 

usia dini kelompok B di KB Nirmala Bandar 

Lampung 

b. Anak Pra TK (5-6 Tahun) yang mempelajari 

calistung  

3. Dokumentasi 

Dokumen merupakan salah satu sumber informasi 

yang berharga bagi peneliti untuk mengumpulkan data 

secara kualitatif.
21

 Dokumentasi digunakan untuk 

memperoleh data tentang gambaran umum serta kondisi 

riil mengenai pengenalan Calistung pada anak usia dini 

objek penelitian ini. Metode dokumentasi dengan 

mengumpulkan data mengenai hal-hal yang diteliti yang 

berupa catatan, foto, rekaman suara dan lain- lain.  

Metode pengumpulan data melalui dokumentasi 

berupa data tertulis maupun data tercetak tentang fakta-

fakta yang dijadikan sebagai bukti fisik penelitian. 

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang 

tersedia dalam catatan dokumen, yang diperoleh 

observasi, lembar penilaian hasil kegiatan, foto-foto dan 

mewancarai dalam penelitian kualitatif. 

 

5. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan proses sistematis pencarian 

dan pengaturan transkripsi wawancara, catatan lapangan, dan 

materi-materi lain yang telah dikumpulkan untuk 

meningkatkan pemahaman mengenai materi tersebut dan 

untuk memungkinkan peneliti menyajikan apa yang sudah 

ditemukan kepada orang lain.
22

 

Teknik analisis data penelitian ini menggunakan 

model Miles dan Huberman dalam Emzir, yaitu: 

 

 

                                                 
21 Muhammad Yaumi, Pendidikan Karakter Landasan Pilar Dan 

Implementasi (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2019), 121. 
22 Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data, 85. 
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1. Reduksi data  

Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, 

pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan 

pentransformasian ―data mentah‖ yang terjadi daam 

catatan-catatan lapangan tertulis. Reduksi data adalah 

suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, 

memfokuskan, membuang, dan menyusun data dalam 

suatu cara dimana keimpulan akhir dapat digambarkan 

dan diverifikasikan.
23

 

2. Model data  

―Model‖ sebagai suatu kumpulan informasi yang tersusun 

yang membolehkan pendeskripsian kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. Model tersebut men cakup 

berbagai jenis matrik, grafik, jaringan kerja, dan bagan. 

Semua dirancang untuk merakit informasi yang tersusun 

dalam suatu yang dapat diakses secara langsung, bentuk 

yang praktis, dengan demikian peneliti dapat melihat apa 

yang terjadi dan dapat dengn baik menggambarkan 

kesimpulan yang dijustifikasikan maupun bergerk ke 

analisis tahap berikutnya.
24

 

3. Penarikan/Verifikasi Kesimpulan  

Kesimpulan yang diverifikasi sebagaimana peneliti 

memroses. Verifikasi tersebut mungkin sringkas 

―pemikiran kedua‖ yang berlalu dengan cepat lewat 

pikiran peneliti selama menulis dengan suatu tamasya 

pendek kembali ke catatan lapagan-atau verifikasi 

tersebut melalui argumentas yang panjang dan tinjauan 

diatara kolega untuk mengembangkan ―consensus 

antarsubjek‖, atau dengan usaha untuk membua replikasi 

suau temuan dalam rangkaian data yang lain.
25

 

 

 

 

                                                 
23 Ibid., 120–30. 
24 Ibid., 131–32. 
25 Ibid., 133. 
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6. Teknik Kredibilitas Data 

Kredibilitas studi kasus terletak pada keberhasilannya 

mencapai maksud mengeksplorasi masalah atau 

mendeskripsikan setting, proses, kelompok sosial atau pola 

interaksi kompleks. Deskripsi mendalam yang menjelaskan 

kemajemukan (kompleksitas) aspek-aspek yang terkait dan 

interaksi dari berbagai aspek menjadi salah sau ukuran 

kredibilitas penelitian kualitatif.
26

 

Penelitian menguji keabsahan hasil temuan data 

penelitian dengan teknik trianggulasi. Trianggulasi adalah 

pengecekan dengan cara pemeriksaan ulang bisa dan biasa 

dilakukan sebelum atau sesudah data di analisis.
27

 

Dalam teknik pengumpulan data, trianggulasi di artikan 

sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat 

menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dengan 

trianggulasi. Maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data 

yang sekaligus menguji kreadibilitas data yaitu mengecek 

kreadibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data 

dari berbagai sumber data.
28

 

Teknik trianggulasi yag paling banyak di gunakan 

adalah pemeriksaan melalui sumber lain. Model trianggulasi 

diajukan untuk menghilangkan dikotomi antara pendekataan 

kualitatif dan kuantitatif sehingga ditemukan teori yang benar-

benar tepat. Ini selaras dengan pendapat murti yang 

berpendapat bahwa tujuan umum di lakukannya trianggulasi 

adalah untuk meningkatkan kekuatan teoritis, metodelogis, 

maupun interpretative dari sebuah riset. 

Merujuk pada uraian di atas maka peneliti hanya 

menggunaka teknik pemeriksaan dengan memanfaat metode. 

Trianggulasi metode adalah menggunakan lebih dari satu 

metode untuk melakukan cek and ricek. Baik ketika anak itu 

                                                 
26 Poerwandari, Pendekatan Kualitatif Untuk Penelitian Perilaku Manusia, 

207. 
27 Nusa Putra, Metode penelitian kualitatif pendidikan, (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2012), 103 
28 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan 

Kuantitatif,Kualitatif Dan Rnd), (Bandung: Alfabeta, 2010), 330 
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beraktivitas didalam maupun di luar kelas. Jika ada catatan 

tertulis tentang anak, sipeneliti mesti menggunakannya. 

Semua metode yang berbeda, yaitu wawancara,pengamatan 

dan analisis dokumen digunakan untuk mendapatkan 

gambaran yang lengkap dan rinci tentang anak tersebut. Apa 

yang tidak muncul dalam wawancara maka dapat peneliti lihat 

ketika mengamati. Begitupun sebaliknya, apa yang belum 

terlihat ketika pengamatan maka dapat dijelaskan di 

wawancara. 

 

I. Sistematk Penulisan 

Dalam penyusunan proposal skripsi ini penulisan 

membagi kedalam bab dan masing-masing bab  mencakup 

beberapa sub bab yang berisi sebagai berikut :  

Bab I : Pendahuluan yang terdiri dari : penegasan judul, 

Latar Belakang Masalah, Identitas dan Batasan Masalah, 

Rumusan Masalah, Tujuan Masalah, Manfaat Masalah, Kajian 

penelitian terdahulu yang  Relevan, Metode penelitian dan 

Sistematika Penulisan.  

Bab II : Landasan teori, terdiri dari teori yang digunakan. 

Bab III : Deskripsi objek penelitian, yang terdiri dari : 

Gambaran umum objek dan penyajian fakta dan data penelitian. 

Bab IV : Analisis penelitian, yang terdiri dari : Analisis 

data penelitian, dan Temuan penelitian. 

Bab V :  Penutup, yang terdiri dari : Kesimpulan dan 

Rekomendasi. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pembelajaran Anak Usia Dini 

1. Pengertian Pembelajaran  

Menurut Muhaimin dalam buku Paradigma Baru 

Pembelajaran,
29

 pembelajaran adalah upaya membelajarkan 

siswa untuk belajar. Kegiatan pembelajaranakan melibatkan 

siswa mempelajari sesuatu dengan cara efektif dan efisien. 

Pembelajaran merupakan aktualisasi kurikulum yang 

menuntut aktivitas guru dalam menciptakan dan 

menumbuhkan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah 

diprogramkan.
30

 

Menurut Kimble dan Garmezy pembelajaran adalah 

suatu perubahan perilaku yang relatif tetap dan merupakan 

hasil praktik yang diulang-ulang. Sejalan dengan itu 

pembelajaran dapat dikatakan sebagai upaya untuk 

mengaitkan suatu peristiwa pembelajaran eksternal dan hasil 

belajar dengan menunjukkan bagaimana peristiwa-peristiwa 

proses belajar dapat mendukung dalam meningkatkan proses 

pembelajaran internal.
31

 

Menurut Usman menuliskan bahwa pembelajaran 

merupakan suatu proses yang mengandung serangkaian 

perbuatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik 

yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai 

tujuan tertentu. Di dalam proses pembelajaran, baik guru 

                                                 
29 Yatim Riyanto, Paradigma Baru Pembelajaran (Jakarta: Prenada Media 

Group, 2010), 131. 
30 Mulyasa, Manajemen Paud (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 145. 
31 Trisnanto Mahmudi, ―Implementasi Pembelajaran Neurosains Dalam 

Menstimulasi Kemampuan Fisik Motorik Anak Di Ra Insan Kamil Sidoarjo,‖ Jurnal 
PAUD Teratai 7, no. 1 (2018): 4. 
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maupun suswa bersama-sama menjadi pelaku terlaksananya 

tujuan pembelajaran.
32

 

Istilah pembelajaran berasal dari kata belajar, yaitu 

suatu aktivitas atau suatu proses untuk memperoleh 

pengetahuan, meningkatkan keterampilan, memperbaiki 

perilaku, sikap, dan mengukuhkan kepribadian. Pengertian ini 

lebih diarahkan kepada perubahan individu seseorang, baik 

menyangkut ilmu pengetahuan maupun berkaitan dengan 

sikap dan kepribadian dalam kehidupan sehari-hari.
33

  

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran adalah kegiatan berinteraksi yang 

dilakukan oleh guru pada peserta didik melalui proses 

pengajaran untuk memperoleh keberhasilan. 

