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ABSTRAK  

Pengembangan Dadu QR Code sebagai Media Pembelajaran untuk Alternatif Pengenalan 

Calistung Anak Usia 5 – 6 Tahun  

Oleh:  

Hasti Anastasia Turnip  

272017003 

Kemampuan membaca, menulis dan berhitung (calistung) penting bagi anak agar dapat melanjutkan belajar 

ditingkat selanjutnya. Namun, kemampuan ini tidak menjadi ukuran keberhasilan belajar ditingkat 

pendidikan anak usia dini. Mengenalkan dan menstimulasi kemampuan calistung sejak dini perlu diberikan, 

akan tetapi aktivitas pengenalannya perlu diperkaya dengan berbagai media yang menyenangkan, karena 

dengan aktivitas yang menyenangkan dapat memunculkan ketertarikan anak dalam belajar. Penelitian ini 

bertujuan mengembangkan Dadu QR Code yang di dalamnya berisikan media pembelajaran berbentuk 

gambar dan suara pada slide Microsoft PowerPoint. Menggunakan metode Research and Development 

(R&D) dengan model ADDIE. Subjek penelitian ini yaitu 16 siswa TK yang ada di Kota Salatiga. Teknik 

pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara tidak terstruktur terhadap guru dan orangtua. 

Validasi ahli media memberikan penilaian dengan kategori “Baik” dan ahli materi memberikan penilaian 

dengan kategori “Sangat baik”. Kesimpulannya, media Dadu QR Code untuk alternatif pengenalan calistung 

anak usia 5 – 6 tahun layak untuk digunakan.   
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