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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan kemampuan 
berhitung anak melalui bermain kartu angka pada anak didik kelompok B di TK 
Pertiwi Krakitan IV Bayat Klaten Tahun 2012/2013. Subyek penelitian ini adalah 
anak kelompok B di TK Pertiwi Krakitan IV Bayat Klaten yang terdiri dari 20 
anak 11 laki-laki dan 9 perempuan. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan 
Kelas. Penelitian ini bersifat kerjasama dengan teman sejawat antara peneliti dan 
guru. Data tentang kemampuan berhitung dikumpulkan melalui observasi. 
Sedangkan data mengenai penerapan bermain kartu angka dikumpulkan melalui 
wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan 
kemampuan berhitung anak melalui bermain kartu angka. Hal ini dapat dilihat 
dari prosentase rata-rata hasil kemnampuan berhitung anak dalam 1 kelas sebelum 
tindakan 36%, siklus I 50, 81%, siklus II 61,02%, siklus III 78,3%. Kesimpulan 
dari penelitian ini adalah bermain kartu angka dapat meningkatkan kemampuan 
berhitung anak pada anak kelompok B di TK Pertiwi Krakitan IV Bayat Klaten 
Tahun 2012/2013.  
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PENDAHULUAN 

 

Anak adalah pelabuhan hati kedua orang tua, sosok anak ibarat jantung hati 

yang selalu terbayang di pelupuk mata. Orang tua melabuhkan cita -cita dan 

harapan pada anaknya akan hari esok yang lebih baik. Oleh karena itu, bukan 

hanya pertumbuhan dan kesehatan fisik saja yang perlu diperhatikan, melainkan 

juga kecerdasan, kemandirian dan kedewasaan. Suatu kebanggaan tersendiri bagi 

orang tua jika mempunyai anak yang cerdas, namun untuk menjadi anak yang 

cerdas diperlukan stimulasi yang tepat yang mendorong anak dari berbagai sudut 

kecerdasan.  



 

 

Usia lahir sampai dengan memasuki pendidikan dasar merupakan masa 

keemasan sekaligus masa kritis dalam tahapan kehidupan manusia, yang akan 

menentukan perkembangan anak selanjutnya. Masa ini merupakan masa yang 

tepat untuk meletakkan dasar-dasar perkembangan kemampuan fisik, bahasa, 

sosial-emosional, konsep diri, seni, moral dan nilai-nilai agama. Sehingga 

upaya pengembangan seluruh potensi anak usia dini harus dimulai agar 

pertumbuhan dan perkembangan anak tercapai secara optimal, hal ini sesuai 

dengan hak anak, sebagaimana    diatur    dalam    Undang-Undang   Nomor  

23   Tahun   2002  tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap 

anak berhak untuk hidup, tumbuh, dan berpartisipasi secara wajar sesuai 

dengan harkat dan martabat kemandirian, serta mendapat perlindungan dari 

kekerasan dan diskriminasi (Depdiknas, 2007: 2). 

Pendidikan Taman Kanak-Kanak merupakan salah satu bentuk 

pendidikan prasekolah yang terdapat “dijalur” pendidikan sekolah (PP No 27 

Tahun 1990). Sebagai lembaga pendidikan prasekolah, tugas utama guru TK 

adalah mempersiapkan anak dengan memperkenalkan berbagai pengetahuan, 

sikap/perilaku, keterampilan dan intelektual agar dapat melakukan adaptasi 

dengan kegiatan belajar yang sesungguhnya di Sekolah Dasar (Depdiknas, 

2007: 1). 

Usia dini/ pra sekolah merupakan usia yang efektif untuk 

mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki anak-anak. Upaya 

pengembangan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara termasuk melalui 

bermain berhitung. Bermain berhitung di TK tidak hanya terkait dengan 

kemampuan kognitif saja, tetapi juga kesiapan mental sosial dan emosional, 

karena itu dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara menarik, bervariasi 

dan menyenagkan. Bermain berhitung merupakan bagian dari matematika, 

diperlukan untuk menumbuhkembangkan keterampilan berhitung yang sangat 

diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, terutama konsep bilangan yang 

merupakan juga dasar bagi pengembangan kemampuan matematika maupun 

kesiapan untuk mengikuti pendidikan dasar (Depdiknas, 2007: 1).  