2. Pengertian Pembelajaran Anak Usia Dini 

Pembelajaran anak usia dini merupakan proses 

interaksi antara anak, orang tua, atau orang dewasa lainnya 

dalam suatu lingkungan untuk mencapai tugas perkembangan. 

Interaksi yang dibangun tersebut merupakan faktor yang 

mempengaruhi tercapainya tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai. Hal ini disebabkan interaksi tersebut mencerminkan 

suatu hubungan di antara anak akan memperoleh pengalaman 

yang bermakna, sehingga proses belajar dapat berlangsung 

dengan lancar. 

Vygotsky berpendapat bahan pengalaman interaksi 

sosial merupakan hal yang penting bagi perkembangan proses 

berpikir anak. Aktivitas mental yang tinggi pada anak dapat 

terbentuk melalui interaksi dengan orang lain. Greeberg 

melukiskan bahwa pembelajaran dapat efektif jika anak dapat 

belajar melalui bekerja, bermain dan hidup bersama dengan 

lingkungannya. 

Pembelajaran berasal dari kata belajar.Belajar 

memiliki pengertian berusaha memperoleh kepandaian atau 

                                                 
32 Nila Fitria, ―Pemanfaatan Aplikasi Penyusunan Perencanaan 

Pembelajaran (Ap3) Dalam Penyusunan Perencanaan Pembelajaran Bagi Guru Taman 

Kanak-Kanak Di Jakarta,‖ Jurnal Pengabdian Masyarakat 24, no. 3 (2018): 645. 
33 M.Fadillah, Edutainment Pendidikan Anak Usia Dini (Jakarta: Kencana 

Prenamedia Group, 2014), 27. 
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ilmu yang belum dimiliki sebelumnya, sehingga dengan 

belajar manusia menjadi tahu, memahami dan mengerti, dapat 

melaksanakan dan memiliki tentang sesuatu.
34

 

Pembelajaran (instruction) merupakan akumulasi dari 

konsep mengajar (teaching) dan konsep belajar (learning). 

Penekanannya terletak pada perpaduan antara keduanya, yakni 

kepada penumbuhan aktivitas subjek didik. Konsep tersebut 

dapat dipandang sebagai suatu sistem. Sehingga dalamsistem 

belajar ini terdapat komponen-komponen siswa atau peserta 

didik, tujuan, materi untuk mencapai tujuan, fasilitas dan 

prosedur serta alat atau media yang harus dipersiapkan.
35

 

Pembelajaran berdasarkan makna leksial dapat berarti 

proses, cara, perbuatan mempelajari. Perbedaan esensial 

dengan pengajaran adalah pada tindak ajar.Pada pengajaran 

guru mengajar, peserta didik belajar, sementara pada 

pembelajaran guru mengajar diartikan sebagai upaya guru 

mengorganisir lingkungan terjadinya pembelajaran. Guru 

menyediakan fasilitas bagi peserta didik untuk 

mempelajarinya. Pembelajaran berpusat pada peserta didik.
36

 

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran adalah proses untuk memperoleh ilmu bagi 

individu. Dalam hal ini guru berperan penting dalam 

mengorganisir dan memfasilitasi guna mencapai keterampilan 

dari ilmu tersebut. 

Menurut pandangan teori Kontruktivisme dalam 

Sadirman dinyatakan bahwa ―belajar merupakan proses aktif 

dari si subjek belajar untuk mengkontruksi makna, sesuatau 

entah itu taks, kegiatan dialog, pengalaman fisik dan lain-

lain‖.
37

 

Menurut Jean Piaget Pembelajarn menunjukan suatu 

anak berinteraksi dengan dunia luar sebagai proses berfikir 

                                                 
34

 Baharudin & Esa Nur Wahyuni, Teori Belajar & Pembelajaran 

(Yogyakarta: Ar Ruzz Media Group, 2008), 54. 
35

 Khadijah, Belajar Dan Pembelajaran (Bandung: Cita Pustaka 

Media, 2013), 31. 
36

 Agus Supriyono, Cooperative Learning Teori & Aplikasinya 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 10. 
37 Sardiman, Interaksi & Motivasi Belajar Mengajar (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2014), 37. 
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anak yang berbeda dengan orang dewasa.
38

 Selanjutnya 

menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 1 

Ayat 20 pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik 

dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan.
39

 

Pembelajaran untuk anak usia dini bukan berarti anak 

harus disekolahkan pada umur yang belum seharusnya, 

dipaksa untuk mengikuti pelajaran yang akhirnya justru 

membuat anak menjadi terbebani dalam mencapai tugas 

perkembangannya. Pembelajaran untuk anak usia dini pada 

dasarnya adalah pembelajaran yang kita berikan pada anak 

agar anak dapat berkembang secara wajar.  

Pada hakikatnya anak belajar sambil bermain, oleh 

karena itu pembelajaran pada pada anak usia dini pada 

dasarnya adalah bermain. Sesuai dengan karakteristik anak 

usia dini yang bersifat aktif dalam melakukan berbagai 

ekplorasi terhadap lingkungannya, maka aktivitas bermain 

merupakan bagian dari proses pembelajaran. Untuk itu 

pembelajaran pada usia dini harus dirancang agar anak merasa 

tidak terbebani dalam mencapai tugas perkembangnya. Proses 

pembelajaran yang dilakukan harus berangkat dari yang 

dimiliki anak. Setiap anak membawa seluruh pengetahuan 

yang dimilikinya terhadap pengalaman-pengalaman baru. 

Banyak aspek-aspek perkembangan Anak Usia Dini 

AUD. Secara Internasional Nasional Assosiation in Education 

for Young Children (NAEYC) mengungkapkan sebenarnya 

aspek-aspek perkembangan AUD adalah: 

a. Perkembangan fisik, baik motorik halus maupun motorik 

kasar. Yang termasuk motorik halus dalam hal ini adalah 

gerakan tangan dan yang termasuk dalam motorik kasar 

adalah gerakan si anak saat naik-turun tangga ataupun 

memanjat.  

b. Perkembangan emosional dan sosial. Emosional dalam 

hal ini menyangkut segala sesuatu yang berhubungan 

dengan perasaan si anak, baik itu perasaan, sedih, senang, 

kesal, gembira, dll. Sedangkan perkembangan sosial 

dalam hal ini adalah interaksi si anak dengan lingkungan, 

terutama orang-orang yang ada di sekitar si anak. 

                                                 
38 Khadijah, Konsep Dasar Pendidikan Prasekolah (Bandung: Cita Pustaka, 

2012), 88. 
39 Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif (Jakarta: 

Kencana, 2010), 17. 
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c. Perkembangan kognitif/intelektual. Perkembangan 

kognitif di sini contohnya adalah perkembangan 

kemampuan si anak untuk menggunakan bahasa. 

Anak usia dini belajar dengan caranya sendiri, namun 

sering kali guru dan orang tua mengajarkan anak sesuai 

dengan pemikiran orang dewasa. Akibatnya, apa yang 

diajarkan kepada anak sulit untuk diterima. Gejala ini dapat 

dilihat dari banyaknya hal yang disukai oleh anak, namun 

menjadi larangan oleh orang tua, sebaliknya hal yang disukai 

orang tua banyak yang idak disukai anak. Oleh sebab itu, 

orang tua sangat perlu untuk memahami hakikat dari 

perkembangan anak. 
Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka 

pembelajaran yang paling tepat bagi anak usia dini adalah 

pembelajaran yang menggunakan prinsip belajar, bermain, 

dan bernyanyi. Pembelajaran hendaknya disusun sedemikian 

rupa sehingga anak merasa pembelajaran tersebut 

menyenangkan, gembira dan demokratis, sehingga menarik 

perhatian anak untuk terlibat dalam pembelajaran. 

Kegiatan pembelajaran membutuhkan sebuah desain 

pembelajaran yang menentukan peta perjalanan dan tujuan 

akhir dari sebuah pembelajaran. (PAUDNI, 2014) Rencana 

pelaksanaan pembelajaran merupakan rancangan bagi guru 

untuk melaksanakan kegiatan bermain yang memfasilitasi 

anak dalam proses belajar. Rencana pelaksanaan 

pembelajaran dibuat sebelum kegiatan pembelajaran 

dilaksanakan. Rencana pembe lajaran harus mengacu kepada 

karakteristik (usia, sosial budaya, dan kebutuhan individual) 

anak.  

RPP dalam jenjang PAUD diartikan sebagai rencana 

kegiatan pembelajaran dalam pertemuan antara guru dan anak 

untuk melaksanakan pembelajaran. Pembelajaran akan 

berjalan sesuai dengan rencana jika pembelajaran diarahkan 

sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat sebelumnya, 

sehingga tujuan pembelajaran yang sudah dirumuskan dapat 

tercapai. Guru sebaiknya memiliki pemahaman yang baik 

tentang karakteristik dan kondisi peserta didik. Menurut 

Kostelnik, Soderman, Whiren, & Rupiper, Guru dituntut 

untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan anak 

mengeksplorasi potensi yang dimilikinya. dilaksanakan. 
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Rencana pembe lajaran harus mengacu kepada karakteristik 

(usia, sosial budaya, dan kebutuhan individual) anak. 

