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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan mengetahui keberhasilan dari penggunaan video untuk meningkatkan hapalan doa anak
usia dini di Pos Paud Terpadu Bintang. Video yang digunakan adalah video animasi anak islami yang sudah
familiar dengan anak-anak. Metode yang digunakan adalah deskriftif qualitative. Observasi di lakukan sebanyak
3x pertemuan. Subjek penelitian berjumlah 20 siswa, yang terdiri dari 12 anak perempuan dan 8 anak laki-laki.
Media pembelajaran yang dibutuhkan selain video adalah proyektor, laptop dan speaker. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa anak-anak sangat antusias dalam belajar. Mereka tertarik dengan video tersebut sehingga
guru bisa menggulangi kegiatan atau doa yang telah ditampilkan dalam video tersebut dengan menyenangkan.
Kemudian, anak-anak mudah mengingat hapalan doa dengan menirukan doa yang diucapkan berulang-ulang
oleh guru berdasarkan video yang telah ditonton anak-anak.
Kata Kunci: video, hapalan, doa, AUD

ABSTRACT
This research aimed to determine the success of using video to improve early childhood prayer memorization at
the Pos Paud Terpadu Bintang. The videos were animated videos of Islamic children who were familiar with
children. The method was descriptive qualitative. It conducted for three meetings. The research subjects were
20 students, consisting of 12 girls and 8 boys. The learning media needed besides video were projector, laptop
and speaker. The results showed that the children were very enthusiastic in learning. They were interested in the
video so that the teacher could repeat the activities or prayers that had been shown in the video with fun. Then,
the children easily memorized the prayers by imitating the prayers repeated by the teacher based on the videos
the children had watched.
Keywords: video, memorize, pray, early childhood

239

PENDAHULUAN
Media pembelajaran yang di gunakan di Pos Paud Terpadu Bintang untuk menarik
perhatian serta meningkatkan hapalan doa sehari-hari anak adalah video animasi anak-anak.
Vidoe tersebut adalah video yang biasa dilihat di televisi ataupun youtube oleh anak-anak.
Sehingga mereka terbiasa melihat video tersebut dan antusias dalam belajar.
Dari penggunaan media ini diharapkan anak-anak lebih suka menonton video islami.
Mereka mempelajari adab yang benar. Kemudian, mereka juga belajar doa sehari-hari.
Mereka mencontoh kegiatan atau amalan-amalan yang diajarkan dalam video tersebut. Secara
tidak langsung, anak-anak belajar dari menonton video tersebut. Bahkan, anak-anak terhindar
dari menonton video yang kurang bermanfaat. Sehingga orang tua dan guru tidak cemas
dengan apa yang ditonton setiap harinya oleh anak-anak.
Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk membuat penelitian
tentang bagaimana menerapkan video pembelajaran untuk anak usia dini dan bagaimana
dampak minat belajarnya sehingga rumusan masalah untuk penelitian ini adalah Bagaimana
menerapkan penggunaan video untuk meningkatkan hapalan doa anak usia dini.

LANDASAN TEORI
Media pembelajaran dengan menggunakan video banyak sekali diterapkan untuk
menarik minat belajar siswa serta media tersebut dapat mempermudah siswa untuk mempuyai
imajinasi atau gambaran secara detail suatu materi pembelajaran. Siswa bisa membayangkan
dan mengingat materi dengan mudah dengan video tersebut. Media pembelajaran video bisa
digunakan untuk semua tingkat siswa baik dari Paud sampai dengan Perguruan Tinggi.
Penulis akan memberikan beberapa penelitian sebelumnya mengenai penerapan video
untuk meningkatkan pemahaman siswa. Pertama, (Ribawati, 2015) mengatakan bahwa media
video dapat memberikan motivasi dan memberikan dampak yang signifikan terhadap hasil
belajar siswa terutama dalam pelajaran IPS di SMPN 2 Tempeh Lumajang. Penelitian tersebut
menggunakan metode eksperimen tipe Posttest-only control design. Jumlah sample adalah 80
siswa yang terdapat di kelas eksprimen dan kelas kontrol. Instrument penelitian menggunakan
angket angket motivasi belajar dan tes hasil belajar siswa.
Kedua, (Hadi, 2017) mengatakan bahwa video pembelajaran mempunyai banyak
kelebihan seperti bersifat menyenangkan bagi siswa, menyajikan informasi yang konkret dan
memberikan pengalaman belajar yang tidak mungkin didapatkan siswa di luar lingkungan
sekolah. Dari kelebihan penggunaan video itulah media pembelajaran ini dirasa sangat efektif
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untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami konsep, meningkatkan motivasi
belajar siswa serta mampu meningkatkan hasil belajar siswa.
Ketiga, (Baharuddin, 2014) mengatakan bahwa Penggunaan media video tutorial sangat
efektif untuk meningkatkan minat belajar siswa dan bisa meningkatkan pemahamam siswa
secara signifikan terutama di mata pelajaran matematika. Jenis penelitian yang digunakan
adalah pre eksperimen dan menggunakan one group pretest-posttest design. Subjek
penelitiannya adalah siswa kelas XI SMAN 1 Bajo dengan menggunakan teknik simple
random sampling. Instrumen penelitian tersebut menggunakan kuisioner minat belajar dan
hasil belajar matematika yang merupakan skor total total yang diperoleh siswa dalam aspek
kognitif pada pembelajaran matematika.
Keempat, (Novita et al., 2019) mengatakan bahwa Penggunaan Media Pembelajaran
Audio Visual Video dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar siswa
terutama subtema 1 keberagaman budaya bangsaku. Jenis penelitian ini menggunakan
eksperimen quasi desain dua grup di Sekolah Dasar Negeri Babakan 01. Subyek penelitian ini
adalah siswa kelas IV A dan IV B SDN Babakan 01 Kabupaten Bogor. Jumlah sampel
sebanyak 65 siswa.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan di Pos Paud Terpadu Bintang Surabaya. Sekolah ini
terletak di Jl. Raya Wiguna Timur no. 66A Kelurahan Gunung Anyar Tambak Surabaya.
Penelitian ini dilaksanakan selama 3x yaitu Senin 04 Maret 2019, Rabu, 06 Maret 2019 dan
Senin 11 Maret 2019. Subjeknya adalah siswa TK B yang berjumlah 20 siswa yang terdiri
dari 12 anak perempuan dan 8 anak laki-laki. Jenis penelitian ini menggunakan metode
deskriptif kualitatif karena penelitian ini dibuat sealami mungkin dan tidak ada paksaan
kemampuan anak harus meningkat secara signifikan (Arif, 2020). Materi yang digunakan
adalah video Nusa & Rara yang berisikan doa ketika hujan, doa ketika naik kendaraan, dan
doa sebelum tidur. Sedangkan data yang diambil adalah hasil belajar siswa dengan
menggunakan media video tersebut.
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HASIL DAN DISKUSI
Penelitian ini dilaksanakan selama 3x pertemuan. Siswa belajar menghapal doa seharihari di setiap pertemuannya. Setiap pertemuan mereka belajar menghapal doa yang berbedabeda sesuai dengan video yang ditayangkan oleh guru. Anak-anak sangat antusias dan
bersemangat karena video tersebut sangat menarik dan cocok bagi mereka. Untuk kegiatan
dan hasil penelitian akan dijelaskan seperti di bawah ini.
Kegiatan awal yang dilakukan di PPT Bintang setiap masuk adalah senam terlebih
dahulu. Setiap jam 08.00 bel akan dibunyikan sebagai tanda agar anak-anak segera berbaris
untuk senam. Setelah anak-anak berbaris maka dilakukan do’a serta sapaan pagi terlebih
dahulu lalu senam dilaksanakan dengan musik “senam sehat gembira” Saat senam selesai
maka membaca hamdalah lalu anak dipersilahkan minum terlebih dahulu sebelum duduk
melingkar di luar ruangan terlebih dahulu untuk melaksanakan pembiasaan berhitung,
menyebutkan nama nama bulan & hari, serta mengucapkan huruf abjad secara bersama-sama.

Gambar 1. Pembiasaan senam sehat gembira sebelum belajar

Selanjutnya kegiatan inti guru dan murid adalah menonton film Nusa dan Rara.
Mereka menonton film tersebut sebagai bahan pembelajaran, baik berupa sikap atau perilaku
anak serta pembiasaan doa sehari-hari. Untuk penjelasan video di tiap pertemuan akan
dijelaskan di bawah ini.
Untuk video pertama, video tentang doa hujan. Ringkasan cerita dari video tersebut
adalah ketika Rara dan kucingnya yang bernama anta sedang berlari menuju pintu untuk
bersepeda. Tiba-tiba terdengar suara hujan. Akhirnya, Rara kecewa karena dia tidak bisa naik
sepeda. Kemudian, munculah Nusa untuk mengingatkan rara untuk mensyukuri hujan. Dia
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mengatakan bahwa hujan adalah rahmat, datangnya dari Allah dan tidak boleh mengeluh.
Bahkan, Nusa menjelaskan kepada Rara bahwa ketika hujan turun adalah waktu mustajab
untuk berdoa. Kemudian, mereka Rara mengucapkan doa ketika hujan beserta artinya.
Kemudian, Nusa menjelaskan manfaat hujan bagi semuanya. Kemudian, Ibu Nusa dan Rara
muncul dan menawarkan Nusa dan Rara untuk bermain hujan.

Gambar 2. Video Nusa & Rara membaca doa ketika hujan

Video yang kedua adalah video dimana Nusa dan Rara hendak bersepeda. Awal cerita,
mereka memeriksa semua kesiapan berkendara secara aman. Namun, ditengah jalan, si
Kucing Anta yang dibawa Rara tiba-tiba melihat setan (diibaratkan) jadi kucing tersebut
rewel. Akhirnya, Nusa kehilangan keseimbangan dan mereka semua jatuh dari sepeda.
Kemudian, Rara meingatkan Nusa untuk bersepeda jangan ngebut. Selanjutnya, Anta
berbicara kepada Rara dalam bahasa kucing tentunya dan Rara mengingatkan Nusa untuk
berdoa sebelum bersepeda. Kemudian, mereka semua berdoa sebelum naik sepeda lagi.
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Gambar 3. Video Nusa & Rara membaca doa naik kendaraan

Untuk video ketiga, video tentang doa sebelum tidur. Ringkasan cerita dari video
tersebut adalah ketika Rara hendak ingin tidur, dia ketakutan dan lari ke Ibunya. Kemudian,
Ibunya menyuruh Nusa untuk menemani Rara. Kemudian, Nusa mengantarkan Rara kembali
ke kamar. Selanjutnya, dia mengingatkan Rara beberapa kegiatan sebelum tidur. Pertama,
membaca basmalah dan membersihkan kamar tidur. Kedua adalah wudhu. Kemudian yang
ketiga adalah doa-doa yang dibaca sebelum tidur dan tata cara sebelum tidur. Selanjutnya,
Rara membaca doa sebelum tidur.

