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A. Kajian Teori 

1. Kemampuan Mengenal Bilangan 

a. Pengertian Kemampuan Mengenal Bilangan 

Tahun-tahun awal kehidupan anak merupakan masa yang terpenting untuk 

menstimulasi seluruh kemampuan dan potensi yang ada pada diri anak. 

Kemampuan berarti kapasitas seseorang individu untuk melakukan beragam tugas 

dalam suatu pekerjaan. Lebih lanjut kemampuan (ability) adalah sebuah penilaian 

terkini atas apa yang dapat dilakukan seseorang (Robbins & Judge, 2007:57). 

Oleh karena itu kemampuan-kemampuan yang ada pada anak harus distimulasi 

sejak usia dini dengan baik agar perkembangan selanjutnya dapat berkembang 

dengan baik. Kemampuan yang harus dikembangkan pada masa ini adalah 

kemampuan kognitif, fisik motorik, bahasa, sosial emosional, seni dan nilai moral 

agama.  

Perkembangan kognitif yang harus dikembangkan pada anak usia dini 

salah satunya adalah kemampuan matematika awal untuk anak usia dini (Sujiono, 

2009:14). Saat menyikapi masalah anak usia dini dalam mengembangkan 

kemampuan matematika, salah satu tantangannya adalah untuk menyusun 

pengetahuan tentang matematika itu sendiri (Baccaglini & Maracci, 2015: 9).  

Sejalan dengan hal tersebut Hoffmann, et.al (2013:775) mengungkapkan bahwa 

untuk mengembangkan kemampuan kognitif terutama kemampuan matematika 

yang memadai sangat penting untuk memahami bagaimana kemampuan mengenal 

bilangan muncul dan meningkat.  



Kemampuan matematika bergantung pada sejumlah keterampilan khusus 

yaitu kemampuan simbolik yang meliputi berhitung, kardinalitas dan mengenal 

bilangan, dan juga kemampuan non-simbolik yang merupakan perkiraan bilangan 

(Hervegen et.al, 2018:2). Selain itu konten matematika yang utama diajarkan 

untuk anak usia dini antara lain adalah bilangan dan operasi, geometri dan pola, 

pengukuran dan klasifikasi (Oppermann et.al, 2016:174). Selain itu California 

Department of Education (2010:239) menjelaskan bahwa perkembangan 

matematika anak usia 4-5 tahun diantaranya mengenal bilangan, aljabar dan 

fungsinya, pengukuran dan penalaran matematika. Semua  perkembangan 

matematika ini harus distimulasi dengan baik agar sesuai dengan tahap 

perkembangannya.  

Jackman (2012:155) menjelaskan bahwa kemampuan matematika pada 

anak usia dini meliputi (1) pola, aljabar termasuk penggunaan simbol, (2) bilangan 

dan operasi bilangan termasuk berhitung, mengelompokkan, korespondensi, 

hubungan, perbandingan, mengenal dan menulis angka dan nilai tempat, (3) 

geometri dan spasial termasuk menganalisis bentuk dan struktur, (4) analisis data 

probabilitas termasuk mengumpulkan dan mengorganisasikan individu dan 

lingkungan, (5) pengukuran termasuk mengenali dan membandingkan panjang, 

tinggi dan berat serta (6) pemecahan masalah termasuk komunikasi, penalaran  

koneksi dan representasi.  

Bilangan merupakan elemen dasar dalam perhitungan (Syukur dkk, 

2005:72). Untuk menyatakan suatu bilangan dinotasikan dengan lambang 

bilangan yang disebut angka. Bilangan juga merupakan bagian dari pengalaman 



anak sehari-hari. Jadi, sebelum seseorang melakukan kegiatan berhitung, maka ia 

harus tahu terlebih dahulu tentang bilangan serta lambangnya. Jordan, Kaplan, 

Ramineni dan Locuniak (2009:2) menjelaskan bahwa kemampuan mengenal 

bilangan yang termasuk ke dalam ranah kognitif anak usia dini berpengaruh 

terhadap kemampuan anak dimasa yang akan datang. Anak yang sudah mengenal 

bilangan dengan baik di usia TK maka akan membantunya untuk memahami 

tingkatan matematika yang lebih rumit saat anak tersebut masuk ke jenjang 

pendidikan yang lebih tinggi (Yusuf & Auliya, 2011:3). Berdasarkan penjelasan 

tersebut dapat dijelaskan bahwa bilangan adalah satuan dalam sistem sistematis 

yang dapat ditambah, dikurang, dikalikan, dan dibagi.    

b. Kemampuan mengenal bilangan anak usia 4-5 tahun 

Kemampuan mengenal bilangan anak usia dini sangat penting untuk 

dikembangkan. Hal ini dilakukan agar anak memperoleh kesiapan dalam 

mengikuti pembelajaran matematika di tingkat yang lebih tinggi. McGuire 

(2012:1) mengungkapkan bahwa tahun-tahun awal 0-8 tahun menjadi tahun yang 

penting untuk mengembangkan fungsi perkembangan dalam kehidupan seseorang. 

Pentingnya perkembangan ini diakui dan dianut oleh guru, orangtua dan peneliti 

khususnya di bidang matematika. Purpura dan Lonigan (2015) menjabarkan 

bahwa kemampuan mengenal bilangan yang spesifik berkembang pada anak usia 

dini pertama anak mulai mempelajari berhitung secara verbal, lalu anak mulai 

dapat membandingkan jumlah, menghubungkan lambang bilangan dengan 

jumlah, memanipulasi jumlah dengan soal cerita, kemudian anak mengenal 



lambang bilangan dan mengidentifikasi angka 1-9 serta membandingkan bilangan 

dan mengurutkan bilangan.  

Salah satu kemampuan yang penting untuk distimulasi sejak usia dini adalah 

kemampuan mengenal bilangan. Susanto (2011:45) menjelaskan bahwa 

kemampuan mengenal bilangan pada anak TK adalah anak mampu membilang, 

menyebutkan urutan bilangan 1-20, membilang (mengenal konsep bilangan 

dengan benda-benda) sampai 20, membuat urutan bilangan 1-20 dengan benda-

benda, menghubungkan lambang bilangan atau memasangkan lambang bilangan 

dengan benda-benda hingga 20 (anak tidak diminta menulis), membedakan dan 

membuat dua kumpulan benda yang jumlahnya sama, yang tidak sama, lebih 

banyak dan lebih sedikit.  

Selain itu kemampuan anak dalam mengenal bilangan menurut California 

Department of Education (2010:239) diantaranya anak mengenal konsep bilangan 

dan hubungannya, mengenal jumlah, berhitung secara verbal, mengerti hubungan 

dari jumlah (lebih banyak dan lebih sedikit) serta pemahaman mendasar mengenai 

penambahan dan pengurangan.  

1) Berhitung  

 Kemampuan berhitung anak usia dini juga termasuk kedalam kemampuan 

anak dalam mengenal bilangan. Berhitung anak usia dini ini terlihat ketika anak 

dapat berhitung secara verbal yaitu anak dapat berhitung berurutan, menghitung 

dengan benda, menyebutkan bilangan terakhir yang disebut sebagai jumlah dari 

benda yang dihitung, berhitung dengan menggunakan benda,  



2) Mengenal jumlah dan hubungannya  

 Kemampuan anak usia 4-5 tahun untuk mengenal jumlah dan hubungannya 

dapat dilihat ketika anak mampu menunjukkan atau memberi jumlah benda yang 

diminta dari kumpulan benda yang berjumlah besar dan dapat menghubungkan 

lambang bilangan dengan benda (Purpura dan Lonigan, 2015). 

3) Mengenal lambang bilangan.  

 Pemikiran matematis seseorang didukung oleh tiga komponen yaitu 

kemampuan mengenal bilangan, bahasa dan kognitif secara umum. Namun, 

kemampuan mengenal lambang bilangan memiliki kontribusi terbesar dalam 

pemikiran matematis ini (Mou, Berteletti & Hyde, 2018). Sejalan dengan hal 

tersebut Saputri (2016:760) menjelaskan bahwa pengenalan konsep matematika 

yang ditekankan pada sekolah TK adalah kemampuan mengenal lambang 

bilangan. Oleh karena itu kemampuan mengenal lambang bilangan anak harus 

distimulasi sejak usia dini agar anak mudah menguasai konsep matematika yang 

lebih rumit di masa yang akan datang.  

 Menurut Departemen Pendidikan Nasional (2007) lambang merupakan 

visualisasi dari berbagai konsep. Misalnya, lambang 7 untuk menyatakan konsep 

bilangan 7, merah untuk menggambarkan konsep warna, besar untuk 

melambangkan konsep ruang, dan persegi empat untuk menggambarkan konsep 

bentuk (Maulana, 2019:54). Hal ini berarti bahwa lambang bilangan adalah 

simbol atau kata yang digunakan untuk menyatakan suatu jumlah tertentu. 

Sementara itu menurut Tajudin dkk (2005:1) lambang bilangan adalah satuan 

dalam sistem pengenalan yang abstrak yang dapat diunitkan, ditambahkan, atau 



dikalikan. Anak dikatakan mengenal lambang bilangan dengan baik apabila anak 

tidak hanya sekedar mengahafal lambang bilangan namun telah mengenal bentuk 

dan arti dari bilangan tersebut (Hasiana & Wirastania, 2017:23) 

 Kemampuan anak dalam mengenal bilangan salah satunya adalah anak 

mampu mengenal konsep dan lambang bilangan. hal ini dapat terlihat ketika anak 

dapat memberi label bilangan “2/3” ketika melihat benda, dapat menyebutkan 

lambang bilangan (California Department of Education 2010:239). Selain itu juga 

anak dapat dikatakan mengenal lambang bilangan bila anak mampu melengkapi 

urutan lambang bilangan yang hilang (Purpura dan Lonigan, 2015).  

c. Prinsip-prinsip pembelajaran bilangan di TK  

Ketika kita akan memperkenalkan bilangan kepada anak, kita harus 

mengacu pada prinsip pembelajaran bilangan. Menurut pedoman permainan 

berhitung di Taman Kanak-Kanak Depdiknas (Juma Afrita, 2013) prinsip 

pembelajaran bilangan di TK untuk anak usia dini adalah pembelajaran bilangan 

diberikan secara bertahap diawali dengan menghitung benda-benda atau 

pengalaman-pengalaman konkrit yang dialami melalui pengamatan terhadap alam 

sekitar. Lalu anak akan melalui tahap transisi yang merupakan pengalihan dari 

pemahaman yang konkret menuju pemahaman lambang bilangan yang abstrak 

(Maulana, 2019:54). Pada tahap ini masih diberikan benda konkrit namun sudah 

dikenalkan lambang bilangannya. Kemudian anak akan dikenalkan pada tahap 

lambang yang merupakan visualisasi dari berbagai konsep (Maulana, 2019:54). 

Contohnya seperti lambang 3 untuk menggambarkan konsep bilangan 3 dengan 

benda yang berjumlah tiga. Hal ini dikarenakan pengetahuan dan keterampilan 



pada pembelajaran bilangan diberikan secara bertahap menurut tingkat 

kesukarannya. Misalnya, dari konkrit ke abstrak, mudah ke sukar, dan dari 

sederhana ke yang lebih kompleks, sehingga anak tidak merasa  kebingungan 

dalam memahami lambang bilangan yang diajarkan.  

Pembelajaran bilangan akan berhasil jika anak-anak diberi kesempatan 

berpartisipasi dan dirangsang untuk menyelesaikan masalah-masalahnya sendiri. 

Libatkan anak dalam setiap kegiatan dan ajak anak untuk mengaitkan 

pengetahuannya dengan pengalaman yang pernah dialami (Aziz, 2006:17). Selain 

itu juga pembelajaran bilangan membutuhkan suasana menyenangkan dan 

memberikan rasa aman serta kebebasan bagi anak. Untuk itu diperlukan media 

yang sesuai dengan tujuan, menarik dan bervariasi, mudah digunakan dan tidak 

membahayakan. Pembelajaran untuk anak usia dini dilakukan dengan hal-hal 

yang menyenangkan agar anak tidak merasa tertekan (Susanto, 2015:94).  

Selain itu juga dengan keadaan yang menyenangkan anak juga dapat 

dengan mudah memahami apa yang ingin disampaikan oleh guru. Pembelajaran 

bilangan untuk anak usia dini juga harus dilakukan dengan cara yang sederhana 

namun tepat dan dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan dalam suasana 

yang kondusif dan menyenangkan maka otak anak akan terus berkembang 

sehingga anak akan memahami bilangan yang diajarkan (Susanto, 2011:99). 

Bahasa yang digunakan dalam pengenalan bilangan sebaiknya bahasa yang 

sederhana dan memungkinkan mengambil contoh di lingkungan sekitar kita. 

Dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti anak serta memberikan 

contoh yang dekat dengan anak akan membuat anak mudah memahami bilangan 



yang diajarkan. Hal ini dapat dilakukan dengan bernyanyi menggunakan bahasa 

yang sederhana yang didalamnya terdapat bilangan (Sudono, 2000:21).  

Dalam pembelajaran bilangan, anak dapat dikelompokkan sesuai dengan 

tahap penguasaan berhitung yaitu tahap konsep, transisi dan lambang. Pada tahap 

pengenalan konsep, anak dikenalkan melalui benda-benda konkret yang ada di 

sekitar dengan anak (Susanto, 2011:100). Pada tahap transisi anak akan mulai 

memahami lambang yang dilakukan dengan tidak tergesa-gesa. Selanjutnya pada 

tahap lambang bilangan beri anak kesempatan untuk menulis lambang bilangan 

dari konsep konkrit yang telah anak pahami sebelumnya (Sudono, 2000:22). 

Prinsip lain dalam pembelajaran bilangan untuk anak usia dini adalah 

mengevaluasi hasil perkembangan anak harus dimulai dari awal sampai akhir 

kegiatan. Penilaian yang dilakukan harus dimulai dari awal hingga akhir kegiatan. 

Dalam mengenalkan bilangan kepada anak usia dini, kita harus mengacu 

pada prinsip-prinsip diatas agar anak lebih mudah memahaminya. Berhitung 

dengan berulang juga dapat membantu anak usia 4-5 tahun untuk mempelajari 

lambang bilangan dan urutannya yang diikuti dengan bilangan itu sendiri 

(Seefeldt & Wasik, 2008:392). Pengulangan yang dilakukan akan membuat anak 

memahami lambang bilangan dari suatu bilangan yang disebutkan. Pembelajaran 

bilangan ini juga harus dilakukan secara bertahap dan dikenalkan dengan cara-

cara yang mudah dan menyenangkan. 

d. Tahap Pengenalan Bilangan pada Anak Usia Dini 

Mengajarkan bilangan kepada anak merupakan pembelajaran yang sangat 

penting bagi keberhasilan anak dimasa yang akan datang (Susanto, 2011:107). 