Menurut National Association fot the Education of 

Young Children (NAEYC) pada program standar 

pengembangan pembelajaran pada pendidikan anak usia dini 

mencakup program pembelajaran melalui kegiatan bermain 

dan berorientasi pada hasil dengn mengaitkan berbagai 

konsep serta lingkup perkembangan. Menurut Rushton & 

Larkin, Kualitas pembelajaran dapat ditentukan oleh sejauh 

mana kegiatan pembelajaran dapat mengubah perilaku anak 

ke arah yang sesuai dengan tujuan kompetensi yang telah 

ditetapkan. Oleh karena itu, Guru PAUD diharapkan mampu 

merancang, mengembangkan dan melaksanakan kegiatan 

pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik, kebutuhan 

dan perkembangan anak. 

 

3. Ciri-Ciri Pembelajaran 

Pembelajaran memiliki ciri-ciri sebagai berikut,  

1) Memiliki tujuan, yaitu untuk membentuk siswa 

dalam suatu perkembangan tertentu. 

2) Terdapat mekanisme, langkah-langkah, metode 

dan teknik yang direncanakan untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan.  

3) Fokus materi jelas, terarah dan terencana dengan 

baik. 

4) Adanya aktivitas siswa merupakan syarat mutlak 

bagi berlangsungnya kegiatan pembelajaran. 

5) Tindakan guru yang cermat dan tepat. 

6) Terdapat pola aturan yang ditaati guru dan siswa 

dalam proporsi masingmasing; 

7) Limit waktu untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. 
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8) Evaluasi, baik evaluasi proses maupun evaluasi 

produk.
40

 

4. Karakteristik Pembelajaran Anak Usia Dini 

Anak usia dini memiliki karakteristik yang berbeda 

dengan orang dewasa, baik dari segi fisik, psikis maupun 

berfikir. Proses berfikir anak untuk mengkontruksi 

pengetahuannya tidak dapat disamakan dengan orang dewasa. 

Hal ini dikarenakan anak usia dini memiliki karakteristik 

dalam proses belajarnya.  

Menurut Jean Piaget, beberapa hal yang menjadi 

karakteristik anak usia 5-6 tahun atau anak yang memasuki 

tahap praoperasional adalah awal dari kemampuan untuk 

merekonstruksi pada level pemikiran apa yang telah 

ditetapkan dalam tingkah laku. Bagaimana cara anak 

mengelompokkan objek-objek untuk mengetahui persamaan-

persamaan dan perbedaan-perbedaannya, untuk memahami 

penyebab terjadinya perubahan dalam objek-objek dan 

peristiwa dan untuk membentuk perkiraan tentang objek dan 

peristiwa tersebut. Pemikiran praoperasional juga 

menggunakan simbol-simbol untuk merepresentasikan dunia 

(lingkungan) secara kognitif. Simbol-simbol itu seperti: kata-

kata dan bilangan yang dapat menggantikan objek, peristiwa 

dan kegiatan (tingkah laku yang tampak).Piaget memandang 

bahwa anak memainkan peran aktif dalam menyusun 

pengetahuannya mengenai realitas. 

Menurut Piaget dalam buku Dianne ada beberapa 

kemampuan perkembangan kognitif pada tahap pra-

operasional, adalah sebagai berikut:
41

 

 

 

                                                 
40

 Sutikno, Pembelajaran Anak Usia Dini (Jakarta, 2013), 34. 
41 Rini Hildayani dkk, ―Psikologi Perkembangan Anak‖ (jakarta Universitas 

Terbuka, 2013), 3.10. 
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a. Menggunakan Simbol 

 Anak tidak harus berada dalam kondisi kontak 

sensori motorik dengan objek, orang, atau peristiwa 

untuk memikirkan hal tersebut. Contoh: anak dapat 

menggunakan pensil sebagai perumpamaan angka 

satu.  

b. Mampu mengklasifikasi  

Anak mengorganisir objek, orang dan peristiwa 

kedalam kategori yang memiliki makna. Contoh: 

ketika anak mengelompokkan benda berdasarkan 

ukuran baik dari bentuk maupun warna ―besar atau 

kecil‖.  

c. Memahami angka  

Anak dapat menghitung angka. Contoh: ketika anak 

menghitung jumlah teman yang hadir pada waktu 

pembelajaran berlangsung.  

d. Memahami huruf  

Anak dapat mengenal beberapa huruf. 

Beberapa indikator tersebut sama halnya dengan teori 

Piaget yang menyatakan bahwa perkembangan kogitif anak 

usia 5-6 Tahun memiliki ciri-ciri atau karakteristik yaitu anak 

mulai mempresentasikan berbagai benda menggunakan 

simbol, belum mampu menggunakan logis, dan menganggap 

bahwa benda tak hidup memiliki perasaan.
42 Tahap ini adalah 

tahap persiapan untuk pengorganisasian operasi konkrit. Pada 

tahap ini pemikiran anak lebih banyak berdasarkan pada 

pengalaman konkrit daripada pemikiran logis, sehingga jika ia 

melihat objek-ojek yang kelihatannya berbeda, maka ia 

mengatakanya berbeda pula. Pada tahap ini anak masih berada 

pada tahap pra operasional belum memahami konsep 

kekekalan (conservation), yaitu kekekalan panjang, kekekalan 

materi, luas, dll.Selain dari itu, ciri-ciri anak pada tahap ini 

                                                 
42 Dianne E, Human Development (Psikologi Perkembangan) (Jakarta: 

Kencana, 2014), 323. 
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belum memahami dan belum dapat memikirkan dua aspek 

atau lebih secara bersamaan. 

Kegiatan pembelajaran pada anak usia dini, menurut 

Sujiono, pada dasarnya adalah pengembangan kurikulum 

secara konkret berupa seperangkat rencana yang berisi 

sejumlah pengalaman belajar melalui bermain yang diberikan 

pada anak usia dini berdasarkan potensi dan tugas 

perkembangan yang harus dikuasainya dalam rangka 

pencapaian kompetensi yang harus dimiliki oleh anak.
43

 

Atas dasar pendapat diatas dapat dinyatakan bahwa 

pembelajaran untuk anak usia dini memiliki karakteristik 

sebagai berikut:  

1. Belajar, bermain dan bernyanyi  

Pembelajaran untuk anak usia dini menggunakan 

prinsip belajar, bermain, dan bernyanyi. Pembelajaran untuk 

anak usia dini diwujudkan sedemikian rupa sehingga dapat 

membuat anak aktif, senang, bebas memilih. Anak-anak 

belajar melalui interaksi dengan alat-alat permainan dan 

perlengkapan serta manusia. Anak belajar dengan bermain 

dalam suasana yang menyenangkan. Hasil belajar anak 

menjadi lebih baik jika kegiatan belajar dilakukan dengan 

teman sebayanya. Dalam belajar, anak menggunakan seluruh 

alat inderanya.  

2. Pembelajaran yang berorientasi pada perkembangan  

Pembelajaran yang berorientasi pada perkembangan 

mengacu pada 3 hal penting, yaitu: 1) berorientasi pada usia 

yang tepat, 2) berorientasi pada individu yang tepat, dan 3) 

berorientasi pada konteks sosial budaya,
44

 Pembelajaran 

yang berorientasi pada perkembangan harus sesuai dengan 

tingkat usia anak, artinya pembelajaran harus diminati, 

kemampuan yang diharapkan dapat dicapai, serta kegiatan 

                                                 
43 RAMADHANI SAFITRI, ―Gambaran Perbedaan Reaksi Stres Anak Pra 

Taman Kanak-Kanak (Pra Tk) Yang Mengikuti Les Calistung (Membaca, Menulis, 
Dan Berhitung) Dan Tidak Mengikuti Les Calistung (Membaca, Menulis Dan 

Berhitung,‖ Journal of Chemical Information and Modeling 53, no. 9 (2013): 26. 
44 Titi Chandrawati, ―Karakteristik Pembelajaran Di Taman Kanak-Kanak,‖ 

n.d., 1–26. 
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belajar tersebut menantang untuk dilakukan anak di usia 

tersebut. Manusia merupakan makhluk individu.  

Perbedaan individual juga harus menjadi 

pertimbangan guru dalam merancang, menerapkan, 

mengevaluasi kegiatan, berinteraksi, dan memenuhi harapan 

anak. Selain berorientasi pada usia dan individu yang tepat, 

pembelajaran berorientasi perkembangan harus 

mempertimbangkan konteks sosial budaya anak. Untuk 

dapat mengembangkan program pembelajaran yang 

bermakna, guru hendaknya melihat anak dalam konteks 

keluarga, masyarakat, faktor budaya yang melingkupinya.  

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat disimpulkan 

bahwa karakteristik pembelajaran anak usia dini adalah 

dengan belajar melalui bermain yang diberikan pada anak 

usia dini berdasarkan potensi dan perkembangan dalam 

rangka pencapaian pembelajaran. 