Gambar 4. Video Nusa & Rara membaca doa naik kendaraan
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Kegiatan Akhir, Bu Guru melakukan tanya jawab kepada anak-anak tentang kegiatan
video yang telah ditonton tadi. Beliau menanyakan beberapa peristiwa atau kejadian di video
tersebut. Dengan hal ini, beliau mengetahui apakah para murid menonton dengan sungguhsungguh atau tidak. Disamping itu, secara tidak langsung, bu Guru mengajarkan contoh yang
baik yang bisa ditiru di dalam video tersebut. Kemudian, bu Guru menanyakan doa apa yang
tadi diucapkan Nusa dan Rara. Selanjutnya, semuanya baik bu Guru dan anak-anak membaca
doa tersebut bersama-sama dan keras.
Berdasarkan uraian di atas, kita bisa ketahui bahwa penggunaan media video untuk
pembelajaran anak usia dini sangatlah cocok. Anak-anak usia dini biasanya sangat suka
menonton animasi kartun anak-anak; baik video itu video islami, video lagu, video kehidupan
sehari-hari, ataupun video lainnya. Mereka juga biasanya menonton video tersebut di televisi
ataupun youtube sehingga kegiatan ini seperti kegiatan sehari-hari yang kemungkinan besar
anak-anak tidak menyadari kalau kegiatan tersebut bisa disebut dengan proses belajarmengajar.
Setelah mereka menonton video tersebut, anak-anak secara tidak langsung
mempelajari atau mengambil hikmah dari video tersebut. Video tersebut bisa memberikan
gambaran secara jelas dan real tentang materi pembelajaran saat itu. Hal ini lebih bagus
daripada penjelasan secara verbal saja dari seorang guru terutama untuk anak usia dini.
Dikarenakan, mereka masih anak-anak jadi mereka lebih membutuhkan gambaran yang real
sehingga mereka benar-benar bisa membayangkan materi tersebut.
Kemudian, anak-anak diajak untuk menirukan doa berdasarkan video yang telah
ditonton. Mereka menirukan doa yang diucapkan guru yang sama dengan video tersebut. Hal
ini tidak nampak kalau guru menyuruh mereka untuk menghapalkan doa tersebut. Namun,
kegiatan ini seolah menirukan kegiatan di video yang mereka sukai. Mereka tidak takut salah
ataupun lupa. Mereka mencoba menirukan hapalan tersebut meskipun tidak sepenuhnya betul
ucapan mereka. Secara tidak langsung, mereka belajar keberanian di depan umum.
Namun, pada penerapan penggunaan video untuk meningkatkan hapalan untuk anak
usia dini tentunya juga mempunyai kekurangan. Apabila guru belum siap dengan media
tersebut ketika akan memulai pelajaran, maka hal ini bisa berdampak pada proses belajarmengajar. Hal ini mungkin akan mengangu kondusifitas anak dan guru itu sendiri. Misalnya,
ada ganguan teknis terutama di video tersebut; mungkin flashdisk tidak terbaca atau kena
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virus atau bahkan media player laptop tersebut bermasalah untuk memainkan video tersebut.
Hal ini tentunya pasti mempengaruhi psikologis guru dan siswa.

KESIMPULAN
Penggunaan media pembelajaran video untuk anak usia dini sangatlah cocok terutama
untuk bisa meningkatkan hapalan doa sehari-hari. Anak-anak sangat tertarik untuk menonton
video tersebut, secara tidak langsung, anak-anak belajar tingkah laku yang baik. Mereka bisa
mengambil contoh tauladan yang baik. Kemudian, anak-anak juga secara tidak sadar sangat
antusias untuk bisa menghapal doa sehari-hari terutama doa yang telah mereka tonton.
Mereke kompak mengucapkan hapalan doa tersebut. Secara tidak langsung, mereka berusaha
menghapal doa-doa tersebut. Apabila ada diantara mereka belum hapal, mereka mengikutin
ucapan hapalan temannya. Hal ini bisa membuat mereka menghapalkan doa tersebut tanpa
disadari.
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kepahaman anak kelompok B di Tk Diponegoro Surabaya
dapat ditingkatkan melalui video pembelajaran bertema. Penelitian ini merupakan jenis penelitian
deskriptif kuantitatif dengan menggunakan desai penelitian tindakan kelas (PTK). Menurut Hasnunidah
(2017:68) menjelaskan bahwa penelitian tindakan kelas adalah suatu penelitian tindakan yang dilakukan
didalam kelas. Populasi dalam penelitian ini adalah anak-anak kelompok B di Tk Diponegoro Surabaya.
Dengan menggunakan purposive sampling, sampel ditetapkan secara sengaja oleh peneliti yang
didasarkan atas kriteria atau pertimbangan tertentu sehingga tidak melalui proses pemilihan sebagaimana
yang dilakukan dalam teknik random (Faisal, 2008:67). Peneliti memilih 7 anak kelompok B Tk
Diponegoro Surabaya yang terdiri dari 4 anak perempuan dan 3 anak berjeniskelamin laki-laki. Teknik
pengumpulan data merupakan bagian yang penting dalam penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan
data yang valid dalam suatu penelitian. Dalam penelitian tindakan kelas ini, pengumpulan data di lakukan
dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian yang dijelaskan
pada bab sebelumnya dapat disimpulkan dengan pemberian video pembelajaran dapat meningkatkan
pemahaman belajar anak di kelompok B TK Diponegoro Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya. Karena
dilihat dari hasil observasi penilaian perkembangan, pada siklus I keberhasilannya baru mencapai 57,1%.
Dan pada siklus ke II rata- mengalami peningkatan menjadi 85,7%.
Kata Kunci: Pemahaman Anak Usia Dini, Video Pembelajaran Daring
ABSTRACT
This study aims to describe the understanding of group B children in Diponegoro Kindergarten Surabaya
can be improved through themed learning videos. This research is a type of quantitative descriptive
research using classroom action research (CAR). According to Hasnunidah (2017: 68) explains that
classroom action research is an action research conducted in the classroom. The population in this study
were group B children at Diponegoro Kindergarten Surabaya. By using purposive sampling, the sample is
determined intentionally by the researcher based on certain criteria or considerations so that it does not go
through the selection process as is done in the random technique (Faisal, 2008:67). The researcher chose
7 children in group B of Diponegoro Kindergarten Surabaya, which consisted of 4 girls and 3 boys. Data
collection techniques are an important part of research with the aim of obtaining valid data in a study. In
this classroom action research, data collection is done by using observation, interview and documentation
techniques. The results of the research described in the previous chapter can be concluded that the
provision of learning videos can improve children's understanding of learning in group B Diponegoro
Kindergarten, Tambaksari District, Surabaya City. Because it is seen from the results of developmental
assessment observations, in the first cycle the success only reached 57.1%. And in the second cycle the
average increased to 85.7%.
Keywords: Early Childhood Understanding, Online Learning Videos
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PENDAHULUAN
Kondisi dunia pendidikan di Indonesia saat ini mengalami perubahan yang semula
tatap muka berubah menjadi pembelajaran jarak jauh. Guru harus mencari cara agar
proses belajar tetap berjalan meskipun pembelajaran tidak bertatap muka. Pembelajaran
ini disebut dengan pembelajaran daring atau dalam jaringan dimana dalam kegiatan
belajar ini memanfaatkan jaringan internet. Moore, Dickson-Deane, & Galyen
menjelaskan tentang pembelajaran daring adalah pembelajaran yang menggunakan
jaringan internet dengan aksesibilitas, konektivitas, fleksibilitas, dan kemampuan untuk
memunculkan berbagai jenis interaksi pembelajaran.
Pembelajaran daring dibutuhkan dalam pembelajaran di era revolusi industri 4.0 .
Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meningkatkan kepahaman anak terhadap suatu
materi pembelajaran yang disampaikan dengan memberikan suatu video yang menarik
sesuai tema pembelajaran selama daring. Dalam menyampaikan materi pembelajaran
kepada anak dapat dilakukan dengan cara memberikan video pembelajaran baik video
berdurasi pendek ataupun panjang. Video pembelajaran ini dapat diakses para orang tua
melalui aplikasi Youtube atau grup WhatsApp masing-masing kelas sesuai dengan
jadwal yang telah ditentukan. Arsyad:2003 menjelaskan bahwa video merupakan media
elektronik yang mampu menggabungkan antara teknologi audio dan visual secara
bersama sehingga menghasilkan suatu tayangan secara dinamis dan menarik. Dengan
adanya dua unsur tersebut diharapkan siswa mampu menerima, memahami, dan
mengingat pesan pembelajaran. Adapun peneliti sendiri menggunakan video
pembelajaran dikarenakan terdapat gambar yang berwarna dan suara yang menarik
perhatian anak. Video merupakan salah satu teknologi yang dapat di manfaatkan
sebagai media pembelajaran. Video adalah seperangkat komponen atau media yang
mampu menampilkan gambar sekaligus suara dalam waktu yang bersamaan . Dengan
menonton video tersebut, secara tidak langsung anak tertarik mempelajari materi
pembelajaran.

LANDASAN TEORI
Anak yang berusia 5-6 tahun disebut dengan anak usia dini. Menurut Beichler dan
Snowman (Dwi Yulianti, 2010:7), anak usia dini adalah anak yang berusia antara 3-6
tahun. Sedangkan hakikat anak usia dini (Augusta, 2012) adalah individu yang unik
dimana ia memiliki pola pertumbuhan dan perkembangan dalam aspek fisik, kognitif,
sosioemosional, kreativitas, bahasa dan komunikasi yang khusus yang sesuai dengan
tahapan yang sedang dilalui oleh anak tersebut.
Pertumbuhan adalah Proses bertambahnya ukuran dan jumlah sel serta jaringan
intraseluler, berarti bertambahnya ukuran fisik dan struktur tubuh dalam arti sebagian
atau keseluruhan, yang bersifat kuantitatif hingga dapat diukur dengan satuan panjang
dan berat (IDAI, 2002 dalam Susilaningrum dkk, 2013). Pertumbuhan terjadi secara
simultan dengan perkembangan. Sedangkan perkembangan adalah bertambahnya fungsi
yang lebih kompleks dalam kemampuan gerak kasar dan gerak halus, bicara dan bahasa,
serta sosialisasi dan kemandirian (Mulati,2016:169). Pada usia 5-6 tahun pastinya anak
mengalami perkembangan berfikir atau kemampuan kognitif. Dalam tahapan
perkembangan ini, cakupan pengetahuan yang dimiliki anak semakin luas. Anak akan
mampu berpikir secara logis dan kritis. Tingkat pemahaman tentang materi
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pembelajaran akan mempengaruhi hasil belajar anak. Hal ini sesuai dengan pendapat
Sudjana (1992:24) bahwa pemahaman dapat dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu:
1. Tingkat terendah, tingkat ini merupakan pemahaman terjemahan, mulai dalam
menerjemahkan dalam arti sebenarnya, mengartikan, dan menerangkan prinsipprinsip
2. Tingkat kedua, tingkat ini adalah pemahaman penafsiran yang adalah
menghubungkan bagian-bagian terendah dengan yang diketahui berikutnya atau
menghubungkan beberapa bagian grafik dengan kejadian, membedakan yang
pokok dengana yang tidak pokok.
3. Tingkat ketiga, ini adalah tingkat pemaknaan ektrapolasi
Selanjutnya, pemahaman bagi anak usia dini berhubungan dengan perkembangan
berfikir anak yang biasa disebut dengan perkembangan kognitif. Perkembangan
merupakan proses perubahan kualitatif yang mengacu pada kualitas fungsi organ-organ
jasmaniah dan bukan pada organ jasmaniahnya sehingga penekanan arti perkembangan
terletak pada penyempurnaan fungsi psikologis yang termanifestasi pada kemampuan
organ fisiologis (Purwanti, 2005:2). Jamaris (2006:19), menjelaskan
tentang
perkembangan merupakan suatu proses kumulatif artinya bahwa perkembangan yang
terjadi sebelumnya akan menjadi dasar perkembangan selanjutnya. Jika perkembangan
yang terdahulu terhambat maka perkembangan berikutnya akan mengalami
kecenderungan hambatan pula. Kognitif adalah suatu proses berpikir, daya
menghubungkan serta kemampuan menilai dan mempertimbangkan suatu kejadian atau
peristiwa (Susanto, 2011: 48). Dari beberapa uraian diatas dapat ditarik kesimpulan
bahwa pemahaman bagi anak usia dini sangatlah berhubungan dengan tingkat
perkembangan kognitif anak dimana, perkembangan kognitif adalah proses
meningkatnya kemampuan berpikir anak menjadi lebih baik atau menurun.
METODOLOGI
Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan
menggunakan desai penelitian tindakan kelas (PTK). Menurut Hasnunidah (2017:68)
menjelaskan bahwa penelitian tindakan kelas adalah suatu penelitian tindakan yang
dilakukan didalam kelas. Penelitian tindakan kelas (PTK) adalah penelitian yang
dilakukan dengan suatu pencermatan pada kegiatan belajar, berupa sebuah tindakan
yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersama (Arikunto,
2010:132). Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang
mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk
dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2015:117). Populasi dalam
penelitian ini adalah anak-anak kelompok B di Tk Diponegoro Surabaya. Dengan
menggunakan purposive sampling, sampel ditetapkan secara sengaja oleh peneliti yang
didasarkan atas kriteria atau pertimbangan tertentu sehingga tidak melalui proses
pemilihan sebagaimana yang dilakukan dalam teknik random (Faisal, 2008:67). Peneliti
memilih 7 anak kelompok B Tk Diponegoro Surabaya yang terdiri dari 4 anak
perempuan dan 3 anak berjeniskelamin laki-laki.
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Tabel 3.1. Daftar Nama Anak Kelompok TK B