Pembelajaran yang dilakukan hendaknya dimulai dari hal yang sederhana. Burns 

(Juma Afrita, 2013) mengatakan bahwa kelompok matematika yang sudah dapat 

diperkenalkan mulai dari usia 3 tahun adalah kelompok bilangan (aritmatika, 

berhitung) pola dan fungsinya, geometri, ukuran-ukuran, grafik, estimasi, 

probabilitas, pemecahan masalah. Dimana pengusaan masing-masing kelompok 

tersebut melalui tiga tahapan yaitu tingkat pemahaman konsep, menghubungkan 

konsep konkrit dengan lambang bilangan dan  lambang bilangan (Sudono, 

2000:22). Pada tahap pemahaman konsep ini anak akan memahami konsep 

melalui pengalaman bekerja/bermain dengan benda konkrit. Pemahaman konsep 

bilangan pada anak usia dini akan terjadi sangat cepat hingga pada pengertian 

mengenai jumlah (Susanto, 2011:107). Terlebih jika hal ini dilakukan dengan 

permainan, maka anak akan lebih cepat memahami konsep bilangan. 

Tahap selanjutnya adalah menghubungkan konsep konkrit dengan 

lambang bilangan. Setelah konsep bilangan dipahami oleh anak, guru 

mengenalkan lambang konsep (Sudono, 2000:22). Kejelasan hubungan konsep 

konkrit dan lambang bilangan menjadi tugas guru yang sangat penting tidak 

tergesa-gesa. Tahap yang terakhir adalah tahap lambang bilangan. Pada tahap ini 

anak diberi kesempatan untuk menulis lambang bilangan atas konsep konkrit yang 

telah mereka pahami. Berilah kesempatan yang cukup untuk menggunakan alat 

konkrit hingga mereka melepaskannya sendiri. Pada tahap ini merupakan 

visualisasi dari konsep bilangan (Maulana, 2019:54). Contohnya lambang 

bilangan 4 merepresentasikan konsep bilangan 4 yang terdiri dari 4 benda.   



Sejalan dengan penjelasan di atas, Harianti (1994:77) juga mengemukakan 

bahwa pengenalan konsep bilangan pada anak dapat dilakukan dengan cara anak 

mengenal konsep bilangan melalui pengamatan. Anak terlebih dahulu 

mengucapkan 1-10 sesuai dengan kemampuan yang dimiliki anak lalu mulai 

mengurutkannya (Maulana, 2019:68). Lalu anak menunjukkan benda yang 

berjumlah sama dengan bilangannya misalnya satu mulut. Lalu mencocokkannya 

dengan benda lain sesuai dengan jumlahnya. Lalu anak mengenal dan kemudian 

mampu menulis bentuk lambang bilangan 1-10 dan mampu mengurutkannya 

(Ismayani, 2013:125). Lalu anak dapat mengkomunikasikan lambang bilangan 

yang telah dibuat.  

Pengenalan bilangan kepada anak usia dini juga dapat dilakukan dengan 

hal-hal yang mudah dipahami oleh anak. Anak dapat diminta untuk menulis 

usianya ketika berulang tahun, menghubungkan kuantitas tertentu dengan angka-

angka sambil menghitung jumlahnya. Selanjutnya menuliskan berat badan 

ataupun tinggi badannya dapat membantu anak dalam memperlajari lambang 

bilangan serta menghubungkannya dengan bilangan tersebut (Seeldeft & Wasik, 

2008:393). Selain itu, Gray dan Reeve (2016:14) menemukan bahwa pengetahuan 

anak pra sekolah tentang simbol angka dan makna kardinal adalah prediktor yang 

lebih baik untuk prestasi matematika di masa depan daripada anak yang tidak 

memiliki pengetahuan tentang simbol angka di usia dini. Hal ini membuktikan 

bahwa anak usia dini yang dikenalkan dengan matematika akan memiliki 

pengetahuan yang lebih baik tentang angka di masa yang akan datang 

dibandingkan anak yang tidak dikenalkan dengan angka sejak usia dini.  



Oleh karena itu penting untuk guru mengenalkan kepada anak usia dini 

tentang angka. Sejalan dengan hal tersebut Griffin (2004:2) menyebutkan bahwa 

anak dibawah usia 5 tahun sudah mengetahui bahwa angka menunjukkan 

kuantitas atau jumlah dari sesuatu dan setiap angka menempati posisi tetap urutan 

penghitungannya. Sesuai dengan prinsip pengenalan matematika kepada anak, 

memperkenalkan matematika kepada anak harus dimulai dari konsep yang mudah 

dipahami anak. Berikutnya baru kearah yang lebih abstrak yakni mengenalkan 

konsep terlebih dahulu, lalu menghubungkan konsep konkrit dengan lambang 

bilangan, baru kemudian mengenalkan lambang bilangan kepada anak (Maulana, 

2019:54).   

e. Tingkat Pencapaian Perkembangan Kemampuan Mengenal Bilangan 

Anak Usia 4-5 Tahun 

Terdapat beberapa acuan untuk tingkat pencapaian perkembangan 

kemampuan mengenal bilangan anak usia 4-5 tahun. Mengacu pada Peraturan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.137 Tahun 2014 standar tingkat 

pencapaian kemampuan anak usia 4-5 tahun dalam lingkup perkembangan berfikir 

simbolik, yaitu membilang banyak benda 1-10, mengenal konsep bilangan dan 

mengenal lambang bilangan. Sejalan dengan hal tersebut Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan RI No 146 tahun 2014 tentang kurikulum 2013 

Pendidikan Anak Usia Dini menyebutkan bahwa pada anak usia 4-5 tahun 

seharusnya anak sudah mampu menghubungkan benda-benda konkret dengan 

lambang bilangan 1-10.  



Selain itu, Park (2016:6) dalam penelitiannya menilai kemampuan 

mengenal bilangan anak usia 4-5 tahun dengan mengacu pada Test of Early 

Mathematical Achievement (TEMA) untuk anak usia 3-8 tahun dengan meminta 

anak untuk menyebutkan bilangan 1-10, menghitung menggunakan jari, 

menyebutkan satu angka setelah angka yang disebutkan, memilih lambang 

bilangan yang lebih besar, serta pemecahan masalah pengurangan dan 

penambahan satu digit. Selain itu Hirsch et.al (2018:3) menyebutkan bahwa 

kemampuan mengenal bilangan pada anak usia 4-5 tahun adalah pelabelan 

lambang bilangan, penamaan angka atau menggunakan angka, pengenalan angka 

dan membandingkan lambang seperti 5 lebih besar daripada 4. Anak-anak usia 4-

5 tahun belajar bahwa angka “satu” ditulis sebagai “1” dan hal tersebut adalah 

jumlah dari “satu” (Seefeldt & Wasik, 2008:393).   

2. Model Pembelajaran  

a. Pengertian Model Pembelajaran 

Sebuah proses pembelajaran akan mencapai tujuan yang diinginkan 

apabila guru menggunakan model pembelajaran yang tepat. Model pembelajaran 

yang tepat seharusnya sesuai dengan kebutuhan anak dan dilakukan dengan 

menyenangkan. Priansa (2107:187) menuliskan bahwa guru yang menyenangkan 

adalah guru yang memahami kebutuhan peserta didik dalam setiap proses 

pembelajaran dan guru yang mampu memotivasi dan menciptakan antusiasme 

peserta didik untuk mengikuti pembelajaran dari awal hingga akhir.  

Sementara itu Sukmadinata & Syaodih (2012:151) menjelaskan bahwa 

model pembelajaran adalah suatu desain yang menggambarkan proses rincian dan 



penciptaan situasi lingkungan yang memungkinkan anak berinteraksi sehingga 

terjadi perubahan atau perkembangan pada diri anak. Oleh karena itu seorang guru 

harus memahami konsep model pembelajaran yang ingin digunakan. Hal ini 

dikarenakan dengan menciptakan model pembelajaran yang menyenangkan, 

sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik anak maka anak akan mencapai tujuan 

pembelajaran yang diinginkan.  

Dalam konteks ini Rusman (2012:144) menjelaskan bahwa model 

pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk 

membentuk kurikulum (rencana pembelajaran jangka panjang), merancang bahan-

bahan pembelajaran dan membimbing pembelajaran di kelas atau yang lain. 

Dalam Pendidikan Anak Usia Dini rancangan dibuat dalam jangka panjang dan 

pendek yaitu dengan membuat program tahunan, program semester, Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran Mingguan (RPPM) dan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran Harian (RPPH). Dalam rancangan tersebut juga dijelaskan kegiatan 

yang akan dilakukan, metode yang digunakan, alat yang dibutuhkan serta 

penilaian yang akan digunakan untuk menilai kemajuan perkembangan anak.  

Selain itu Fadlillah (2014:182) juga menjelaskan bahwa model 

pembelajaran adalah pedoman untuk membuat perencanaan pembelajaran yang 

sistematis, untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Guru yang 

mampu menjalankan pembelajaran sesuai dengan pedoman akan mencapai tujuan 

pembelajaran yang diinginkan. Dalam konteks pembelajaran, Priansa (2017:188) 

menyebutkan bahwa model pembelajaran dapat dipahami sebagai kerangka 

konseptual yang menjelaskan prosedur sistematis dan terencana dalam 



mengorganisasikan proses pembelajaran peserta  didik sehingga tujuan 

pembelajaran dapat dicapai dengan efektif. 

Model pembelajaran dapat diartikan sebagai hal yang harus dipersiapkan 

guru dalam melaksanakan pembelajaran. Oleh karena itu guru harus memahami 

dengan baik tentang model pembelajaran yang akan digunakan dalam 

melaksanakan proses pembelajaran di kelas (Tinenti, 2018:1). Jadi model 

pembelajaran ini menjadi pedoman untuk guru dalam merencanakan dan 

melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Mulyatiningsih (2012:227) juga 

memaparkan bahwa model pembelajaran merupakan istilah yang digunakan untuk 

menggambarkan penyelenggaraan proses belajar mengajar dari awal sampai akhir.  

Suprijono (2016:46) menjelaskan bahwa model pembelajaran ini 

membantu guru dalam membimbing, mendampingi dan memfasilitasi anak untuk 

mencapai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Model pembelajaran digunakan 

sebagai pedoman untuk pelaksanaan pembelajaran di kelas, sehingga akan tercipta 

proses pembelajaran yang terkendali (Siddik, 2018:4). Selain itu juga model 

pembelajaran memberikan kerangka dan arah untuk guru dalam mengembangkan 

dan mengajar berbagai keterampilan dan kreativitas pembelajaraan yang akan 

dilakukan (Pangastuti, 2014:39). Sementara itu Slavin (2015:5) juga menjelaskan 

bahwa model pembelajaran adalah suatu acuan kepada satu pendekatan 

pembelajaran termasuk tujuan, sintaks, lingkungan dan sistem pengelolaannya.  

Pembelajaran yang akan dilakukan dapat dirancang sesuai dengan 

kebutuhan dan dilakukan dengan kegiatan yang menyenangkan. Dalam 

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), model pembelajaran juga diartikan sebagai 



desain atau rancangan yang menggambarkan proses secara rinci dan penciptaan 

situasi lingkungan belajar anak yang memotivasi anak untuk berinteraksi dalam 

pembelajaran sehingga perkembangan anak dapat distimulasi dengan baik. Dalam 

pendidikan anak usia dini rancangan dibuat dalam jangka panjang dan pendek 

yakni dengan membuat program tahunan, program semester, RPPM dan RPPH. 

Jika model yang diterapkan tidak dapat dilakukan dengan efektif maka target dari 

suatu pembelajaran akan berdampak untuk anak dimana tujuan pembelajarannya 

akan menjadi kabur (Hijriati, 2017:77).  

Model pembelajaran yang dilakukan di PAUD relatif sama setiap hari 

yakni mencakup kegiatan awal, kegiatan inti, istirahat dan kegiatan penutup. 

Berdasaran pemaparan dari pengertian model pembelajaran diatas, dapat 

disimpulkan bahwa model pembelajaran adalah suatu pedoman yang sistematis 

dan terencana yang digunakan untuk menciptakan lingkungan dalam kegiatan 

pembelajaran yang memungkinkan anak untuk berinteraksi agar tujuan 

pembelajaran dapat tercapai dengan efektif serta melejitkan perkembangan anak 

secara optimal. 

b. Prinsip Model Pembelajaran 

Prinsip pembelajaran dibutuhkan dalam suatu model pembelajaran agar 

pembelajaran dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Model pembelajaran 

hendaknya memiliki dasar nilai yang jelas (Suprijono, 2016:56). Nilai yang 

menjadi dasar ini dapat berupa nilai moral, budaya, agama maupun gabungan dari 

ketiganya. Ketika suatu model pembelajaran memiliki acuan yang jelas, maka 

akan memberikan motivasi yang kuat untuk merencanakan pembelajaran yang 



baik. Pembelajaran yang dilakukan hendaknya mengandung nilai moral dan religi 

untuk anak serta sesuai dengan budaya dimana tempat anak tinggal (Bastian, 

2006:20). Hal ini dikarenakan anak adalah pemilik masa kini dan masa depan 

bangsa. Di tangan anaklah diteruskan sejarah kehidupan manusia Indonesia 

selanjutnya sehingga mereka sangat penting dalam rantai kelangsungan tradisi dan 

budaya Indonesia (Latif, 2016:1). Oleh karena itu pembelajaran untuk anak usia 

dini dilakukan dengan kegiatan yang menyenangkan serta dapat mengembangkan 

potensi yang ada pada dirinya dengan mempertimbangkan nilai dasar berupa nilai 

moral, budaya dan religious.     

Selain itu, model pembelajaran berangkat dari tujuan umum lalu dirincikan 

lagi menjadi tujuan khusus (Suprijono, 2016:56). Rincian tujuan-tujuan ini 

menjadi dasar untuk mengembangkan komponen pembelajaran seperti materi, 

pendekatan/strategi/metode, sumber belajar serta teknik evaluasi. Oleh karena itu 

model pembelajaran harus relevan dengan komponen yang tertuang dalam model 

pembelajaran tersebut. Tujuan pembelajaran untuk anak usia dini adalah untuk 

mengembangkan kemampuan yang ada pada anak yang dituangkan dalam 

rancangan kegiatan mulai dari rancangan tahunan hingga rancangan kegiatan 

harian (Trianto, 2016:11). Dalam penelitian ini kemampuan yang akan 

dikembangkan adalah kemampuan mengenal bilangan melalui model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD (Student Teams Achievement Division) yang 

disesuaikan dengan latar belakang sosial budaya di tempat anak tinggal.  