 

B. Pembelajaran Calistung Anak Usia Dini 

1. Pengertian Membaca, Menulis dan Berhitung (Calistung) 

Anak Usia Dini 

a. Pengertian Membaca  

Sordarsono berpendapat bahwa membaca adalah 

aktivitas yang kompleks yang mengarahkan sejumlah 

besar tindakan yang terpisah, meliputi orang harus 

menggunakan pengertian dan khayalan, mengamati, dan 

mengingat-ingat.
45

 Menurut Jahir Burhan, menegaskan 

bahwa membaca merupakan perbuatan yang dilakukan 

berdasarkan kerjasama beberapa ketrampilan, yakni 

mengamati, memahami, dan memikirkan. Membaca 

bukan hanya aktivitas yang bersifat pasif dan reseptif 

saja, tetapi memerlukan keaktifan dalam berpikir untuk 

memperoleh makna.
46

 

                                                 
45 Soedarsono, Speed Reading : Sistem Membaca Cepat Dan Efektif, 10th 

ed. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), 4.  
46 Y. Slamet Saddhono Kundharu, Pembelajaran Keterampilan Berbahasa 

Indonesia: Teori Dan Aplikasi (Jakarta: Graha Ilmu, 2014). 
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Membaca merupakan menerjemahkan simbol 

(huruf) ke dalam suara yang dikombinasikan dengan 

kata-kata. Eliason memaparkan bahwa anak-anak yang 

telah tertarik dengan gambar, abjad, dan buku cerita sejak 

kecil akan memiliki keinginan membaca lebih besar 

karena mereka mengetahui bahwa membaca dapat 

membuka pintu baru, membenahi informasi dan 

menyenangkan. Pembelajaran  membaca di taman kanak- 

kanak harus benar-benar dilaksanakan sesuai dengan 

kebutuhan, minat, perkembangan dan karakteristik anak 

serta lingkungan belajar yang kondusif.
47

 

 Membaca merupakan keterampilan bahasa tulis 

yang bersifat reseptif. Kemampuan membaca termaksuk 

kegiatan yang kompleks dan melibatkan berbagai 

keterampilan. jadi kegiatan membaca merupakan satu 

kesatuan kegiatan terpadu yang mencakup beberapa 

kegiatan, seperti mengenali huruf, dan kata-

kata,menghubungkan dengan bunyi,maknanya serta 

menarik kesimpulan mengenai maksud bacaan.
48

 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas tentang 

membaca, maka dapat disimpulkan bahwa membaca 

adalah suatu proses untuk memperoleh pesan dari media 

kata atau bahasa tulis dengan melibatkan aktivitas visual 

dan berpikir. Aktivitas visual digunakan pembaca dalam 

menerjemahkan simbol tulisan, sedangkan aktivitas 

berpikir mencakup pengenalan kata, pemahaman dan 

interpretasi. 

 

b. Pengertian Menulis 

Menurut Sabarti menulis merupakan salah satu 

kemampuan berbahasa yang digunakan untuk 

                                                 
47 Yulita Handayani and Program Pascasarjana, ―Pemanfaatan Media 

Kalender Dalam Menumbuh Kembangkan Kemampuan,‖ 2018, 45. 
48 Sri Wulan Nurbiana Dhieni, Lara Fridana, Azizah Muis, Gusti Yarmi, Sri 

WulanNurbiana Dhieni, Lara Fridana, Azizah Muis, Gusti Yarmi, Metode 

Pengembangan Bahasa, 1st ed. (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2014), 3. 
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berkomunikasi tidak langsung, tidak secara tatap muka 

dengan orang lain dan merupakan suatu kegiatan yang 

produktif dan ekspresif.
49

 Menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, menulis adalah membuat huruf (angka dan 

sebagainya) dengan pena (pensil, kapur, dan 

sebagainya).
50

 H.G Tarigan menyatakan bahwa menulis 

adalah menurunkan atau melukiskan lambang-lambang 

grafis yang menggambarkan suatu bahasa yang dipahami 

oleh seseorang sehingga orang lain dapat membaca 

lambang-lambang grafis tersebut. Sedangkan menurut 

Murray, menulis adalah proses berpikir yang 

berkesinambungan, mulai dari mencoba, dan sampai 

dengan mengulas kembali. 

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat disimpulkan 

bahwa menulis adalah kemampuan untuk berkomunikasi 

dengan menggunakan lambang grafis yang 

menggambarkan bahasa yang dipahami seseorang. 

 

c. Pengertian Berhitung 

Kegiatan berhitung untuk anak usia dini disebut 

juga sebagai kegiatan menyebutkan urutan bilangan atau 

membilang buta.
51

 Berhitung adalah segala hal yang 

berkaitan dengan pola aturan dan bagaimana aturan itu 

dipakai untuk menyelesaikan berbagai permasalahan.
52

 

Ahmad Susanto mengatakan kemampuan berhitung 

permulaan adalah kemampuan yang dimiliki setiap anak 

untuk mengembangkan kemampuannya, karakteristik 

perkembangannya dimulai dari lingkungan yang terdekat 

dengan dirinya, sejalan dengan perkembangan 

kemampuannya anak dapat meningkat ke tahap 

                                                 
49 Sakura H. Ridwan. Sabarti Akhadiah, Maidar G. Arsjad, Pembinaan 

Kemampuan Menulis Bahasa Indonesia., eBook (Jakarta: Erlangga, 1988), 3. 
50 Handayani and Pascasarjana, ―Pemanfaatan Media Kalender Dalam 

Menumbuh Kembangkan Kemampuan,‖ 46. 
51 Sriningsih, Pembelajaran Matematika Terpadu Untuk Anak Usia Dini, 

2008, 63. 
52 Nanik Ismiani, Modul Strategi Image/Soft Sell (Jakarta: Fakultas Ilmu 

Komunikasi Universitas Mercu Buana, 2010), 20. 
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pengertian mengenai jumlah yang berhubungan dengan 

penjumlahan dan pengurangan.
53

 

Dari beberapa pendapat tersebut maka dapat 

diartikan bahwa kemampuan berhitung adalah 

kemampuan yang dimiliki anak yang berhubungan 

dengan membilang, menjumlahkan, mengurangi, 

menambah, memperbanyak, dan mengalihkan yang 

dilakukan secara lebih awal yang pada mulanya tidak 

bermakna bagi anak yang belum memahami bilangan. 

 

2. Tahapan Membaca, Menulis dan Berhitung (Calistung) 

Anak Usia Dini 

a. Tahapan Membaca Anak Usia Dini 

Perkembangan kemampuan membaca pada anak 

secara khusus berlangsung dalam beberapa tahapan. 

Setiap tahap dari kemampuan membaca memiliki 

karakteristik yang berbeda-beda. Mercer mengungkapkan 

terdapat beberapa tahap dalam proses belajar membaca 

yaitu Initial reading (membaca permulaan) merupakan 

tahap kedua dalam membaca, dimana anak hanya sebatas 

membaca huruf per huruf atau membaca secara teknis. 

Membaca secara teknis juga mengandung makna bahwa 

dalam tahap ini anak belajar mengenal fonem dan 

menggabungkan (blending) fonem menjadi suku kata 

atau kata. Membaca secara teknis adalah proses decoding 

atau mengubah simbol-simbol tertulis berupa huruf atau 

kata menjadi sistem bunyi, dimana pada proses ini sering 

disebut dengan pengenalan kata.
54

 

Selanjutnya, Bond menjelaskan bahwa membaca 

merupakan pengenalan simbol-simbol bahasa tulis yang 

merupakan stimulus yang membantu proses mengingat 

                                                 
53 Ahmad Susanto, Perkembangan Anak Usia Dini (Jakarta: Kencana 

Prenada. Media Group, 2011), 98. 
54 M.Abdurrahman, Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar, ed. Rineka 

Cipta (Jakarta, 2002). 
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tentang apa yang dibaca.
55

 Menurut Steinberg, 

kemampuan membaca anak usia dini dapat dibagi atas 

empat tahap perkembangan, yaitu
56

: 

a) Tahap timbulnya kesadaran terhadap tulisan 

Tahap timbulnya kesadaran terhadap tulisan 

ini, anak mulai belajar menggunakan buku dan 

menyadari bahwa buku ini penting, melihat dan 

membalik-balikkan buku, dan kadang-kadang ia 

membawa buku kesukaannya. 

b) Tahap membaca gambar 

Tahap membaca gambar yang terjadi pada 

anak usia dini ialah anak telah dapat memandang 

dirinya sebagai pembaca, dan mulai melibatkan 

diri dalam kegiatan membaca, pura-pura 

membaca buku, memberi makna gambar, 

menggunakan bahasa buku walaupun tidak cocok 

dengan tulisannya. Anak sudah menyadari bahwa 

buku memiliki karakteristik khusus, seperti judul, 

halaman, huruf, kata dan kalimat, serta tanda 

baca. Anak sudah menyadari bahwa buku terdiri 

dari bagian depan, tengah dan bagian akhir. 

c) Tahap pengenalan bacaan 

Tahap ini, anak usia dini telah dapat 

menggunakan tiga sistem bahasa, seperti fonem 

(bunyi huruf), semantik (arti kata), dan sintaksis 

(aturan kata atau kalimat) secara bersama-sama. 