Pada penelitian tindakan kelas ini menggunakan model yang dikembangkang oleh
Stephen Kemmis dan Mc Taggart. Model Kemmis dan Mc Taggart merupakan
pengembangan dari konsepdasar Kurt Lewin, hanya saja berbeda pada tahap acting
(tindakan) dengan observing (pengamatan) dijadikan menjadi satu kesatuan (Yudhistira,
2013:47). Dalam model penelitian tindakan kelas ini terdapat 4 komponen, yaitu:

Gambar 3 1 Siklus Penelitian Tindakan Kelas (Model Kemmis & Mc Taggart)

Teknik pengumpulan data merupakan bagian yang penting dalam penelitian dengan
tujuan untuk mendapatkan data yang valid dalam suatu penelitian. Dalam penelitian
tindakan kelas ini, pengumpulan data di lakukan dengan menggunakan teknik observasi,
wawancara dan dokumentasi. Indikator pencapaian tingkat keberhasilan Penelitian
Tindakan Kelas ini
adalah dapat dilihat dari perubahan dalam peningkatan
pemahaman anak melalui video pembelajaran selama daring, meliputi siswa aktif
menjawab ketika tatap muka melalui zoom dan menyelesaikan kegiatan belajarnya.
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HASIL DAN DISKUSI
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dikelas kelompok B TK Diponegoro
Surabaya. Peneliti ini menggunakan analisa data kuantitatif dalam menganalisa aktifitas
serta hasil belajar dan analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini diperoleh dari tindakan
yang dilakukan setelah anak melalui tahapan pada siklus I dan II. Setiap siklus terdiri
dari 3 tahapan, yaitu : 1) Perencanaan, 2) Tindakan dan Observasi, dan 3) Refleksi.
Siklus I dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2021, pembelajaran diikuti oleh 7 anak
terdiri dari 3 anak laki-laki dan 4 anak perempuan. Siklus II dilakukan pada tanggal 5
Mei 2021. Pembelajaran daring ini diikuti oleh 7 anak terdiri dari 3 anak laki-laki dan 4
anak perempuan.
Tabel 4.1 Hasil Observasi Anak Siklus II

Berdasarkan hasil pelaksanaan tindakan dan observasi peningkatan pemahaman
melalui pemberian video pembelajaran pada siklus II dapat diketahui bahwa
pemahaman belajar anak tentang materi tema benda langit dengan pemberian video
pembelajaran sudah mencapai 85,7%, jika sudah mencapai >80% maka siklus akan
dihentikan. Pembelajaran dengan menggunakan video pembelajaran pada siklus II ini
dapat diketahui kelebihan dan kelemahan berdasarkan hasil analisa pelaksanaan dan
observasi sebagai berikut:
1. Pengelolaan setiap kegiatan pembelajaran menunjukkan peningkatan
2. Anak aktif menunjukkan peningkatan.
3. Kondisi yang melibatkan aktivitas anak dalam kegiatan pembelajaran
menunjukkan peningkatan.
4. Melalui pemberian video pembelajaran kemampuan pemahaman anak
meningkat.
Dimasa pandemi ini, seluruh kegiatan belajar dialihkan menjadi pembelajaran
jarak jauh atau daring. Pembelajaran daring menjadi hal sulit dipahami karena anak
akan lebih sering belajar di rumah bersama orangtua. Konsentrasi belajar anak juga bisa
terganggu apabila lingkungan rumah kurang kondusif. Selain itu anak juga merasa
bosan belajar sendiri dirumah bersama orang tua. Peserta didik diharuskan untuk belajar
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dari rumah dan menerima materi pembelajaran dari pendidik dilakukan melalui berbagai
media.
Dengan adanya media pembelajaran maka peserta didik terbantu untuk
memahami materi pembelajaran yang diberikan, walaupun peserta didik belajar di
rumah masing-masing. Media pembelajaran juga dapat disesuaikan dengan karakteristik
peserta didik dan kemampuan peserta didik dalam menggunakan media tersebut
(Ahmadi, 2017). Media video pembelajaran dianggap tepat digunakan saat pandemi
Covid19 karena mudah digunakan dan dapat diikuti oleh seluruh peserta didik
(Trisnadewi, 2020; Susmiati, 2020; Alami, 2020). Selain itu, selama masa pandemi
pendidik tidak dapat menemui peserta didik secara langsung, maka media video
pembelajaran dianggap tepat untuk memudahkan pendidik menjelaskan materi-materi
pembelajaran (Atsani, 2020). Kemudian, media video pembelajaran juga dianggap
mengatasi kebosanan dan kejenuhan peserta didik saat belajar di rumah (Hadi,
2017).Video pembelajaran dapat dijadikan sebagai sumber belajar bagi siswa. Sehingga,
dapat membantu siswa mengatasi kesulitan dalam belajar.
Penelitian tindakan kelas ini telah dilakukan secara bertahap pada kegiatan
siklus I meningkatkan pemahaman anak dengan pemberian video pembelajaran sebesar
57,1%, karena belum mencapai standart ketuntasan belajar >80% maka dilanjutkan
pada kegiatan siklus II meningkat menjadi 85,7%. Karena standart ketuntasan belajar
>80%, maka dilakukan tindakan siklus II pertemuan II telah menunjukkan peningkatan
pemahaman anak yakni, anak yang mengalami peningkatan pemahaman materi belajar
selama daring sebanyak 6 anak yang mencapai 85,7 %, dan sudah melebihi stndart
ketuntasan belajar >80%, sehingga penelitian tindakan kelas ini dinyatakan berhasil.
KESIMPULAN
Hasil penelitian yang dijelaskan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan dengan
pemberian video pembelajaran dapat meningkatkan pemahaman belajar anak di
kelompok B TK Diponegoro Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya. Karena dilihat dari
hasil observasi penilaian perkembangan, pada siklus I keberhasilannya baru mencapai
57,1%. Dan pada siklus ke II rata- mengalami peningkatan menjadi 85,7%. Berdasarkan
hasil dan kesimpulan penelitian,maka terdapat beberapa saran yang perlu
ditindaklanjuti, yaitu: (1) saran untuk kepala sekolah disarankan agar pihak sekolah
menyiapkan alat perlengkapan membuat video pembelajaran yang lebih menarik lagi
untuk anak. (2) kepada wali murid, sebaiknya meluangkan waktu untukmenemani
belajar anak baik ketika kelas online dan mengerjakan lembar kegiatan anak. (3) kepada
guru, agar lebih kreatif dalam membuat video animasi pembelajaran yang membuat
anak tidak merasa bosan meski belajar dari rumah.
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Abstrak
Pendidikan karakter perlu untuk diajarkan sejak usia dini ketika anak berada di
sekolah. Guru mempunyai peranan penting dalam pendidikan karakter di sekolah.
Karakter yang diajarkan di Pendidikan Anak Usia Dini seperti kejujuran,
toleransi, kemandirian, dan kedisiplinan. Penelitian ini merupakan penelitian
deskriptif naratif, yaitu penelitian yang menggambarkan keadaan di lingkungan
sekitar yang sebenarnya. Penelitian ini mendeskripsikan dan memberikan
gambaran atas fakta, sifat, dan hubungan dari fenomena yang sedang diteliti.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah pendidikan karakter penting untuk diajarkan
sedini mungkin. Guru harus memberikan contoh perilaku yang mengandung nilainilai karakter yang perlu diajarkan ke siswa. Pendidikan karakter yang diberikan
juga harus melalui kegiatan yang menyenangkan, sehingga anak usia dini tidak
cepat bosan dan dapat diaplikasikan di kehidupan sehari-hari.
Kata kunci: pendidikan karakter, anak usia dini, sekolah

Abstract
Character education needs to be taught from an early age when children are in
school. Teachers have an important role in character education in schools. The
characters taught in Early Childhood Education are honesty, tolerance,
independence, and discipline. This research is a descriptive narrative research,
namely research that describes the actual situation in the surrounding
environment. This study describes and provides an overview of the facts, nature,
and relationships of the phenomena being studied. The conclusion of this study is
that character education is important to be taught as early as possible. Teachers
must provide examples of behavior that contain character values that need to be
taught to students. The character education provided must also go through fun
activities, so that early childhood does not get bored quickly and can be applied
in everyday life.
Keywords: character education, early childhood, school
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PENDAHULUAN
Pembentukan karakter pada anak usia dini dapat dilakukan di mana saja, kapan saja, dan
oleh siapa saja. Pembentukan karakter pada anak yang utama diberikan oleh orang tua, melalui
pola asuh yang ada di rumah (Arumsari, 2020). Salah satu cara yang dapat dilakukan anak dalam
mempelajari karakter adalah dengan mengamati dan meniru perilaku yang dilakukan oleh orangorang di sekitarnya. Hasan (2010) menyatakan bahwa berbagai nilai-nilai yang diyakini oleh
seseorang, menjadikannya sebagai landasan bagi seseorang dalam berfikir dan berperilaku
sehingga membentuk kepribadian yang berbeda dari satu individu dengan individu lainnya
disebut dengan karakter. Menurut Megawangi (dalam Kesuma, 2011), pendidikan karakter
merupakan usaha untuk mengajarkan anak-anak agar mampu mengambil keputusan dengan bijak
dan melakukannya di kehidupan sehari-hari sehingga mereka mampu berkontribusi positif untuk
lingkungan di sekitarnya.
Anak usia dini itu sendiri adalah anak yang berusia 0-6 tahun. Di masa itu, anak
mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang cepat (Nursalam dkk, 2008). Pertumbuhan dan
perkembangan anak usia dini memerlukan keterlibatan dari orang tua dan gurunya di sekolah.
Pola perkembangan yang dimiliki anak usia dini unik, sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan
perkembangannya (Mansur, 2005).
Pendidikan karakter pada anak usia dini tidak hanya dilakukan dalam waktu yang
singkat. Diperlukan contoh dan pembiasaan oleh orang-orang di sekitarnya. Selain pendidikan
karakter yang diberikan di rumah, anak usia dini juga perlu diberikan pendidikan karakter di
sekolah. Guru di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) mempunyai peranan penting dalam
mendidik karakter pada anak usia dini di sekolah, melalui kegiatan-kegiatan yang
menyenangkan. Hal tersebut dikarenakan, di usia dini anak mulai belajar untuk memahami
pemikiran dan tingkah laku yang baik dan yang buruk. Guru harus memahami dan menguasai
materi dalam pendidikan karakter terlebih dahulu, sebelum mulai diajarkan kepada siswasiswanya di sekolah. Selama ini, pendidikan karakter yang diajarkan di PAUD, seringkali
dilakukan dengan menggunakan sebuah cerita tentang karakter baik dan karakter buruk.
Beberapa kali dilakukan praktik terkait materi dalam pendidikan karakter tersebut, namun anakanak kurang mengaplikasikan materi yang ia dapat sebelumnya. Hal tersebut menimbulkan
perasaan bosan pada materi yang diberikan. Selain itu, materi yang disampaikan tidak akan
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dipahami dan dilakukann oleh anak-anak tersebut. Harapannya, anak bisa mengetahui dan
membedakan karakter mana yang bisa dilakukan dan karakter mana yang tidak dilakukan oleh
anak.

