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Literacy education especially for children at early age is the main aspect of development that 
used for building early capability in reading and writing.  This method could be used using 
any treatment, which one of themis using a media for mediatory to ease during learning 
process.These days, school for  children which usually called by Kinder Garden included 
some toys on their learning method, as a matter fact literacy education for early age children 
is also included in Kinder Garden learning method. Most of the children prefer learning 
using a toy or a game. With this phenomenon, the researcher attracted and wondering is it 
possible for a toy and game could help build an early literacy for children in the early age 
.The researcher using Jean Piaget’s conceptto draw a early age children’s learning process, 

 

 

ABSTRAK 

 

Pendidikan literasi khususnya kepada anak usia dini menjadi aspek yang perlu 
dikembangkan untuk membentuk kemampuan awal dalam membaca dan menulis. Metode 
pendidikan literasi dini pada anak usia dini diterapkan dengan menggunakan berbagai macam 
cara dimana salah satunya dengan menggunakan media sebagai perantara untuk 
mempermudahkan proses pembelajaran. Diketahui sekolah-sekolah khusus anak usia dini 
atau dikenal dengan Taman Kanak-kanak menggunakan media permainan pada 
pembelajarannya, dimana pendidikan literasi dini juga masuk sebagai pembelajaran pada 
anak TK. Mayoritas anak-anak lebih tertarik menggunakan media permainan ketika sedang 
belajar. Fenomena tersebutlah yang menjadi perhatian peneliti untuk mengetahui apakah 
media permainan dapat membangun literasi dini pada anak usia dini. Peneliti menggunakan 
konsep Jean Piaget untuk menggambarkan proses pembelajaran pada anak usia dini dimana 
anak belajar menggunakan dan merepresentasikan objek dengan gambaran dan kata-kata, 
dalam hal ini pembelajaran dapat dengan mudah dilakukan jika menggunakan media 
permainan, serta media tersebut dapat meningkatkan kemampuan-kemampuan dalam literasi 
anak usia dini. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif, lokasi penelitian 
yaitu di TK Kota Surabaya. Metode pengambilan sampel menggunakan multistage random 
sampling dengan jumlah sample sebanyak 100 responden. Hasil penelitian ini menunjukkan 
hampir semua media permainan yang terdapat di sekolah digunakan dalam pembelajaran 
literasi dini. Seperti media puzzle, boneka tangan, block logic dan masih banyak lagi. Media 
permainan tersebut membangun komponen pada literasi dini dimana salah satu media yaitu 
papan flannel mendukung print motivation, vocabulary, phonological awareness, narrative 
skill,dan letter knowledge.  
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where they learn to use and describe an object with drawing and words.In this case, learning 
could be easier to do if using a game media, and it could increase skills on children’s 
literacy. This research is using descriptif quantitaif method, which located at Surabaya’s 
Kinder Gardens. “Multistage random sampling” was used as a taking sample method with a 
100 respondents in total samples. The result of this research is almost all of the gaming 
media in schools are used in early literacy learning, such as puzzles, puppets, block logic, 
and many more.Those gaming mediatory are building component on early literacy which one 
of the mediatory is flannel board that supportprint motivation, vocabulary, phonological 
awareness, narrative skill,and letter knowledge.  
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Pendahuluan 

Pendidikan literasi dini merupakan salah satu aspek kebutuhan mendasar bagi anak. 

Menurut Fardana (2012) salah satu aspek yang perlu dikembangkan pada anak usia dini 

adalah kemampuan literasi dini. Literasi dini adalah kemampuan awal dalam hal membaca 

dan menulis untuk persiapan memasuki jenjang pendidikan dasar. Dalam proses mengajarkan 

kemampuan literasi dini ataupun proses awal membaca dan menulis pada anak, pastinya akan 

terdapat pesan-pesan yang harus dikomunikasikan yang biasanya merupakan isi dari suatu 

topik pembelajaran. Menurut Riyana (2008) dalam bentuk komunikasi pembelajaran 

manapun, sangat dibutuhkan peran media untuk lebih meningkatkan tingkat keefektifan 

pencapaian tujuan/kompetensi. Penggunaan media secara kreatif akan memperbesar 

kemungkinan bagi anak untuk belajar lebih banyak, mencerna apa yang dipelajarinya lebih 

baik, dan meningkatkan penampilan dalam melakukan keterampilan sesuai dengan yang 

menjadi tujuan pembelajaran. Peneliti menemukan fenomena, dimana mayoritas anak-anak 

lebih tertarik menggunakan media permainan dalam kegiatan belajar, yang penuh gambar dan 

warna hingga bentuk-bentuk yang menarik serta unik dalam penyampaian materi yang 

disampaikan. Dengan penggunaan media tersebut anak-anak terlihat bersemangat  terhadap 

apa yang telah diajarkan kepada mereka saat proses pembelajaran literasi dini. Menurut 

