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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang 

Pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan yang sangat fundamental dalam 

memberikan kerangka dasar terbentuk dan berkembangnya dasar-dasar pengetahuan, 

sikap dan keterampilan pada anak. Keberhasilan proses pendidikan pada masa ini akan 

menjadi dasar untuk proses pendidikan selanjutnya.Banyak pendapat yang menjelaskan 

pengertian pendidikan anak usia dini. Undang-undang nomer 20 tahun 2003 disebutkan 

bahwa “pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya yang ditujukan kepada anak sejak 

lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilaksanakan melalui pemberian rangsangan 

pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar 

anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. 

Biddle, Nevares, Henderson, Kerrick (2014:3) pendidikan anak usia dini adalah 

pendidikan anak sejak lahir sampai 8 tahun dan mencakup program-program seperti 

penitipan anak, prasekolah, taman kanak-kanak, kelas 1, kelas 2 dan kelas 3. Hartoyo 

sebagaimana dikutip oleh Mansur (2009:89), mendiskripsikan pendididkan anak usia dini 

sebagai upaya untuk menstimulasi, membimbing, mengasuh, dan pemberian kegiatan 

pembelajaran yang menghasilkan kemampuan dan ketrampilan pada anak (Fadlillah, 

2008:7). 

Trianto (2010), menyebutkan bahwa metode pembelajaran adalah suatu pola atau 

perencanaan  yang digunakan sebagai pedoman dalam pembelajaran di kelas ( Nasution, 

M.K. 2017). Metode pembelajaran anak usia dini merupakan pengembangan dari teori-

teori pendidikan dan teori perkembangan anak. Salah satu metode pembelajaran yang bisa 

dikembangkan yaitu metode Montessori. 

Metode Montessori adalah sebuah metode pendidikan yang dipelopori oleh seorang 

wanita yang bernama Maria Montessori asal Italia. Metode pembelajaran ini merupakan 

perpaduan dari ilmu kedokteran, psikologi anak, dan ilmu pendidikan konvensional yang 

berusia ratusan tahun. Namun banyak bagian metodenya yang masih relevan untuk 

diaplikasikan pada masa kini. Metode pendidikan ini mempunyai filosofi dan cirri khas 

yang kuat dalam hal berpihak dan menghargai kodrat, fitrah, kebutuhan, tahap tumbuh 

kembang, dan keunikan seorang individu. Sehingga konten metodenya kebanyakan 

memfasilitasi individu dalam mempersiapkan dan menjalani kehidupan nyata kelak di 
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kemudian hari, bukan hanya mendukung persiapan belajarnya di sekolah. Karena tujuan 

jangka panjang dari metode ini adalah mampu mempersiapkan ketrampilan untuk hidup, 

bertata karma, percaya diri, tangguh, menghadapi perbedaan untuk menjadi warga dunia 

yang sukses dan handal ( Julita, 2018 ). 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti ingin mengembangkan aktivitas Montessori 

di rumah untuk membantu mengoptimalkan kemampuan logika matematika anak usia dini dengan 

judul “PUTASORIUM” Sepuluh Aktivitas Montessori di Rumah Optimalkan Logika Matematika 

Anak Usia Dini. PUTASORIUM ini akan diterbitkan untuk HKI ( Hak Kekayaan Intelektual ). 

1.2. Tujuan 

Tujuan dari penyusunan buku “PUTASORIUM” ini adalah mengembangkan aktivitas 

Montessori di rumah untuk membantu mengoptimalkan dan memaksimalkan kemampuan 

logika matematika anak usia dini.  

1.3.Manfaat 

Manfaat dari penyusunan buku “PUTASORIUM” ini diantaranya adalah : 

1. Manfaat bagi guru 

Buku “PUTASORIUM” ini bisa dijadikan referensi atau panduan bagi guru 

dalam memberikan pembelajaran untuk anak usia dini, khususnya untuk membantu 

mengoptimalkan perkembangan logika matematika. 