LANDASAN TEORI
A. ANAK USIA DINI
Anak usia dini adalah anak yang berada di usia 0 sampai 6 tahum. Di masa ini, anak-anak
mulai bertumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Dimana di usia
itu, deteksi tumbuh kembang anak perlu untuk dilakukan sedini mungkin. Rentang usia ini
sering kali disebut dengan masa emas atau golden age. Masa emas adalah masa dimana otak
atau kognitif anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan secara pesat.Hal tersebut
dimulai ketika anak berada di kandungan hingga anak berusia 6 tahun (Arumsari, 2020).
Perkembangan anak usia dini bukan hanya perkembangan kognitif saja yang perlu
diperhatikan oleh orang tua dan pendidik. Selain itu, ada perkembangan bahasa,
perkembangan motoric, perkembangan seni, dan perkembangan moral agama.

B. PENDIDIKAN KARAKTER
Karakter adalah nilai-nilai yang di yakini dan dilakukan oleh manusia, dan juga
berhubungan dengan Tuhan YME, diri sendiri dan orang lain, lingkungan, dan kebangsaan
yang terbentuk dan muncul dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan.
Karakter yang muncul berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan
adat istiadat di lingkungan tempat tinggalnya. Karakter biasanya disebut juga dengan akhlak.
Arti dari karakter adalah cara berfikir dan bertindak yang menjadi ciri khas tiap manusia dan
berhubungan dengan nilai benar-salah dan nilai baik-buruk. Karakter yang tampak
merupakan kebiasaan yang muncul pada sikap dan perilaku untuk selalu melakukan hal yang
baik secara terus menerus (Chairiyah, 2014). Koesoma (2007:250) menyatakan bahwa
pendidikan karakter adalah nilai dasar yang harus dipahami oleh masyarakat untuk dapat
hidup bersama-sama. Nilai-nilai tersebut misalnya kebijaksanaan, menghormati sesame
manusia, mempunyai rasa tanggung jawab, dll. Tujuan dari pendidikan karakter adalah
untuk mengembangkan nilai-nilai Pancasila, yaitu:
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1. Meningkatkan potensi siswa sehingga mampu memiliki hati, pikiran, dan perilaku yang
baik
2. Mewujudkan bangsa yang memiliki karakter Pancasila
3. Mengembangakan potensi warga negara sehingga timbul rasa percaya diri, bangga pada
bangsa dan negaranya serta mencintai umat manusia.

Sedangkan fungsi dari Pendidikan karakter adalah:
1. memunculkan budaya yang beraneka ragam di kehidupan masyarakat
2. mampu membuat masyarakat yang mempunyai daya piker yang baik, berbudaya luhur,
dan mampu memberikan sumbangsih untuk dapat mengembangkan taraf hidup manusia,
dan mengembangkan potensi yang dimiliki
3. menciptakan masyarakat yang mempunyai sikap cita damai, mandiri, kreatif, dan
mampu bersinergi bersama dengan negara lain

C. PENDIDIKAN KARAKTER DI SEKOLAH
Pendidikan karakter yang diberikan di sekolah, harus melibatkan seluruh
stakeholder dan hal-hal penting yang berkaitan dengan proses belajar mengajar, misalnya
kurikulum, proses belajar mengajar, cara melakukan penilaian, kualitas hubungan,
penanganan atau pengelolaan mata pelajaran, manajemen sekolah, kegiatan ekstrakulikuler,
penggunaan sarana dan prasarana di sekolah, dll. Pendidikan karakter yang diberikan di
sekolah, mengacu pada grand design pembelajaran pendidikan karakter (Chairiyah, 2014).
Ada 4 karakter utama yang perlu dipahami oleh siswa, yaitu olah hati, olah pikir, olah raga,
dan olah rasa-karsa. Pendidikan karakter yang berpusat pada olah hati, yaitu tentang
pengelolaan spiritual dan emosional. Olah pikir mengajarkam pengelolaan intelektual. Olah
raga bermuara pada pengelolaan fisik. Olah rasa-karsa pada pengelolaan kreativitas.
Permasalahan yang muncul dalam dunia pendidikan saat ini adalah tentang
pemberian nilai moral, nilai sosial, nilai intelektual, dan nilai emosional secara terpadu. Oleh
karena itu, dibutuhkan pemikiran, wawasan, dan rencana pendidikan karakter yang baik
supaya pendidikan karakter dapat diberikan kepada anak-anak sejak di usia dini, baik di
lingkungan keluarga maupun di lingkungan sekolah.
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METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif naratif, yaitu menggambarkan sebuah
permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
Dengan menggunakan metode ini, diharapkan akan mendapatkan gambaran keadaan di sebuah
situasi kejadian, baik yang menyangkut individu, lembaga, maupun masyarakat, berdasarkan
kenyataan yang ada di lapangan yang tampak sebagaimana adanya. Penelitian deskriptif ini
bertujuan untuk mendeskripsikan dan memberikan gambaran atas fakta, sifat, dan hubungan dari
fenomena yang sedang diteliti.

PEMBAHASAN
Pendidikan karakter tidak hanya perlu untuk diajarkan kepada siswa di Sekolah Dasar
sampai dengan mahasiswa yang ada di Perguruan Tinggi saja. Pemberian pendidikan karakter
sudah harus mulai diberikan pada anak-anak usia dini. Hal tersebut dikarenakan di usia 0 sampai
6 tahun, seorang individu akan belajar dasar-dasar ilmu dengan sangat cepat, dengan cara
memperhatikan, dan kemudian meniru semua pola pikir dan perilaku orang-orang yang ada di
sekitarnya. Menurut teori perkembangan kognitif oleh Piaget, anak usia dini masuk dalam fase
sensory motor (0 – 2 tahun) sampai fase perkembangan pra operasional (2 – 7 tahun). Di usia
tersebut, anak akan sangat mudah untuk mengamati, menyerap, dan meniru apapun yang dilihat
dari lingkungannya, baik di rumah maupun di sekolah. Pola pikir dan perilaku yang ditiru oleh
anak usia dini tidak hanya yang berpengaruh baik saja pada anak, namun lingkunan yang
berpengaruh tidak baik pun akan sangat mudah ditiru oleh anak usia dini (Ormrod, 2008).
Grand design dari Pendidikan Karakter juga telah dibuat oleh Direktorat PSMP (2009)
dengan tujuan agar materi ini dijadikan dasar dalam pendidikan karakter yang diajarkan di
sekolah. Hal ini sudah disampaikan ke berbagai sekolah, namun belum ada pendidikan karakter
khusus untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Padahal banyak sekali norma-norma yang
perlu diajarkan ke anak usia dini, misalkan norma moral, sosial, intelektual, emosi, dll. Oleh
karena itu, dibutuhkan design dari pendidikan karakter yang khusus dikembangkan untuk anak
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usia dini. Hal tersebut menunjukan bahwa pemerintah juga memiliki kepentingan untuk
membentuk karakter masyarakatnya, terutama yang berkaitan dengan ideologi, nasionalisme,
hukum, dan kewarganegraraan yang dikenal sebagai karakter bangsa. Karakter-karakter ini
penting untuk mulai dikenalkan sejak usia dini dengan cara yang sederhana dan menyenangkan.
Kegiatan yang dapat diberikan pada anak agar anak mengenali karakter kebangsaan di sekolah
misalnya guru meminta anak untuk membuat bendera Indonesia dari kertas berwarna merah dan
putih. Tidak hanya melalui cerita tentang sejarah bendera tersebut, namun anak diajak untuk
menggunting kertas merah dan putih lalu menempelkannya menjadi satu.
Selain mengenai karakter kebangsaan, anak juga perlu dikenalkan pada nilai-nilai yang
bersifat umum untuk dapat hidup secara berdampingan dengan masyarakat di sekitarnya,
misalnya saling menghormati, bersikap jujur, bisa bekerja sama, mempunyai rasa tanggung
jawab, dll. Nilai-nilai tersebut juga seharusnya sudah diperkenalkan ke anak usia dini melalui
berbagai kegiatan di sekolah, misalnya antri cuci tangan, mengucapkan salam ketika masuk dan
meninggalkan kelas, saling berbagi dan pinjam meminjami peralatan sekolah, dll. Untuk itu,
perlu adanya satu masukan sehingga pendidikan karakter ini bisa masuk ke dalam kurikulum
PAUD.
Ada beberapa hal yang menyebabkan pendidikan karakter perlu diberikan di sekolah
(Chairiyah, 2014), yaitu:
1. metode pembelajaran yang diberikan guru sekarang ini seringkali hanya bercerita dan
teori saja. Metode pembelajaran ini yang paling banyak digunakan oleh para guru.
Menurut hasil penelitian, murid akan memahami sebuah materi tidak hanya melalui
bercerita atau penjelasan saja karena informasi yang diserap tidak akan banyak.
Sehingga, ketika guru mengajarkan tentang pendidikan karakter, murid tidak akan
memahami secara maksimal, apalagi dipraktekan di kehidupan nyata.
2. seringkali guru mengutamakan pada hasil kognitif siswanya dan tidak melihat nilai-nilai
secara afektif
3. siswa lebih sering menghafal daripada memahami sebuah materi. Pemahaman tentang
nilai-nilai afektif tidak bisa dilakukan dengan menghafal, melainkan harus dipraktikkan,
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4. masuknya nilai-nilai dari budaya asing mempengaruhi nilai moral dan agama generasi
muda saat ini. Budaya asing tersebut dipakai dan ditiru begitu saja tanpa melalui saringan
informasi.