Tedjasaputra (2001) beberapa media tersebut diantaranya ialah puzzle, block logic, boneka 

tangan, boneka jari, menara Hanoi, lotto warna, balok lego, dan alat permainan elektronik 

seperti komputer, video games dan gadget.  

Pembelajaran literasi dini dengan menggunakan media-media permainan ini memiliki 

tujuan agar anak-anak dapat lebih memperhatikan apa yang sedang disampaikan oleh guru 

dan memahami inti dari pembelajaran tersebut. Selain itu, media permainan yang terdiri dari 

bermacam-macam bentuk serta kombinasi warna memiliki daya tarik tersendiri bagi anak-

anak usia dini. Hal ini diperkuat dengan pendapat Kristanto (dalam Wiratna, 2013) yang 



mengemukakan bahwa penelitian di Harvard University, Columbia menunjukkan jika guru 

menggunakan alat peraga maka anak-anak dapat mengingat dengan lebih baik materi yang 

diajarkan. Ada peningkatan sebanyak 14-38% dibandingkan bila tidak menggunakan alat 

peraga sama sekali. Dari data di atas dapat dilihat sesungguhnya bukan minat literasi anak 

yang rendah tapi tidak adanya metode-metode yang benar dan tepat untuk menumbuhkan 

literasi anak usia dini. Seperti salah satu penelitian yang membahas mengenai meningkatkan 

literasi anak usia dini melalui media papan flanel. Menurut Hudaya dan Sri, media papan 

flanel mampu meningkatkan kemampuan literasi anak terutama bagi anak yang kurang 

mampu untuk membaca. Hal ini terlihat dari antusias anak-anak ketika menggunakan media 

tersebut. Papan flanel disini digunakan sebagai sarana atau alat untuk menempel berbagai 

gambar, kartu bilangan, kartu huruf dan lainnya. Siswa yang mampu menentukan huruf, 

angka serta gambar sesuai dengan tempatnya dan terus berkembang makan kemampuan 

literasi dini mereka pun mulai meningkat. Selain itu, media permainan lego atau balok susun 

juga dapat digunakan untuk pembelajaran literasi pada anak. Bermain dengan menggunakan 

lego dapat meningkatkan perkembangan dari segi kognitif, bahasa, fisik dan sosial-

emosional.  

Menurut Badru, dengan bermain anak-anak dapat melakukan kegiatan yang 

merangsang dan mendorong pengembangan aspek-aspek kemampuan dan potensi yang telah 

dimiliki anak. Ketika kegiatan bermain tersebut berlangsung, sebagain besar anak-anak 

menyukai untuk menggunakan media atau alat main, dimana media-media itu memiliki 

banyak fungsi untuk pembelajaran. Hal tersebut sesuai dengan salah satu hasil penelitian 

menyebutkan bahwa pada usia 4 tahun kapasitas kecerdasan anak telah mencapai 50%. Ini 

menunjukkan pentingnya memberikan perangsangan pada anak usia dini, sebelum masuk 

sekolah. Menurut Chrisrtina (2008) Hal ini dapat memberikan manfaat untuk mengenalkan 

kata, kalimat ataupun gambar pada anak sebagai penunjang literasi dini mereka, setelah 

melihat begitu besarnya dampak dari media permainan pada literasi anak, maka media 

permainan banyak dipilih sebagai salah satu cara untuk melatih anak berkonsentrasi saat 

pembelajaran berlangsung dimana anak akan mencapai kemampuan maksimal ketika terfokus 

pada kegiatan bermain dan bereksplorasi dengan mainan. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, rumusan masalah yang dikaji 

dalam penelitian ini yaitu Bagaimana gambaran penggunaan media permainan dalam 

membangun literasi dini pada anak ?. 