 

 

Peneliti melakukan pengamatan di TK Pertiwi Krakitan IV Bayat, 

Klaten tahun 2012/ 2013. Kemampuan berhitung anak kelompok B masih 

rendah. Kemampuan berhitung anak yang rendah dikarenakan pembelajaran 

yang kurang menarik, anak hanya bersikap duduk seperti pembelajaran orang 

dewasa, seperti halnya pembelajaran SMP dan SMA. Hal ini  menyebabkan  

anak  merasa  bosan  dalam   menerima setiap pembelajaran. Pelaksanaan 

kegiatan pembelajaran di TK Pertiwi Krakitan IV Bayat Klaten masih 

monoton. Kegiatan setelah berdo’a adalah mengerjakan tugas melalui majalah 

yang diberikan  pada  setiap tema sehingga terasa membosankan dan 

kurangnya pengalaman anak. Anak hanya terpaku untuk belajar majalah 

tanpa ada media yang variasi dan menarik. 

 

A.  METODE PENELITIAN 

Penelitian dilakukan di TK Pertiwi Krakitan IV di Desa Krakitan, 

Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, yang berada 

dipedesaan dari pusat kota Kabupaten Klaten kearah selatan dengan jarak 15 

km menuju obyek wisata Rowo Jombor, dan tepatnya di sebelah utara Rowo 

Jombor dengan jarak 500 m di pinggiran gunung. Dilihat dari pendirian sudah 

cukup lama sejak tahun 1989, jumlah kelulusan juga sudah cukup banyak dan 

bekerja di luar wilayah Kabupaten. 

Latar belakang ekonomi orang tua murid umumnya berasal dari 

pekerja buruh, sedangkan tingkat pendidikannya  kebanyakan sampai 

SLTP dan SLTA, daerah ini merupakan daerah penghasil pertanian 

musiman hasil ladang. Alamat lengkap TK Pertiwi Krakitan IV adalah 

Desa Brajan, Kelurahan Krakitan, Kecamatan Bayat , Kabupaten Klaten. 

Tenaga kependidikan dengan jumlah 3 orang dengan rincian 1 guru negeri 

2 guru Wiyata bakti. 

Subyek penelitian ini adalah seluruh anak kelompok B TK Pertiwi 

Krakitan IV Tahun ajaran 2012/2013. Jumlah anak kelompok B tersebut 



 

 

adalah 20 yang terdiri dari 11 PA dan 9 PI. Penelitian bertindak sebagai 

guru kelas. Penelitian ini mengambil penelitian pembela jaran berhitung  

anak melalui bermain Kartu Angka  di Taman Kanak – kanak. 

Data merupakan fakta atau informasi atau keterangan yang dijadikan 

sebagai sumber atau bahan menemukan kesimpulan dan membuat 

kesimpulan (Mahmud, 2007: 146). Jenis data adalah suatu data kegiatan 

untuk memperoleh data yang dibutuhkan dan dapat disajikan sesuai 

dengan masalah yang dihadapi. Data yang diambil dalam penelitian ini 

adalah kemampuan berhitung anak melalui bermain kartu angka. Jenis data 

yang ditunjukkan penelitian ini seba gai berikut: 

1. Kemampuan berhitung anak 

Pengumpulan data untuk mengetahui kemampuan anak melalui 

berhitung dengan bermain kartu angka menggunakan teknik observasi 

yaitu melakukan pengamatan secara langsung dengan teliti, cermat dan 

hati-hati. Observasi in i ditujukan pada anak sebagai subjek penelitian. 

Observasi yang dilakukan meliputi membandingkan hasil pencapaian 

anak dengan indicator penelitian setiap siklus. 

2. Penerapan bermain kartu angka 

Jenis data pelaksanaan bermain kartu sumber datanya dari guru, teknik 

pengumpulan data yang digunakan untuk mengetahui penerapan 

bermain kartu angka agar sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, 

pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi. Penelitian 

ditinjau dari segi jenis dan analisis data, penelitian terbagi dua, yaitu 

kuantitatif dan kualitatif (Mahmud, 2011: 29). 