Nilai-nilai karakter yang perlu diajarkan guru dan orang tua kepada anak usia dini
(Nuraeni, 2014), yaitu:
1. Jujur
Jujur adalah satu karakter yang sangat penting untuk dimiliki setiap individu. Hal tersebut
dikarenakan, kejujuran sangat berkaitan dan berpengaruh pada interaksi sesama manusia.
Nilai kejujuran ini perlu untuk diajarkan sejak anak usia dini, dengan cara orang tua dan
guru memberikan contoh bersikap jujur baik melalui ucapan maupun tindakan.
2. Disiplin
Kedisplinan diperlukan untuk membantu anak dalam mengatur segala sesuatu yang akan
dikerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Seorang individu membutuhkan waktu dan
proses untuk dapat memiliki sikap disiplin di hidupnya. Hal tersebut bisa dilakukan mulai
anak usia 0 sampai 6 tahun, dan dilakukan secara berulang kali. Kegiatan yang bisa
dilakukan oleh guru dan orang tua untuk mengajarkan kedisiplinan pada anak usia dini
misalnya mengembalikan mainan atau peralatan tulis ke tempat semula, merapikan
sepatu, membersihkan tempat tidur setiap bangun tidur, dl.
3. Toleransi
Toleransi memiliki arti yaitu peduli pada sesama manusia, mendukung orang lain untuk
melakukan pengembangan diri, dll. Sikap toleransi akan muncul pada anak jika sudah
ditanamkan sejak dini. Sehingga, anak juga membutuhkan model yang akan dicontoh
agar dapat mengembangkan sikap toleransi.
4. Mandiri
Sikap mandiri mampu membuat seorang individu untuk berkembang dengan kemauannya
sendiri, karena dengan memiliki kemandirian seorang individu tidak akan bergantung
pada orang lain. Kemandirian pada anak dapat diajarkan pada kegiatan sehari-hari, baik
di rumah maupun di sekolah. Misalnya, untuk anak usia dini mau untuk di kelas tanpa
ditunggu oleh orang tua.
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KESIMPULAN
Pendidikan karakter penting untuk diajarkan sejak usia dini. Selain orang tua mengajarkan
pendidikan karakter di rumah, guru di sekolah juga seharusnya memberikan pendidikan karakter
di sekolah. Pendidikan karakter yang diajarkan melalui kegiatan-kegiatan yang menyenangkan,
tetapi tidak lepas dari kurikulum yang telah dibuat. Sehingga, dalam mempelajari karakter di
sekolah, anak tidak merasa bosan, dan materi yang diberikan pun mudah terserap dan dapat
diaplikasikan di kehidupan sehari-hari.
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ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis-jenis metafora dan maknanya dalam
lirik lagu Fireflies yang dinyayikan oleh Owl City. Metode penelitian yang digunakan adalah
deskriptif (kualitatif). Teknik dokumentasi diterapkan untuk melakukan analisis data, dalam hal
ini teks lirik lagu fireflies sebagai sumber data yang digunakan. Hasil analisis dalam penelitian
ini yaitu, terdapat tiga jenis metafora dalam lirik lagu tersebut, diantaranya adalah metafora
struktural, metafora orientasional, dan metafora ontologis. Makna dari lirik lagu fireflies yang
penuh kiasan adalah lakukan segala sesuatu yang kamu sukai, hargailah waktu dan hal-hal kecil
disekitarmu, karena hal tersebut tidak bisa diulang kembali, dan segala sesuatu tidak selalu harus
sesuai dengan apa yang kita inginkan.
Kata Kunci: metafora, lirik, lagu, fireflies

ABSTRACT

This study aimed to find out the types of metaphors and their meanings in the lyrics of the song
Fireflies sung by Owl City. It used descriptive qualitative. Documentation technique was applied
to perform data analysis, in this case the text of the fireflies song lyrics as the data source used.
The results showed that there were three types of metaphors in the lyrics of the song, including
structural metaphors, orientational metaphors, and ontological metaphors. The meaning of the
figurative meaning of the fireflies song lyrics was to do everything you like, appreciate the time
and the little things around you, because these things couldn't be repeated, and things didn't
always have to be according to what we want.
Keywords: metaphor, lyrics, song, fireflies
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PENDAHULUAN
Lirik lagu adalah rangkaian kata yang bernada (Awe, 2003). Lirik lagu merupakan
ekspresi pengarang dalam meluangkan ide-ide atau gagasan yang disampaikan kepada
penggemar melalui bahasa khusus. Setiap pengarang lagu memiliki cara dan gaya bahasa
tersendiri dalam menyampaikan gagasannya. Pemilihan dan penyusunan kata-katanya pun juga
bervariasai pada tiap-tiap pengarang, namun mereka memiliki tujuan yang sama yaitu ingin
menyampaikan perasaan dan pemikiran sebaik mungkin kepada pendengar. Dalam sebuah lirik
lagu yang kita temu, akan banyak sekali gaya bahasa yang terlihat, gaya bahasa yang juga sering
kita temui pada karya sastra puisi.
Menurut Keraf (1990),

gaya

bahasa disusun

untuk mengungkapkan

pikiran

secara khas yang memperlihatkan perasaan jiwa dan kepribadian penulis. Gaya bahasa adalah
cara yang khas dipakai seseorang untuk mengungkapkan diri pribadi. Salah satu gaya bahasa
yang kita ketahui adalah metafora. Metafora adalah pemakaian kata yang bukan dalam arti yang
sebenarnya. Menurut pernyataan Cruse (2004) metafora adalah penggunaan kata atau frasa untuk
makna yang berbeda dari makna literalnya. Gaya bahasa metafora sering kita temui pada karya
sastra Puisi, Novel, dan bahkan lirik lagu.

KAJIAN TEORI
Semantik
Semantik merupakan cabang ilmu linguistic yang mempelajari tentang makna kata dalam
kalimat. Telaah semantik adalah makna yang bebas konteks. Menurut Tarigan (1985), bahwa
semantic merupakan telaah lambang atau tanda yang menyatakan hubungan antar makna dan
pengaruhnya terhadap manusia dan masyarakat.
Syair
Syair atau puisi merupakan karya sadtra yang mengungkapkan pikiran atau imajinasi
pengarangnya melalaui kata-kata yang tersusun.
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Pierce (2011) menyatakan bahwa kata-kata yang disampaikan untuk menyampaikan
pemikiran ditulis sebagai komposisi sastra. Puisi atau syair merupakan bagian dari sastra dimana
beberapa pemikiran disampaikan dengan kata-kata kreatif yang membangkitkan emosi para
pembaca.
Lirik Lagu
Berdasarkan DIYanni (2004), puisi (poetry) bisa digolongkan sebagai narasi atau lirik.
Terdapat dua jenis puisi yaitu, puisi narasi dan lirik. Puisi narasi bisa berupa cerita, sedangkan
lirik merupakan kombinasi kata-kata dan lagu untuk mengekspresikan perasaan yang tertuang
dalam sebuah musik
Lirik (syair) merupakan puisi pendek yang dapat mengekspresikan emosi. Lirik lagu
termasuk karya sastra yang menggunakan bahasa sastra atau bahasa kiasan di dalamnya. Ia tidak
terlalu terikat oleh aturan-aturan kebahasaan (Semi dalam Zhariff, 2017). Lirik lagu supaya
mudah dipahami dan didengar oleh penikmat, pencipta lagu kadang kalanya memakai metafora
dalam lirik-lirik lagunya.
Metafora
Metafora merupakan salah satu jenis bahasa kiasan. Kridalaksana (2008) berpendapat
bahwa bahasa kiasan adalah bahasa yang digunakan sebagai alat untuk memperluas makna kata
atau sekelompok kata untuk memperoleh efek tertentu dengan membandingkan atau
mengasosiasikan dua hal.
Sedangkan menurut Lakoff dan Johnson (2003) metafora adalah sebuah hal yang
memiliki makna lain dan fungsi utamanya yaitu memahami. Metafora adalah bagian dari bahasa
figuratif yang membandingkan satu hal dengan hal yang lainnya. Lakoff dan Johnson mengamati
bahwa semua bahasa manusia menggunakan makna metafora untuk berkomunikasi pada
tingkatan diberbagai abstraksi dari realitas konkret.
Berdasarkan Lakoff dan Johnson (2003), metafora memiliki 3 jenis, yaitu: (1) Metafora
struktural, (2) Metafora orientasional, (3) Metafora ontologis.
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a. Metafora struktural
Metafora structural merupakan salah satu konsep yang terstruktur secara metaforis dalam konsep
yang lain. Metafora struktural ada berdasarkan korelasi sistematis pengalaman sehari-hari.
b. Metafora orientasional
Metafora yang berhubungan dengan orientasi rung. Seperti dalam-luar, majumundur, tarik-lepas
dan sebagainya. Orientasi ruang ini muncul dalam lingkungan fisik, dimana kita memiliki tubuh.
Yang artinya, metafora ini lebih didasarkan pada pengalaman fisik manusia yang dilakukan
sehari-hari. Karena budaya pada setiap manusia berbeda, maka metafora orientasional juga
berbeda.
c. Metafora ontologis
Metafora ontologis muncul ketika kita melihat peristiwa, kegiatan, emosi, dan ide-ide sebagai
entitas dan substansi. Metafora ontologis memungkinkan kita untuk menkonsepkan dan
berbicara tentang hal-hal, pengalaman, proses, namun tidak jelas atau abstrak seolah-olah mereka
memiliki sifat fisik yang pasti. Metafora ontologis menggambarkan entitas sesuai metafora yang
ada. Metafora ontologis membuat kita menangani suatu hal secara rasional dengan berdasarkan
pengalaman.
Sebagai contoh:
-

Dia keluar dari masa kritis.

-

Dia masuk rumah sakit karena depresi.

Dari contoh ini kata
“keluar, masuk” adalah hal abstrak
yang menjelaskan objek masuk dan juga keluar dari situasi.
Lakoff dan Johnson menggunakan target dan source dalam menganalisis metafora. Target
mengacu pada sesuatu yang tentangnya dikatakan sesuatu yang lain, dan source menyatakan
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sesuatu yang lain yang digunakan untuk menyampaikan sesuatu tentang target. Perbedaan target
dan source dapat dilihat di bawah ini:
Target
Kadang abstrak
Tidak akrab bagi pembaca
Tersirat

