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Abstrak 

 
Tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah untuk meningkatkan 

kemampuan berhitung permulaan melalui permainan kartu angka dan gambar 
pada anak kelompok B di TK Trisula Perwari I Jonggrangan Kabupaten Klaten 
tahun ajaran 2012/2013. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian 
tindakan kelas yang dilaksanakan dalam dua siklus. Masing-masing siklus terdiri 
dari tiga kali pertemuan. Prosedur penelitian ini terdiri dari perencanaan 
tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi/pengamatan, dan refleksi. 

Penelitian tindakan kelas ini menggunakan seting di TK Trisula Perwari I 
Jonggrangan Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten. Data tentang perilaku 
guru, perilaku siswa, dan situasi kelas dikumpulkan dengan menggunakan metode 
observasi, sedangkan data tentang kemampuan berhitung permulaan 
dikumpulkan dengan metode penugasan. Analisis data dengan teknik analisis 
kritis untuk proses dan teknik analisis komparatif untuk dampak yaitu kemampuan 
berhitung permulaan. 

Kesimpulan hasil penelitian ini adalah bahwa penggunaan permainan kartu 
angka dan gambar dapat meningkatkan kemampuan berhitung permulaan pada 
anak kelompok B di TK Trisula Perwari I Jonggrangan Klaten tahun ajaran 
2012/2013. Persentase anak yang kemampuan berhitung permulaannya baik pada 
saat prasiklus hanya 42% setelah diterapkan permainan kartu angka dan gambar 
meningkat menjadi 84%. Adapun langkah-langkah penggunaan kartu angka dan 
gambar yang berhasil adalah sebagai berikut: (a) menyiapkan media sebelum 
anak memasuki ruangan, (b) menjelaskan terlebih dahulu kegiatan yang akan 
dilakukan, (c) menjelaskan media yang akan digunakan, (d) mengkondisikan 
suasana yang menyenangkan dan memberi variasi kegiatan penunjang, (e) 
menugaskan anak menghubungkan gambar dengan lambang bilangan, (f) 
menugaskan anak secara individu dengan lembar kerja anak, (g) memberi 
motivasi anak yang belum mampu. 

 
Kata kunci : berhitung permulaan, permainan kartu angka dan gambar. 
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A. PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan suatu proses pembentukan kepribadian suatu 

bangsa. Dunia pendidikan dituntut untuk semakin meningkatkan kualitas 

dalam berbagai aspek yang menjadi harapan dan kebutuhan masyarakat. 

Apalagi di era globalisasi yang sangat menuntut pendidikan untuk 

mempersiapkan diri mengikuti perkembangan zaman. 

Pendidikan Taman Kanak-Kanak merupakan pendidikan pra sekolah 

yang mempersiapkan anak didik sebelum memasuki dunia pendidikan dasar 

dan bertujuan untuk membantu meletakkan dasar kearah perkembangan sikap, 

pengetahuan, ketrampilan, dan daya cipta yang diperlukan oleh anak didik 

dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan untuk pertumbuhan dan 

perkembangan selanjutnya (Depdikbud, PKBTK, 1994:4). 

Usia 4-6 tahun merupakan masa peka perkembangan aspek sosial anak. 

Anak usia sensitif menerima berbagai upaya perkembangan seluruh 

potensinya. Masa peka adalah masa terjadinya pematangan fungsi-fungsi fisik 

psikis dan fisik yang merespon stimulus lingkungan dan menginternalisasikan 

kedalam pribadinya. Hurlock (Sisdiknas, 2007:5) mengatakan bahwa lima 

tahun kehidupan anak merupakan peletak dasar perkembangan selanjutnya.  