Anak yang sudah tertarik pada bahan bacaan 

mulai mengingat kembali cetakan hurufnya dan 

konteksnya. Anak mulai mengenal tanda-tanda 

yang ada pada bendabenda di lingkungannya. 

d) Tahap membaca lancar 

Tahap ini, anak sudah dapat membaca lancar 

berbagai jenis buku yang berbeda dan bahan-

                                                 
55 G.C. et al Bond, Reading Difficulties (Englewood Cliffs, New Jersey: 

Prince Hall, Inc, 1979). 
56 Ahmad Susanto, Perkembangan Anak Usia Dini (Jakarta: Media Group, 

2011), 90. 
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bahan yang langsung berhubungan dengan 

kehidupan sehari-hari. 

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional Republik Indonesia nomor 137 tahun 2014 

tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini 
57

 dan 

permen Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 

2013 Pendidikan Anak Usia Dini, tahapan membaca anak 

usia 5-6 tahun adalah sebagai berikut 

1) Mengenal berbagai macam lambang huruf vocal 

dan konsonan.  

2) Menyebutkan kelompok gambar yang memiliki 

bunyi/huruf sama.  

3) Memiliki perbendaharaan kata, serta mengenal 

symbol-simbol huruf untuk persiapan membaca, 

menulis dan berhitung. 

4) Menyusun kalimat sederhana dalam struktur 

lengkap (pokok kalimat-predikat-keterangan).  

5) Membaca nama sendiri.  

6) Senang dan menghargai bacaaan. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui 

bahwa tahapan membaca pada anak berlangsung dalam 

beberapa tahap yang setiap tahapannya anak 

membutuhkan rangsangan dan bimbingan dari orang tua 

atau guru untuk membantu berkembangnya kelancaran 

kemampuan membaca pada anak. 

 

b. Tahapan Menulis Anak Usia Dini 

Menurut Karli kemampuan menulis bagi anak usia 

dini diartikan sebagai suatu kegiatan membuat pola atau 

menuliskan kata, huruf-huruf atau pun simbol-simbol 

pada suatu permukaan.
58

 Sedangkan, menurut Martini 

                                                 
57 Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, ―Peraturan 

Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 

Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,‖ 2014, 13. 
58 H Karli, Membaca Dan Menulis Untuk Anak Usia Dini Melalui Aktivitas 

Dan Permainan Yang Menyenagkan (Jakarta: Universitas Katolik Atma Jaya, 2010). 
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Jamaris ada lima perkembangan kemampuan menulis 

anak usia taman kanak-kanak, yaitu
59

:  

1) Tahap mencoret 

Tahap mencoret ini, anak mulai membuat 

tanda-tanda dengan menggunakan alat tulisan. 

Mereka mulai belajar tentang bahasa tulisan dan 

bagaimana mengajarkan tulisan ini. 

2) Tahap pengulangan secara linier 

Tahap ini, anak sudah dapat menelusuri atau 

menjiplak bentuk tulisan yang horizontal. Dalam 

masa ini, anak berpikir bahwa suatu kata merujuk 

pada sesuatu yang besar dan mempunyai tali 

yang panjang. 

3) Tahap menulis secara acak 

Pada masa ini, anak sudah dapat mempelajari 

berbagai bentuk yang dapat diterima sebagai 

suatu tulisan, dan menggunakannya sebagai kata 

atau kalimat. Anak sudah dapat mengubah tulisan 

menjadi kata yang mengandung pesan. 

4) Tahap menulis tulisan nama 

Tahap ini, anak sudah mulai menyusun 

hubungan antara tulisan dan bunyi. Tahap ini 

digambarkan sebagai menulis tulisan nama dan 

bunyi secara bersamaan, seperti ―kamu‖. Maka 

pada fase ini berbagai kata yang mengandung 

akhiran u mulai dihadirkan dengan kata dan 

tulisan. 

5) Tahap menulis kalimat pendek 

Setelah anak dapat menulis namanya, maka 

kegiatan selanjutnya ialah mengajak anak untuk 

menulis kalimat pendek. Kalimat ini terdiri dari 

subjek dan predikat, seperti ―bola Adi‖. 

Janice J. Beaty menerangkan tahapan menulis pada 

anak usia dini, yakni:  

                                                 
59 Ahmad Susanto, Perkembangan Anak Usia Dini, 2011, 90. 
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1) Berpura-pura menulis dengan gambar dan 

coteran 

2) Membuat garis harizontal saat menuliskan 

coretan, 

3) Menyertakan bentuk seperti huruf dalam 

menulis, dan 

4) Membuat beberapa huruf, mencetak nama atau 

inisial.
60

 

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 

Republik Indonesia nomor 137 tahun 2014 tentang 

Standar Pendidikan Anak Usia Dini, kemampuan menulis 

anak usia 5-6 tahun di tandai dengan 1) Meniru Bentuk, 

2) Menuliskan nama sendiri, 3) Menggunakan alat tulis 

dengan benar, 4) Merepresentasikan berbagai macam 

benda dalam bentuk gambar atau tulisan (ada benda 

pensil yang diikuti tulisan dan gambar pensil).
61

 

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Pendidikan Dan 

Kebudayaan Republik Indonesia nomor 146 Tahun 2014 

Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini, 

kemampuan menulis anak usia 5-6 tahun diantaranya 

1)Menulis huruf-huruf dari namanya sendiri, dan 2) 

Membuat gambar dengan beberapa coretan/ tulisan yang 

sudah berbentuk huruf/kata. 

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

tahapan menulis dimulai ketika anak berpura-pura 

menulis, kemudian membuat coretan tak beraturan, dan 

menulis melalui gambar, dan diakhiri dengan menulis 

sambil mengeja. 

 

 

 

                                                 
60 Handayani and Pascasarjana, ―Pemanfaatan Media Kalender Dalam 

Menumbuh Kembangkan Kemampuan,‖ 47. 
61 Indonesia, ―Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia 

Dini.‖ 
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c. Tahap Perkembangan Berhitung Anak Usia Dini 

Departemen Pendidikan Nasional mengemukakan 

bahwa berhitung di Taman Kanak-kanak dilakukan 

melalui tiga tahapan penguasaan berhitung, yaitu 

penguasaan konsep, masa transisi, dan lambang. 

Penguasaan konsep adalah pemahaman dan pengertian 

tentang sesuatu dengan menggunakan benda dan 

peristiwa konkret, seperti pengenalan warna, bentuk, dan 

menghitung bilangan. Masa transisi adalah proses 

berpikir yang merupakan masa peralihan dari 

pemahaman konkret menuju pengenalan lambang yang 

abstrak, dimana benda konkret itu masih ada dan mulai 

dikenalkan bentuk lambangnya. Hal ini terus dilakukan 

guru secara bertahap sesuai dengan laju dan kecepatan 

kemampuan anak yang secara individual berbeda. 

Misalnya, ketika guru menjelaskan konsep satu dengan 

menggunakan benda (satu buah pensil), anak-anak dapat 

menyebutkan benda lain yang memiliki konsep sama, 

sekaligus mengenalkan bentuk lambang dari angka satu 

itu. Kemudian anak dilatih berpikir simbolik lebih jauh, 

yang disebut abstraksi reflektif (reflectife abstraction). 

Langkah berikutnya ialah mengajari anak 

menghubungkan antara pengertian bilangan dengan 

simbol bilangan.  

Burns dan Lorton menjelaskan lebih terperinci 

bahwa setelah konsep dipahami oleh anak, guru 

mengenalkan lambang konsep. Kejelasan hubungan 

antara konsep konkret dan lambang bilangan menjadi 

tugas guru yang sangat penting dan tidak tergesagesa. 

Sedangkan lambang merupakan visualisasi dari berbagai 

konsep. Misalnya lambang 7 untuk menggambarkan 

konsep bilangan tujuh, merah untuk menggambarkan 

konsep warna, besar untuk mengambarkan konsep ruang, 

dan persegi untuk menggambarkan konsep bentuk.
62

  

                                                 
62 Anggani Sudono, Sumber Belajar Dan Alat Permainan (Kota Salatiga: 

Grasindo, 2010), 22. 
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Sedangkan Khadijah membagi tahapan calistung 

menjadi 8 bagian, yaitu
63

: 

1. Mengenali atau membilang angka   

2. Menyebutkan urutan bilangan 

3. Menghitung benda 

4. Mengenali himpunan dengan nilai bilangan 

berbeda 

5. Memberi nilai bilangan pada suatu himpunan 

benda  

6. Mengerjakan atau menyelesaikan operasi 

penjumlahan, pengurangan dengan menggunakan 

konsep dari konkrit keabstrak 

7. Menghubungkan konsep bilangan dengan lambang 

bilangan 

8. Menciptakan bentuk benda sesuai dengan konsep 

bilangan. 

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 

Republik Indonesia nomor 137 tahun 2014 tentang 

Standar Pendidikan Anak Usia Dini, indikator 

kemampuan berhitung anak usia 5-6 tahun adalah : 1) 

menyebutkan lambang bilangan 1-10, 2) mencocokkan 

bilangan dengan lambang bilangan, 3) Menggunakan 

lambang bilangan untuk menghitung. 
64

 dan indikator 

kemampuan berhitung anak usia 5-6 tahun menurut 

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik 

Indonesia nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 

2013 Pendidikan Anak Usia Dini yaitu; 1) Menyebutkan 

angka bila diperlihatkan lambang bilangannya dan, 

2)Menyebutkan jumlah benda dengan cara menghitung.  