Source
Biasanya jelas/dinyatakan

Akrab bagi pembaca
Dinyatakan
contoh:
“Hidup adalah perjalanan”
‘hidup’ sebagai sasaran sedangkan
‘perjalanan’ sebagai sumber. Kedua
komponen antara hidup dan perjalanan
menjadi metafora yang berarti di mana ada banyak halangan, tujuan, kesulitan, dan lainnya.
Penelitian ini fokus pada bagaimana bentuk atau jenis metafora dalam lirik lagu fireflies
yang dinyayikan oleh OWL CITY, sebuah grup musik Amerika. Serta bagaimana makna dalam
metafora pada lirik tersebut.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah
penelitian yang memberikan gambaran tentang kondisi tertentu yang dialami oleh subjek
penelitian, misalnya persepsi, tindakan, dll. (Moleong, 2018).
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Sumber data pada penelitian ini adalah metafora yang ditemukan pada setiap kata
ataupun pada setiap frasa. Pada kata maupun frasa yang ditemukan akan diamati konteks
kalimatnya sehingga akan memudahkan peneliti dalam menganalisa metafora pada lirik tersebut.
Sumber data yang dimaksud oleh peneliti adalah lirik lagu fireflies yang dinyayikan oleh Owl
City.
Teknik pengumpulan data pada penelitian ini penulis menggunakan metode dokumentasi.
Metode dokumentasi merupakan pengumpulan benda seperti benda tertulis berupa dokumen,
foto, dal lain sebagainya (Arikunto, 2002). Dalam penelitian ini, dokumen yang dimaksud adalah
berupa lirik lagu fireflies yang didapatkan dari situs penyedia lirik lagu.
Teknik analisis data menjelaskan mengenai hasil suatu proses yang didapatkan. Tujuan
dari analisis data adalah untuk mengolah data atau analisis data sesuai dengan ketentuanya (Arif,
2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Berikut adalah analisis pada lirik lagu fireflies. Pada pembahasan atau analisis dalam
penelitian ini akan fokus untuk mengetahui bentuk atau jenis metafora apa saja yang terdapat
pada lirik lagu tersebut. Kemudian makna apa yang terkandung di dalamnya.
Lirik lagu fireflies oleh Owl City adalah sebagai berikut.
Fireflies
You would not believe your eyes
If ten million fireflies
Lit up the world as I fell asleep
'Cause they fill the open air
And leave teardrops everywhere
You'd think me rude but I would just stand and stare
I'd like to make myself believe that planet earth turns slowly
It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep
'Cause everything is never as it seems
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'Cause I'd get a thousand hugs
From ten thousand lightning bugs
As they tried to teach me how to dance
A foxtrot above my head
A sock hop beneath my bed
A disco ball is just hanging by a thread (thread, thread)
I'd like to make myself believe that planet earth turns slowly
It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep
'Cause everything is never as it seems (when I fall asleep)
Leave my door open just a crack
Please take me away from here
'Cause I feel like such an insomniac
Please take me away from here
Why do I tire of counting sheep?
Please take me away from here
When I'm far too tired to fall asleep
To ten million fireflies
I'm weird 'cause I hate goodbyes
I got misty eyes as they said farewell (they said farewell)
But I'll know where several are
If my dreams get real bizarre
'Cause I saved a few and I keep them in a jar (jar, jar, jar)
I'd like to make myself believe that planet earth turns slowly
It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep
'Cause everything is never as it seems (when I fall asleep)
I'd like to make myself believe that planet earth turns slowly
It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep
'Cause everything is never as it seems (when I fall asleep)
Jenis-jenis metafora yang akan menjadi fokus pembahasan pada penelitian ini terdapat 3
jenis yaitu Metafora Struktural, Metafora Orientasional, dan Metafora Ontologis.
1) Metafora Struktural
Metafora struktural pada lirik lagu ini adalah:
A foxtrot above my head
A sock hop beneath my bed
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konsep “foxtrot” dan “sock hop” yang digabungkan pada lirik tersebut sebagai kata kiasan yaitu
berada di atas kepala dan dibawah kasur. Maknanya adalah “ide” yang seseorang tersebut miliki
muncul.

2) Metafora Orientasional
Pada lirik dibawah ini mengandung metafora orientasional, yaitu:
As

they

tried

to

teach

me

how

to

dance

Maksud dari lirik ini adalah “they” yang mengarah ke “lightning bugs” sedang mengajarinya
“menari”, padahal menari adalah kegiatan fisik yang dilakukan manusia. Sedangkan maknanya
adalah “lightning bugs” yang diisyaratkan sebagai “ide” (yang dimaksud adalah fireflies)
menggugah seseorang ini untuk terjaga dan menuangkan pemikirannya. Menyambung dengan
lirik berikut: A disco ball is just hanging by a thread – yang juga merupakan metafora
orientasional, karena “hanging” adalah suatu kegiatan yang biasanya dilakukan manusia, namun
pada lirik ini “a disco ball” sebagai benda mati lah yang melakukannya. Maknanya adalah “buah
pemikiran” tersebut mengganggu pikirannya (membuatnya tidak tenang).

3) Metafora Ontologis
Metafora ontologis langsung terlihat pada lirik lagu baris ke-2 dan ke-3:
If ten million fireflies
Lit up the world as I fell asleep
Merujuk pada metafora ontologis karena “fireflies” mengacu kepada “ide-ide” atau “gagasan”
yang muncul, kemudian diumpamakan sebagai hal yang menerangi dunia, padahal “ide” adalah
hal yang abstrak namun mampu bertindak seolah manusia.
'Cause

they

fill

the

open

air

And leave teardrops everywhere
Menyatakan bahwa “they” adalah “fireflies” atau kita mengartikannya sebagi “ide” yang muncul
setelah sekian lama terpendam. Hal tersebut termasuk metafora ontologis karena melakukan
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sesuatu seperti yang manusia lakukan, dan hal ini disebut sebagai personifikasi (bagian dari
metafora ontologis).
'Cause

I'd

get

a

thousand

hugs

From ten thousand lightning bugs
Mengandung metafora ontologis karena “thousand hugs” seolah manusia yang melakukannya.
Lirik ini memiliki maksud seolah dia diberi semangat untuk bangkit dan mulai berpikir akan
sesuatu, menggagas ide dan lain sebaginya.
Leave my door open just a crack
Penulis meyakini bahwa dia sedang membandingkan antara “pintu (door)” dan “mata”.
Menurutnya “pintu” merupakan jalan seseorang untuk dapat masuk dan keluar untuk melihat
sesuatu dibaliknya.
Kemudian selanjutnya adalah lirik:
Cause

I

feel

like

such

an

insomniac

penulisi ingin mengutarakan bahwa dia ingin setengah terjaga agar bisa melihat keadaan yang
terjadi disekitarnya.
Metafora ontologis juga terdapat pada lirik :
I got misty eyes as they said farewell
Pada dasarnya “mata” tidak bisa berkabut. “mist” merupakan sebuah kejadian butiran kecil yang
berterbangan di udara. Jika keadaan ini dibandingkan dengan “mata” manusia maka bisa
dipastikan mereka sedang akan menangis. Menurut peneliti, pengarang hendak menyatakan
bahwa “dirinya bersedih karena harus mengucapkan perpisahan”.
'Cause I saved a few and I keep them in a jar
Pada lirik tersebut, frasa “in a jar” merupakan kiasan yang bermakna “mind”. Pengarang
menafsirkan “jar” sebagai tempat atau ruang yang bisa mewakili kata “mind”. Artinya adalah
“aku akan tetap menjaga ide-ide tersebut dalam pikiranku”.

KESIMPULAN
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Metafora yang terdapat pada lirik lagu ini terdapat 3 jenis yaitu metafora struktural,
metafora orientasional, dan metafora ontologis.
Dalam lagu Owl City yang berjudul Fireflies, mengisyaratkan banyak makna. Lagu
tersebut memberikan gambaran betapa Dia (pengarang) harus menghargai hal-hal kecil dan juga
harus menghargai waktu. Karena hal tersebut tidak bisa diulang kembali. Dia berharap bisa
melakukan segala sesuatu yang dia sukai tanpa membuang-buang waktu. Fireflies yang
digambarkan sebagai sebuah ide atau inspirasi menjadi hal yang dominan dalam pesan lagu
tersebut. Makna lain yang tersirat pada lirik tersebut adalah Pengarang ingin segala sesuatunya
abadi (sesuai keinginanya), dan jika itu tidak terwujud dia akan bersedih. Hal tersebut
merupakan sisi ego dari lirik ini.
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ABSTRAK
Pembelajaran PAUD saat ini haruslah menyenangkan dan berkesan untuk anak, terlebih di
usia 4-5 tahun anak mampu mengenal warna dan lambang bilangan 1-10. Namun diusia ini
masih ada yang belum dapat membedakan warna dan menyebut lambang bilangan sebagai
dasar pembelajaran bagi anak. Dikarenakan pembelajaran yang monoton menggunakan
lembar kerja anak, membuat anak bosan dan kurang memahami warna dan bilangan, oleh
sebab itu peneliti mengambil judul “Pengenalan Warna Dan Bilangan Menggunakan Media
Cat Air Terhadap Kecerdasan Kognitif Anak Usia 4 Hingga 5 Tahun”. Penelitian ini
menggunakan model penelitian kuantitaif dan menunjuk pada proses pelaksanaan yang
dikemukakan oleh Kemmis dan Mc.Taggart. atas segala keterbatasan maka penelitian ini
meminimalisir pertemuan sehingga dalam proses pengambilan data hanya dilakukan selama
dua kali pertemuan. Data – data yang diperloleh menunjukan adanya peningkatan terhadap
kaapua kognitif anak dalam memahai materi warn dan angka. Hal ini merujuk berdasarkan
presentase keberhasilan sebesar 77.5% jauh berkembang pesat pada saat pembelajaran siklus
II. Jauh meningkat dibandingkan dengan pembelajaran sebelumnya yang hanya melibatkan
alat tulis dalam pratindakan dengan perolehan 43.6% dengan predikat cukup. Kemudian
kembali melakukan pembelajaran siklus I dengan menggunakan crayon menyabet besaran
presentase menjadi 57%. Secara resmi kriteri yang dapat juga berubah menjadi baik.
Kata kunci : Mengenal Warna dan Bilangan, Kognitif, dan Cat Air
ABSTRACT
PAUD learning today must be fun and memorable for children, especially at the age of 4-5
years, children are able to recognize colors and symbols of numbers 1-10. However, at this
age there are still those who cannot distinguish colors and call number symbols as the basis
for learning for children. Due to monotonous learning using children's worksheets, making
children bored and not understanding colors and numbers, therefore the researchers took the
title "Introduction to Colors and Numbers Using Watercolor Media on Cognitive Intelligence
of Children aged 4 to 5 Years". This study uses a quantitative research model and refers to the
implementation process proposed by Kemmis and Mc.Taggart. For all the limitations, this
research minimizes meetings so that the data collection process is only carried out for two
meetings. The data obtained show an increase in children's cognitive abilities in
understanding color and number material. This refers to the success percentage of 77.5%,
which is growing rapidly during the second cycle of learning. Much improved compared to
the previous learning which only involved writing instruments in the pre-action with 43.6%
gain with sufficient predicate. Then again doing the first cycle of learning by using crayons
won the percentage to 57%. Officially the criteria that can also turn out to be good..
Key word: Recognizing Colors and Numbers, Cognitive, and Watercolor
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PENDAHULUAN
Tujuan dari pengenalan warna adalah sebagai dasar bagi pengetahuan anak mengenai
pengetahuan lanjutan berupa symbol sehingga perlu adanya pengenalan lambing bilangan 1
hingga 10. Pembelajaran yang diterapkan masih seputar lembar kerja anak denga
menggunakan tinta hitam. Dalam hal mengkreasikan warna mereka juga masih menggunakan
pensil warna, spidol warna atau pun crayon.
pembelajaran mewaranai biasanya anak lebih antusias mengikuti karena keberagaman
warna yang akan menyatu pada sebuah gambar. Terlebih semenjak bulan Maret 2020,
pembelajaran formal di sekolah resmi ditiadakan. Mengingat pandemi covid 19 yang tengah
kita hadapi ini semakin meroket angka penambahan korban setiap harinya maka pembelajaran
yang seharusnya mampu maksimal dengan bertatap muka diganti dengan pembelajaran
daring.
Pada masa pandemi covid 19 ini lah yang mendorong peneliti selaku guru TK A AL
JIHAD Surabaya dalam menjawab segala keluh kesah yang telah dirasakan oleh wali peserta
didik dan peserta didik yang bagaimana pembelajaran yang cocok untuk diterapkan dengan
kebiasaan baru tahun ini? Mengingat peran guru tidak sedominan dahulu kala. Untuk saat in
peran orang tualah yang sangat diperlukan, mengingat pmbelajaran untuk untuk anak usia dini
memerlukan penanganan khusus. Karakteristik belajar bagi anak usia dini yaitu pembelajaran
yang harus melibatkan mereka secara langsung sehingga proses pembelajaran ini akan
menjadi pembelajaran dalam bermain.
Berdasarkan hasil pengamatan kepada murid TK A AL JIHAD Surabaya,
menunujukan jika kemandirian anak mengalami penurunan selama pembelajaran daring serta
keluhan pengenalan warna pada anak yang masih sangat kurang. Sehingga kebanyakan dari
mereka masih belum mampu menyebutkan warna dengan benar. Pemilihan strategi,
pembelajaran dan metode yang akan digunakan juga sangat berpengaruh terhadap
keberhasilan pembelajaran ini.
Salah satu metode pembelajaran yang sangat digemari anak usia dini adalah
pembelajaran denga metode eksperiman dimana anak dilbatka langsung dalam proses
pembelajaran sehingga akan lebih memberkan ruang dan kesepatan kepada anak untuk
menemuka hal baru dengan cara mereka tersendiri. Dengan pembelajaran ini secara tidak
langsung menggali potensi dan kreatifitas anak untuk memecahkan masalah mereka dengan
cara mereka sendiri
Metode eksperiman menuntut anak untu mencari dan menemukan solusi dari masalah
yang tengah dihadapi (Syaiful Bahri Djamarah, 2005 : 234). Kelebihan dari metode ini adalah
menigkatkan rasa percaya diri pada anak, menuntut kemandirian anak dalam memecahkan
masalah dengan cara mereka sendiri. Anak juga dilatih untuk berfikir ilmiah sesuai dengan
percobaan dan memberikan pengala langsung tak terlupakan dengan menemukan hal – hal
baru. Lantas media apakah yang cocok untuk digunaka di rumah murid dan mudah di
aplikasikan untuk anak usia empat hingga lima tahun?
Pemanfaatan cat air dianggap mampu menghilangkan kepenatan mereka menatap
lembar kerja, hal ini dikhususkan untuk rentang usia empat hingga lima tahun. Meraka akan
tertarik dengan warna – warna disamping itu proses aplikasi penggunaa media cat air ini juga
tidak terlalu merepotkan baik anak, guru dan orang tua.. Keuntungan menggunakan media cat
air ini juga banyak, mudah digunakan, harganya terjangkau, proses aplikasi mudah,
penyimpanan juga sangat mudah dan tahan di simpan hingga lama. Tata cara mengaplikasian
media cat ini akan diberkan pada lembar tugas masing – masing peserta didik sehingga proses
pembelajaran akan difokuskan pada pengenalan warna, pencampuran warna hingga
pengenalan lambang bilangan 1 hingga 10 menggunakan media cat air. Mengapa
pembelajaran yang harus dicapai banyak, sebab dalam proses pembelajaran nantinya akan
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diselang seling mengingat pembelajaran akan dilaksanakan dua kali dalam seminggu selama
sebulan penuh