Upaya pengembangan berbagai potensi dapat dilakukan, salah satunya 

dengan cara berhitung permulaan melalui permainan. Permainan berhitung 

permulaan merupakan bagian dari matematika. Permainan ini diperlukan 

untuk menumbuhkembangkan ketrampilan berhitung yang sangat berguna 

bagi kehidupan sehari-hari. Konsep-konsep bilangan merupakan dasar bagi 

perkembangan kemampuan matematika. Permainan berhitung di TK 

diperlukan untuk mengembangkan pengetahuan dasar matematika sehingga 

anak secara mental siap mengikuti pembelajaran matematika lebih lanjut di 

sekolah dasar seperti konsep bilangan, lambing bilangan, warna, bentuk, 

ukuran, ruang dan posisi melalui berbagai bentuk alat dan kegiatan bermain 

yang menyenangkan. Permainan berhitung juga diperlukan untuk membentuk 

sikap logis, kritis, cermat, kreatif dan disiplin pada diri anak, karena masa TK 

salah satunya sebagai masa bermain (Sisdiknas, 2000:1-2). 



TK Trisula Perwari I Klaten sebagai salah satu TK yang merupakan 

wahana pembelajaran anak-anak berupaya membentuk pribadi anak dengan 

mengasah potensi-potensi yang ada pada diri anak. Salah satunya adalah 

meningkatkan kemampuan berhitung permulaan melalui permainan gambar. 

Tetapi pada prakteknya, pembelajaran berhitung permulaan yang diberikan 

kepada anak mengalami kendala. Adapun kendala dalam proses pembelajaran 

yang ada di TK Trisula Perwari I Klaten adalah pemahaman anak dengan 

jumlah 19 anak yang dapat berhitung permulaan hanya sebanyak 8 anak, 

sedangkan yang masih dibantu ada 6 anak dan yang sama sekali tidak bisa dan 

tidak mau bermain ada 5 anak. Jadi yang mampu berhitung permulaan hanya 

42% saja. 

Pihak guru mulai mencari penyebab rendahnya kemampuan berhitung 

permulaan dan dapat diketahui bahwa kondisi ini terjadi karena anak mulai 

jenuh dengan metode pembelajaran yang selama ini dilakukan oleh guru di 

kelas. Metode yang sering digunakan di kelas adalah metode ceramah dan 

tanya jawab sehingga kurang menarik perhatian anak. Oleh karena itu, guru 

mencoba untuk menerapkan metode pembelajaran melalui permainan 

menggunakan media gambar. 

Pembelajaran dengan bermain mempermudah anak untuk berpikir dan 

anak pun memiliki kesenangan tersendiri. Permainan dapat membuat anak 

senang dengan alat peraga yang akan dapat meningkatkan kemampuan 

berhitung permulaan anak dalam mengenal macam-macam gambar. Anak 

akan mengenal konsep-konsep yang masih abstrak menjadi lebih jelas dan 

menerima konsep tersebut menjadi gambaran yang bersifat verbal melalui 

permainan gambar. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan 

berhitung permulaan anak melalui permainan kartu angka dan gambar anak 

melalui permainan kartu angka dan gambar pada anak kelompok B di TK 

Trisula Perwari I Jonggrangan Klaten tahun ajaran 2012/2013. 

 

 



B. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian tindakan kelas. Arikunto 

(2006:91), menyatakan bahwa Penelitian Tindakan Kelas merupakan suatu 

pencermatan terhadap kegiatan yang sengaja dimunculkan, dan terjadi dalam 

sebuah kelas. Penelitian kelas dilakukan antara guru dengan kolaborasi/orang 

lain yang bertujuan untuk mendeteksi dan memecahkan masalah yang ada di 

kelas sehingga dapat meningkatkan proses pembelajaran di dalam kelasnya. 

Tempat penelitian dilakukan di TK Trisula Perwari I Jonggrangan 

Klaten. Subjek dalam penelitian ini adalah guru dan anak kelompok B TK 

Trisula Perwari I Jonggrangan Klaten tahun ajaran 2012/2013. Banyak anak 

ada 19 anak, terdiri dari 9 anak perempuan dan 10 anak laki-laki.  