2. Manfaat bagi orang tua 

Buku “PUTASORIUM” bisa menjadi pilihan bagi orang tua dalam 

membersamai belajar anak-anak melakukan aktivitas Montessori secara sederhana di 

rumah, terutama dalam menstimulasi perkembangan logika matematika anak usia 

dini.Buku ini memberikan contoh-contoh alat dan bahan pembelajaran yang bisa 

dibuat orang tua di rumah. 

3. Manfaat bagi anak 

Buku “PUTASORIUM” menyajikan pembelajaran yang menyenangkan bagi 

anak usia dini khususnya dalam membantu menstimulasi perkembangan logika 

matematika. Dengan alat dan bahan pembelajaran yang aman untuk anak usia dini, 

buku ini hadir memberikan pengalaman baru bagi anak-anak. Buku ringan ini 

membantu memberikan motivasi dan semangat baru bagi anak-anak dalam belajar 

dengan menggunakan alat dan bahan motessori sederhana. Manfaat yang utama bisa 

didapatkan dari buku “PUTASORIUM” ini bagi anak adalah membantu 

mengoptimalkan kemampuan logika matematika anak usia dini.   
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BAB II 

DESKRIPSI DAN TEORI 

2.1. Deskripsi Singkat Buku 

PUTASORIUM adalah kepanjangan dari sepuluh aktivitas Montessori di rumah. 

Buku “PUTASORIUM” merupakan kumpulan aktivitas Montessori dengan bahan-bahan 

dan alat yang bisa didapatkan dan dibuat menggunakan barang-barang yang ada di 

sekitar rumah. Buku ini berisi 10 aktivitas atau kegiatan belajar anak khususnya dalam 

membantu memaksimalkan perkembangan kemampuan logika matematika anak usia 

dini. Kegiatan pembelajaran bisa dilakukan di rumah dengan bantuan ayah, bunda juga 

bisa dilakukan dengan guru di sekolah.  

Buku “PUTASORIUM” disusun dengan mengadopsi dan mengembangkan tahapan-

tahapan pembelajaran yang ada pada metode Montessori. Buku ini bisa dijadikan 

referensi atau panduan bagi guru, orang tua atau pembimbing untuk membersamai 

belajar anak-anak melakukan aktivitas Montessori secara sederhana. Untuk memudahkan 

dalam memahami isi materi, maka disetiap kegiatan ada langkah-langkah dan tahapan-

tahapan yang diilustrasikan dengan gambar dan foto. Semua aktivitas dalam buku ini 

bermanfaat melatih anak untuk bersikap aktif dan percaya diri. Sepuluh aktivitas yang 

ada dalam buku ini diantaranya adalah: 

✓ Tongkat Bambu Angka (Number BambooRods) 

✓ Tongkat Bambu Angka dan Kartu Angka (number Bamboo and Cards)  

✓ Kotak Sendok (Spoon Box) 

✓ Benda dan Angka (Counters and Card) 

✓ Biji Jagung Belasan (ADozen Corn Kernels)  

✓ Penjumlahan Stik Bambu (Addition Bamboo Stick)  

✓ Pengurangan Stik Bambu (Subtraction Bamboo Stick) 

✓ Es Krim Penjumlahan Angka 1-20 (Addition Ice Cream Number 1-20)  

✓ Boneka Penguranan Angka 1-10 (Subtraction Doll Number 1-10) 

✓ Memasangkan Benda Sesuai Ukuran (Pair Objects According to Size) 
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2.2. Kelebihan 

 Kelebihan dari buku “PUTASORIUM” ini adalah  

❖ Semua bahan bisa ditemukan di lingkungan sekitar kita. 

❖  Cara pembuatan alat dan bahan pembelajaran cukup mudah. 

❖  Bahan dari alam yang aman untuk anak usia dini.  