1.  Penelitian kuantitatif 

Yaitu penelitian yang menggunakan data berupa angka dengan 

berbagai klasifikasi, antara     lain     berbentuk    nilai   rata-rata,    

prosentase,   nilai maksimum, dan lain-lain. .  

2. Penelitian kualitatif 

Yaitu penelitian yang menggunakan data yang dinyatakan secara 

verbal dan kualifikasinya bersifat teoritis. Pengolahan data 



 

 

dilakukan secara rasional dengan menggunakan pola berpikir 

tertentu menurut hokum logika. Jadi, perbedaan kedua jenis 

penelitian ini terletak pada masalah analisis dan penyajian data 

guna menguji hipotesis sebagai usaha memecahkan masalah yang 

diselidiki.  

Jenis penelitian yang dilaksanakan penelitian ini merupakan 

Penelitian Tindakan Kela s (PTK) atau Classroom Action Research (CAR). 

Penelitian tindakan kelas berkembang dari penelitian tindakan. Menurut 

Carr dan Kemmis, 1991 (Igak Wardhani, Kuswaya Wihardi, 2010: 1.3) 

mendefinisikan PTK sebagai berikut: 

a. Penelitian tindakan adalah satu be ntuk inkuiri atau penyelidikan yang 

dilakukan melalui refleksi diri.  

b. Penelitian tindakan dilakukan oleh peserta yang terlibat dalam situasi 

yang diteliti, seperti guru, siswa, atau kepala sekolah.  

c. Penelitian tindakan dilakukan dalam situasi social, termasuk situasi 

pendidikan. 

d. Tujuan penelitian tindakan adalah memperbaiki dasar pemikiran dan 

kepantasan dari praktik-praktik, pemahaman terhadap praktik tersebut, 

serta situasi atau lembaga tempat praktik tersebut dilaksanakan. 

Keempat ide pokok tersebut dapat kita simpulkan bahwa penelitian 

tindakan merupakan penelitian dalam bidang social, yang menggunakan 

refleksi diri sebagai metode utama, dilakukan oleh orang yang terlibat di 

dalamnya, serta tujuan untuk melakukan perbaikan dalam berbagai aspek.  

Penelitian ini bertujuan sebagai usaha untuk meningkatkan 

kemampuan berhitung melalui bermain kartu angka yang dilakukan melalui 

kerja kolaborasi antara kepala sekolah, guru TK dan peneliti. Penelitian ini 

dimaksudkan untuk member informasi bagaimana tindakan yang tepat untuk 

meningkatkan kemampuan berhitung khususnya melalui kegiatan bermain 

kartu angka. 



 

 

Data dalam penelitian ini bersumber dari interaksi guru dan anak didik 

dalam pembelajaran dan berupa berhitung yang dihasilkan dari tindakan 

yang mengajar. Pengambilan data dilakukan dengan : 

1. Observasi atau pengamatan 

 Observasi adalah kegiatan pengamatan (pengambilan data) untuk 

memotret seberapa jauh efek tindakan telah mencapai sasaran (Supardi, 

2009: 127). Menggunakan metode observasi cara yang paling efektif 

adalah melengkapinya dengan format atau blangko pengamatan sebagai 

instrument. Teknik observasi dalam penelitian ini antara lain digunakan 

untuk: 

a. Mengamati perkembangan pembelajaran yang dilakukan oleh anak dan 

guru sejak dan sebelum perumusan tindakan, pada saat pelaksanaan 

tindakan, hingga akhir tindakan. 

b. Mengamati kemampuan guru dalam melakukan pengelolaan kelas, 

menumbuhkan minat dan motivasi belajar anak, menumbuhkan 

keaktifan anak, serta kemampuan guru dalam memanfaatkan media. 

c. Mengamati keaktifan anak dalam mengikuti proses pembelajaran, 

meningkatkan kemampuan berhitung anak dengan bermain kartu 

angka.  