Model pembelajaran harus realistis (Suprijono, 2016:56). Model 

pembelajaran yang digunakan harus disesuaikan dengan sumber daya dan dana 



yang tersedia. Sebelum melaksanakan pembelajaran hendaknya guru harus 

memahami bagaimana penerapan model yang akan digunakan, apa saja yang 

dibutuhkan dan apa saja sarana pra sarana yang dimiliki oleh sekolah sehingga 

proses pembelajaran dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan. Hal ini dikarenakan 

tujuan adalah arah yang akan dijadikan rujukan dalam proses pembelajaran 

(Prastowo, 2017:39). Guru juga harus mempertimbangkan kemampuan sumber 

daya dan dana yang dimiliki agar tidak mengalami kesulitan dalam menerapkan 

model pembelajaran yang ditetapkan (Nurkolis, 2003:45). Begitu juga guru harus 

memahami hal apa saja yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran.  

Model pembelajaran mempertimbangkan kondisi sosial budaya 

masyarakat (Roopnarine & Jhonson, 2011:5). Model pembelajaran yang 

digunakan harus sesuai dengan sosial budaya dimana sekolah tersebut berada agar 

anak lebih mudah untuk menerima pembelajaran dan kegiatan yang disediakan 

oleh guru. Hal ini dikarenakan anak usia dini belum bisa berpikir abstrak (Latif, 

2016:11). Jika anak diberi kegiatan yang tidak ada dalam sosial budayanya, maka 

anak akan sulit memahami dan melakukan kegiatan yang diberikan, karena anak 

belum pernah melihat hal tersebut sebelumnya. Model pembelajaran juga harus 

fleksibel (Malawi & Kadarwati, 2017:6). Meskipun rencana pembelajaran telah 

disusun dengan baik, masih mungkin terjadi sesuatu hal yang ada diluar rencana 

(Prastowo, 2017:48). Oleh karena itu dalam mengembangkan suatu model 

pembelajaran perlu disediakan ruang gerak sebagai antisipasi terhadap hal-hal 

yang terjadi diluar rencana. Mengingat karakteristik anak usia dini, maka model 

pembelajaran yang dilakukan harus bersifat integratif (Trianto, 2016:11). Hal ini 



agar proses pembelajaran tidak kaku dan kompetensi yang akan dicapai dapat 

terwujud dengan baik serta terjadi interksi dalam proses pembelajaran.   

Selain itu Joyce & Weil mengemukakan beberapa prinsip model 

pembelajaran (Isrok’atun & Rosmala, 2018:32) yaitu Syntax (langkah-langkah), 

social system, principle of reaction, support system, instructional dan nurturant 

effect. Pada suatu proses pembelajaran harus memiliki syntax atau langkah-

langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah 

ditentukan (Siska, 2018:323). Langkah-langkah dalam model pembelajaran ini 

menjadi pedoman untuk guru dalam melakukan kegiatan pembelajaran mulai dari 

kegiatan awal, inti, penutup hingga evaluasi yang akan dilakukan (Jasman, 

2018:52). Langkah-langkah ini juga memudahkan anak untuk mengkonstruksi 

pengetahuan baru yang akan didapatkan. Pengetahuan yang dikonstruksi oleh 

anak karena pengalaman akan menjadi pengetahuan yang bermakna (Sanjaya, 

2017:49). Langkah yang digunakan guru dalam menerapkan model pembelajaran 

dijadikan sebagai strategi untuk guru dalam mengintegrasikan kemampuan yang 

akan dicapai dalam pembelajaran (Trianto, 2016:169). Hal ini dapat memudahkan 

guru dalam melaksanakan pembelajaran karena mengetahui langkah-langkah yang 

akan dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung.  

Dalam proses pembelajaran terdapat sistem sosial yang mencakup suasana 

atau situasi dan aturan-aturan yang diterapkan dalam model pembelajaran selama 

proses pembelajaran berlangsung (Asfar & Nur, 2018:51). Hal ini berhubungan 

dengan bagaimana pola interaksi yang berlangsung dalam mencapai tujuan 

pembelajaran yang diinginkan. Guru harus memfasilitasi terjadinya interaksi yang 



terjadi antar anak, anak dengan guru, anak dengan kelompok maupun antar 

kelompok serta interaksi dengan lingkungan dan sumber belajar yang lain (Tokan, 

2016:298). Interaksi yang terjalin ini memunculkan karakteristik lingkungan 

belajar di dalam kelas. Oleh karena itu sistem sosial ini sangat penting dalam 

suatu model pembelajaran. Dalam hal ini lingkungan memiliki peranan yang 

penting untuk anak 

Sebagaimana teori yang dikemukakan oleh John Locke bahwa anak berada 

pada lingkungan yang sangat berpengaruh terhadap proses pembentukan dirinya 

(Yus, 2015:2). Jadi bagaimana proses perkembangan anak bergantung pada 

lingkungan di sekitarnya dalam menstimulasinya, sehingga interaksi anak dengan 

lingkungan, suasana yang nyaman serta aturan yang mendukung selama proses 

pembelajaran sangat penting. Proses ini agar anak merasa setara dan merasa bebas 

berbagi pengetahuan selama proses pembelajaran (Mulyana et.al, 2008:30). 

Selanjutnya terdapat prinsip reaksi dalam pembelajaran yang mencakup 

pola kegiatan dan cara pandang guru dalam merespon anak (Asfar & Nur, 

2018:50). Hal ini seperti peran guru sebagai fasilitator dalam kegiatan 

pembelajaran. Oleh karena itu model pembelajaran menggambarkan kegiatan 

yang dilakukan guru dalam memfasilitasi dan memotivasi anak selama proses 

pembelajaran berlangsung. Agar pembelajaran dapat berjalan secara efektif guru 

harus selalu mengamati kegiatan anak dan membuat catatan perkembangan anak 

selama proses pembelajaran (Roopnarine & Jhonson, 2011:41). Hal ini 

dikarenakan perkembangan anak usia dini tidak hanya dinilai pada hasil akhir 

tetapi lebih mementingkan proses pembelajaran. Bagaimana sikap dan perilaku 



guru dalam mengendalikan proses pembelajaran inilah yang disebut prinsip reaksi 

(Warisman, 2016:59).   

Di dalam model pembelajaran juga harus terdapat support system atau 

sistem pendukung (Rahayu, 2012:3). Sistem pendukung dalam model 

pembelajaran yaitu komponen pendukung seperti sarana dan prasarana yang 

digunakan dalam proses pembelajaran. Sarana dan prasarana dalam model 

pembelajaran termasuk alat dan bahan, media maupun sumber belajar serta 

lingkungan belajar yang digunakan dalam model pembelajaran (Rusman, 

2017:116). Selain membantu meningkatkan perkembangan pada anak, sarana dan 

prasarana yang digunakan selama proses pembelajaran juga harus aman dan 

nyaman untuk anak (Siregar, 2018:92). Hal ini menjadi bagian terpenting agar 

proses pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan efesien.  

Instructional dan nurturant effect (dampak yang dirumuskan dan dampak 

pengiring), suatu model pembelajaran akan menghasilkan dampak yang 

merupakan hasil belajar yang diperoleh langsung berdasarkan tujuan yang telah 

dirumuskan dan juga  hasil belajar yang di luar sasaran atau dampak pengiring 

(Rusman, 2017:116). Dampak yang telah dirumuskan adalah dampak yang akan 

dicapai sesuai dengan yang telah dirumuskan, sementara dampak pengiring adalah 

dampak yang didapatkan diluar dari dampak yang telah dirumuskan. Dalam 

penelitian ini dampak yang telah dirumuskan adalah untuk meningkatkan 

kemampuan mengenal bilangan. Selain iitu dampak pengiring yang didapatkan 

dalam penelitian ini adalah anak dapat bekerja sama untuk meningkatkan 

kemapuan sosial emosional, serta melatih anak untuk berkomunikasi. Prinsip 



model pembelajaran yang telah diuraikan di atas harus ada di dalam model 

pembelajaran agar suatu model pembelajaran dapat diterapkan untuk tujuan yang 

telah dirumuskan.  

Selain prinsip model pembelajaran tersebut, Schunk (2012:5) juga 

memaparan bahwa model pembelajaran dapat dikatakan baik bila memiliki 

kriteria seperti (1) valid, model yang dikembangkan harus didasarkan pada teori 

yang kuat, (2) praktis, jika ahli praktisi menyatakan bahwa model yang 

dikembangkan dapat diterapkan dan kenyatannya juga dapat diterapkan dan (3) 

efektif, bila praktisi dan ahli berdasarkan pengalamannya menyatakan bahwa 

model tersebut efektif dan secara operasional model pembelajaran berhasil sesuai 

dengan yang diharapkan. Jika kriteria tersebut terpenuhi maka suatu model 

pembelajaran yang dikembangkan dapat dikatakan baik 

c. Peran Model Pembelajaran 

Model pembelajaran merupakan suatu komponen yang berperan penting 

dalam proses pembelajaran. Peran utama model pembelajaran adalah sebagai 

pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran karena didalamnya terdapat langkah-

langkah yang harus dilaksanakan (Siddik, 2018:4). Selain peran utama tersebut, 

model pembelajaran juga memiliki peran khusus yaitu membantu guru untuk 

menciptakan perubahan perilaku anak yang diinginkan. Di dalam model 

pembelajaran terdapat tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Salah satu 

tujuannya adalah untuk merubah tingkah laku yang diharapkan. Tingkah laku 

yang diharapkan yakni yang berkaitan dengan perkembangan dalam setiap aspek 



seperti kognitif, fisik motorik, seni, bahasa, nilai agama dan moral serta sikap 

sosial emosional anak (Sit, 2017:7).  

Pembelajaran merupakan suatu kebutuhan bagi anak. Dengan 

menggunakan model pembelajaran yang tepat maka akan membantu anak 

menumbuh kembangkan kemampuan diri yang ada pada anak. Diantaranya yaitu 

mengatur perilaku mereka dan respons emosionalnya serta perubahan kognitif 

dalam konteks pribadi maupun sosial (Roopnarine & Johnson, 2011:31). Tingkah 

laku yang berubah dalam ranah kognitif yang diharapkan adanya perubahan dalam 

proses berpikir anak sehingga anak mampu memahami  materi pembelajaran yang 

diajarkan. Dalam penelitian ini tujuan pembelajaran yang akan dicapai adalah 

anak mengenal bilangan 1-10 dengan tepat. Tujuan pembelajaran ini berarti anak 

mengerti tentang bilangan yang dikenalkan serta dapat menghubungkan dengan 

benda nyata dan dapat menyebutnya dengan tepat.  

Selain itu model pembelajaran dapat membantu guru dalam menentukan 

cara dan sarana untuk menciptakan lingkungan yang sesuai dalam melaksanakan 

pembelajaran. Oleh karena itu guru lebih mudah menentukan cara dan sarana serta 

media belajar yang sesuai dengan model pembelajaran yang digunakan. Guru 

harus memahami bagaimana merancang, mengkreasikan dan menghasilkan 

lingkungan belajar yang cocok untuk anak usia dini (Maryana & Rachmawati, 

2013:6). Cara yang digunakan harus menyenangkan dan media yang digunakan 

harus menggunakan media konkret agar anak mudah memahami materi yang 

diajarkan.  



Membantu menciptakan interaksi antara guru dan peserta didik yang 

diinginkan selama proses pembelajaran juga merupakan salah satu peran model 

pembelajaran. Dalam setiap pelaksanaan pembelajaran diinginkan suasana yang 

hidup agar anak saling berinteraksi sesama teman maupun guru. Namun, situasi 

tersebut tetap harus sesuai dengan langkah-langkah yang telah ditetapkan di dalam 

model pembelajaran yang digunakan. Oleh karena itu guru harus bisa 

menciptakan suasana yang kondusif seperti situasi yang menyenangkan, menarik, 

memberi rasa aman, memberi ruang kepada anak untuk berpikir aktif, kreatif, dan 

inovatif dengan mengeksplorasi kemampuan melalui media dan sumber belajar 

yang disediakan (Rusman, 2017:154). Melalui interaksi dengan lingkungan anak 

dapat membangun pengetahuannya sendiri (Suryana, 2016:22). Interaksi yang 

dilakukan bisa melalui sesama teman maupun guru. Namun interaksi yang terjadi 

antara siswa harus berpengaruh positif agar proses pembelajaran berjalan dengan 

lancar (Isrok’atun & Rosmala, 2018:29), sehingga anak dapat berperan aktif 

selama proses pembelajaran berlangsung.  

Model pembelajaran juga membantu guru dalam mengkonstruksi 

kurikulum dan rancangan pembelajaran. Kurikulum yang disusun harus berpusat 

pada anak (Yus, 2015:6). Hal ini dilakukan agar pembelajaran dapat 

mengembangkan potensi dan kemampuan yang ada pada diri anak. Dalam model 

pembelajaran terdapat langkah-langkah yang harus dilakukan oleh guru dalam 

pelaksanaannya. Merangsang pengembangan inovasi pendidikan yang baru juga 

termasuk peran model pembelajaran. Melalui penerapan model pembelajaran 

dapat diketahui hambatan-hambatan yang terjadi selama pembelajaran sehingga 



dapat dilakukan perbaikan untuk pembelajaran selanjutnya. Oleh karena itu guru 

dapat terus berinovasi secara kreatif menciptakan suasana belajar yang 

menyenangkan agar anak tidak merasa jenuh saat proses pembelajaran (Mahmud, 

2015:74). 

Model pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran berperan 

dalam membantu membangun hubungan antara belajar dan mengajar secara 

empiris. Model pembelajaran dapat membantu membangun interaksi agar proses 

pembelajaran menjadi aktif. Guru dan anak memiliki peran masing-masing dalam 

proses pembelajaran. Guru merumuskan tujuan pembelajaran, merancang rencana 

pembelajaran, membantu anak jika dibutuhkan, memfasilitasi proses pembelajaran 

dan menilai perkembangan anak (Johar &Hanum, 2016:34). Sementara peran  

anak melakukan kegiatan dengan berdiskusi bersama teman kelompok. Oleh 

karena itu model pembelajaran ini membangun hubungan antara belajar dan 

mengajar yang dilakukan oleh anak dan guru. Melalui peranan yang telah 

dijabarkan diatas diharapkan model pembelajaran dapat membantu mempermudah 

berlangsungnya proses tersebut, sehingga perkembangan yang terdapat dalam tiap 

diri anak dapat dicapai dengan baik.  

d. Ciri Model Pembelajaran 

Sebagai salah satu aspek dalam pembelajaran, model pembelajaran 

memiliki ciri-ciri. Rusman (2013:136) memaparkan ciri-ciri model pembelajaran 

yaitu harus berdasarkan teori pendidikan dan teori belajar dari para ahli tertentu. 