❖ Buku ini juga menyajikan pembelajaran MONTESSORI untuk anak usia dini yang 

cukup sederhana namun mampu memberikan hasil yang cukup maksimal. 

❖ Buku “PUTASORIUM” dilengkapithree periods lesson (tigatahap pembelajaran), 

yaitu: 

a. Tahap “Ini adalah…..” 

Pada tahapinianakdikenalkan pada konsepapa yang ingindiajarkan. 

b. Tahap “Coba tolong tunjukkan………..” 

Tahap di mana anak di mintauntukmenunjukkankonsep yang 

telahmerekadapatkan pada tahappertama. 

c. Tahap “Apakah ini?....” 

Tahap ini adalah tahap penguatan ingatan, dimana anak di minta menjawab 

pertanyaan setelah mendapatkan informasi pada tahap 1 dan 2. 

2.3. Kekurangan 

 Kekurangan dari buku ini diantaranya adalah : 

❖ Kegiatannya masih terbatas, hanya ada 10 aktivitas. 

2.4. Petunjuk Penggunaan Buku 

Buku ini fokus pada praktik kegiatan yang akan dilakukan anak. Isi dari buku 

juga dibatasi pada praktik kegiatan untuk membantu meningkatkan kemampuan kognitif 

anak untuk logika matematika. Sebelum menggunakan buku ini ada baiknya kita 

mengetahui petunjuk penggunaannya dahulu agar mendapatkan kejelasan dan 

pemahaman yang benar tentang fungsi dan manfaat   buku. 
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Berikut  beberapa poin penggunaaan buku ini : 

❖ Ide dari kegiatan dari buku ini bisa dilakukan anak mulai usia 3 -6 tahun. 

❖ Utamakan mengajak anak untuk hands on learning (praktik belajar langsung). Belajar 

melalui indra pengalaman indra yang nyata yaitu mempraktikkan kegiatan secara 

konkret sesuai petunjuk sebelum memberikan mereka lembar kerja (worksheet). 

❖ Lembar kerja digunakan setelah anak mencoba melakukan kegiatan konkret atau 

praktik kegiatan. 

❖ Ingat! Lembar kerja hanya sebagai pendukung kegiatan praktik, bukan yang utama. 

2.5. Segi Pandang Teori 

Buku “PUTASORIUM” sesuai dengan STTPA Anak Usia Dini untuk kognitif, point 

berfikir logis. Diantaranya yang sesuai isi buku ini adalah : 

1. Mengurutkan benda berdasarkan ukuran dari yang paling kecil ke yang paling besar. 

2. Mengenal konsep bilangan 1-20 melalui bermain dan lagu. 

3. Menghitung jumlah benda 1-20 melalui bermain. 

4. Membandingkan konsep besar-kecil, banyak-sedikit, panjang-pendek, berat-

ringan,tinggi-rendah dengan satuan tidak baku.  
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BAB III 

HASIL HKI 

 

3.1.Validasi dan Uji Coba 

A. Validasi 

Pada tahap validasi buku “PUTASORIUM”, kegiatan yang dilakukan adalah 

memvalidasi isi buku oleh ahli materi. Validator dari buku putassorium ini adalah Dr. 

M. Fadlillah, M.P.d. Setelah divalidasi oleh ahli materi, kemudian melakukan revisi 

apabila terdapat saran dan masukan perbaikan dari hasil revisi. 

Beberapa saran dari validator, diantaranyayaitu : 

1. Sub judul menggunakan bahasa baku. 

2. Setiap kutipan / rujukan dituliskan. 

3. Setiap foto diberikan keterangan. 

Tindakan yang dilakukan peneliti setelah mendapatkan saran dari validator 

adalah: 

1. Sub judul sudah dirubah menjadi bahasa baku. 

Sub judul sebelunya adalah PUTASORIARUM (Sepuluh Aktivitas Montessori 

Ala Rumah). Kata “Ala” adalah kata tidak baku di ubah menjadi kata “di” yang 

merupakan kata baku. Sub judul telah di ubah menjadi PUTASORIUM (Sepuluh 

Aktivitas Montessori di Rumah). 