2. Wawancara 

  Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan 

pertanyaan kepada responden dan mencatat atau merekam jawaban-

jawaban responden (Mahmud, 2007: 173).  

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak 

langsung ditujukan pada subyek penelitian melainkan melalui dokumen 

menurut Sudarmayanti (Mahmud, 2007: 183). 

Dokumentasi merupakan suatu metode untuk memperoleh atau 

mengetahui dengan melihat buku-buku, arsip-arsip, atau catatan yang 

berhubungan dengan orang yang diteliti. Dokumentasi ini digunakan untuk 

memperoleh data tentang sejarah singkat berdirinya sekolah, data guru dan 



 

 

identitas anak, antara lain seperti nama anak, nomor induk anak dengan 

melihat dokumentasi yang ada dalam sekolah. Hasil dokumentasi juga  

berupa foto rekaman proses tindakan, yaitu foto rekaman proses 

pembelajaran berhitung dengan kartu angka. Dokumentasi ini digunakan 

untuk mengetahui sejauh mana berhitung awal anak berkembang, 

dokumen berupa foto proses tindakan penelitian.  

 

B. HASIL PENELITIAN 

 Pra siklus 

TK Pertiwi Krakitan IV merupakan lembaga pendidikan formal yang 

berwawasan islam. Pembelajarannya menggunakan kurikulum Diknas. 

Kegiatan pembelajaran di TK Pertiwi Krakitan IV melalui kegiatan bermain 

sebagai salah satu upaya untuk membantu meningkatkan kemampuan 

berhitung anak. Upaya meningkatkan kemampuan berhitung anak tidak 

lepas dari pengembangan anak usia dini yang meliputi afektif dan kognitif. 

Kegiatan pra tindakan, guru memulai kegiatan pembelajaran mulai 

hari Sabtu, 29 September 2012. Peneliti mengkondisikan kelas agar anak 

siap mengikuti kegiatan tersebut. Peneliti  memulai dengan mengajak anak-

anak untuk  bernyanyi, menyebutkan angka dari 1-10, dan menulis angka 1-

5. Peneliti memberi arahan agar anak terus berusaha dalam melakukan 

kegiatan dan mengamati jalannya KBM (Kegiatan Belajar Mengajar) 

dengan leluasa tanpa mengganggu kegiatan yang sedang berlangsung.  

Ketika pr oses kegiatan berlangsung anak terlihat aktif dan antusias 

dalam memperhatikan guru. Terdapat anak yang memperhatikan penjelasan 

guru namun tidak sedikit anak yang ngobrol, bercanda, ngantuk, dan sibuk 

dengan aktivitasnya sendiri. 

Hasil dari kegiatan ini ada anak yang belum bisa menyebutkan urutan angka 

1-10, ada anajk yang masih belum bisa menulis urutan  angka 1-5. Hal ini 

diperkirakan kurangnya motivasi    serta    kurang   bervariasinya   media   

dan    metode    yang   digunakan   dalam pembelajaran. Hasil pengamatan 



 

 

sebelum tindakan diperoleh rata-rata prosentase kemampuan berhitung anak 

diperoleh 36% dari 20 anak. 

Siklus I 

Kegiatan observasi dilakukan pada saat kegiatan berlangsung di 

ruang kelas untuk mengamati kegiatan bermain kartu angka. Pengamatan 

ini dilakukan untuk mengetahui keaktifan, semangat, kecermatan dan 

ketepatan anak dalam mengikuti kegiatan bermain kartu angka.  

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan peneliti, diperoleh 

hasil sebagai berikut: (1) beberapa anak masih belum tertib pada saat 

mengikuti kegiatan, (2) dalam mengurutkan dan mengerjakan lembar kerja 

masih ada anak yang masih kurang bisa, (3) anak-anak tampak antusias 

dengan kegiatan bermain kartu angka dalam mengurutkan angka dan 

menyelesaikan tugas, (4) peneliti berkeliling untuk memeriksa pekerjaan 

anak, tetapi tetap masih ada anak yang masih lambat untuk 

mengerjakannya, (5) metode yang digunakan peneliti adalah Tanya jawab 

dan penugasan.  