Langkah-langkah atau prosedur penelitian yang digunakan untuk 

melaksanakan siklus adalah dengan observasi awal sebelum dilakukan 

tindakan penelitian (prasiklus). Prasiklus dilakukan untuk mengetahui kondisi 

nyata di lapangan tentang kemampuan berhitung permulaan anak. Setelah 

mengetahui kondisi awal tingkat kemampuan berhitung anak yang masih 

rendah, yaitu hanya 42% saja persentase pencapaiannya, kemudian dilakukan 

pemberian tindakan yang berupa siklus. Setiap siklus terdiri dari empat 

tahapan yaitu: perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. 

Penelitian ini menggunakan dua siklus, dengan masing-masing siklus terdiri 

dari dua pertemuan. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan 

kualitatif. Data kuantitatif yang digunakan berupa daftar nilai siswa dan 

persentase keberhasilan siswa. Peneliti mengumpulkan data pada setiap 

kegiatan observasi pelaksanaan siklus PTK, kemudian dianalisis secara 

deskriptif komparatif menggunakan teknik persentase untuk melihat 

kecenderungan yang terjadi dalam kegiatan pembelajaran, menganalisis 

tingkat keberhasilannya, kemudian dikategorikan dalam klasifikasi berhasil 

dan belum berhasil. Sedangkan data kualitatif yang digunakan berupa 

wawancara dan dokumentasi.  



Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder. 

Data primer adalah data diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan 

teknik pengambilan data yang dapat berupa observasi secara langsung dari 

siswa itu sendiri, proses, dan hasil karya anak pada saat pembelajaran. 

Sedangkan, data sekunder diperoleh dari sumber tidak langsung yang 

biasanya berupa data dokumentasi dari arsip-arsip resmi (Azwar, 1997:36). 

Sumber data primer yang digunakan berupa observasi siswa dan hasil karya 

anak. Sedangkan sumber data sekunder yang digunakan berupa dokumentasi 

kegiatan saat pembelajaran. 

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi, 

tanya jawab (wawancara), catatan lapangan, dan dokumentasi. Pengumpulan 

data melalui observasi dilakukan sendiri oleh peneliti. Observasi dilakukan 

pada kelas yang dijadikan objek penelitian agar mendapatkan gambaran 

secara langsung kegiatan anak di kelas. Wawancara dilakukan kepada kepala 

sekolah, guru, dan anak didik untuk mengetahui respon mereka tentang 

pembelajaran. Catatan lapangan digunakan untuk mencatat temuan selama 

pembelajaran yang diperoleh peneliti yang tidak teramati dalam pedoman 

observasi. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh atau mengetahui 

sesuatu dengan arsip-arsip yang berhubungan dengan penelitian ini. 

Sebelum melakukan penelitian diperlukan alat bantu untuk mengukur 

perkembangan kemampuan anak, sehingga peneliti membuat instrumen 

penelitian terlebih dahulu. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Lembar observasi upaya peningkatan kemampuan berhitung permulaan, 

yang berisi tentang catatan hasil pelaksanaan kegiatan mengenai 

permainan kartu angka dan gambar. Prosedur penyusunan dan pengisisn 

lembar observasi ini adalah: 

a. Menentukan indikator yang digunakan untuk mengetahui peningkatan 

kemampuan berhitung permulaan anak, yaitu: (1) 

membilang/menyebut urutan bilangan 1-10; (2) membilang dengan 

menunjuk benda-benda sampai 10; (3) menunjuk urutan benda untuk 



bilangan 1-10; (4) menghubungkan/memasangkan lambang bilangan 

dengan benda sampai 10 (anak tidak disuruh menulis), dan (5) 

mengenal konsep banyak-sedikit, lebih-kurang, sama-tidak sama. 

b. Menjabarkan indikator ke dalam butir-butir amatan yang 

menunjukkan pencapaian indikator yang dapat dilakukan anak ketika 

melaksanakan kegiatan yaitu: (1) Anak dapat menyebutkan urutan 

bilangan 1-10, anak dapat membilang dengan benda; (2) anak berani 

membilang dengan menunjuk benda, anak dapat menyebut bilangan 

dengan suara keras; (3) anak dapat menunjukkan bilangan, anak dapat 

menunjukkan urutan bilangan;  (4) anak dapat menghitung dengan 

benar, anak dapat memasangkan benda sesuai dengan angka; dan (5) 

anak dapat membedakan banyak-sedikit, anak dapat membedakan 

sama-tidak sama. 