LANDASAN TEORI
Teori Edgar Dale digambarkan dalam sebuah kerucut yang kemudian dinamakan kerucut
pengalaman (cone of experience). Kerucut pengalaman Edgar Dale dianut secara luas untuk
menentukan alat bantu atau media apa yang sesuai agar siswa memperoleh pengalaman
belajar secara mudah. Kerucut pengalaman yang dikemukakan oleh Edgar Dale memberikan
gambaran bahwa pengalaman belajar yang diperoleh siswa dapat melalui proses perbuatan
atau pengalaman langsung, proses mengamati dan mendengarkan melalui media tertentu dan
proses mendengarkan melalui bahasa. Semakin konkret siswa mempelajari bahan pengajaran,
maka semakin banyak pengalaman langsung yang akan diperoleh anak. Sebaliknya semakin
asbtrak bahan pengajaran maka semakin sedikit pengalaman yang akan diperoleh siswa (Wina
Sanjaya, 2009:
pengalaman yang diperoleh melalui pengalaman langsung dan pengalaman tidak
langsung. Semakin konkrit bahan ajar yang digunakan maka semakin banyak pengalaman
langsung yang akan diperoleh anak. Semakin abstrak bahan ajar yang digunakan dalam
pembelajaran, maka semakin sedikit pengalaman yang akan diperoleh anak. Apabila
pengalaman langsung yang diperoleh sedikit maka pembelajaran akan kurang bermakna pula
bagi anak. Semua alat indra terlibat dalam proses pembelajaran. Menurut Edgar Dale (Bagus
D.R., 2014: 4) pengalaman langsung yang melibatkan panca indra akan memberikan
kontribusi 90% bagi pengetahuan anak. Dalam kegiatan pembelajaran menggunakan media
secara langsung melalui metode eksperimen akan berpartisipasi besar bagi pemerolehan
pengetahuan bagi anak. Termasuk dalam mengenalkan warna melalui metode eksperimen.
Piaget memaparkan bahwa anak usia tiga hingga lima tahun berada pada tahap pra
operasinal, pada tahap ini anak mulai menunjukan proses berfikir yang lebih jelas dan dimulai
mengenal beberapa symbol termasuk bahasa dan gambar (Slamet Suyanto, 2005 : 55). Salah
satu aspek penting dalam mengenali suatu obyek adalah dengan mengenalkan warna.
Mengenal warna akan membantunya untuk dapat menyebutkan warna, mampu
menyampaikan hasil percobaan tentang warna yang sudah mengalami percampuran lantas
menghasilkan warna baru dan yang terpenting anak mampu mengelompokan warna.
Pengenalan warna pada anak usia dini khususnya usia empat hingga lima tahun yaitu berada
pada pengenalan lima hingga tujuh warna (Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009)
Tujuan dari pengenalan warna adalah sebagai dasar bagi pengetahuan anak mengenai
pengetahuan lanjutan berupa symbol sehingga perlu adanya pengenalan lambing bilangan 1
hingga 10. Pembelajaran yang diterapkan masih seputar lembar kerja anak denga
menggunakan tinta hitam. Dalam hal mengkreasikan warna mereka juga masih menggunakan
pensil warna, spidol warna atau pun crayon. Padahal pembelajaran mewaranai biasanya anak
lebih antusias mengikuti karena keberagaman warna yang akan menyatu pada sebuah gambar.
Perkembangan kognitif adalah proses berfikir dalam mengamati, memahami, dan
bertindak. Dan setiap anak memiliki kemampuan tak terbatas dalam belajar yang telah ada
dalam dirinya untuk dapat berfikir kreatif dan produktif. Pada tahap praoperasional telah
mampu mengenali simbol, bahasa dan gambar, namun cara berfikirnya masih terpusat pada
satu perhatian saja dan belum bisa berfikir terbalik. Pada penelitian ini tentunya dalam
mengenalkan warna memperhatikan perkembangan kognitif anak usia 4 tahun yaitu mulai
untuk mengenalkan beberapa simbol warna dengan cara melakukan percobaan sederhana
tentang warna. Indikator dalam mengenal warna pada penelitian ini adalah anak mampu untuk
menyebutkan macam warna, menyampaikan hasil percobaan sederhana tentang warna, dan
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mampu mengelompokkan warna. Adanya hal tersebut, dibutuhkan stimulasi yang dapat
mendukung kemampuan anak dalam mengenal warna dan bilangan. Metode eksperimen
merupakan metode pembelajaran yang lebih banyak memberi kesempatan kepada anak untuk
menemukan sesuatu yang baru dengan cara-cara yang menarik bagi mereka. Anak juga dapat
terlatih dalam cara berfikir yang ilmiah.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan di TK A Al JIHAD Surabaya. Jenis penelitian yang akan
dilakukan adalah jenis penelitian kuantitatif dengan cara menggunakan instrument yang telah
tervalidasi sebelumnya akan dilakukan uji lapangan. Tempat penelitian dilaksanakan di
rumah masing - masing siswa karena pandemic yang semakin meningkat hingga bulan Juni
2021. Namun pemberian lembar kerja dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2021 kepada wali
murid masing – masing.
Subyek penelitian adalah 10 siswa TK A Al Jihad Surabaya dengan ketentuan 5 siswa
dan 5 siswi dengan rentan usia 4 hingga 5 tahun. Obyek penelitian sendiri nantinya akan lebih
ke daya serap (kognitif) siswa selama pembelajaran berlangsung sesuai dengan kriteria yang
akan disebutkan lebih lanjut. pada hari berikutnya mulai menggunakan media crayon dalam
pembelajaranya khususnya untuk materi warna sehingga pada tahap ini dinamakan siklus 1.
Lantas tahap berikutnya, siklus 2 ini anak akan melakukan pembelajaran dengan
memanfaatkan media cat air. Sehinga pada tahap ini diharapkan kemampuan kognitif anak
kan mengalami peningkatan yang signifikan dibanding pratindakan.
Dari ketiga siklus inilah nantinya akan menghasilkan angka – angka sesuai dengan
pengerjaan tugas dalam lembar kerja. Angka – angka hasil lembar kerja inilah yang nantinya
akan di analisa untuk mengetahui seefektif apakah pembelajara ini dilakukan.
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif.
Teknik analisis data deskriptif kuantitatif yaitu dengan cara mencari rerata skor hasil
pengamatan terhadap lembar kerja anak selama tiga tahapan pratindakan, siklus 1 dan
siklus 2 dalam kemampuan mengenal warna. Analisis data dalam penelitian ini berupa
analisis deskriptif persentase. Adapun rumus persentase menurut Acep Yoni (2010: 176)
yaitu sebagai berikut.

ܲ=

F
 ݔ100%
N

Keterangan :
P = Persentase
F = Skor yang diperoleh siswa
N = Jumlah skor maksimum siswa
Setelah data diperoleh dan dikumpulkan maka langkah selanjutnya dalam proses
penelitian adalah menganalisis data yang diambil berdasarkan kriteria dasar menurut
Acep Yoni (2010: 176) yang telah disesuaikan dengan kriteria perkembangan anak di
PAUD seperti pada Tabel 2 :
No.
Kriteria
1
Sangat baik
2
Baik
3
4

Cukup
Kurang

Presentase
75% – 100%
50% – 74.99%

Nilai
Keterangan
4
Tampak sangat baik (TSB)
3
Tampak sesuai harapan
(TSH)
25% – 49.99%
2
Mulai tampak (MT)
0% – 24.99%
1
Belum tampak (BT)
Table2. Kriteria Menurut Acep Yoni
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Indikator keberhasilan dari penelitian ini ditandai dengan adanya perubahan ke arah
perbaikan terkait dengan suasana pembelajaran maupun hasil belajar siswa. Indikator
keberhasilan pada penelitian ini adalah apabila 75% dari jumlah anak sudah mampu
untuk mengenal warna yaitu yang berarti dari 10 anak diharapkan 7 anak dapat
mengenal warna dan bilangan dengan baik.