Untuk pendidikan anak usia dini, terdapat banyak teori belajar maupun teori 

perkembangan manusia yang dikemukakan oleh para ahli. Model pembelajaran 



yang akan digunakan harus sesuai dengan teori pendidikan yang dikemukakan 

oleh ahli. Pada pendidikan anak usia dini umunya dilandasi oleh dua teori belajar 

yaitu behaviorisme dan konstruktivisme (Latif, 2016:73). Kedua teori belajar ini 

memiliki karakteristik yang berbeda yaitu teori behaviorisme menekankan pada 

hasil dari proses belajar sementara teori belajar konstruktivisme lebih menekankan 

pada proses pembelajaran (Isjoni, 2010:74). Model pembelajaran yang diterapkan 

harus berlandaskan teori belajar yang telah banyak dikemukakan oleh para ahli 

agar tidak keluar dari kaidah dan karakteristik pendidikan anak usia dini.  

Proses pendidikan merupakan kegiatan yang berkelanjutan dan melibatkan 

banyak komponen. Misalnya anak sebagai peserta didik, guru, tujuan pendidikan, 

bahan pembelajaran, program, model dan metode pembelajaran, sarana dan 

prasarana, keadaan sosial, budaya dan ekonomi, keamanan serta situasi dan 

kondisi lingkungan pendidikan (Yusuf, 2017:2). Sebagai komponen yang penting 

dalam proses pendidikan, model pembelajaran harus memiliki tujuan atau visi 

pendidikan tertentu (Rusman, 2017:244). Penggunaan model pembelajaran harus 

disesuaikan dengan tujuan yang akan dicapai agar model pembelajaran tersebut 

dapat dilaksanakan dengan efektif. Jika pembelajaran yang dilakukan tidak 

memiliki tujuan maka akan menjadi hal yang sia-sia. Oleh karena itu model 

pembelajaran harus memiliki tujuan agar bermanfaat dalam proses pembelajaran.  

Merancang model pembelajaran yang tepat dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran (Siddik, 2018:4). Oleh karena itu model pembelajaran dapat 

dijadikan pedoman untuk perbaikan kegiatan pembelajaran di kelas (Rusman, 

2017:244). Model pembelajaran yang dilakukan sebaiknya dapat dijadikan 



sebagai pedoman evaluasi model pembelajaran yang telah dilakukan di kelas yang 

kurang efektif. Model pembelajaran juga dapat dijadikan cara untuk mengatasi 

kesulitan guru dalam mengajar dan kesulitan anak dalam belajar (Siddik, 2018:4). 

Seperti mengenalkan bilangan pada anak. Dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD guru dapat menstimulasi perkembangan 

kognitif anak dengan baik dan anak pun dapat mengenal bilangan dengan cara 

yang tepat.  

Suatu model pembelajaran memiliki bagian-bagian model diantaranya: 

urutan langkah-langkah pembelajaran (syntax), adanya prinsip-prinsip reaksi, 

system social dan sistem pendukung (Kusnadi, 2018:3). Keempat bagian ini 

menjadi pedoman praktis bagi guru dalam melaksanakan suatu model 

pembelajaran yang akan digunakan. Rahyubi (2012:251) juga menjelaskan selain 

keempat bagian tersebut, dalam model pembelajaran juga harus memiliki 

instructrional and nurturant effect. Model pembelajaran juga memiliki dampak 

sebagai terapan model pembelajaran (Rusman, 2017:244). Setelah menerapkan 

model pembelajaran tertentu harus memiliki dampak terhadap perkembangan 

anak (Hijriati, 2017:79). Dampak tersebut diantaranya dampak pembelajaran yaitu 

hasil belajar yang dapat diukur dan dampak pengiring yaitu dampak belajar jangka 

panjang, misalnya terbentuknya karakter pada anak. 

Dalam proses pembelajaran untuk anak usia dini metode dan materi yang 

baik sangat dibutuhkan. Oleh karena itu butuh persiapan yang matang untuk 

pelaksanaannya (Putri, et.al, 2018:50). Oleh karena itu dengan model 

pembelajaran dapat membuat persiapan mengajar (desain intruksional) dengan 



pedoman model pembelajaran yang dipilih (Rusman, 2017:253). Persiapan 

mengajar ini berguna sebagai penunjang proses pembelajaran yang dilakukan 

(Isrok’atun & Rosmala, 2018:37). Persiapan mengajar yang disiapkan diantaranya 

RPPH, media pembelajaran, model pembelajaran dan juga alat evaluasi yang akan 

digunakan selama proses pembelajaran. 

e. Langkah Pengembangan Model Pembelajaran 

Model pembelajaran dapat dikembangkan sesuai dengan situasi serta 

memperhatikan kebutuhan pembelajaran (Isrok’atun dan Rosmala, 2018:25). Hal 

ini menuntut kreativitas guru dalam menerapkan model pembelajaran yang akan 

digunakan sesuai kondisi kelas. Penggunaan model pembelajaran yang tepat akan 

mempermudah guru dalam menyampaikan materi yang akan disampaikan. Oleh 

karena itu guru harus memahami karakteristik anak dan model pembelajaran yang 

sesuai untuk memahami materi tertentu, sehingga tujuan pembelajaran yang telah 

dirumuskan sebelumnya akan tercapai dengan baik. Dalam mengembangkan 

sebuah model pembelajaran terdapat langkah-langkah yang harus dilakukan. 

Suprijono (2016:57) menjelaskan langkah-langkah dalam mengembangkan model 

pembelajaran, yaitu: 

1) Menetapkan tujuan yang akan dicapai. Tujuan yang ditetapkan merupakan 

rincian umum tujuan individual maupun kelompok yang harus dicapai setelah 

melaksanakan pembelajaran. Tujuan dalam pembelajaran anak usia dini adalah 

untuk mengembangkan potensi yang ada pada tiap anak (Suryana, 2016:6). 

Pembelajaran yang dilakukan bukan hanya harus menarik untuk anak. Tetapi 

pembelajaran juga harus memfasilitasi kebutuhan anak dan berhasil mencapai 



tujuan yang telah dirumuskan secara optimal, dengan cara yang mudah, tepat 

dan menyenangkan (Fadlillah, 2016:57). Oleh karena itu dalam menerapkan 

model pembelajaran harus memiliki tujuan pembelajaran yang diharapkan akan 

dicapai secara efektif dan efisien.  

2) Menetapkan standar keberhasilan. Dalam mengembangkan suatu model 

pembelajaran, guru juga harus menetapkan standar keberhasilan yang akan 

dicapai oleh anak (Mariyaningsih & Hidayati, 2018:18). Dalam mengevaluasi 

perolehan belajar yang telah dicapai oleh anak, guru sebaiknya mengajak anak 

untuk ikut mengevaluasi berdasarkan standar keberhasilan (Trianto, 2016:170). 

Standar keberhasilan ini dapat berupa tujuan yang akan dicapai melalui 

kegiatan yang telah dilaksanakan. Contoh standar keberhasilan yang akan 

dicapai adalah mengenal bilangan dengan benar.  

3) Menetapkan sistem evaluasi proses dan hasil. Evaluasi pembelajaran juga harus 

dilakukan mencakup evaluasi proses dan hasil pembelajaran yang dilakukan 

guru untuk menilai sejauh mana perkembangan anak selama melakukan 

kegiatan (Fazrin et.al, 2017:30). Guru yang profesional harus memiliki 

kompetensi untuk mengelola proses pembelajaran melalui komponennya 

seperti tujuan pembelajaran, bahan pembelajaran, anak yang belajar, model dan 

metode pembelajaran, sumber dan media belajar serta evaluasi proses dan hasil 

belajar anak (Kustiawan, 2016:1). Oleh karena itu guru harus menetapkan 

teknik evaluasi apa yang akan digunakan selama proses pembelajaran 

berlangsung maupun setelah melakukan kegiatan pembelajaran (Saifuddin, 



2018:161). Beberapa teknik evaluasi yang biasa dilakukan untuk anak usia dini 

seperti checklist, catatan anekdot dan portofolio (Suryana, 2016:300).  

4) Menganalisis situasi dan kondisi yang terkait dengan tujuan yang akan dicapai. 

Menetapkan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dan dituangkan di dalam 

rencana pembelajaran adalah hal yang penting dalam melaksanakan 

pembelajaran (Zainiyati, 2017:80). Di dalam pembelajaran terdapat kondisi di 

dalam diri anak maupun kondisi yang terdapat di luar diri anak sebagai 

pembelajar (Suryana, 2016:15). Salah satu kondisinya adalah kesiapan anak 

untuk belajar. Kesiapan anak dalam belajar merupakan faktor terpenting. 

Selain itu juga situasi yang tepat dan menyenangkan dapat membentuk 

pengalaman yang berarti untuk perkembangan diri anak sekaligus sebagai 

dasar untuk pembelajaran dalam diri anak (Yus, 2015:2). Oleh karena itu guru 

harus mengetahui bagaimana kondisi anak dan menciptakan situasi yang 

menyenangkan untuk anak agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan 

baik.  

5) Menetapkan kegiatan belajar yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. Guru harus merancang kegiatan pembelajaran yang memberi 

ruang kepada anak untuk mengembangkan setiap aspek perkembangan yang 

ada ada diri anak (Suardi, 2018:189). Kegiatan pembelajaran untuk anak usia 

dini harus dilaksanakan dengan menyenangkan dan sesuai dengan kebutuhan 

anak (Susanto, 2015:94). Oleh karena itu pemilihan model pembelajaran yang 

tepat akan membantu guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Guru 

harus bisa mengutamakan peran anak dalam berinisiatif dan terlibat aktif dalam 



pembelajaran (Trianto, 2016:22), sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai 

sesuai dengan harapan. Hal ini dikarenakan anak dapat belajar dengan aktif, 

senang dan nyaman selama kegiatan belajar berlangsung (Fadlilah, 2016:3). 

Guru juga harus memperkenalkan pengetahuan baru kepada anak melalui 

kegiatan belajar anak sehingga dapat menjadikan pengalaman belajar yang baik 

untuk anak (Kustiawan, 2016:1). Pengetahuan baru yang dikenalkan kepada 

anak harus dilakukan secara teratur dan bertahap (Trianto, 2016:10). Hal ini 

dimulai dari sesuatu yang konkrit ke yang abstrak, dari yang mudah ke yang 

sulit, dari hal yang dekat dengan kehidupan dan lingkungan anak  serta dari 

sesuatu yang sederhana menuju ke yang kompleks (Yus, 2015:5). Kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan secara terintegrasi untuk mengembangkan 

perkembangan kognitif, sosial emsional, fisik motorik, nilai agama dan moral, 

seni dan juga perkembangan bahasa yang dilakukan dengan kegiatan bermain 

(Latif, 2016:21). Dengan adanya kegiatan pembelajaran anak tidak hanya 

senang tetapi juga dapat mengembangkan semua aspek perkembangannya.  

6) Menentukan urutan kegiatan dalam pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan harus tertata dalam 

urutan yang jelas (Walujo & Setyowati, 2017:54). Pada proses pelaksanaan 

pembelajaran guru harus menerapkan rancangan kegiatan yang telah dirancang 

mulai dari kegiatan awal, kegiatan inti, kegiatan penutup hingga evaluasi 

dengan baik (Malawi & Kadarwati, 2017:88). Urutan kegiatan yang akan 

dilakukan ini tertuang dalam RPPH sebagai pedoman guru dalam melakukan 

kegiatan pembelajaran agar tujuan pembelajaran tersebut dapat tercapai.  



7) Menetapkan alternatif pembelajaran lainnya untuk mengantisipasi 

kemungkinan tidak efektif dan tidak efesiennya kegiatan pembelajaran yang 

telah ditentukan.  Kegiatan alternatif ini juga dapat dijadikan sebagai kegiatan 

yang akan dilakukan jika anak telah menyelesaikan semua kegiatan inti. Dalam 

pendidikan anak usia dini kegiatan alternatif ini biasa disebut dengan kegiatan 

pengaman. Permainan yang sering digunakan dalam kegiatan pengaman ini 

misalnya puzzle, lego dan bermain balok.    

8) Mengalokasikan waktu yang dibutuhkan dalam melaksanakan kegiatan 

pembelajaran. Dalam mengembangkan model pembelajaran harus 

memperhitungkan alokasi waktu yang tepat (Suryana, 2016:262). Guru 

hendaknya menetapkan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan 

pembelajaran. Penyediaan waktu yang lama dalam situasi pembelajaran yang 

menarik untuk anak akan memungkinkan anak melakukan kegiatan eksploratif 

(Trianto, 2016:37). Namun, jika terlalu lama dalam menyediakan waktu untuk 

kegiatan yang tidak menarik akan membuat anak bosan. Oleh karena itu guru 

harus mampu mengalokasikan waktu sesuai dengan kebutuhan. Alokasi waktu 

ini dilakukan agar kegiatan pembelajaran tidak terlalu lama dan tidak terlalu 

singkat. Pengaturan waktu yang dilakukan untuk kegiatan pembelajaran ini 

dilakukan dari kegiatan awal, kegiatan inti hingga kegiatan penutup. Dalam 

mengatur waktu guru dapat menggunakan strategi dengan menghidupkan 

musik sebagai penanda waktu di setiap kegiatan termasuk kegiatan bersih-

bersih setelah kegiatan inti. Mengalokasikan waktu kegiatan pembelajaran 



secara tepat akan membuat kegiatan pembelajaran akan berjalan dengan 

efektif. 

Dalam pengembangan model pembelajaran kooperatif tipe STAD pada 

penelitian ini tujuan yang akan dicapai adalah untuk meningkatkan kemampuan 

mengenal bilangan untuk anak usia dini. Dalam mengenal bilangan tersebut 

menggunakan instrument penilaian yang telah disusun untuk melihat 

perkembangan kemampuan kognitif anak usia 4-5 tahun dalam mengenal 

bilangan. Pengembangan model pembelajaran kooperatif tipe STAD yang 

dilakukan disesuaikan dengan karakteristik anak usia 4-5 tahun dan terlebih 

dahulu dilakukan analisis kebutuhan. Selanjutnya akan diberikan kegiatan 

pembelajaran yang menyenangkan dan sesuai dengan pengembangan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD yang akan dikembangkan. Tujuannya 

pengembangan model pembelajaran kooperatif tipe STAD yang dilakukan efektif 

untuk meningkatkan kemampuan mengenal bilangan anak usia 4-5 tahun.   

f. Macam Model Pembelajaran 

Dalam pelaksanaan pembelajaran terdapat beberapa komponen yang 

penting untuk dipersiapkan diantaranya model pembelajaran. Pendidik harus 

memahami model pembelajaran yang sesuai untuk anak agar dapat melaksanakan 

pembelajaran dengan baik. Al-Tabany (2014:41) menjelaskan bahwa terdapat 

beberapa model pembelajaran yang dapat digunakan dalam pembelajaran, 

diantaranya yaitu model pembelajaran berbasis proyek (Project Based Learning), 

model pembelajaran berbasis masalah (Problem Based Learning, model 

pembelajaran inkuiri, model pembelajaran kontekstual, model pembelajaran 



diskusi di kelas dan model pembelajaran langsung model pembelajaran 

kooperatif. Semua model pembelajaran tersebut dapat digunakan untuk anak usia 

dini dengan mengembangkannya sesuai dengan karakteristik anak usia dini. 