2. Membuat lembar tabulasi skor kemudian membandingkan hasil 

persentase pencapaian anak dengan persentase keberhasilan yang telah 

ditetapkan peneliti di setiap siklus. Sebelumnya ditentukan terlebih dahulu 

deskriptor butir amatan dengan pemberian skor, ketentuannya sebagai 

berikut; skor 4 jika anak mampu, skor 3 jika anak mampu dengan sedikit 

bantuan, skor 2 jika anak mampu dengan banyak bantuan, dan skor 1 jika 

anak tidak mau mencoba. 

3. Lembar observasi penerapan permainan kartu angka dan gambar dalam 

upaya peningkatan kemampuan berhitung permulaan anak melalui 

permainan kartu angka dan gambar. Komponen yang dinilai meliputi: 

pendahuluan, pelaksanaan, inti, dan penggunaan media yang dilakukan 

pada waktu pembelajaran berlangsung. Pencatatan observasi dilakukan 

dengan memberi tanda checklist pada kolom “Y” jika aspek itu dilakukan 

oleh guru dan “T” jika tidak dilakukan. 

4. Lembar catatan lapangan yang digunakan untuk mencatat semua kejadian 

yang terjadi di luar perencanaan atau mencatat permasalahan-

permasalahan yang muncul pada waktu dilaksanakan kegiatan. 



Keberhasilan kegiatan penelitian ini akan tercermin dengan adanya 

peningkatan yang signifikan terhadap kemampuan berhitung permulaan anak 

terutama dalam hal berhitung permulaan. Persentase keberhasilan yang sudah 

ditetapkan oleh peneliti yaitu 70% untuk siklus  dan 80% untuk siklus II.  

Data yang dikumpulkan harus diusahakan kevalidannya. Untuk 

menjamin keabsahan dan kebenaran data, maka dipilih dan digunakan cara-

cara yang tepat untuk memperoleh data. Adapun teknik yang digunakan 

dalam memeriksa validitas data dalam penelitian ini adalah dengan triangulasi 

data. Penelitian ini dapat memanfaatkan sudut pandang guru, sudut pandang 

siswa, dan sudut pandang peneliti. Guru dapat menjelaskan tentang maksud 

dan tujuan pembelajaran, anak dapat melakukan apa yang ditugaskan guru. 

Dari data yang diperoleh dibandingkan sehingga peneliti dapat menguji 

kebenarannya. 

Pada penelitian tindakan kelas ini, teknik analisis yang digunakan 

adalah analisis deskriptif komparatif berdasarkan hasil observasi kegiatan 

pembelajaran, yang digunakan untuk melakukan refleksi, agar peneliti dapat 

menentukan tindakan yang akan diambil pada siklus berikutnya. Analisis data 

kemampuan berhitung permulaan anak dilakukan dengan membuat tabulasi 

skor peningkatan kemampuan berhitung permulaan anak persiklus kemudian 

menghitung persentase pencapaian yang diperoleh setiap anak. Langkah 

selanjutnya adalah membandingkan hasil persentase pencapaian pada setiap 

anak dengan persentase keberhasilan pada setiap siklus yang telah ditentukan 

peneliti. Penelitian pada setiap siklus akan berhasil jika anak sudah mencapai 

persentase yang telah dilakukan peneliti pada setiap siklusnya, dalam 

penelitian ini mencapai 80%. 