Krogh & Slentz  menyatakan bahwa kemampan 

berhitung pada anak usia dini adalah dengan cara 

                                                 
63 Khadijah, Pengembangan Kognitif Anak Usia Dini (Medan: IKAPI, 

2016). 
64 Indonesia, ―Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia 

Dini.‖ 
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penghitungan hafalan. Penghitungan hafalan pada anak 

usia dini yaitu dengan melafalkan tanpa mengaitkan 

dengan objek, atau dengan kata lain anak dapat 

membilang. Anak-anak prasekolah harus 

mengembangkan gagasan mendasar bahwa angka 

berikutnya dari yang mereka sebutkan adalah urutan 

angka. Setelah anak dapat mengurutkan angka, anak-anak 

akan memliki pengalaman dalam mencocokkan bilangan 

dengan angka dan anak mulai mengklasifikasikan benda 

sesuai dengan jumlah yang diminta. Jika anak sudah 

memahami bilangan serta angka, maka anak akan 

memahami perhitungan penjumlahan dan pengurangan.
65

 

Dapat disimpulkan bahwa pengertian membaca, 

menulis, dan berhitung adalah proses pembelajaran yang 

digunakan untuk menyalurkan pesan serta dapat 

merangsang pikiran, perhatian, kemauan untuk 

mengenalkan melihat serta memahami isi dari apa yang 

tertulis, membuat huruf dan angka dengan pena (pensil, 

kapur), membilang (menjumlahkan, mengurangi, 

membagi, memperbanyak). 

 

3. Metode Pembelajaran Membaca, Menulis Dan Berhitung 

(Calistung) Anak Usia Dini 

a. Metode pembelajaran membaca dan menulis tahap 

dasar anak usia dini   

Metode yang digunakan dalam pembelajaran 

menulis permulaan pada hakikatnya sama dengan metode 

yang digunakan dalam pembelajaran membaca 

permulaan. Oleh karena itu pembelajaran membaca dan 

menulis saling berhubungan.  

Menurut Eko Kuntarto dalam Pembelajaran Baca, 

Tulis, dan Hitung  metode pengenalan pembelajaran 

                                                 
65 K. L. Krogh, S. L., & Slentz, The Early Childhood Curriculum (New 

Jersey and London: Lawrence Erlbaum Associates, 2001), 93. 



43 

 

 

 

membaca dan menulis ada beberapa metode yang dapat 

dijadikan acuan, yaitu
66

: 

1) Metode ejaan 

Pembelajaran dengan menggunakan metode ini 

diawali dengan memperkenalkan huruf-huruf secara 

alphabetis dan dilafalkan sesuai bunyi huruf. Sebagai 

contoh : a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l,m, n, o, p, dan 

seterusnya. Dilafalkan sebagai: (a), (be), (ce), 

(de),(ef), (ge), (ha), (i), (je), dan seterusnya. Tahapan 

berikutnya huruf-huruf dirangkaikan dengan cara 

mengeja, sehingga menghasilkan suku kata misalnya 

m-a ma ( em-a ma ) p-a pa ( dibaca pe-a pa ) dan 

seterusnya. Kemudian suku kata-suku kata itu 

dirangkaikan menjadi kata seperti berikut: ma-ma, 

pa-pa, da-da dan seterusnya. Metode eja adalah 

belajar membaca yang dimulai dari mengeja huruf 

demi huruf. 

2) Metode suku kata 

Metode ini diawali dengan pengenalan suku 

kata seperti ba, bi, bu, be, bo, ca, ci, cu, ce, co, da, di, 

du, de, do, dan seterusnya. Kemudian suku-suku kata 

tersebut dirangkaikan menjadi kata-kata yang 

bermakna. 

3) Metode kata lembaga 

Metode kata lembaga, yaitu kata yang sudah 

dikenal oleh siswa. Kata tersebut diuraikan menjadi 

suku kata, suku kata diuraikan menjadi huruf. Setelah 

itu dirangkai lagi menjadi suku kata, dan suku kata 

dirangkaikan menjadi kata. 

4) Metode global (kalimat) 

Metode global ini didasarkan pada pendekatan 

kalimat. Caranya ialah guru mengajarkan membaca 

dan menampilkan kalimat di bawah gambar. Metode 

                                                 
66 Eko Kuntarto, Pembelajaran Baca Tulis Hitung (jambi: FKIP Universitas 

Jambi, 2013), 28. 
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global dapat juga diterapkan dengan kalimat tanpa 

bantuan gambar. Selanjutnya siswa menguraikan 

kalimat menjadi kata, menguraikan kata menjadi 

suku kata, dan menguraikan suku kata menjadi huruf. 

5) Metode SAS 

Metode SAS merupakan singkatan dari 

―Struktural Analitik Sintetik‖. Metode SAS 

merupakan salah satu jenis metode yang biasa 

digunakan untuk proses pembelajaran menulis 

membaca permulaan bagi siswa pemula.  

Metode SAS menurut  Djauzak adalah suatu 

metode  pembelajaran menulis permulaan yang 

didasarkan atas pendekatan cerita yakni cara memulai 

mengajar menulis dengan menampilkan cerita yang  

diambil  dari  dialog  siswa  dan  guru  atau  siswa  

satu  dengan  siswa  yang  lain.  Kegiatan 

pembelajaran menulis permulaan dengan metode 

Struktural Analitik Sintetik (SAS) dilakukan dengan 

langkah-langkah sebagai berikut 
67

:  

1) Guru bercerita atau berdialog dengan siswa, 

2) Memperlihatkan gambar yang berhubungan 

dengan isi cerita, 

3) Menulis beberapa kalimat sebagai 

kesimpulan dari isi cerita, 

4) Menulis satu kalimat yangd iambil dari isi 

cerita, 

5) Menulis kata-kata sebagai uraian dari 

kalimat, 

6) Menulis suku-suku kata sebagai uraian dari 

kata-kata, 

7) Menuliskan huruf-huruf sebagai uraian dari 

suku-suku kata, 

                                                 
67 Widi. Prastiwi, Penerapan Metode Struktur Analitik Sintetik ( SAS ) 

Untuk Meningkatkan Kemampuan Mengenal Membaca Dan Menulis Permulaan 
Untuk Anak Usia Dini Di TK N Pembina Cawas Kelompok B Tahun Pelajaran 

2011/2012., 2012. 
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8) Mensintesiskan huruf-huruf menjadi suku-

suku kata, 

9) Menyatukan kata-kata menjadi kalimat. 

Metode struktur  analitik  sintetik  

menggunakan  beberapa  langkah  dengan  

menampilkan  keseluruhan, melakukan  proses  

penguraian  dan  melakukan  penggalan  pada  

struktur  semula,  sehingga  akan mempermudah  

siswa  untuk  mengenal  huruf,  mencontoh  huruf  

serta  melafalkannya  dalam pembelajaran  mengenal  

membaca  dan  menulis  permulaan.  Pembelajaran  

dengan  metode  struktur analitik sintetik 

menggunakan berbagai macam permainan, seperti 

keterampilan menulis kartu huruf, kartu suku-suku 

kata dan kata, kartu kalimat. Adanya  metode  

struktur  analitik  sintetik  (SAS)  yang  diterapkan  

oleh  guru  terhadap pembelajaran  di  kelas, 

penggunaan  media  juga  berpengaruh terhadap  

keberhasilan  pengembangan menulis anak usia 4-5 

tahun. 

b. Metode pembelajaran berhitung tahap dasar anak 

usia dini 

Pembelajaran berhitung permulaan ada banyak 

metode yang digunakan untuk membantu anak 

memahami konsep bilangan. Menurut Dita Habsari ada 

beberapa metode dalam pembelajaran berhitung 

permulaan, yaitu
68

: 

1) Metode bermain 

Metode ini dilakukan karena dunia anak adalah 

bermain. Anak akan sangat senang bermain, 

sehingga kegiatan pembelajaran tentang konsep 

                                                 
68 Dita Habsari, ―Metode Pengenalan Konsep Bilangan Pada Anak 

Kelompok Umur 4-5 Tahun Di Tk Lkia I Pontianak,‖ 2013, 

https://doi.org/10.1190/segam2013-0137.1. 
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bilangan yang dilakukan dengan bermain akan 

mudah diserap oleh anak. 

2) Metode bercerita 

Melalui kegiatan bercerita dengan 

menggunakan gambar seri maupun media lainnya, 

anak dapat pula berlatih melakukan penghitungan 

terhadap jumlah gambar yang digunakan. 

3) Metode demonstrasi 

Melalui demonstrasi anak belajar melalui 

benda-benda konkret. Dengan menunjukkan benda-

benda nyata, anak akan lebih mudah menyerapnya 

dibandingkan hanya dengan penjelasan belaka.  

4) Metode pemberian tugas 

Metode pemberian tugas jika dibandingkan 

dengan metode lainnya, metode ini terbilang 

membosankan bagi anak. Oleh karena itu, tugas 

yang diberikan harus kreatif dan semenarik 

mungkin. 

5) Metode karyawisata 

Metode karyawisata dapat dilakukan untuk 

menambah pengalaman dan pengetahuan anak 

tentang bilangan atau lainnya. Selain itu anak juga 

dapat belajar tentang konsep bilangan dengan 

pengalaman langsung. 