47.5%

16

40%

13

32.5%

18

45%

16

40%

Kriteria

19

Cukup

57%

43.6%

23

Rata-rata
PersentaseSkor
(%)

Anak dapat menyebutkan
warna
Anak dapat menyebutkan
lambang bilangan runtut 1
hingga 10
Anak mampu menyampaikan
warna warna sesuai dengan
benda yang ada pada lembar
kerja
Anak mampu menyampaikan
lambang bilangan sesuai
letak benda pada lembar
kerja
Anak mampu
mengelompokanwarna
kuning
Anak mampu
mengelompokkan angka
sesuai dengan jumlah benda

Presentase skor

Indikator

Skor keseluruhan

menggolongkan

mengkomunikasika
n

mengenal

Sub variabel

HASIL DAN DISKUSI
Pelaksanaan pratindakan ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan awal anak
dalam mengenal warna dan angka sebelum diberikan tindakan. Pelaksanaan kegiatan
pratindakan berupa kegiatan pembelajaran dengan memberi latihan sederhana dengan angka –
angka yang sudah tertulis sedangkan tugas anak sebatas menebali sebelum anak tahu dan
paham lambang bilangan apa yang sudah ditebali tersebut. Dengan harapan adanya warna
yang berbeda pada saat pengerjaan lembar kerja pengenalan angka anak akan tahu runtutan
lambang bilangan sesuai pengucapan dan tertulis
Kegiatan pratindakan menggunakan teknik pengumpulan data observasi dan
dokumentasi, pengamatan terhadap kemampuan menyebutkan lambang bilangan angka dan
mengelompokkan warna dengan percobaan sederhana. Hasil kemampuan mengenal warna
dan bilangan pada pratindakan ini menunjukkan bahwa kemampuan mengenal lambang
bilangan dan warna masih rendah. Hal ini sesuai denga hasil pengolahan data penelitian
sebagai berikut : Data hasil observasi pratindakan kemampuan mengenal warna dan angka

Berdasaran tabel di atas, dapat diketahui bhwa hasil dari kegiatan pratindakan
keampua mengenal warna dan angka pda anak usia 4 hingga 5 tahun di TK A Al Jihad
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menggolongkan

65%

20

50%

24

60%

Kriteria

26

Baik

57.5%

57.1%

23

Rata-rata
Persentase Skor
(%)

Anak dapat menyebutkan
warna
Anak dapat menyebutkan
lambang bilangan runtut 1
hingga 10
Anak mampu menyampaikan
warna sesuai dengan geometri
benda yang ada pada lembar
kerja
Anak mampu menghitung
jumlah benda
Anak mampu
mengelompokkan warna sesuai
bentuk
Anak mampu
mengelompokkan angka sesuai
dengan jumlah benda

Presentase skor

Indikator

Skor keseluruhan

mengkomunik
asikan

mengenal

Sub variabel

Surabaya masih rendah. Hasil oberservasi pada pratindaka sebesar 43.6 % yang tergolong
dalam kriteria cukup. Dari hasil ini bisa diambil kesimpulan jika pengenalan warna dan angka
pada anak usia 4 hingga 5 tahun perlu adanya pemdampingan khusus. Sehingga tindakan
selanjutnya akan dibuat lebih menarik minat siswa. Adapun data hasil observasi kemampuan
mengenal warna pada pratindkan ini di sajika dalam lampiran.
Siklus 1 Data hasil observasi pratindakan kemampuan mengenal warna dan angka

Ber
dasaran
tabel
di
atas, dapat
22
55%
diketahui
bhwa hasil
dari
kegiatan pratindakan keampua mengenal warna dan angka pda anak usia 4 hingga 5 tahun di
TK A Al Jihad Surabaya masih rendah. Hasil oberservasi pada pratindaka sebesar 57.1 %
yang tergolong dalam kriteria baik. Dari hasil ini bisa diambil kesimpulan jika pengenalan
warna dan angka pada anak usia 4 hingga 5 tahun perlu adanya sebuah proses pembelajara
yang lebih menarik. Tidak hanya memanafaatkan benda – benda di skita nun juga harus lebh
menggunaka media yang belum pernah digunakan sebelumnya. Sehingga pembelajaran yang
berlangsug lebih seperti bermain main yang menyenangkan tanpa kehilangan jati diri sebuah
penanaman pemahaman mengenai warna dan angka. Adapun data hasil observasi kemampuan
mengenal warna pada siklus I ini di sajika dalam lampiran.
Pada pelaksanan siklus I ini sudah menunjukan peningkatan dbandingkan dengan
hasil pelaksaan pratindakan. Data hasil pratindakan dan pelaksanaan tindakan siklus I
disajikan dalam table berikut :
Rekapitulasi hasil pada tahap pratidakan dan siklus I
Pengenalan warna dan angka
Komponen
Pratindakan
Siklus I
Rata – rata presentase %
43.6%
57.1%
22

55%

278

Anak mampu menghasilkan
warna turunan
Anak mampu
mengelompokkan angka
sesuai dengan jumlah benda

77.5%

36

72.5%

30

75%

32

80%

31

77.5%

Kriteria

31

Sangat Baik

82.5%

Rata-rata
Persentase Skor
(%)

33

77.5%

Anak dapat menyebutkan
warna
Anak dapat menyebutkan
lambang bilangan runtut 1
hingga 10
Anak mampu menyampaikan
warna
Anak mampu menghitung
jumlah benda

Presentase skor

Indikator

Skor keseluruhan

menggolongkan

mengkomunikasi
kan

mengenal

Sub variabel

Kriteria
Cukup
Baik
Repaitulasi Hasil Tahap Pratindakan Dan Siklus I
Dari tabel dapat dilihat bahwa hasil pengenalan warna dan angka memperoleh rata –
rata presentase 43.6% yang termasuk kriteria cukup dan meningkat pada siklus I dengan
peroehan rata – rata 57.1% yang termasuk dalam kriteria baik.
Berdasarkan prolehan dat tersebut, menunjukan bahwa pengenalan warna dan angka
pada anak usia 4 hingga 5 tahun di TK A Al Jihad Surabaya mengalami peningkatan pda
siklus I namun indikator keberhasilan belum tercapai sehingga perlu adanya tindakan siklus II
agar indikator keberhasilan 75% denga kriteria sangat baik dapat dicapai.
Siklus II

Hasil Obersevasi Siklus II
Dari table di atas tentang data hasil observasi siklus II kemampuan kognitf anak dalam
mengenal warna dan angka sudah menunjukan hasil yang memuaskan dengan presentase
sebesar 77.5%. Sehingga metode ini dirasa ampuh untuk diterapkan khususnya untuk
pembelajaran mandiri di tengah pandemic seperti keadaan setahun terakhir ini. Indikator
keberhasilan penelitian juga dicapai dengan nilai yang sangat memuaskan, 77.5% dengan
predikat sangat baik.
Pada pelaksanaan siklus II ini menunjukan kenaikan yang sangat signifikan seperti
data pada tabel berikut :
Komponen
Pengenalan warna dan angka
Pratindakan
Siklus I
Siklus II
Rata –
rata
43.6%
57.1%
77.5%
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presentase %
Kriteria
Cukup
Baik
Sangat Baik
Repaitulasi Hasil Tahap Pratindakan, Siklus I dan Siklus II
Dari ketiga tindakan yang sudah tersaji dalam tabel di atas. Gambaran peningkatan
pratindakan, siklus I dan siklus II dapat dlihat pada gambar berikut :

PENGENALAN WARNA DAN ANGKA
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
Pratindakan

siklus I
warna

siklus II

angka

Hasil Observasi Tahap Pratindakan, Siklus I dan Siklus II
Berdasarkan gambar di atas, menunjukan bahwa pgenala warna dan angka pada anak
usia 4 hingg 5 tahun di TK A Al Jihad Surabaya mengalami peningkatan. Perolehan rata –
rata presentase pada siklus II 77.5% yang melebihi indikator keberhasilan yang diharapka
yaitu 75%. Oleh karena itu pelasanaan tindaka siklus II dihentikan.
Refleksi siklus II
Dari data – data hasil penelitian tentang kemampuan mengenal warna dan bilangan, peneliti
merefleksi hasil tindakan pada siklus II. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui ketercapaian
indikator selama proses pembelajaran pada siklus II dengan hasil sebagai berikut :
a. Dengan pergantian bahan – bahan selama pengerjaan lembar kerja dapat menarik
perhatian anak, selain itu variasi dari percobaan dilakukan juga dapat memusatkan
perhatian anak dalam pemahaman materi tertentu.
b. Kejenuhan akan pembelajaran online yang sudah dilakukan selama 1.5 tahu belakanga
ini. Sehingga anak kebanyka sudah mulai bosan dan ingin segera memulai
pembelajaran offline. Namun kembali lagi ke keadaan pandemi yang kembali
membludak usia perayaan hari raya Idul Fitri. Hal ini berdampak dengan ketertarikan
anak yang sangat dengan media cat ini.
Dengan segala tindakan pembelajaran online yang sudah berlanjut selama ini semoga ke
depannya siswa bisa lebih mandiri lagi dan selalu tertarik dengan segala pembelajaran materi
lain. Tentunya harus tetap dibawakan dengan pembelajara yang menarik juga.
Hasil Pembahasan
280

Kemampuan mngenal warna dan angka merupakan salah satu aspek yang sangat penting
dalam memulai segala pembelajaran khususnya untuk rentan usia 4 hingga 5 tahun. Hal ini
akan memberikan bekal yang cukup untuk lebih memahami lingkungan sekitar. Berdasarkan
hasil oberservasi dan penindakan yang di lakukan di TK A Al Jihad Surabaya dibutuhkn pera
aktif orang tua terlebih dengan adanya pandemic yang sudahh hamper 2 tahun berjalan ini.
Metode pembelajaran menarik sangat diharapkan bisa diterapka untuk mendapingi buah hati
dalam menghabiskan waktu di rumah saja. Tidak hanya ketergantungan dengan gadge semata.
KESIMPULAN
Penerapan pembelajaran materi warna dan lambang bilangan dengan menggunakan cat air
dapat juga meningkatkan kognitif anak dan dirasa mampu menjadi pembelajaran yang
inovatif ditengah pandemi saat ini sehingga anak dan wali murid tidak jenuh akibat
pembelajaran mandiri dirumah yang terlalu lama, dibandingkan menggunakan media lain
seperti krayon maupun alat tulis lainnya.
Meningkatnya kemampuan mengenal warna dan angka pada anak usia 4 hingga 5 tahun
menggunakan metode eksperimen dan lebih menekankan peran aktif anak untuk melakukan
percobaan sendiri sesuai dengan arahan orang tua siswa. Peran arahan orang tua dalam
membawa suasana selama proses pembelajaran sangatlah diharapkan sehingga segala soal
dalam lembar kerja bisa dikerjakan dengan mood yang bagus. Mood yang bagus tentunya
mampu meingkatkan daya serap (kognitif) anak terhadap materi yang tengah disampaikan.
Data – data yang diperloleh menunjukan adanya peningkatan terhadap kemampuan kognitif
anak dalam memahai materi warn dan angka. Hal ini merujuk berdasarkan presentase
keberhasilan sebesar 77.5% jauh berkembang pesat pada saat pembelajaran siklus II. Jauh
meningkat dibandingkan dengan pembelajaran sebelumnya yang hanya melibatkan alat tulis
dalam pratindakan dengan perolehan 43.6% dengan predikat cukup. Kemudian kembali
melakukan pembelajaran siklus I dengan menggunakan crayon menyabet besaran presentase
menjadi 57%. Secara resmi kriteri yang dapat juga berubah menjadi baik.
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