 

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil observasi awal (prasiklus), diperoleh hasil bahwa 

kemampuan berhitung permulaan terutama dalam berhitung permulaan anak 

kelompok B di TK Trisula Perwari I Jonggrangan masih rendah. Hal ini 

terlihat dari persentase pencapaian kemampuan berhitung permulaan anak satu 



kelas hanya 42% saja yang bisa berhitung permulaan sesuai harapan. Nilai ini 

masih jauh dari tujuan penelitian. Berdasarkan analisis pencarian fakta, hal ini 

disebabkan karena guru belum menggunakan alat peraga atau media yang 

menarik bagi anak sehingga anak merasa jenuh dan bosan, sehingga untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran, peneliti perlu melaksanakan tindakan 

kelas. 

1. Siklus I 

a. Perencanaan Tindakan 

Kegiatan perencanaan ini dilaksanakan pada hari Kamis, 6 

September 2012 di TK Trisula Perwari I Jonggrangan Klaten. Pada 

kesempatan tersebut, peneliti berdiskusi dengan kolaborator hal-hal 

yang akan dilakukan pada kegiatan pelaksanaan tindakan siklus I. 

Adapun tindakan dalam siklus I akan dilaksanakan dalam 3 kali 

pertemuan, dimana pertemuan pertama direncanakan pada hari Selasa, 

11 September 2012, pertemuan kedua pada hari Kamis, 13 September 

2012, dan pertemuan ketiga pada hari Jumat, 14 September 2012. 

Adapun beberapa hal yang direncanakan pada siklus I yaitu: 

1) Membuat rancangan kegiatan harian dan dilampiri RBP. 

2) Mempersiapkan alat peraga kartu angka dan gambar yang akan 

digunakan. 

3) Mempersiapkan waktu pelaksanaan kegiatan yaitu sekitar 30 

menit untuk permainan kartu angka dan gambar. 

b. Pelaksanaan Tindakan 

Tindakan pada siklus pertama dilaksanakan mulai hari Selasa, 

11 September 2012. Pembelajaran ini berlangsung selama 30 menit 

dan bertempat di ruang kelas B TK Trisula Perwari I Jonggrangan 

Klaten.  

Pada pertemuan pertama, guru memperlihatkan alat peraga yang 

digunakan yaitu kartu angka dan gambar kemudian mengenalkan 

simbol angka dengan kartu angka. Guru menjelaskan cara 



mengurutkan bilangan 1-10 dan evaluasi dilakukan dengan tugas 

(unjuk kerja) pada lembar kerja anak.  

Pertemuan kedua dilaksanakan pada hari Kamis, 13 September 

2012 dan pertemuan ketiga pada hari Jumat, 14 September 2012. 

Peneliti melakukan tindakan yang hampir sama dengan pertemuan 

pertama. 

c. Observasi 

Observasi dilakukan pada saat kegiatan pembelajaran 

pengenalan penjumlahan melalui permainan kartu angka dan gambar. 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti dan guru, diperoleh 

hasil sebagai berikut: (1) ada anak yang duduk di deretan paling 

belakang yang gaduh, beberapa anak berjalan-jalan dan tidak 

memperhatikan guru, ada anak yang masih takut mengucapkan/ 

menyebut urutan bilangan; (2) Situasi kelas terasa gerah karena cuaca 

panas. Jika jendela ditutup akan terasa lebih panas tetapi jika dibuka 

anak selalu melihat keluar jendela; (3) Hasil observasi penguasaan 

kemampuan berhitung permulaan sudah cukup menunjukkan 

peningkatan yaitu dari sebelum tindakan persentase pencapaian 

keberhasilan 42% pada siklus ke-I ini dapat mencapai 68,42% dengan 

rerata skor meningkat 4,99 dari 22,05 menjadi 26,94 sedangkan 

persentase kemampuan berhitung 1 kelas mencapai 67,36%. 

d. Refleksi 

Berdasarkan hasil observasi tersebut, peneliti dan guru 

melakukan analisis terhadap proses pembelajaran dan peningkatan 

kemampuan berhitung permulaan anak. Hal-hal yang sudah baik dalam 

penelitian: (1) Anak sudah menunjukkan ketertarikan dengan media, 

(2) guru sudah melakukan pengaturan seting dan penyiapan media 

sehingga tidak banyak waktu terbuang (3) guru telah menjelaskan dan 

memberi demonstrasi sebelum memberikan tugas kepada anak. 