Berdasarkan hasil tabulasi (pada lampiran ) diperoleh rata -rata 

prosentase kemampuan berhitung anak dalam 1 kelas sebesar 50,81%. 

Prosentase tersebut sudah mencapai hasil kemampuan dari skor maksimal 

yang ditargetkan peneliti pada pelaksanaan siklus I yaitu >  50%. 

Berdasarkan hasil observasi tersebut, peneliti melakukan analisis 

terhadap hasil pekerjaan anak. Kegiatan analisis ini dilakukan pada hari 

Senin, 1 Oktober  2012. Pelaksanaan   refleksi   ini  berupa  diskusi  yang  

dilakukan  peneliti  dan  guru  untuk menberi makna, menerangkan dan 

menyimpulkan, menelaah hasil tindakan yang telah dilakukan. Refleksi 

dilakukan diakhir penelitian. Berdasarkan nilai yang diperoleh anak pada 

siklus I, secara umum dapat disimpulkan bahwa hasil tugas anak dalam 

kegiatan bermain kartu angka cukup baik, masih banyak ditemukan 

kesalahan dan kekurangan pada hasil kerja anak.  

 

 



 

 

Siklus II 

Kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya, tindakan siklus I 

dilaksanakan dalam satu kali pertemuan yaitu pada hari Selasa, 2 Oktober  

2012 diruang kelas kelompok B di TK Pertiwi Krakitan IV Bayat, 

Klaten. Pertemuan tersebut berlangsung 60  menit yaitu jam 08.00 – 

09.00 WIB. 

Pada tahap pertama peneliti memulai kegiatan pembelajaran awal 

pada inti bermain berhitung dengan menggunakan kartu angka dengan 

membuka pembelajaran mengucapkan salam dan mengkondisikan anak 

agar siap mengikuti kegiatan. Tahap awal ditunjukkan kartu angka dan 

anak-anak menyebutkan anagka tersebut. Kemudian anak mengurutkan 

urutan angka dari 1-10, anak dibiarkan mengurutkan secara mandiri. 

Kemudian anak mengerjakan lembar kerja yang diberikan guru.  

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan peneliti, diperoleh 

hasil terhadap tugas anak pada siklus II sebagai berikut: (1) suasana 

kelas sudah mulai kondusif meskipun beberapa anak masih belum tertib 

pada saat mengikuti kegiatan, (2) suasana  yang sudah cukup baik 

tampak menyenangkan , dalam mengurutkan dan mengerjakan  lembar  

kerja  anak  sudah  cukup  baik, (3)   anak-anak  tampak antusias 

 Dengan  kegiatan  bermain kartu angka dalam mengurutkan 

angka dan menyelesaikan tugas, (4) peneliti berkeliling untuk 

memeriksa pekerjaan anak,dan memberikan motivasi dengan 

memberikan reward bintang, (5) metode yang digunakan peneliti adalah 

Tanya jawab dan penugasan.Berdasarkan hasil tabulasi (pada lampiran ) 

diperoleh rata-rata prosentase kemampuan berhitung anak dalam 1 kelas 

sebesar 61, 02%. Prosentase tersebut sudah mencapai hasil kemampuan 

dari skor maksimal yang ditargetkan peneliti pada pelaksanaan siklus II 

yaitu >  60%. Berdasarkan hasil tabulasi, jika dibandingkan dengan 

siklus I mencapai peningkatan sebesar 10,21%  

Hasil analisis menunjukkan bahwa kemampuan anak dalam 

mengurutkan kartu angka sudah cukup baik, dalam mengerjakan tugas 



 

 

yang diberikan guru juga sudah cukup baik meskipun masih terdapat 

anak yang masih lambat. Berdasarkan nilai yang diperoleh anak pada 

siklus II, secara umum dapat disimpulkan bahwa hasil tugas anak dalam 

kegiatan bermain kartu angka cukup baik, masih banyak ditemukan 

kesalahan dan kekurangan pada hasil kerja anak. 