 

 



Metode Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang sifatnya deskriptif. Metode 

yang digunakan pada penelitian ini adalah metode survey, yaitu penelitian yang mengambil 

sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuisioner sebagai alat pengumpulan data. 

Populasi dalam penelitian ini adalah para guru pengajar di TK kota surabaya. Hal ini 

dikarenakan guru memiliki peran penting dalam mengenalkan literasi dini menggunakan 

media yang disampaikan ataupun diajarkan pada anak-anak. Lokasi penelitian dilaksanakan 

di Taman Kanak-kanak Kota Surabaya. Peneliti memilih TK yang ada di Kota Surabaya 

dikarenakan Kota Surabaya telah menjadi kota metropolis terbesar ke dua setalah Kota 

Jakarta di Indonesia. Selain itu Kota Surabaya saat ini juga telah menjadi kota literasi. teknik 

dalam pemilihan sampel pada penelitian ini dengan menggunakan Teknik Multistage Random 

Sampling atau pengambilan sampel secara bertahap. Pengambilan sampel dengan teknik ini 

digunakan karea populasi sangat tersebar secara geografis sehingga diperlukan pengembalian 

sampel melalui beberapa tahap. 

Adapun langkah-langkah dalam pemilihan lokasi penelitian dengan menggunakan 

Multistage Random Sampling adalah sebagai berikut : 

1. Mendata semua wilayah di Surabaya, yakni Surabaya Pusat, Surabaya Barat, 

Surabaya Timur, Surabaya Utara dan Surabaya Selatan 

2. Memilih secara acak nama-nama kecamatan yang masuk dalam wilayah Surabaya 

3. Dari beberapa kecamatan yang terpilih, mendata nama TK yang terdaftar pada 

kecamatan yang telah ditentukan. Nama TK ini didapatkan dari data Dinas Pendidikan 

Kota Surabaya. 

4. Memilih secara acak TK yang telah ditentukan pada kecamatan yang terpilih.  

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

 Pembahasan terhadap data hasil penelitian dilakukan analisa pada beberapa bagian 

yaitu literasi anak usia dini dengan media permainan dan pemilihan media permainan.  

 

Literasi Anak Usia Dini dengan Media Permainan 

Pengembangan kemampuan literasi dini pada siswa Taman Kanak-kanak di Surabaya 

dapat dilakukan dengan cara pembelajaran yang aktif serta menarik yaitu menggunakan 

media permainan sebagai alat atau perantara dalam pemberian materi yang disampaikan oleh 

guru. Kemampuan literasi dini meliputi beberapa komponen diantaranya print motivation, 

vocabulary, phonological awareness, narrative skill dan letter knowledge. Pembelajaran 



literasi dini dengan media permainan yang disesuaikan dengan indikator kemampuan literasi 

dini dimana masing-masing media permainan memiliki peran sehingga pembelajaran akan 

lebih unik dan kreatif.  

1. Peran media dalam Print Motivation 

Media permainan yang berkontribusi dalam pembelajaran membaca dengan 

pengenalan huruf, angka, kata, yang jika dilakukan terus menerus dan berulang akan 

memudahkan anak untuk memperdalam pengetahuan membaca diantaranya puzzle, 

boneka tangan dan papan flanel. Puzzle sebagai media untuk mempermudah proses 

transfer ilmu yang diberikan dalam bentuk-bentuk unik seperti bentuk hewan, huruf 

dan kata dengan prosentase 47%, angka dan lainnya. Permainan puzzle membuat anak 

menjadi semakin aktif karena anak yang antusias ketika pembelajaran dengan 

menggunakan media permainan puzzle akan berusaha untuk tanya kepada guru, 

mencoba berulang kali, bahkan akan tiba-tiba mengucapkan nama dari bentuk puzzle 

tersebut dengan prosentase 63%. 

Sedangkan media permainan boneka tangan dalam pembelajarannya juga 

secara tidak langsung akan memperkenalkan anak terhadap huruf dan kata dengan 

prosentase 53%, kalimat, peran dan lainnya. Guru yang sedang menyampaikan materi 

atau tema pembelajaran dengan menggunakan media boneka tangan secara tidak 

langsung sebagai siswa, mereka akan fokus dan memperhatikam alur cerita yang 

sedang dibawakan oleh guru. Pembawaan cerita atau materi yang menarik akan 

membuat siswa juga antusias meniru sesuai dengan kegaiatan pembelajaran saat itu. 