Model pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran kelompok 

untuk bekerja sama dalam melakukan kegiatan yang diberikan untuk mencapai 

tujuan pengembangan kemampan yang telah ditentukan (Rusman, 2017:298). 

Model pembelajaran ini efektif untuk mengembangkan kognisi anak secara 

konstruktif (Ndari, et.al, 2018:47). Model pembelajaran kooperatif ini dilakukan 

dengan membagi kelompok menjadi kelompok kecil untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang diinginkan. Inti dari model pembelajaran ini adalah membantu 

anak untuk memiliki keterampilan bekerja sama dan berkolaborasi.    

Lebih dari itu Suryana (2016:5) menjabarkan beberapa model 

pembelajaran diantaranya model pembelajaran pemrosesan informasi, model 

pembelajaran kelompok personal, model pembelajaran kelompok sosial, model 

pembelajaran kelompok perilaku, model pembelajaran kompetensi, model 

pembelajaran kontekstual. Selain itu terdapat model pembelajaran mencari dan 

bermakna, model pembelajaran berbasis pengalaman, model pembelajaran 

terpadu, model pembelajaran kooperatif, model pembelajaran berbasis akademik, 

performansi, kompetensi, lapangan, pelatihan, micro teaching, internship, dan 

jarak jauh. Model pembelajaran ini dapat diterapkan dalam pembelajaran dan 

disesuaikan dengan karakteristik peserta didik (Zaenab, 2015:8).  

Di dalam Pendidikan Anak Usia Dini terdapat beberapa model 

pembelajaran yang dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan (Pangastuti, 



2014:39). Diantaranya adalah model pembelajaran klasikal. Model pembelajaran 

ini dilakukan oleh guru dan sekelompok anak dalam kelas yang sama dengan 

aktivitas yang sama dan di waktu yang sama (Darmadi, 2017:68). Artinya, guru 

dan anak melakukan kegiatan yang sama di tempat dan waktu yang sama. Model 

pembelajaran ini merupakan model pembelajaran tradisional dan biasanya 

dilakukan karena kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana (Koesoema, 

2009:41). Model pembelajaran ini kurang memperhatikan pengalaman, minat dan 

kebutuhan serta keunikan anak dan menganggap anak sebagai penerima pasif, 

sehingga sudah mulai ditinggalakan seiring dengan berkembangnya teori 

pendidikan.  

Selain itu terdapat juga model pembelajaran kelompok dengan kegiatan 

pengaman. Model pembelajaran ini dilakukan dengan membagi anak ke dalam 

kelompok kecil. Masing-masing kelompok diberi kegiatan yang berbeda. Anak 

yang telah dapat menyelesaikan kegiatan di kelompoknya dapat melanjutkan 

kegiatan di kelompok lain jika masih ada tempat dan waktu yang tersedia. Anak 

ditargetkan dapat menyelesaikan 2-3 kegiatan yang berbeda setiap harinya. 

Namun, jika tidak ada tempat lagi maka anak diarahkan untuk melakukan 

kegiatan pengaman yang telah disediakan oleh guru.  

Dalam pendidikan anak usia dini dikenal juga model pembelajaran sudut. 

Model pembelajaran ini menyediakan sudut-sudut kegiatan berdasarkan minat 

anak. Alat dan media yang digunakan di setiap sudut hendaknya dibuat bervariasi 

dan disesuaikan dengan tema yang sedang dibahas. Selain itu dikenal juga model 

pembelajaran area. Dalam model pembelajaran ini anak dibebaskan untuk 



memilih kegiatan yang diminati (Maryana & Rachmawati, 2013:68). 

Pembelajaran model area ini dirancang untuk memenuhi minat dan kebutuhan 

individu anak secara spesifik. Model pembelajaran ini juga menghargai 

keragaman budaya dan menyediakan pengalaman belajar anak secara individu 

pada area yang tersedia (Kustiawan, 2016:1). Area yang disediakan dalam model 

pembelajaran area ini diantaranya area pasir dan air, area drama, area membaca 

dan menulis, area bahasa, area balok dan area seni (Walujo & Listyowati, 

2017:57). Dalam pelaksanaannya anak memilih sendiri area yang diminati dan 

guru hanya memfasilitasi.  

Model pembelajaran yang banyak digunakan oleh pendidikan anak usia 

dini saat ini adalah model pembelajaran sentra. Model pembelajaran ini 

menggunakan pendekatan pembelajaran yang berfokus pada sentra bermain pada 

saat anak dalam lingkaran (circle time). Ciri utama yang dapat ditemui dalam 

model pembelajaran ini adalah adanya pijakan/bantuan (scaffolding) untuk 

membangun ide dan konsep pada anak. Model pembelajaran ini terkait dengan 

model pembelajaran BCCT (Beyond Center Circle Time) (Suryana, 2016:6). 

Model pembelajaran sentra ini dikembangkan berdasarkan filosofi 

konstruktivisme dan kognitif (Suryana, 2016:6). Dalam pembelajaran ini anak 

membangun seluruh potensi pengetahuannya dengan pengalamannya sendiri.\ 

Selain itu terdapat juga model pembelajaran ekspositori. Model 

pembelajaran ini menekankan proses penyampaian materi secara verbal dari guru 

kepada anak agar anak dapat memahami materi secara optimal. Model 

pembelajaran ini berorientasi pada guru (Yaumi, 2016:172). Dalam Pendidikan 



Anak Usia Dini model pembelajaran ini identik dengan bercerita dan bertutur. 

Berbagai model pembelajaran diatas dapat diterapkan di pendidikan anak usia dini 

dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai. Dalam 

sekali pertemuan, guru dapat memadukan beberapa model pembelajaran sesuai 

dengan kebutuhan (Trianto, 2016:170). Salah satu model pembelajaran yang telah 

disebutkan diatas adalah model pembelajaran kooperatif yang dapat digunakan di 

Pendidikan Anak Usia Dini. Penelitian ini akan mengembangkan model 

pembelajaran kooperatif yang sesuai dengan karakteristik anak usia dini untuk 

meningkatkan kemampuan mengenal bilangan anak. 

3. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD 

a. Pengertian Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD 

Terdapat banyak model pembelajaran untuk anak usia dini yang dapat 

dikembangkan. Salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan dan 

dikembangkan oleh guru adalah model pembelajaran kooperatif yang 

dikembangkan oleh Robert Slavin. Kooperatif berasal dari kata “kooperasi” yang 

berarti bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Hosnan (2014:234) 

menjelaskan bahwa model pembelajaran kooperatif merupakan suatu model 

pembelajaran yang mengutamakan adanya kelompok-kelompok.  

Hal yang sama juga diutarakan oleh Rusman (2013:201) bahwa 

pembelajaran kooperatif adalah bentuk pembelajaran dengan siswa membentuk 

kelompok kecil untuk melakukan kegiatan secara kolaboratif yang anggotanya 

terdiri dari empat hingga enam anak dengan struktur kelompok yang bersifat 

heterogen. Sejalan dengan hal tersebut Emerson, English & McGoldrick 



(2016:22) menjelaskan bahwa kepribadian anak yang heterogen dapat 

mempengaruhi model pembelajaran, jenis kesukaan, persepsi, tingkat interaksi 

dan minat anak yang kemudian dirangsang oleh kegiatan yang diberikan dalam 

model pembelajaran kooperatif.  

Model pembelajaran kooperatif adalah suatu pembelajaran yang dirancang 

untuk membantu anak agar dapat berinteraksi dan bekerja sama secara kolektif 

melalui kegiatan terstruktur untuk mencapai tujuan pembelajaran. Griffin (2004:6) 

juga menjelaskan bahwa anak harus diberikan kesempatan untuk berdiskusi 

tentang apa yang mereka pelajari untuk berbagi pengetahuan mereka dengan 

teman sebaya. Seluruh kemampuan dan potensi yang ada pada diri anak akan 

dirangsang dengan pembelajaran kooperatif agar anak dapat mengemukakan 

gagasan dan pendapatnya di dalam kelompok (Susanto, 2014:199). 

Model pembelajaran kooperatif dikembangkan dari teori konstruktivisme 

yang digagas oleh Piaget dan Vigotsky. Menurut Ashman dan Gillies (2003:12) 

perspektif konstruktivis sosial mengusulkan bahwa anak yang lebih mampu 

menjelaskan dan menunjukkan strategi memecahkan masalah. Sementara dari 

perspektif konstruktivis pribadi menngusulkan bahwa ketika anak berinteraksi 

dengan anak lain maka mereka akan menghadapi tantangan. Pembelajaran 

kooperatif ini menjadikan guru sebagai fasilitator untuk anak (Sulisworo et.al: 

2018:24). Anak dihadapkan dengan pengalaman langsung dan menerapkan ide-ide 

yang mereka miliki. Model pembelajaran ini juga menuntut interaksi aktif antara 

guru dengan anak maupun anak dengan teman sebaya. Oleh karena itu model 

pembelajaran ini melakukan pembelajaran dan kegiatan dalam kelompok kecil 



agar anak dapat saling berinteraksi satu sama lain untuk bertukar ide dan gagasan 

yang dimiliki oleh anak.  

Model pembelajaran kooperatif ini banyak direkomendasikan oleh para 

ahli pendidikan untuk digunakan dalam pembelajaran bahkan mulai dari 

pendidikan anak usia dini (Mulyasa, 2017:128). Model pembelajaran kooperatif 

telah diteliti dapat meningkatkan kinerja, memori jangka panjang, dan sikap 

positif terhadap matematika serta meningkatkan sikap diri dan keterampilan sosial 

(Zakaria, Chin & Daud, 2010:273). Hal ini dikarenakan anak melakukan diskusi, 

memcahkan masalah, menciptakan solusi dan bekerja sama dengan teman sebaya. 

Dalam kaitannya dengan pendidikan anak usia dini, model pembelajaran 

kooperatif membantu perkembangan sosial dan kognitif anak (Fadlillah, 

2014:190). Artinya, anak akan belajar bersosialisasi, bertoleransi dan berpikir 

serta mengungkapkan pendapatnya dengan baik. Melalui pemilihan model 

pembelajaran kooperatif selain dapat menstimulasi perkembangan sosial anak 

melalui interaksi dengan teman dan guru juga dapat menstimulasi perkembangan 

kognitif anak (Jahja, 2011:115).  

Kirstein, et al (2013:6) juga menerangkan bahwa melalui STAD anak 

mendapatkan banyak pengalaman belajar yang dapat meningkatkan kemampuan 

kognitifnya. Hal ini dikarenakan anak berada pada tahap dimana kinerja anak 

mendapat bantuan dari lingkungan di sekitar anak seperti teman sebaya sehingga 

muncullah model pembelajaran kooperatif dalam mengembangkan kognitif anak 

secara konstruktif (Ndari et al, 2018:47). Selain itu Deerfield (2018:4) 

menjelaskan bahwa pembelajaran kooperatif adalah bentuk pembelajaran aktif 



yang mengharuskan anak bekerja dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan 

bersama yang lebih fokus kepada interaksi anak yang mengarah ke pembelajaran 

daripada belajar secara mandiri. Anak melakukan kerja sama dengan teman 

kelompoknya sehingga terjalin interaksi dalam kegiatan pembelajaran. Melalui 

kerja sama inilah dapat diperoleh hasil pembelajaran yang maksimal sesuai 

dengan tujuan yang diharapkan (Fadlillah, 2016:11).  

Model pembelajaran kooperatif menempatkan tim atau kelompok sebagai 

tempat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Oleh karena itu kelompok tersebut 

harus bisa membuat anak belajar. Anggota kelompok harus saling membantu 

untuk keberhasilan bersama. Suprijono (2016:47) menyebutkan bawa 

pembelajaran kooperatif merupakan suatu model pembelajaran yang khusus 

dirancang agar peserta didik dapat bekerja sama selama proses pembelajaran.  

Kegiatan yang dilakukan anak dengan bersama-sama akan memberikan 

kesempatan kepada anak untuk bertukar ide dan bekerja sama dengan teman 

sebayanya (Schmitt, et.al 2018:2). Model pembelajaran ini memberikan 

kesempatan kepada anak untuk bekerja sama dalam kelompok kecil yang telah 

dibagi sesuai dengan kondisi kelas untuk mencapai tujuan pembelajaran yang 

diinginkan. Di dalam kelompok kecil ini anak dapat bertukar informasi, 

menyampaikan pendapat dan menerima pendapat teman yang lain serta 

memperbaiki kesalahan. Hal ini akan membuat anak belajar menjadi individu 

yang demokratis, mencegah guru menjadi satu-satunya sumber belajar dan 

membuat lingkungan belajar yang menarik untuk anak (Akcay, 2016:84).  



Model pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang dilakukan 

secara sadar dan sengaja mengembangkan interaksi antar anak untuk saling 

mengasuh dan menghindari permusuhan dan kesalahpahaman yang dapat 

menimbulkan permusuhan antar siswa (Djuanda & Maulana 2015: 156). Model 

pembelajaran kooperatif ini dilakukan untuk menyatukan persepsi dan gagasan 

antara masing-masing anak sehingga dapat berinteraksi menghasilkan satu 

pemahaman bersama (Jahja, 2011:114). Disimpulkan bahwa model pembelajaran 

kooperatif adalah model pembelajaran yang dilakukan dengan mengelompokkan 

anak kedalam kelompok-kelompok kecil yang anggotanya terdiri dari berbagai 

anak dengan latar belakang yang heterogen. Model pembelajaran kooperatif ini 

bertujuan untuk bekerja sama secara terarah dalam satu tim untuk menyelesaikan 

masalah, tugas atau kegiatan dalam mencapai tujuan pembelajaran bersama 

(Susanto, 2014:204).  

Model pembelajaran kooperatif juga membuat anak bekerja sama dan 

saling berinteraksi untuk mencapai tujuan yang diharapkan (Ibrohim, 2018:118). 

Anggota kelompok dalam pembelajaran kooperatif ini harus dari kemampuan 

yang berbeda agar dapat saling membantu memahami pembelajaran yang 

dilakukan bersama. Model pembelajaran kooperatif memiliki beberapa tipe. 

Maryaningsih dan Hidayati (2018:46) menjabarkan beberapa tipe dari model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD yaitu Student Teams Achievement Division 

(STAD), tim ahli (JIGSAW), Investigasi Kelompok, Teams Games Tournaments 

(TGT), Think Pair Share (TPS) dan Numbered Head Together (NHT). Masing-

masing tipe memiliki langkah-langkah tersendiri tergantung tipe masing-masing 



model pembelajaran kooperatif. Penelitian ini menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe Student Teams Achievement Division (STAD).  