6) Metode proyek 

Metode proyek dilakukan dengan membuat 

mainan edukatif antara guru dan anak. Dengan 

mengajarkan konsep bilangan melalui bermain anak 

akan mudah menyerapnya. 

Dari metode pembelajaran di atas dapat disimpulkan 

bahwa metode pembelajaran Calistung pada anak usia 

dini yaitu menggunakan metode ejaan, metode suku kata, 

metode kata lembaga, metode global(kalimat), metode 

sas, metode bermain, metode bercerita, metode 

demonstrasi, metode pemberian tugas, metode karya 

wisata dan metode proyek. 
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C. Kelompok Bermain (KB) 

1. Pengertian Kelompok Bermain 

Usia lahir sampai dengan memasuki pendidikan 

dasar merupakan masa keemasan sekaligus masa kritis 

dalam tahapan kehidupan manusia, yang akan 

menentukan perkembangan anak selanjutnya. Masa ini 

merupakan masa yang tepat untuk meletakkan dasar-

dasar perkembangan fisik, bahasa, sosial-emosional, 

konsep diri, seni, moral dan nilai-nilai agama, sehingga 

upaya pengembangan seluruh potensi anak usia dini 

harus dimulai agar pertumbuhan dan perkembangan anak 

tercapai secara optimal. 

Layanan pendidikan bagi anak usia dini merupakan 

bagian dari pencapaian tujuan pendidikan nasional 

sebagaimana diatur dalam UU No. 20 tahun 2003 pasal 3 

tentang sistem pendidikan nasional yaitu: 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, 

dan menjadi warga Negara yang demokratis dan 

bertanggung jawab. 

Sedangkan pendidikan anak usia dini menurut UU No. 

20 tahun 2003 pasal 1 ayat 14 adalah: 

Suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak 

sejak lahir sampai usia enam tahun yang dilakukan 

melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk 

membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani 

dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam 

memasuki pendidikan lebih lanjut. 

Salah satu bentuk program pendidikan anak usia dini 

pada jalur pendidikan nonformal yang ada di masyarakat 



48 

 

adalah kelompok bermain atau PAUD. Kelompok bermain 

adalah salah satu bentuk program pendidikan prasekolah pada 

jalur pendidikan luar sekolah yang bertujuan untuk 

meletakkan dasar kearah perkembangan, sikap, pengetahuan, 

ketrampilan dan daya cipta yang diperlukan oleh anak didik 

dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan untuk 

pertumbuhan sertaperkembangan selanjutnya. Oleh karena itu, 

kelompok bermain haruslah menjadi salah satu alternatif 

lembaga pendidikan nonformal yang bisa menunjang 

perkembangan dan pertumbuhan anak usia dini untuk masa 

depannya. 

Menurut Syarifuddin dkk dalam bukunya Pendidikan 

Prasekolah, ―anak usia dini adalah kelompok manusia yang 

berusia 0-6 tahun (sesuai undang-undang nomor 20 tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sedangkan menurut 

pakar lainnya dilihat dari karakteristik pertumbuhan dan 

perkembangan anak, yaitu: (a) masa bayi lahir sampai 12 

bulan, (b) masa toddler (batita) usia 1-3 tahun), (c) masa pra 

sekolah 3-6 tahun, (d) masa kelas awal SD (6-8 tahun)‖.
69 Jadi 

pada penelitian kali ini, penulis fokuskan pada anak-anak usia 

pra sekolah yakni 3-6 tahun, khususnya pada lingkungan 

Kelompok Bermain. 

Pada dasarnya aktifitas yang dilakukan di kelompok 

bermain diwarnai dengan kegiatan bermain. Oleh karena itu, 

bermain merupakan suatu hal yang serius, bahkan sangat 

serius sebagaimana yang dikemukakan oleh para ahli 

psikologi perkembangan anak, Spock, Rothenberg atau 

Burner. Sebab bermain dinilai sebagai suatu cara bagi anak-

anak untuk meniru prilaku orang dewasa dan berusaha untuk 

menguasainya agar mencapai kematangan. 

Para ahli pendidikan anak berpendapat bahwa 

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan pendidikan 

yang dapat membantu menumbuh-kembangkan anak dan 

pendidikan dapat membantuperkembangan anak secara wajar. 

                                                 
69

 dan Ernawati Syarifudin, Herdianto, Pendidikan Prasekolah 

(Medan: Perdana Publishing, 2016), 30. 
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Jadi pada hakikatnya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 

adalah pemberian upaya untuk menstimulasi, membimbing, 

mengasuh, dan menyediakan kegiatan pembelajaran yang 

akan menghasilkan kemampuan dan keterampilan pada anak 

usia dini.
70

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa kelompok bermain atau 

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) mempunyai pengertian 

wadah anak-anak usia dini atau prasekolah melakukan 

kegiatan bermain dengan tujuan mengarahkan, membimbing 

dan mengembangkan kepribadian, kecerdasan, bakat, 

kemampuan, prestasi, dan minat serta keterampilan mereka 

bersama pembimbing belajarnya dengan tujuan untuk 

diarahkan pada pemahaman terhadap sesuatu yang ingin 

dimengerti oleh anak. 

 

2. Kegiatan Pembelajaran dalam Kelompok Bermain 

a. Materi Kegiatan Pembelajaran Kelompok Bermain. 

Materi pelajaran yang dijadikan bahan 

belajar di kelompok bermain harus valid, 

signifikan, dan bermakna atau sesuai tahap 

perkembangan intelektual anak. Seorang pamong 

belajar hendaknya selalu mengaitkan kegiatan 

dengan kebutuhan, minat, dan kemampuan anak 

dengan melaksanakannya melalui kegiatan bermain. 

Jadi pekerjaan bertumpu pada perhatian anak, 

bukan dari isi programnya saja. Disamping itu 

materi pembelajaran harus benar-benar sesuai 

dengan kebutuhan, minat dan kemampuan anak 

yang bersangkutan. Untuk itu kegiatan 

pengembangan yang dilaksanakan hendaknya 

bersifat integrative. 
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b. Metode Pembelajaran di Kelompok Bermain 

Metode pengajaran ialah cara penyampaian 

bahan pengajaran dalam kegiatan belajar mengajar. 

Dengan demikian, metode pengajaran adalah suatu cara 

yang dipilih dan dilakukan guru ketika beriteraksi 

dengan anak didiknya dalam upaya memyampaikan 

bahan pengajaran tertentu. Agar bahan pengajaran 

tersebut mudah dicerna, sesuai tujuan pembelajaran 

yang ditargetkan.  

Berbagai macam metode pengajaran itu antara 

lain metode ceramah, Tanya jawab, demonstrasi, 

driil/latihan, pemberian tugas, kerja kelompok, 

eksperimen, sosiodrama, karyawisata dan hal-hal yang 

perlu diperhatikan oleh setiap guru maupun orang tua 

yaitu menanamkan jiwa keagamaan terhadap anak atau 

peserta didiknya. Dalam islam, seorang guru dalam 

mendidik serta mengajar diperlukan berbagai metode. 

Beberapa metode pendidikan anak antara lain: 

1) Metode teladan 

Metode ini merupakan metode pendidikan dan 

pengajaran dengan cara pendidik memberikan 

contoh teladan yang baik kepada anak agar 

ditiru dan dilaksanakan. Suri tauladan dari 

para pendidik merupakan faktor yang besar 

pengaruhnya dalam pendidikan anak. 

Pendidik, terutama orang tua dalam rumah 

tangga dan guru di sekolah adalah contoh 

ideal bagi anak. Salah satu ciri utama anak 

adalah meniru, sadar atau tidak, akan 

meneladani segala sikap, tindakan dan 

perilaku orang tuanya, baik dalam bentuk 

perkataan dan perbuatan maupun dalam 

pemunculan sikap-sikap kejiwaan, seperti 

emosi, sentimen, kepekaan dan sebagainya. 

2) Metode pembiasaan 
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Islam mengajarkan bahwa anak berada dalam 

kondisi fitrah (suci, bersih, belum berdosa) 

sejak saat lahir sampai bailgh. Dalam konsep 

islami, fitrah adalah kecenderungan bertauhid 

secara murni, beragama secara benar atau 

beriman dan beramal saleh. Lingkunganlah, 

dalam hal ini terutama orang tua yang 

membuat anak terbawa arus ke arah 

sebaliknya. 

3) Metode praktik 

Nabi Muhammad SAW, dalam 

menyampaikan ajaran Islam banyak 

menggunakan metode praktik dan peragaan. 

Adapun hormat kepada teman dan tamu, 

bergotong royong dalam berbagai pekerjaan, 

saling menolong dalam berbagai keperluan, 

diperagakan dalam pengalaman praktis. 