Sedangkan yang belum baik adalah: (1) anak ada yang mengeluh 

karena permainan kurang menarik, (2) anak tidak bersemangat, (3) 



kemampuan anak didik belum merata. Penyebab masalah di atas 

adalah anak bosan dengan media yang sama, guru belum memberi 

motivasi dan tidak membantu anak yang belum mampu mengerjakan, 

dan guru tidak memberikan reward. 

Hasil refleksi dan observasi siklus I dievaluasi bersama 

kolaborator. Dari evaluasi tersebut, peneliti dan kolaborator merasa 

bahwa hasil penelitian belum maksimal. Oleh sebab itu, peneliti dan 

kolaborator membuat rencana untuk tindakan pada siklus berikutnya 

dengan memperbaiki kekurangan yang ada. 

Berdasarkan data hasil observasi dan analisis pada siklus I, 

diperoleh hasil persentase pencapaian keberhasilan anak sebesar 68,42%. 

Dengan persentase keberhasilan yang telah ditentukan dalam indikator 

pencapaian pada siklus I yaitu 60%, keberhasilan siklus I sudah tercapai, 

tetapi masih kurang dari indikator keberhasilan akhir yaitu 80%. Hal ini 

menjadikan dasar peneliti untuk melakukan tindakan siklus II. 

2. Siklus II 

a. Perencanaan Tindakan 

Proses tindakan pada siklus I pada umumnya sudah cukup baik 

namun belum memuaskan. Untuk itu peneliti dan guru sepakat untuk 

melakukan tindakan selanjutnya. Peneliti berdiskusi dengan guru untuk 

menentukan perencanaan pada siklus II. Hal-hal yang didiskusikan 

antara lain: (1) Untuk mengatasi kebosanan anak, peneliti berencana 

untuk menggunakan kartu angka dan gambar mengacu pada sub tema, 

(2) Peneliti berencana untuk memotivasi dan memberi bantuan pada 

anak yang belum mampu, (3) Peneliti berusaha memperhatikan semua 

anak dan memberikan reward berupa tanda bintang. 

Adapun tahap-tahap proses pembelajaran pada siklus II adalah 

sebagai berikut: 

1) Peneliti membuka pembelajaran dengan doa dan salam. 

2) Guru mengenalkan alat yang akan digunakan dan menjelaskan 

kepada anak cara mengerjakan tugas yang akan diberikan. 



3) Guru menjelaskan cara menghubungkan gambar dengan kartu 

angka dan gambar. 

4) Anak melaksanakan tugas pada lembar kerja anak. 

5) Peneliti memperhatikan kinerja anak, memotivasi dan membantu 

anak yang belum mampu, serta memberi reward pada anak yang 

sudah mampu dengan baik. 

6) Peneliti menutup kegiatan dengan bernyanyi bersama, berdoa, dan 

salam. 

b. Pelaksanaan Tindakan 

Sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya, tindakan 

pada siklus II dilaksanakan mulai hari Selasa, 18 September 2012 di 

ruang kelas B TK Trisula Perwari I Jonggrangan Klaten. 

Proses pembelajaran pada siklus II pertemuan pertama 

sebagaimana yang telah disebutkan di atas hanya ada sedikit variasi 

agar anak-anak tidak merasa bosan dan suasana kelas lebih 

menyenangkan. 