Peran yang dibawakan dengan menggunakan boneka tangan memberikan pengaruh 

dalam pembelajaran anak.  

Ketiga ialah media permainan papan flannel. Papan flannel biasannya 

digunakan dalam kegiatan pembelajaran dengan berbagai tema. Media papan flannel 

ini tergolong multifungsi. Pembelajaran yang dapat diterapkan menggunakan media 

papan flannel ini membuat anak semakin aktif. Biasanya sebagai guru akan 

memberikan tema pembelajaran sepert menempel huruf dan angka dengan prosentase 

45%, rangkaian kata atau kosakata, bentuk buah-buah yang digunakan untuk 

berhitung dan lain sebagainya. Anak yang terus belajar dengan menempelkan benda 

misalnya huruf yang dirangkai menjadi kata dan menirukan dengan membaca 

memudahkan anak dalam mengingat serta berimajinasi. Kebiasaan mengucapkan 

nama tersebut melatihnya serta mempermudah dalam proses pembelajaran karena 

anak termotivasi jika dilakukan dalam bentuk “print”. 



 

2. Peran Media Permainan dalam Vocabulary  

Pengetahuan perbendaharaan kata yang banyak akan membuat anak lancar 

ketika berliterasi. Pembelajaran mengenai perbendaharaan kata yang dilakukan oleh 

guru untuk menambah pengetahuan perbendaharaan kata pada siswa mereka. Guru 

dapat menggunakan media permainan dalam pembelajaran. Beberapa media 

permainan edukatif membantu mengenalkan kata kepada anak, diantaranya puzzle, 

block logic, boneka tangan, menara Hanoi, lotto warna, media permainan elektronik, 

balok lego, dan papan flanel. Pembelajaran pada setiap media permainan pada 

dasarnya tergantung dari bentuk-bentuk media itu sendiri. Jika media puzzle yang 

diberikan kepada anak adalah puzzle huruf, puzzle angka maka secara tidak langsung 

tujuan dari bentuk media tersebut ialah untuk menambah kosakata anak dengan 

prosentase 47%. Hal tersebut sama diterapkannya pada jenis media permainan yang 

lain, tetapi untuk media papan flanel, model pembelajaran yang disampaikan adalah 

dengan menempelkan benda yang sesuai dengan materi pengenalan perbendaharaan 

kata sehingga anak menjadi lebih tau bahwa benda yang akan ditempelnya adalah 

huruf tertentu atau kata tertentu. Media papan flannel memiliki fungsi dalam 

mengenalkan huruf dan angka pada siswa-siswi taman kanak-kanak dengan 

prosentase 45%. Sedangkan media permaianan block logic dimana media block logic 

ini juga memudahkan siswa dalam mengenal literasi dini yang mencakup huruf, 

angka, bentuk, dan warna dengan prosentase sebesar 50%. Media selanjutnya yaitu 

media permainan boneka tangan dalam pembelajarannya juga secara tidak langsung 

akan memperkenalkan anak terhadap huruf dan kata dengan prosentase 53% 

 

3. Peran Media Permainan dalam Phonological Awareness 

Phonological Awareness merupakan kemampuan untuk mendengar dan 

memainkan bunyi dari sebuah kata sederhana. Media permainan yang dapat berperan 

dalam Phonological Awareness dimana ketika dalam pembelajaran guru memberikan 

materi dengan melatih anak mengeja kata dengan kegiatan bermain. Dalam bermain 

anak akan merasa bahwa tidak sedang dalam belajar sehingga penyerapan materi 

dalam keadaan “fun” lebih dapat diserap karena anak merasa tidak tertekan dengan 

materi pembelajaran. Dalam hal ini media permainan boneka tangan memiliki peran 

yaitu penyampaian bentuk materi oleh guru yang akan diserap dan juga memudahkan 

anak mengingat setiap kata dan kalimat yang dibawakan dalam tokoh media. 