Model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement Division 

(STAD) adalah salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang mengacu pada 

kegiatan kelompok anak dengan menyajikan informasi baru kepada anak 

menggunakan presentasi verbal maupun teks (Hamdayama, 2014:115). Untuk 

pendidikan anak usia dini model pembelajaran ini digunakan untuk 

menyampaikan pengetahuan kepada anak dengan melakukan interaksi antar anak 

menggunakan media yang telah disiapkan oleh guru (Prastowo, 2017:239). Model 

pembelajaran tipe STAD ini mengharuskan anak untuk saling membantu anggota 

kelompoknya sehingga semua anggota kelompok memahami informasi dan materi 

yang disampaikan (Anas, 2014:61). Karena pada akhir pembelajaran guru akan 

menilai hasil belajar anak yang akan menentukan skor untuk tiap kelompok. Pada 

hakikatnya seluruh anak berkembang melalui urutan perkembangan yang sama 

namun dalam kecepatan yang berbeda pada masing-masing individu (Trianto, 

2011:22). Oleh karena itu guru harus membagi kelompok kecil yang dilakukan 

secara heterogen agar anak dapat saling membantu.  

Dalam model pembelajaran kooperatif pembagian anak ke dalam 

kelompok merupakan hal yang sangat penting dan menentukan efektivitas 

pembelajaran (Mulyasa, 2017:128). Model pembelajaran kooperatif tipe STAD ini 

adalah tipe yang paling mudah diterapkan dan dapat digunakan untuk 

pembelajaran matematika (Susanto, 2014:242). Model pembelajaran kooperatif 

tipe STAD ini juga dapat digunakan untuk semua tingkatan kelas atau usia 



(Slavin. 2008:68). Oleh karena itu guru TK yang belum pernah atau jarang 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD ini dapat 

menerapkannya dalam pembelajaran.   

Sebagai salah satu model pembelajaran yang sering digunakan, model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD memiliki tujuan dalam pelaksanaannya. 

Priansa (2017:320) menjelaskan bahwa tujuan model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD ini adalah untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab, baik individu 

maupun kelompok sehingga memperoleh hasil yang memuaskan untuk 

mendapatkan penghargaan kelompok. Setiap individu menyumbang poin untuk 

kelompok agar mendapatkan penghargaan kelompok. Dalam pembelajaraan 

kooperatif tipe STAD ini anak dinilai di akhir kegiatan tentang pengetahuan yang 

telah didiskusikan. Nilai yang diperoleh oleh masing-masing anak akan 

menyumbang untuk nilai kelompok, sehingga didapatkan kelompok terbaik. 

Selain itu juga nilai masing-masing anak akan dijadikan penilaian terhadap 

masing-masing anak sebagai pencapaian perkembangan yang telah didapat.  

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD adalah model pembelajaran kelompok yang terdiri dari 

beberapa anak dalam kelompok kecil yang bekerja sama saling membantu untuk 

mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini peneliti 

memilih model pembelajaran kooperatif tipe STAD. Hal ini dikarenakan model 

pembelajaran ini adalah model pembelajaran kooperatif yang mudah 

dilaksanakan, sehingga untuk guru yang belum pernah melakukannya tidak 

mengalami kesulitan dalam penerapannya. Selain itu model pembelajran 



kooperatif tipe STAD ini juga dapat digunakan untuk semua usia termasuk anak 

usia dini.  

Model pembelajaran kooperatif tipe STAD ini juga dapat digunakan untuk 

meningkatkan kemampuan sosial dan kognitif anak yang dalam penelitian ini 

adalah kemampuan mengenal bilangan. Dalam penelitian ini anak dibagi ke dalam 

kelompok kecil yang beranggotakan antara 4-5 anak yang akan bekerja sama 

melakukan aktivitas dalam kegiatan pembelajaran. Masing-masing anak akan 

dinilai pada akhir pembelajaran sebagai skor yang akan dijumlahkan dengan 

anggota dalam satu kelompok. Tujuan yang akan dicapai melalui pembelajaran 

kooperatif tipe STAD dalam penelitian ini adalah meningkatkan kemampuan anak 

dalam mengenal bilangan.  

b. Komponen Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD 

Model pembelajaran kooperatif tipe STAD memiliki beberapa komponen 

yang harus dipenuhi dalam pelaksanaannya. Susanto (2014:239) menjelaskan 

terdapat 5 komponen pembelajaran kooperatif tipe STAD diantaranya yaitu 

presentasi kelas, kelompok, kuis, perbaikan nilai dan penghargaan kelompok. 

Dalam presentasi kelas guru mempresentasikan tema, sub tema, kegiatan dan 

tujuan kegiatan yang akan dilakukan. Presentasi ini dapat dilakukan dengan 

metode ceramah maupun tanya jawab bersama anak. Guru juga dapat 

menggunakan media yang menarik agar anak dapat memahami penjelasan guru. 

Slavin (2008:144) menambahkan bahwa dalam presentasi ini anak harus 

memperhatikan presentasi guru karena akan membantu mereka dalam 

mengerjakan lembar kerja sebagai penilaian untuk menentukan skor kelompok. 



Selanjutnya, komponen  yang harus ada dalam pelaksanaan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD adalah kelompok. Pembagian anggota 

kelompok dalam model pembelajaran kooperatif tipe STAD ini terdiri dari 4-5 

anak yang heterogen dalam jenis kelamin dan kemampuan (Hasmyati & Arafah, 

2018:36). Tujuan utama suatu kelompok ini adalah menjamin semua anggota 

kelompok memahami pengetahuan apa yang telah dipelajari dan kegiatan apa 

yang akan dilakukan. Selain itu juga kelompok ini memiliki tujuan tiap individu 

agar mempersiapkan diri menyelesaikan lembar kerja yang akan diberikan oleh 

guru (Susanto, 2014:239).  

Dalam model pembelajaran kooperatif terdapat kuis yang diberikan untuk 

menilai sejauh mana anak memahami materi yang diberikan. Setelah melakukan 

diskusi kelompok, guru memberikan kuis yang berupa lembar kerja untuk melihat 

hasil pemahaman anak. Slavin (2008:144) menambahkan bahwa dalam 

mengerjakan lembar kerja ini anak tidak boleh saling membantu. Karena setiap 

anak memiliki tanggung jawab dalam memahami pengetahuan dalam 

pembelajaran tersebut (Hasmyati & Arafah, 2018:36). Lembar kerja yang 

diberikan harus menarik dan tidak membosankan untuk anak. 

Setelah dilakukan kuis maka akan dilakukan perbaikan nilai individu. 

Perbaikan nilai individu ini dilakukan apabila masih terdapat anak yang belum 

memahami materi pembelajaran dan belum mencapai tujuan yang ditetapkan 

(Susanto, 2014:239). Untuk menentukan nilai diperlukan judgement terhadap 

informasi seperti kemampuan, sikap, keterampilan, kreativitas, dan minat anak 

(Ratri, et.al 2018:109). Dalam penelitian ini guru akan menilai melalui 



kemampuan anak dalam mengenal bilangan setelah melakukan diskusi kelompok. 

Slavin (2008:146) menambahkan bahwa anak akan mengumpulkan poin awal dan 

poin setelah kuis. Lalu anak akan menyumbangkan poin untuk kelompok 

berdasarkan peningkatan dari poin awal dibandingkan dengan poin setelah kuis. 

Sebelum anak melakukan diskusi, guru akan memberikan pertanyaan baik berupa 

tanya jawab maupun lembar kerja untuk menilai kemampuan awal anak tentang 

materi yang disampaikan. Setelah melakukan kerjasama kelompok, anak akan 

kembali diberikan penilaian untuk mengetahui sejauh mana peningkatan 

pemahaman yang dimiliki oleh anak. 

Hal lain yang menjadi komponen dalam model pembelajaran kooperatif 

tipe STAD adalah penghargaan kelompok. Penghargaan kelompok diberikan 

dengan memberikan hadiah atau pujian atas usaha yang telah dilakukan kelompok 

selama belajar (Anas, 2014:60). Penghargaan kelompok diberikan kepada 

kelompok terbaik yang mendapatkan nilai tertinggi. Selain itu juga penghargaan 

akan dikenakan kepada anggota kelompok (Fadlillah, 2016:12). Hal ini dilakukan 

untuk menjadi motivasi anak dalam melakukan pembelajaran dan menghargai 

usaha keras anak selama kegiatan pembelajaran.  

Komponen-komponen pembelajaran ini harus dipenuhi oleh guru dalam 

pelaksanaan pembelajaran tipe STAD, sehingga tujuan pembelajaran yang telah 

ditetapkan dalam pembelajaran dapat tercapai. Dalam penelitian ini, guru akan 

mempresentasikan tentang bilangan kepada anak dengan media, lalu guru 

membagi anak dalam kelompok. Masing-masing kelompok diberi kegiatan yang 

berkaitan dengan bilangan. Anak bekerja sama dalam menyelesaikan kegiatan dan 



guru mengawasi kegiatan yang sedang berlangsung. Lalu anak diberi pertanyaan-

pertanyaan terkait bilangan. Selanjutnya anak diberi skor yang akan menentukan 

pemberian penghargaan kepada kelompok terbaik (Anas, 2014:60). 

c. Langkah-langkah Penerapan Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD 

Pada penelitian ini model pembelajaran kooperatif tipe STAD yang 

digunakan untuk meningkatkan kemampuan mengenal bilangan mengembangkan 

langkah pembelajaran dari Slavin (2008:117). Langkah pembelajaran yang akan 

digunakan adalah seperti pada tabel berikut:  

Tabel 1. Langkah Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD 

Tahapan Pelaksanaan 

Tahap 1: 

Menyampaikan tujuan dan 

memotivasi anak 

Menyampaikan semua tujuan pembelajaran 

yang ingin dicapai pada kegiatan 

pembelajaran dan memotivasi anak untuk 

belajar 

Tahap 2: 

Menyajikan informasi 

Menyampaikan informasi kepada anak 

dengan demonstrasi atau bacaan 

Tahap 3: 

Mengorganisasikan anak ke 

dalam kelompok koopertif  

Menjelaskan kepada anak bagaimana 

caranya membentuk kelompok agar 

melakukan transisi secara efesien 

Tahap 4: 

Membimbing kelompok belajar   

Membimbing kelompok belajar pada saat 

anak melakukan tugasnya 

Tahap 5: 

Evaluasi  

Mengevaluasi hasil belajar tentang materi 

yang telah dipelajari  

Tahap 6: 

Memberikan penghargaan 

Mencari cara untuk menghargai baik upaya 

maupun hasil belajar individu dan kelompok 

 

Berdasarkan langkah-langkah dari Slavin yang sudah dipaparkan diatas 

maka peneliti mengembangkan langkah-langkah model pembelajaran kooperatif 

tipe Student Teams Achievement Division (STAD) yang sesuai untuk anak usia 4-

5 tahun. Langkah-langkah yang dikembangkan pada pengembangan langkah 

model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement Division (STAD) 

ini untuk meningkatkan kemampuan mengenal bilangan anak usia 4-5 tahun. 



Pengembangan langkah-langkah model pembelajaran yang dilakukan adalah 

sebagai berikut:  

Tabel 2. Langkah Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD untuk 

meningkatkan kemampuan mengenal bilangan 

Tahapan Pelaksanaan  

Tahap 1: 

Menyampaikan tujuan dan 

memootivasi anak 

-anak mendengarkan guru menyampaikan 

tujuan kegiatan dan memotivasi anak 

Tahap 2: 

Menyajikan informasi 

-anak melakukan kegiatan individu untuk 

mengetahui kemampuan awal mengenai 

bilangan 

Tahap 3: 

Mengorganisasikan anak ke 

dalam kelompok koopertif  

-Anak membentuk kelompok kecil 

Tahap 4: 

Membimbing kelompok belajar   

-anak mendengarkan guru menjelaskan 

kegiatan kelompok 

-anak melakukan kegiatan kelompok 

Tahap 5: 

Evaluasi  

-anak kembali melakukan kegiatan individu 

untuk mendapatkan penilaian dari guru 

-anak dan guru mereview 

Tahap 6: 

Memberikan penghargaan 

-anak mendapatkan penghargaan 

 

d. Kelebihan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD 

Model pembelajaran kooperatif tipe STAD ini memiliki beberapa 

kelebihan jika diterapkan pada pembelajaran untuk anak usia dini. Hamdayama 

(2014:118) menjelaskan kelebihan model pembelajaran kooperatif tipe STAD ini 

yaitu anak bekerja sama dalam mencapai tujuan dengan menjunjung tinggi norma-

norma kelompok. Melalui pembelajaran kooperatif tipe STAD ini anak dapat 

berinteraksi dengan sesama anggota kelompok untuk bekerja sama memahami 

materi yang diberikan sehingga tujuan untuk mengenal bilangan dapat tercapai 

(Latif, 2016:68).  



Kelebihan lain dari penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

ini adalah anak aktif membantu dan memotivasi sesama teman untuk berhasil 

bersama (Anas, 2014:61). Tujuan utama dari pembelajaran kooperatfi tipe STAD 

adalah untuk mempercepat pemahaman anak. Melalui bekerja sama dalam 

pembelajaran dapat menambah sikap tanggung jawab terhadap diri anak maupun 

teman sesama anggota kelompoknya (Susanto, 2015:185). Harapannya anak dapat 

saling membantu dalam kelompok untuk memahami materi dan menyelesaikan 

kegiatan yang diberikan oleh guru.   

Manfaat lain yang didapat dari penerapan model pembelajaran kooperatif 

tipe STAD ini adalah anak menjadi aktif sebagai tutor sebaya untuk lebih 

meningkatkan keberhasilan kelompok (Anas, 2014:61). Anak yang memiliki 

tingkat perkembangan yang lebih baik diminta untuk membantu teman sesama 

anggota kelompok yang kurang memahami materi dalam kegiatan yang diberikan 

oleh guru (Fadlillah, 2016:56). Harapannya semua anggota kelompok akan 

memahami materi yang diberikan dan diharapkan dapat menjawab pertanyaan 

guru. Model pembelajaran ini juga membuat anak berkembang llebih cepat 

daripada mereka belajar sendiri dan membantu anak mengurangi ketergantungan 

kepada guru dengan membentuk kelompok belajar yang menyenangkan 

(Kurniawan & Rozimela, 2017: 37). Dengan demikian masing-masing anggota 

kelompok dapat memberikan jawaban yang benar dan akan membuat nilai 

kelompok menjadi tinggi.  

Selain itu juga akan terjadi interaksi antar masing-masing anak seiring 

dengan peningkatan kemampuan mereka dalam mengemukakan pendapat. 



Melalui kerja sama selama melakukan kegiatan dapat memantapkan interaksi 

antar anak maupun guru (Susanto, 2015:186). Melalui model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD diharapkan dapat meningkatkan kecakapan anak dan 

kecakapan kelompok dalam melakukan kerja sama, memberi pendapat, 

mengungkapkan gagasan dan melaksanakan tugas dengan baik. Selain itu juga 

anak tidak memiliki rasa dendam. Hal ini dikarenakan masing-masing kelompok 

bekerjasama untuk menyelesaikan kegiatan yang diberikan (Rosidatun, 2018:36). 