2. Kutipan dari Metode Montessori “ Safitri,2019:X Tiga tahap pembelajaran (Three 

periods lesson), sebelumnya belum dituliskan, maka setelah mendapat saran dari 

validator segera dituliskan di belakang dalam kurung di dalam kalimat tersebut. 

3. Dalam setiap foto sudah diberikan keterangan sesuai masukan dari validator.  

Gambar sebelum revisi : 

 

 

 

Gambar setelah revisi : 
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B.  Uji Coba Produk 

Uju coba dilakukan untuk mengetahui keefektifan media pembelajaran yang 

berupa buku aktivitas Montessori untuk mengoptimalkan kemampuan logika 

matematika anak usia dini. Uji coba dilakukan pada anak-anak usia 4-6 tahun yang 

home visit bersama dengan peneliti dengan jumlah 15 anak. Durasi waktu uji coba 

berkisar kurang lebih 1 bulan, mulai akhir Desember 2020 sampai akhir Januari 2021. 

Hasil yang di dapatkan dari uji coba produk diantaranya anak-anak memiliki pola 

pikir yang baik tentang logika matematika. Mereka sangat senang belajar matematika 

dengan menggunakan bahan-bahan konkrit yang ada di PUTASORIUM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Anak memasangkan benda. (28 Desember 2021) 

Ananda Fatkhul sedang belajar memasangkan benda dari yang terkecil ke yang terbesar, 

setelah dia mendapatkan informasi dan pembelajaran tentang konsep ini. Kegiatan ini adalah 

kegiatan dari PUTASORIUM yang ke-10. 
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Gambar 2. Anak sedang belajar penjumlahan dengan menggunakan stik bambu angka.  

(02 Januari 2021) 

Dengan penuh semangat satu persatu ananda mempraktekkan penjumlahan dengan 

menggunakan stik bambu angka. Kegiatan penjumlahan ini adalah kegiatan 

PUTASORIUM yang ke-6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Guru mengajarkan anak  menyusun tongkat bambu. (05 Januari 2021) 

Anak dengan seksama mendengarkan dan memperhatikan guru dalam menyampaikan materi 

menyusun tongkat bambu angka. Kegiatan ini adalah kegiatan PUTASORIUM yang ke-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Anak belajar menyusun tongkat bambu angka. (05 Januari 2021) 
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Anak-anak mencoba praktek menyusun tongkat bambu angka. Satu persatu anak-anak 

bergantian menyusun rangkaian tongkat bambu angka. Kegiatan menyusun tongkat bamboo 

angka adalah kegiatan PUTASORIUM yang ke-1. 

 

3.2.Hasil HKI 

 

Karya akan di HKI  saran dari pembimbing dan penguji masuk ISBN. 
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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1. Kesimpulan 

Buku “PUTASORIUM” ini penulis harapkan bisa digunakan sebagai referensi atau 

panduan bagi guru,  orang tua maupun pembimbing dalam mendampingi anak-anak 

melakukan aktivitas Montessori sederhana dengan menggunakan bahan-bahan yang aman 

untuk anak. Terlebih di masa pandemi seperti sekarang ini penulis harapkan buku 

sederhana ini mampu menginspirasi para pendidik dan orang tua dalam menciptakan 

pembelajaran yang menyenangkan dengan hasil yang maksimal.  

 

4.2. Saran 

Dalam penyusunan buku “PUTASORIUM” ini tentunya masih jauh dari 

kesempurnaan, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan. 

Alhamdulillah atas selesainya penyusunan buku ini dan juga terlaksananya tugas akhir 

kuliah ini, salam sukses untuk semua, semoga bermanfaat. Aamiin. 
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