Uraian di atas merupakan proses pembelajaran pada siklus II 

pertemuan pertama. Untuk pertemuan kedua dan ketiga kegiatannya 

hampir sama dengan pertemuan hari pertama. 

c. Observasi 

Hasil observasi siklus II meliputi perilaku tindakan guru, tindak 

belajar, situasi kelas, dan peningkatan kemampuan berhitung 

permulaan anak. Perilaku tindakan guru sudah baik yaitu: telah 

menyiapkan media sebelum jam masuk, sudah menjelaskan sekilas 

tentang media yang digunakan, dan sudah memberikan perhatian, 

motivasi, serta reward kepada siswa. Tindak belajar anak juga 

menunjukkan perbaikan yaitu: anak cukup antusias, anak cukup 

percaya diri dan tidak takut salah. Situasi kelas juga lebih nyaman dan 

kondusif. Pada siklus II rata-rata kemampuan berhitung permulaan 

anak sudah meningkat mencapai 80,78% dengan persentase 

keberhasilan mencapai 84%. 



d. Refleksi 

Refleksi tindakan siklus II peneliti mendiskusikan bersama 

kolaborator, setelah menempuh langkah-langkah perbaikan 

pembelajaran. Dari hasil pengamatan menunjukkan bahwa penggunaan 

permainan kartu angka dan gambar dapat meningkatkan perhatian 

anak, anak merasa senang dan antusias dalam mengikuti pembelajaran. 

Keaktifan anak meningkat berdampak pada meningkatknya 

kemampuan berhitung permulaan anak. Sebagian besar anak sudah 

dapar berhitung. Anak semakin tertarik untuk belajar berhitung karena 

mereka menyadari bahwa pembelajaran berhitung permulaan adalah 

hal yang sangat penting. Anak telah mengetahui bahwa untuk dapat 

mengetahui banyak hal terlebih dahulu harus mampu berhitung 

permulaan. Untuk itu anak selalu didorong untuk rajin bermain kartu 

angka dan gambar agar mereka mampu berhitung dengan baik. 

Berdasarkan data hasil observasi, dapat disimpulkan bahwa 

perkembangan kemampuan berhitung permulaan anak kelompok B TK 

Trisula Perwari I Jonggrangan Klaten pada tindakan siklus II sudah sesuai 

dengan yang diharapkan. Walaupun masih ada 3 anak yang belum mampu 

mencapai indikator pencapaian pada siklus II yaitu 80%, tetapi hasil 

persentase keberhasilan anak pada siklus II yaitu sebesar 84% telah 

melebihi indikator keberhasilan yang telah ditetapkan pada siklus III yaitu 

sebesar 80%. Dengan demikian, tindakan penelitian dihentikan. 

 

D. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang telah 

dilakukan dalam dua siklus dengan menerapkan pembelajaran bagi siswa 

kelompok B TK Trisula Perwari I Jonggrangan Klaten, dapat disimpulkan 

bahwa hipotesis yang dirumuskan terbukti kebenarannya, artinya bahwa 

melalui permainan kartu angka dan gambar dapat meningkatkan kemampuan 

berhitung permulaan bagi siswa kelompok B TK Trisula Perwari I 

Jonggrangan Klaten tahun ajaran 2012/2013. Hal ini terbukti dengan adanya 



peningkatan persentase kemampuan berhitung permulaan dari prasiklus 42%, 

siklus I 67,36% dan siklus II 84%.  

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa langkah-langkah penggunaan 

permainan kartu angka dan gambar yang berhasil meningkatkan kemampuan 

berhitung permulaan sebagai berikut: (1) Menyiapkan alat peraga dan media 

sebelum anak memasuki ruangan pembelajaran; (2) Menjelaskan terlebih 

dahulu kegiatan yang akan dilakukan; (3) Menjelaskan media yang akan 

digunakan; (4) Mengkondisikan suasana yang menyenangkan dan memberi 

variasi kegiatan penunjang, (5) Menugaskan anak menghubungkan gambar 

dengan lambang bilangan; (6) Menugaskan anak secara individu dengan 

lembar kerja anak dan (7) Memberi motivasi dan bantuan kepada anak yang 

belum mampu. 
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