Selain kelebihan yang telah dikemukakan diatas, Roestiya (2001:17) juga 

mengemukakan kelebihan dari model pembelajaran kooperatif tipe STAD ini 

dapat memberikan kesempatan kepada anak untuk bertanya dan membahas materi 

yang diberikan. Model pembelajaran kooperatif tipe STAD ini membantu anak 

untuk mengembangkan kemampuan bertanya sehingga anak mendapatkan 

pemahaman yang baik tentang materi yang diberikan. Kegiatan bertanya ini aktif 

dilakukan ketika anak berdiskusi dengan anggota kelompok.  Kemampuan 

bertanya pada anak usia dini harus terus dikembangkan agar anak tidak malu 

untuk bertanya dan menjadi anak yang memiliki kreativitas yang tinggi (Pebria, 

2019:36). Hal ini dikarenakan kreativitas anak akan tumbuh dari rasa penasaran 

sehingga anak akan bertanya tentang suatu hal yang ingin diketahuinya (Tandry, 

2015:139). Selain itu model pembelajaran kooperatif tipe STAD ini juga dapat 

mengembangkan bakat kepemimpinan dan mengajarkan anak keterampilan 

berdiskusi. Melalui diskusi kelompok yang dilakukan, anak dapat berlatih menjadi 

seorang pemimpin yang memiliki tugas yang diberikan seperti menjadi tutor 

sebaya.  



Kelebihan lainnya yang akan didapat ketika guru menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD adalah memperhatikan siswa sebagai individu 

dan kebutuhannya (Ingsih et.al, 2018:16). Kegiatan pembelajaran pada anak usia 

dini harus memperhatikan kebutuhan anak. Semua kegiatan pembelajaran 

dilakukan dengan melibatkan anak dan memberi kesempatan kepada anak untuk 

menentukan pilihan, mengemukakan pendapat dan aktif dalam proses 

pembelajaran. Pada dasarnya anak adalah pribadi yang unik, mereka memiliki 

karakteristik, bakat dan minatnya sendiri (Susanto, 2015:94). Oleh karena itu 

melalui pembelajaran harus memperhatikan kebutuhan individual anak seperti 

minat, bakat dan tingkat kecerdasan anak. Memperhatikan kebutuhan anak ini 

dapat dilakukan asesmen kebutuhan pada anak sebelum melakukan kegiatan 

pembelajaran.  

Melalui asesmen kebutuhan inilah dirancang model pembelajaran yang 

cocok dan memenuhi kebutuhan anak (Ingsih et.al, 2018:16). Melalui model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD anak dapat memperoleh informasi melalui 

komunikasi dengan sesama temannya. Dengan melakukan kegiatan dan diskusi 

bersama-sama secara langsung anak belajar untuk menyelesaikan masalah yang 

diberikan. Selain itu juga anak dan kelompok juga diberi reward sebagai hasil dari 

kerja kerasnya sehingga menjadi kebutuhan anak untuk termotivasi dan percaya 

diri dalam mengembangkan keterampilan yang dimiliki untuk mengikuti proses 

pembelajaran selanjutnya.  

Model pembelajaran kooperatif tipe STAD ini juga membuat anak lebih 

aktif berdiskusi. Dengan melakukan diskusi sesama anggota kelompok dapat 



membantu anak mengembangkan keterampilannya berdiskusi dan 

mengembangkan pola pikir, kemampuan berkomunikasi dan menanamkan kerja 

sama antar anak. Selain itu juga anak dapat mengembangkan rasa menghargai, 

menghormati pribadi teman dan menghargai pendapat orang lain. Melalui 

pembelajaran kooperatif tipe STAD ini anak belajar untuk berdemokrasi (Susanto, 

2014:235). Pembelajaran yang demokratis diperlukan untuk mengembangkan rasa 

menghargai pada diri anak (Astuti, 2018:13). Hal ini didapat ketika anak 

melakukan diskusi kelompok selama pembelajaran berlangsung.  

Kelebihan yang ada pada model pembelajaran ini membuat anak lebih 

aktif dalam pembelajaran dan saling membantu sesama teman untuk bersama 

menyelesaikan tugas yang diberikan (Anas, 2014:61). Hal ini juga dapat 

mempererat interaksi dan komunikasi sesama siswa. Selain hal tersebut, proses 

belajar akan terjadi secara efesien dan efektif apabila anak belajar secara 

kooperatif dengan teman sebaya dalam suasana lingkungan yang mendukung dan 

dalam bimbingan sesorang yang lebih mampu. Dalam pembelajaran kooperatif 

tipe STAD anak akan dibimbing oleh guru dan anak yang memiliki kemampuan 

yang lebih dibandingkan dengan teman yang lain. Kelebihan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD ini adalah model pembelajaran yang paling sederhana 

sehingga mudah untuk diterapkan oleh guru yang baru menggunakan model 

pembelajaran kooperatif (Susanto, 2014:242). Pada pendidikan anak usia dini pun 

dapat diterapkan model pembelajaran kooperatif tipe STAD ini.  



e. Kekurangan Model Pembelajan Kooperatif Tipe STAD 

Selain memiliki kelebihan, model pembelajaran kooperatif tipe STAD juga 

memiliki kekurangan. Hamdayama (2014:118) menguraikan beberapa kekurangan 

model pembelajaran kooperatif tipe STAD yaitu kontribusi dari anak berprestasi 

rendah menjadi kurang. Hal ini karena didominasi oleh anak yang memiliki 

kemampuan yang lebih tinggi. Begitu juga dengan kepemimpinan, anak yang 

mampu memimpin dan mengarahkan lebih dominan di dalam kelompok. 

Sehingga hanya anak anak yang memiliki kemampuan kognitif yang baik yang 

akan aktif dalam kelompok. Selain itu juga anak berprestasi rendah akan 

mengarah kepada kekecewaan karena peran anak yang lebih pintar akan lebih 

dominan (Anas, 2014:62), sehingga mereka hanya akan mengikuti anak yang 

memiliki kemampuan kognitif lebih baik.  

Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD ini juga 

membutuhkan waktu yang lama untuk guru sehingga guru jarang menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe ini. Tahapan pada model pembelajaran tipe ini 

tidak dilakukan secara ringkas dan cepat (Anas, 2014:62). Hal ini dikarenakan 

guru harus menyajikan materi terlebih dulu secara rinci, lalu anak akan bekerja 

kelompok dan kemudian anak diberikan kuis. Sehingga guru merasa rumit dalam 

melaksanakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD ini. Namun hal ini dapat 

diminimalisir dengan menyediakan lembar kerja yang menarik untuk anak 

sehingga kemampuan anak dapat dinilai dengan baik. Untuk mempersingkat 

waktu, pembagian kelompok dapat dilakukan sebelum proses pembelajaran 



berlangsung, sehingga selama proses pembelajaran tidak ada waktu yang terbuang 

untuk pembentukan kelompok dan penataan ruang kelas.  

Guru juga membutuhkan kemampuan khusus yaitu guru sebagai 

fasilitator, mediator, motivator dan evaluator sehingga tidak semua guru 

menggunakan pembelajaran kooperatif. Hal ini dapat diatasi dengan 

meningkatkan mutu guru oleh pemerintah seperti mengadakan kegiatan akademik 

yang bersifat wajib dan tidak membebankan biaya serta melakukan pengawasan 

rutin terhadap guru. Selain itu yang terpenting adalah guru harus selalu aktif 

dalam mengembangkan kemampuan tentang pembelajaran.  

Selain itu dalam model pembelajaran kooperatif tipe STAD ini anak juga 

dituntut untuk suka bekerja sama (Anas, 2014:62). Jika masing-masing anggota 

kelompok tidak memiliki kemampuan bekerja sama yang baik maka kelompok 

akan didominasi oleh anak yang aktif sehingga anak lain cenderung pasif karena 

takut salah mengemukakan pendapat. Kekurangan dalam model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD ini hendaknya menjadikan tantangan agar kekurangan 

tersebut dapat diperbaiki. Guru dapat menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe ini dalam pembelajaran terutama untuk pembelajaran anak usia 

dini.  

f. Strategi Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD 

Proses pembelajaran akan berjalan dengan baik apabila dipersiapkan 

dengan baik pula. Hal ini bertujuan untuk terciptanya proses belajar yang efektif 

dan bermakna untuk anak. Mariyaningsih dan Hidayati (2018:47) menjelaskan 

hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam pembelajaran kooperatif tipe STAD yaitu 



guru harus menyiapkan perangkat pembelajaran. Guru harus memiliki kompetensi 

untuk mengatasi kesulitan anak dalam pembelajaran, mempersiapkan 

pembelajaran serta melaksanakan pembelajaran dengan baik dan efektif (Sagala, 

2017:234). Oleh karena itu agar pembelajaran berjalan dengan efektif dan praktis 

maka dibutuhkan perangkat pembelajaran untuk melaksanakan model 

pembelajaran yang dikembangkan. Perangkat pembelajaran yang harus 

dipersiapkan adalah rencana pembelajaran, media yang digunakan, dan kegiatan 

yang akan dilakukan (Tabany, 2014:118). 

Dalam penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD ini, 

pembentukan kelompok adalah hal yang terpenting (Hasmyati & Arafah, 

2018:36). Pembentukan kelompok ini dilakukan untuk anak berdiskusi tentang 

materi yang diberikan bersama dengan anggota kelompok. Selain itu 

pembentukan kelompok dalam pembelajaran juga akan membuat anak belajar 

bersosialisasi dan bekerja sama (Enterprise, 2008:109). Pembentukan kelompok 

diusahakan masing-masing anggota kelompok memiliki kemampuan yang 

heterogen, namun antar kelompok diusahakan memiliki kemampuan yang 

homogen (Tabany, 2014:118).  

Pembentukan kelompok dapat ditentukan dengan urutan hasil belajar 

akademik siswa atau dengan membagi anak kedalam 3 kelompok akademik. Lalu 

untuk membentuk kelompok STAD, anak dibagi menjadi 50% anak kemampuan 

menengah, 25% anak kemampuan tinggi dan 25% anak dengan kemampuan 

rendah. Selain itu untuk anak usia dini bisa dilakukan dengan membentuk 

kelompok menggunakan cara yang menyenangkan dan melibatkan anak dalam 



pembagian kelompok. Strategi yang dapat dilakukan untuk pembentukan 

kelompok adalah dengan kartu pengelompokkan, puzzle, label nama, hari 

kelahiran, kartu remi, sebut angka, rasa permen dan pilih benda yang mirip 

(Fadlillah, 2014:193-195). Namun, guru terlebih dulu memilih anak yang 

memiliki kemampuan tinggi untuk menjadi ketua kelompok.  

Guru juga harus menentukan skor awal anak. Nilai awal ini ditentukan 

oleh nilai yang sudah ada sebelumnya (Susanto, 2014:240). Dalam pendidikan 

anak usia dini hal  ini dapat dilakukan dengan memberikan anak lembar kerja 

untuk menilai kemampuan awal anak sebelum melakukan diskusi kelompok. 

Pengaturan tempat duduk saat anak berdiskusi juga sangat penting. Pengaturan 

tempat duduk pembelajaran kooperatif perlu diatur dengan baik karena hal ini 

menjadi penunjang keberhasilan pembelajaran kooperatif. Lalu beri anak latihan 

kerja kelompok untuk saling mengenal anggota kelompok, sehingga akan terjadi 

komunikasi yang baik ketika berdiskusi. Sebelum melaksanakan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD, terlebih dahulu diadakan latihan kerja sama 

kelompok untuk tujuan adaptasi antar anggota kelompok (Tabany, 2014:118). Hal 

ini dapat dilakukan dengan memberikan games sederhana kepada masing-masing 

kelompok.    

Susanto (2014:240) juga menjelaskan persiapan yang harus dilakukan 

sebelum melakukan pembelajaran dengan model pembelajaran tipe STAD yaitu 

mempersiapkan materi. Materi pembelajaran untuk anak usia dini sangat 

bervariasi namun harus tetap bertujuan untuk mengembangkan seluruh 

kemampuan yang ada pada anak (Trianto, 2016:29). Guru harus menyiapkan 



materi yang akan disampaikan dengan baik. Penyampaian materi dapat dilakukan 

dengan media pembelajaran yang menarik perhatian anak agar anak lebih 

memahami materi. Selain itu juga guru harus mempersiapkan pertanyaan yang 

akan diajukan untuk menilai kemampuan anak. 

Penempatan siswa dalam kelompok juga harus diperhatikan. Pembagian 

kelompok ini harus mencakup anak dengan latar belakang yang berbeda dalam 

satu kelompok agar kelompok menjadi kuat. Anak juga dapat ditempatkan dalam 

kelompok berdasarkan minat dan juga kemampuan (Susanto, 2015:74). Guru juga 

harus merangsang anak untuk membangun kebersamaan dalam kelompok. Pada 

tahap awal anak diberi kesempatan untuk saling mengenal anggota kelompok dan 

beri mereka kesempatan untuk memberi nama kelompok mereka sendiri. 

Pembagian kelompok juga hendaknya dilakukan dengan melibatkan anak dan 

dengan cara yang menyenangkan sehingga anak merasa senang dan tertarik untuk 

melakukan kegiatan bersama teman.  

Selain itu Slavin (2008:157) menyebutkan pada saat kegiatan belajar 

kooperatif perlu ditekankan beberapa hal agar kegiatan anak di kelas dapat 

dilakukan dengan baik yaitu guru harus menekankan pada anak bahwa semua 

anak harus memahami tentang materi pada hari itu. Pastikan anak memahami 

bahwa kegiatan yang dilakukan adalah untuk mengetahui kemampuan yang akan 

dinilai. Buat anak saling menjelaskan materi kepada teman sekelompoknya. 

Ingatkan kepada anak untuk bertanya kepada teman sekelompok terlebih dulu 

apabila mereka memiliki pertanyaan. Ketika anak melakukan kegiatan kelompok 



guru harus berkeliling di kelas dan pujilah kelompok yang bekerja dengan baik 

serta duduklah dengan setiap kelompok untuk melihat kerja anggota kelompok. 

Hal-hal tersebut harus dipersiapkan oleh guru agar proses belajar dapat 

terlaksana dengan baik dan efektif. Guru juga harus dapat menimbulkan suasana 

yang mendorong anak untuk melakukan kerja sama dalam melakukan kegiatan 

dengan memberikan penguatan dan motivasi kepada anak (Trianto, 2011:49). 

Oleh karena itu guru diharapkan memahami bagaimana proses pelaksanaan 

pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif dengan tipe STAD ini.  