4) Metode cerita 

Salah satu metode terbaik untuk mengajari 

seorang anak adalah melalui cerita. Anak-

anak senang mendengar cerita, terutama anak 

yang masih berumur antara 3-12 tahun. „abdu 

Al-Aziz „Abdu Al-Majid menjelaskan bahwa 

anak sejak mulai mengerti kata-kata sampai 

masa memasuki taman kanak-kanak, sekolah 

dasar, dan sekolah menengah senang 

mendengar cerita 

5) Metode hukuman 

Pemberian hukuman dapat dipahami, karena 

di satu sisi Islam menegaskan bahwa anak 

adalah amanah yang dititipkan Allah kepada 

orang tuanya, di sisi lain, setiap orang tua 

yang mendapat amanah wajib bertanggung 

jawab atas pemeliharaan dan pendidikan 

anaknya agar menjadi manusia yang 

memenuhi tujuan pendiikan Islam. Untuk itu 
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orang tua harus melakukan segala cara 

(metode, teknik) termasuk hukuman. Dengan 

demikian, selain untuk memperbaiki 

kesalahan dan kepribadian pelaku, hukuman 

juga dapat dipakai sebagai pelajaran bagi 

orang-orang yang ada di sekitarnya, sehingga 

tidak mengulangi kesalahan yang telah 

dilakukan.
71

 

Dengan diterapkannya berbagai metode tersebut, 

diharapkan para pendidik, baik itu orang tua maupun 

para guru di lingkungan sekolah dapat menerapkan pola 

pembentukan karakter anak secara baik dan sesuai 

dengan metode pendidikan dalam Islam. 

Metode yang dapat digunakan dalam 

pembelajaran di Kelompok Bermain menurut Novan 

Ardy Wiyani dan Barnawi dalam buku ―Format PAUD‖, 

antara lain: 

1) Metode Pembelajaran Melalui Bermain 

Kegiatan bermain juga dapat dijadikan 

sebagai metode pembelajaran. Kegiatan 

bermain adalah hal yang paling disukai oleh 

anak-anak. Ketika bermain anak-anak merasa 

gembira, tidak ada beban apapun dalam 

pikiran. Suasana hati senantiasa ceria. Dalam 

keceriaan inilah guru bisa mudah 

menyelipkan ajaranajarannya. Sementara, 

Dworetzky memberikan batasan bahwa 

setidaknya ada lima kriteria dalam bermain, 

yaitu (1) motivasi intrtinsik, artinya kegiatan 

bermain dimotivasi dari dalam diri anak, 

bukan karena adanya tuntutan atau paksaan; 

(2) pengaruh positif, artinya kegiatan bermain 

merupakan tingkah laku yang menyenangkan 

atau menggembirakan; (3) bukan dikerjakan 
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sambil lalu, artinya bermain bagi anak-anak 

merupakan kegiatan yang utama dan lebih 

bersifat pura-pura; (4) cara dan tujuan, artinya 

cara bermain lebih diutamakan daripada 

tujuannya; (5) kelenturan, artinya kelenturan 

ditunjukkan baik dalam bentuk maupun dalam 

hubungan serta berlaku dalam setiap situasi.
72

 

Jadi, metode pembelajaran bermain ini 

sangatlah membantu mengembangkan potensi 

kecerdasan yang dimiliki oleh anak, baik 

dalam kecerdasan natural, linguistik, dan juga 

kecerdasan spiritual karena dengan bermain 

anak senantiasa merasa gembira dan tanpa 

beban apapun dalam pikiran, jadi guru bisa 

dengan mudah menyelipkan pembelajaran 

kepada anak tersebut. 

2) Metode Pembelajaran Melalui Bercerita 

Metode bercerita merupakan salah satu 

metode yang banyak digunakan di PAUD. 

Metode bercerita merupakan salah satu 

metode yang dapat memberikan pengalaman 

belajar bagi anakanak dengan membawakan 

cerita kepada anak secara lisan. Cerita yang 

dibawakan guru harus menarik dan 

mengundang perhatian anak dan tidak lepas 

dari tujuan pendidikan bagi anak PAUD.
73

  

Jadi dengan metode bercerita, anak-

anak akan mudah memahami serta menyerap 

materi yang diberikan oleh guru, dikarenakan 

metode bercerita ini sifatnya menarik dan 

guru bisa menjadi lebih dekat dengan anak-

anak, serta metode bercerita ini merupakan 

kegiatan yang mengasyikkan bagi anak-anak. 
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3) Metode Pembelajaran Melalui Bernyanyi 

Honig menyatakan bahwa bernyanyi memiliki 

banyak manfaat untuk praktik pendidikan 

anak dan pengembangan pribadinya secara 

luas karena: (1) bernyanyi bersifat 

menyenangkan; (2) bernyanyi dapat dipakai 

untuk mengatasi kecemasan; (3) bernyanyi 

merupakan media untuk mengekspresikan 

perasaan; (4) bernyanyi dapat membangun 

rasa percaya diri anak; (5) bernyanyi dapat 

membantu daya ingat anak; (6) bernyanyi 

dapat membantu rasa humor; dan (7) 

bernyanyi dapat membantu mengembangkan 

keterampilan berfikir dan kemampuan 

motorik anak, dan bernyanyi dapat 

meningkatkan keeratan dalam sebuah 

kelompok.
74

  

Jadi, kegiatan bernyanyi merupakan 

salah satu kegiatan yang sangat digemari oleh 

anak-anak. Melalui kegiatan bernyanyi, 

suasana pembelajaran akan lebih 

menyenangkan, menggairahkan serta 

membuat anak bahagia, sehingga pesan-pesan 

yang diberikan oleh guru dalam pembelajaran 

tersebut akan dapat mudah diingat oleh anak-

anak. 

4) Metode Pembelajaran Terpadu 

Anak merupakan makhluk seutuhnya, yang 

memiliki berbagai aspek kemampuan yang 

semuanya perlu dikembangkan. Berbagai 

kemampuan yang dimiki oleh anak dapat 

berkembang jika ada stimulasi untuk hal 

tersebut. Dengan pembelajaran terpadu 

pembelajaran yang mengintegrasikan ke 

dalam semua bidang kurikilum atau bidang-
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bidang pengembangan, berbagai kemampuan 

anak yang ada pada anak diharapkan dapat 

berkembang secara optimal. 

 Jadi metode pemebelajaran terpadu ini 

dapat memberikan berbagai manfaat bagi 

perkembangan anak karena metode ini 

memungkinkan anak untuk mengeksplorasi 

pengetahuan melalui berbagai kegiatan, 

karena kegiatan pembelajaran terpadu bersifat 

fleksibel serta dapat disesuaikan dengan 

kebutuhan dan minat anak. 

5) Metode Pembelajaran Karya Wisata 

Karya wisata merupakan salah satu metode 

pembelajaran yan member kesempatan kepada 

anak-anak untuk mengamati atau 

mengobservasi, memperoleh informasi, dan 

mengkaji dunia secara langsung, seperti 

binatang, tanaman, dan benda-benda lain yang 

ada di sekitar anak.  

Melalui kegiatan karya wisata anak-

anak dapat memperoleh pengalaman belajar 

secara langsung dengan menggunakan semua 

panca inderanya, sehingga anak dapat dengan 

mudah mengingat serta memahami apa yang 

ia tangkap dari proses pembelajaran tersebut. 

6) Metode Pembelajaran Demonstrasi 

Metode ini menekankan pada cara-cara 

mengerjakan sesuatu dengan penjelasan, 

petunjuk, dan peragaan secara langsung. 

Melalui metode ini,diharapkan anak-anak 

dapat mengenal langkahlangkah pelaksanaan 

dalam melakukan suatu kegiatan. Misalnya 

keterampilan melipat kertas (origami), 

menggambar sesuai pola, menggulung, 

menggunting, dan sebagainya. 
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7) Metode Pembelajaran Bercakap-cakap 

(Berdialog) 

Dalam pembelajaran untuk anak usia dini, 

sebaiknya komunikasi dua arah dalam bentuk 

bercakap-cakap atau dialog hendaknya selalu 

dikedepankan, sementara komunikasi yang 

searah (ceramah) sebaiknya diminimalisasi 

sehingga suasana pembelajaran akan tampak 

hidup, lebih menarik dan melibatkan banyak 

anak. 

8) Metode Pembelajaran Pemberian Tugas 

Metode pemberian tugas ini diberikan kepada 

anak semata-mata hanya untuk melatih 

persepsi pendengaran, meningkatkan 

kemampuan bahasa seseptif anak, 

merumuskan perhatian, dan membangun 

motivasi anak, bukan untuk melihat hasilnya. 

Oleh karena itu sebaiknya dihindari 

pemberian tugas yang sifatnya memaksa, 

mendekte, membatasi kreatifitas anak, terus 

menerus, dalam bentuk pekerjaan rumah, atau 

tugas-tugas lain yang membuat anak justru 

merasa tertekan, terpaksa, membuat anak 

bosan, bahkan mungkin sampai pada tingkat 

frustasi. 

9) Metode Pembelajaran Sentra dan Lingkaran 

(Seling) 

Metode ini menekankan pada pembelajaran 

system sentra, sementara intervensi pamong 

dalam pembelajaran lebih diminimalisasi. 

Metode ini lebih member keleluasaan kepada 

anakanak untuk bebas bermain di sentra-

sentra yang sudah disiapkan. Beberapa sentra 

yang dapat digunakan misalnya: sentra 

bermain peran mikro, sentra bermain peran 

makro, pembangunan terstruktur, 
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pembangunan bahan alam (sifat cair), sentra 

persiapan, sentra musik dan olah tubuh, sentra 

imtak, sentra balok, dan sebagainya. 

10) Metode Pembelajaran Quantum Teaching 

Metode ini tergolong relative masih baru 

dalam PAUD karena pada umumnya metode 

ini digunakan untuk pendidikan formal.
75
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