Kemudian media permainan berbasis elektronik. Permainan yang ada dalam komputer 

dan gadget yang digunakan untuk pembelajaran, sama halnya seperti pembelajaran 

dengan menggunakan media-media lainnya. Permainan yang ada dalam media 

elektronik biasanya menawarkan fitur untuk mendengarkan sehingga anak ketika 

bermain dengan permainan edukatif lebih mudah dan akan menirukan hasil suara 

yang didengar. Dari sini lah dapat dilihat kelebihan dari media eletronik begitu terasa 

yaitu siswa akan lebih fokus saat pemebeljaran berlangsng dan tertarik untuk terus 

belajar dengan menggunakan media permaianan elektronik dengan prosentase sebesar 

56%. Selanjutnya media permainan papan flanel dalam pembelajarannya dimana guru 

yang menjelaskan instruksi kepada anak untuk menempelkan benda sesuai dengan 

tema pembelajaran akan memudahkan untuk mengingat pembelajaran yang sedang 

berlangsung.   

 

4. Peran Media Permainan dalam Narrative Skill 

Narrative Skill merupakan kemampuan untuk mendeskripsikan sesuatu dan 

kejadian untuk diceritakan kembali. Kemampuan tersebut berarti siswa TK sudah 

dapat mengenali apa saja media-media dalam pembelajaran mereka, mereka tergolong 

aktif ketika pembelajaran dengan media permainan. Media permainan yang berperan 

dalam Narrative Skill diantaranya adalah puzzle, block logic, boneka tangan, menara 

Hanoi, lotto warna, permainan berbasis eletronik, balok lego, dan papan flanel. Dari 

semua media permainan yang ada, bahwa setiap media dapat digunakan oleh guru 

untuk mendeskripsikan sesuatu, misalnya sesuatu yang ada dalam bentuk media 

permainan itu sendiri. Siswa yang memainkan media-media tersebut, akan mampu 

mendeskripsikan sesuatu dan menceritakan kembali dari apa yang dibuatnya dengan 

menggunakan media permainan tersebut. Selain itu, instruksi atau panduan yang guru 

lakukan membuat anak menambah kosakata baru serta lebih memahami bentuk-

bentuk dari media yang digunakan. Media permainan puzzle membuat siswa menjadi 

lebih aktif serta dapat menarik perhatian siswa untuk menggunakan media ini sebagai 

pembelajaran dengan prosentase 54%. Kemudian dilihat dari segi respon siswa ketika 

menggunakan media block logic dalam pembelajaran pada anak saat berada di kelas 

menunjukan hasil yang cukup baik, dimana respon yang ditunjukkan siswa pada 

permainan block logic memiliki kesamaan dengan respon yang ditujukkan saat 

penggunaan media puzzle yang dimana siswa memiliki keinginan belajar lebih dan 

terus inggin belajar dengan diimbangi dengan siswa akan menjadi semakin aktif 



ketika pembelajaran dengan prosentase sebesar 41%. Hasil dari probing yang didapat 

dari responden menyatakan bahwa siswa yang menyusun menara Hanoi secara 

langsung dapat memahami urutan angka dasar dari 1 hingga 10. Yang dimana angka 

dasar 1 hingga 10 begitu berguna bagi dasar anak untuk melatih berhitung siswa.  

5. Peran Media Permainan dalam Letter Knowledge 

Media permainan yang dimiliki pada sekolah-sekolah TK rata-rata juga 

memiliki fungsi untuk pengenalan huruf, angka atau warna. Media-media tersebut 

diantaranya : puzzle, block logic, media permainan berbasis elektronik dan papan 

flanel. Berbagai bentuk dari media-media tersebut dalam pembelajaran memudahkan 

anak agar dapat lebih cepat mengenal huruf, angka atau warna. Pada dasarnya untuk 

media-media tersebut khususnya adalah yang memiliki bentuk sesuai dengan tema 

pembelajaran yang menunjang dalam pengenalan huruf dan angka ketika 

pembelajaran. media permainan puzzle juga berfungsi dalam mengenalkan huruf dan 

kata pada pembelajaran siswa dengan prosentase 47% pengenalan huruf dan kata 

yang ada pada media puzzle tersebut dapat dilatih dengan memberikan bentuk media 

berupa potongan-potongan berbentuk huruf maupun angka ataupun gambar. Guru 

akan memberikan semacam pertanyaan kepada siswa tentang media permaianan 

puzzle yang sedang dimainkan, sehingga secara tidak langsung siswa akan dapat 

mengenali bentuk puzzle yang mereka susun ialah gambar dari hewan, benda, 

lingkungan sekitar ataupun huruf dan angka. media block logic diketahui kelebihan 