4. Pengembangan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD untuk 

Meningkatkan Kemampuan Mengenal Bilangan Anak Usia 4-5 Tahun 

Dalam penelitian ini peneliti akan mengembangkan model pembelajaran 

kooperatif tipe Student Teams Achievement Division (STAD) untuk meningkatkan 

kemampuan mengenal bilangan anak usia 4-5 tahun. Adapun komponen model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD untuk meningkatkan kemampuan mengenal 

bilangan terdiri dari langkah-langkah pelaksanaan model pembelajaran kooperatif 

tipe STAD, support system¸social system, instructional and nurturrant effect, 

prinsip reaksi dan juga penilaian. Pengembangan ini disesuaikan dengan 

karakteristik anak usia dini. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Model hipotetik model pembelajaran kooperatif tipe STAD untuk 

meningkatkan kemampuan mengenal bilangan anak usia 4-5 tahun 

Support system  

System pendukung yang digunakan dalam 
model pembelajaran ini adalah media 

pengenalan tema, media pembagian kelompok, 

media untuk pengenalan bilangan dan reward. 

 

Penilaian 
a) Membilang sesuai urutan bilangan 

b) Menghitung menggunakan benda 

c) Menghitung dengan memindahkan benda 

d) Menyebutkan bilangan terakhir yang disebut 
sebagai jumlah dari benda yang dihitung 

e) Menunjukkan atau memberi jumlah benda yang 

diminta 
f) Menghubungkan lambang bilangan dengan 

benda 

g) Memberi label bilangan ketika melihat benda 
h) Menyebutkan lambang bilangan 

i) Melengkapi urutan bilangan yang hilang. Instruction and nurturant effects. 

Hasil belajar yang diperoleh langsung dari 
model pembelajaran ini adalah untuk 

meningkatkan kemampuan mengenal bilangan 

anak usia 4-5 tahun. Selain itu juga hasil belajar 
yang didapat diluar sasaran adalah anak dapat 

berinteraksi baik dan bertukar pendapat dengan 

teman serta saling membantu dan menghargai 

dalam melakukan kegiatan.  

Prinsip Reaksi 
Guru berperan sebagai penyampai informasi dan 

tujuan pembelajaran, memotivasi anak untuk 

melakukan kegiatan kelompok, memfasilitasi anak, 
memberi contoh kegiatan, mengenalkan bilangan, 

mengorganisir anak kedalam kelompok, 

membimbing anak dalam kegiatan kelompok, 
mengevaluasi hasil kegiatan anak dan memberikan 

penghargaan kepada anak.  

Social system 

Pembelajaran berpusat pada anak. Pembagian 

kelompok dilakukan dengan strategi yang 

menyenangkan Anak melaksanakan kegiatan 
dengan baik. Anak aktif dan saling membantu 

dalam kelompok. Anak anak berinteraksi dengan 

baik.  

 

Model pembelajaran kooperatif Tipe Student Teams Achievement Division (STAD) 

Komponen model pembelajaran kooperatif Tipe STAD 

Langkah-langkah  

a) Anak mendengarkan guru menyampaikan 

tujuan kegiatan dan memotivasi anak 

b) Anak melakukan kegiatan untuk menilai 
kemampuan awal 

c) Anak membentuk kelompok kecil 

d) Anak mendengarkan guru  menjelaskan 
kegiatan yang akan dilakukan 

e) Anak melakukan kegiatan kelompok 

f) Anak mempresentasikan hasil kegiatan 

kelompok 
g) Anak kembali melakukan kegiatan individu 

h) Anak mendapat penghargaan  

Meningkatkan kemampuan mengenal bilangan anak usia 4-5 tahun 



B. Kajian Penelitian Relevan 

Tabel 3. Kajian Penelitian Relevan 

No Nama Judul Hasil 

Persamaan dan 

perbedaan dengan 

penelitian ini 

1 Dewik 

Retno 

Diwanti dan 

Wulan 

Adiarti 

Application of 

Cooperative 

Learning Model 

Student Teams 

Achievement 
Divisions (STAD) 

to Improve 

Children Ages 3-4 

Years Speaking 

Ability in KB 

Cempaka 

Ngadipuro 

Village of Dukun 

District Magelang 

Regency 

Berdasarkan hasil perhitungan 

statistik pengujian hipotesis 

diperoleh data uji-t 

menggunakan Paired Sample t-

Test pada program SPSS 
diperoleh nilai - t tabel> t 

hitung> t tabel, yaitu (-2,045> - 

5,942 atau 5,942> 5,942> 2,045 

), Sig = 0,000 atau Sig (2 

Tailed) <0,05 sehingga Ha 

diterima dan Ho ditolak.dapat 

disimpulkan bahwa ada 

perbedaan yang signifikan 

dalam kemampuan berbicara 

anak usia 3-4 tahun di KB 

Cempaka Ngadipuro Kecamatan 
Dukun Magelang setelah 

metode Student Team 

Achievement Division Division 

diterapkan. 

Persamaan penelitian 

yang dilakukan oleh 

Dewik dan Wulan 

dengan yang peneliti 

lakukan adalah sama-
sama menelliti model 

pembelajaran 

kooperatif tipe STAD. 

perbedaannya peneliti 

mengembangkan 

STAD untuk 

meneningkatkan 

kemampuan mengenal 

bilangan sementara 

Dewik dan Wuan 

mengaplikasikan 
STAD untuk 

meningkatkan 

kemampuan berbicara. 

2 Putu Yulan 

Ariani, I 

Komang 

Sudarma dan 

Nice 

Maylani 

Asril 

Penerapan Model 

Pembelajaran 

Kooperatif Tipe 

STAD 

Berbantuan Media 

Balok untuk 

Meningkatkan 

Kemampuan 

Sosial Anak 

Kemampuan sosial anak di TK 

Kumara Satya Dharma 

Singaraja sebesar 58,9% yang 

berada pada kategori rendah. 

Hasil analisis data pada siklus II 

menunjukkan bahwa terjadi 

peningkatan kemampuan sosial 

anak dengan melalui penerapan 

model pembelajaran kooperatif 
tipe Students Team Achievement 

Division (STAD) berbantuan 

media balok sebesar 83,7% 

yang tergolong pada kategori 

tinggi. Melalui penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe 

STAD (Students Team 

Achievement Division) 

berbantuan media balok untuk 

meningkatkan kemampuan 

sosial anak pada kelompok B1 
di TK Kumara Satya Dharma 

Singaraja, dari siklus I ke siklus 

II terjadi peningkatan sebesar 

24,8%. 

Persamaannya 

menggunakan model 

pembelajaran 

kooperatif tipe STAD. 

namun penelitian yang 

dilakukan untuk 

kemampuan sosial anak 

sedangkan peneliti 

untuk meningkatkan 
kemampuan mengenal 

bilangan. 

3 Rara Agista 

Olivantina 

Pengembangan 

Model 

Pembelajaran 

Kooperatif Tipe 

Student Teams 

Model pembelajaran kooperatif 

tipe STAD dapat digunakam 

guru sebagai salah satu 

alternative untuk meningkatkan 

perilaku pro social anak. Hasil 

Persamaan penelitian 

ini dengan penelitian 

yang akan dilakukan 

peneliti adalah 

mengembangkan 



Achievement 
Division  (STAD) 

untuk 

Meningkatkan 

Kemampuan 

Perilaku Prososial 

Anak Kelompok 

B. 

skor penilaian kelayakan materi 
mendapatkan skor 52 pada 

kriteria “sangat baik”. Hasil uji 

coba lapangan awal 

menunjukkan bahwa hasil 

respon guru terhadap model 

pembelajaran kooperatif tipe 

STAD mendapatkan skor 56,4 

yang berada pada kriteria 

“Baik” sedangkan uji coba pada 

lapangan mendapatkan skor 60 

dan pada kriteria “sangat baik”. 

Keefektifan model 
pembelajaran kooperatif tipe 

STAD diperoleh dari 

peningkatan perilaku prososial 

anak antara kelas eksperimen 

dan kelas kontrol yaitu terdapat 

perbedaan yang signifikan 

antara kedua kelas tersebut. 

Oleh karena itu berdasakan hasil 

tersebut dapat disimpulkan 

bahwa model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD efektif 
meningkatkan perilaku prososial 

anak kelompok B. 

model pembelajaran 
kooperatif tipe STAD. 

namun penelitian yang 

dilakukan untuk 

meningkatkan perilaku 

prososial anak 

kelompok B, 

sedangkan penelitian 

yang dilakukan peneliti 

untuk meningkatkan 

kemampuan mengenal 

bilangan anak usia 4-5 

tahun. 

4 Putri 

Ismawati 

Penelitian 

Penerapan Model 

Pembelajaran 

Kooperatif Tipe 

STAD Bermedia 

Realia Terhadap 

Pemahaman 

Konsep Geometri 

pada Anak 

Kelompok B TK 

Dharmawanita 
Dewi Sartika 

Bojonegoro. 

Diperoleh thitung > ttabel 

(11,31 > 2,06), hal ini berarti 

hipotesis penelitian yang 

berbunyi “penerapan 

pembelajaran kooperatif tipe 

STAD bermedia realia 

memberikan hasil terhadap 

pemahaman konsep geometri 

anak kelompok B TK 

Dharmawanita Dewi Sartika 

Bojonegoro” dapat diterima. 

Sama-sama meneliti 

tentang model 

pembelajaran 

kooperatif tipe STAD. 

namun penelitian yang 

dilakukan 

menggunakan media 

realia untuk 

pemahaman konsep 

geometri anak 

kelompok B.  
sedangkan penelitian 

yang peneliti lakukan 

adalah untuk 

meningkatkan 

kemampuan mengenal 

bilangan anak usia 4-5 

tahun 

5 Ildi 

Kurniawan, 

Mukhaiyar  

& Yenni 

Rozimela 

The Effect of 

Student Teams 

Achievement 

Division (STAD) 

Technique 
Toward Students’  

Speaking Skill 

And Class 

Participation 

Para siswa yang diajar dengan 

menggunakan STAD 

memberikan dampak positif 

terhadap kemampuan berbicara 

bahasa Inggris mereka. Para 
siswa yang diajar dengan 

menggunakan STAD 

memberikan dampak positif 

terhadap partisipasi mereka di 

kelas bahasa Inggris. Para siswa 

yang diajar dengan 

Persamaannya meneliti 

model pembelajaran 

Student Teams 

Achievement Division 

(STAD). perbedaannya 
penelitian yang 

dilakukan ini di SMA 

untuk keterampilan 

berbicara dan 

partisipasi siswwa di 

dalam kelas semnetara 



menggunakan STAD 
memberikan dampak positif 

baik terhadap kemampuan 

berbicara bahasa Inggris mereka 

maupun partisipasinya di kelas 

bahasa Inggris. 

peneliti melakukan 
penelitian di TK untuk 

meningkatkan 

kemampuan mengenal 

bilangan. 

 

C. Alur Pikir 

Pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan pada saat anak usia 0-6 

tahun. Pada masa ini anak berada pada usia emas dimana anak perkembangan 

anak terjadi dengan sangat pesat. Oleh karena itu lingkungan di sekitar anak harus 

dapat menstimulasi seluruh aspek perkembangan yang ada pada diri anak salah 

satunya perkembangan kognitif anak. Kemampuan mengenal bilangan adalah 

salah satu kemampuan yang harus dikuasai anak dalam ranah kognitif. Pada usia 

dini anak harus mampu mengenal bilangan dengan baik. Namun menurut hasil 

observasi yang telah dilakukan pada anak usia 4-5 tahun kemampuan anak dalam 

mengenal bilangan masih rendah. Hal ini terlihat dari masih banyaknya anak yang 

belum mampu menunjukkan bilangan dengan benar. Guru menggunakan metode 

ceramah dalam pembelajaran dan anak hanya mendengarkan. Hal ini membuat 

anak merasa bosan dan kurang tertarik untuk melakukan kegiatan. sehingga 

dibutuhkan sebuah model pembelajaran yang melibatkan anak untuk berperan 

aktif  selama kegiatan pembelajaran.  

Pengembangan model pembelajaran kooperatif tipe STAD menjadi 

alternatif untuk meningkatkan kemampuan mengenal bilangan untuk anak usia 4-

5 tahun. Dalam model pembelajaran ini anak melakukan diskusi dengan anggota 

kelompok kecil untuk memahami materi tentang bilangan. Anak saling membantu 

anggota kelompok untuk bekerja sama sehingga semua anggota kelompok dapat 



memahami materi yang diberikan. Keberhasilan masing-masing anggota 

kelompok akan menjadi keberhasilan kelompok, sehingga anak harus saling 

membantu dalam memahami materi tentang bilangan melalui kegiatan yang 

menarik dan menyenangkan. Oleh karena itu pengembangan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD ini dapat meningkatkan kemampuan mengenal bilangan 

anak usia 4-5 tahun. 

 

D. Pertanyaan Penelitian 

1. Hal-hal apa saja yang dibutuhkan dalam mengembangkan model pembelajaran 

kooperataif tipe STAD untuk meningkatkan kemampuan mengenal bilangan 

anak usia 4-5 tahun? 

a. Kebutuhan apa yang diperlukan dalam meningkatkan kemampuan mengenal 

bilangan anak usia 4-5 tahun? 

b. Model pembelajaran kooperatif tipe STAD seperti apa yang sesuai untuk 

meningkatkan kemampuan mengenal bilangan anak usia 4-5 tahun? 

2. Desain model pembelajaran kooperatif tipe STAD seperti apa yang layak untuk 

meningkatkan kemampuan mengenal bilangan anak usia 4-5 tahun? 

a. Komponen materi seperti apakah yang sesuai dalam model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD untuk meningkatkan kemampuan mengenal bilangan 

anak usia 4-5 tahun? 

b. Komponen langkah-langkah seperti apakah yang sesuai dalam model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD untuk meningkatkan kemampuan 

mengenal bilangan anak usia 4-5 tahun? 



c. Komponen prinsip reaksi seperti apakah yang sesuai dalam model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD untuk meningkatkan kemampuan 

mengenal bilangan anak usia 4-5 tahun? 

d. Komponen sistem pendukung seperti apakah yang sesuai dalam model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD untuk meningkatkan kemampuan 

mengenal bilangan anak usia 4-5 tahun? 

e. Komponen sistem sosial seperti apakah yang sesuai dalam model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD untuk meningkatkan kemampuan mengenal bilangan 

anak usia 4-5 tahun? 

f. Komponen instructional and nurturant effect seperti apakah yang sesuai dalam 

model pembelajaran kooperatif tipe STAD untuk meningkatkan kemampuan 

mengenal bilangan anak usia 4-5 tahun? 

g. Komponen penilaian seperti apakah yang sesuai dalam model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD untuk meningkatkan kemampuan mengenal bilangan 

anak usia 4-5 tahun? 

3. Apakah model pembelajaran kooperatif tipe STAD efektif untuk meningkatkan 

kemampuan mengenal bilangan anak usia 4-5 tahun? 

 