dan kekuranagan dari media permaianan block logic dimana media block logic ini 

juga memudahkan siswa dalam mengenal literasi dini yang mencakup huruf, angka, 

bentuk, dan warna dengan prosentase sebesar 50%. media permaian yang berbasis 

elektronik ketika pembelajaran di kelas menyatakan bahwa media elektronik biasanya 

digunkan atau difungsikan sebagai alat bantu dengan media untuk pengenalan huruf 

dan angka dasar pada siswa dengan presentase sebesar 54% melalui cara-cara 

bermaian yang menyenangkan, yang terakhir ialah media papan flanelmemiliki fungsi 

dalam mengenalkan huruf dan angka pada siswa-siswi taman kanak-kanak dengan 

prosentase 45%.  

 

Pemilihan Media Permainan 

Pemilihan media permainan didasarkan atas beberapa hal yaitu disesuaikan 

dengan perkembangan anak, faktor keamanan (tidak melukai, tidak meracuni, tidak 



mencemari, terbuat dari bahan ramah dan tidak berbahaya), dan meningkatkan 

kemampuan tertentu (membaca, menulis, berhitung) 

Berdasarkan temuan data, pertimbangan pemilihan media permainan untuk 

anak usia dini sesuai dengan pernyataan guru ialah bahwa diperlukan pertimbangan 

dalam pemilihan media permainan serta pemilihannya harus disesuaikan dengan 

perkembangan anak usia dini dengan prosentase sebesar 86%. Tujuan pemilihan yang 

harus disesuaikan dengan perkembangan anak usia dini ialah agar anak memperoleh 

ilmu sesuai dengan kebutuhan dalam perkembangannya. Selain itu pemilihan 

berdasarkan faktor keamanan dari media permainan dimana berdasarkan temuan data 

sebesar 89% media permainan diharuskan untuk memiliki bahan yang tidak 

mengandung racun atau terbuat dari bahan yang tidak berbahaya. Media permainan 

yang dikhususkan untuk anak usia dini seharusnya memang tidak terbuat dari bahan 

yang membahayakan 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisa terhadap temuan data pada bab IV, pada bab ini peneliti 

menyimpulkan beberapa hasil temuan sebagai jawaban atas rumusan masalah yang 

diangkat dalam peneliti, sebagai berikut : 

1. Penggunaan media permainan pada Taman Kanak-kanak di Kota Surabaya rata-

rata digunakan untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan dalam perkembangan 

anak dan dalam pembelajaran literasi dini serta mempermudah proses transfer 

ilmu dari guru kepada siswa. 

2. Media permainan memiliki peran dalam lierasi dini, diantaranya dalam Print 

Motivation, Phonological Awareness, Vocabulary, Narrative Skill dan Letter 

Knowledge.  

3. Media permainan digunakan oleh guru pengajar sebagai alat bantu komunikasi 

guru dengan siswa sehingga pembelajaran yang diberikan oleh guru dapat 

diaplikasikan dengan cara yang menarik, asyik, dan menyenangkan. 

4. Literasi dini anak dapat dikembangkan dengan cara-cara yang menyenangkan 

seperti dengan menggunakan media permainan yang  memberikan kesenangan 

tersediri bagi siswa sehingga siswa tidak akan merasakan adanya paksaan dalam 

pembelajarannya, anak juga tidak akan merasa tertekan saat pembelajaran 

berlangsung sehingga pembelajaran dengan media permainan akan dapat 



memotivasi siswa untuk terus belajar dan mampu mengikuti pembelajaran yang 

diberikan oleh guru pengajar 

5. Pada dasarnya siswa atau anak usia dini bukan tidak bisa dikenalkan dengan 

pembelajaran literasi dini, tetapi kurang tepatnya metode yang digunkan yang 

tentunya akan mengakibatkan untuk malas belajar, bosan bahkan tidak mau 

belajar. 

6. Penggunaan media permainan disini digunakan untuk menarik perhatian siswa 

sehingga siswa akan tertarik dan aktif dalam proses pembelajaran. 
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