Siklus III 

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan peneliti, diperoleh 

hasil terhadap tugas anak pada siklus III sebagai berikut: (1) suasana 

kelas sudah mulai kondusif anak , sudah tertib pada saat mengikuti 

kegiatan, (2) suasana  yang sudah baik tampak menyenangkan , dalam 

mengurutkan dan mengerjakan lembar kerja anak sudah baik, (3) anak-

anak tampak antusias dengan kegiatan bermain kartu angka dalam 

mengurutkan angka   dan   menyelesaikan  tugas, (4)  peneliti  

berkeliling  untuk  memeriksa  pekerjaan anak,dan memberikan 

motivasi dengan memberikan reward bintang, (5) metode yang 

digunakan peneliti adalah Tanya jawab dan penugasan.  

Berdasarkan hasil tabulasi (pada lampiran ) diperoleh rata -rata 

prosentase kemampuan berhitung anak dalam 1 kelas sebesar 78,3%. 

Prosentase tersebut sudah mencapai hasil kemampuan dari skor 

maks imal yang ditargetkan peneliti pada pelaksanaan siklus III yaitu > 

75% Berdasarkan hasil tabulasi, jika dibandingkan dengan siklus II 

mencapai peningkatan sebesar 17,28% .Berdasarkan hasil observasi 

tersebut, peneliti melakukan analisis terhadap hasil pekerjaan anak. 

Kegiatan analisis ini dilakukan pada hari Rabu, 3  Oktober  2012. 

Pelaksanaan refleksi ini berupa diskusi yang dilakukan peneliti dan 

guru untuk menberi makna, menerangkan dan menyimpulkan, 

menelaah hasil tindakan yang telah dilakukan. Refleksi dilakukan 

diakhir penelitian.  

Hasil analisis menunjukkan bahwa kemampuan anak dalam 

mengurutkan kartu angka sudah cukup baik, dalam mengerjakan tugas 

yang diberikan guru juga sudah baik meskipun masih terdapat anak 



 

 

yang masih lambat. Berdasarkan nilai yang diperoleh anak pada siklus 

III jauh lebih baik dibandingkan pada silkus I dan II.  

Berdasarkan analisis dan refleksi ditasa, tindakan pada siklus III 

dikatakan berhasil. Kemampuan berhitung anak sudah meningkat 

apabila dibandingkan dengan siklus -siklus sebelumnya, kegiatan 

bermain kartu angka yang telah dilaksanakan telah menunjukkan 

adanya peningkatan.  

 

C. KESIMPULAN 

 Berdasarkan hasil tindakan kelas yang dilaksanakan melalui beberapa 

tindakan dari suklus I, II, III serta dari hasil seluruh pembahasan dan analisis 

yang telah dilakukan serta, dapat ditarik kesimpulan melalui bermain kartu 

angka dapat meningkatkan kemampuan berhitung anak di TK Pertiwi 

Krakitan IV. Hal ini ditunjukkan dari adanya peningkatan rata-rata prosentase 

kemampuan berhitung anak dari sebelum tindakan sampai siklus III yakni 

pada saat sebelum tindakan 36%, siklus I mencapai 50%, siklus II mencapai 

60% dan siklus III mencapai 75%. 

Implikasi Hasil Penelitian 

 Penelitian yang telah dilakukan, berimplikasi terhadap proses 

pembelajaran anak. Anak bersemangat dalam bermain berhitung 

menggunakan kartu angka. Anak mampu mengeluarkan pendapat dan melatih 

kemampuan dalam berhitung dengan kartu angka. Penelitian ini selain 

berpengaruh pada perkembangan kognitif anak juga berpengaruh terhadap 

perkembangan motorik halus anak. 

Saran  

Berdasarkan hasil dan kesimpulan yang diuraikan diatas, maka dalam 

usaha meningkatkan kemampuan berhitung anak melalui bermain kartu angka 

perneliti memberikan saran sebagai berikut: 

1. Orang tua 

Orang tua hendaknya selalu melatih dan mengasah kemampuan yang 

dimiliki oleh anah.  



 

 

2. Kepada guru 

a. Guru hendaknya menggunakan media pembelajaran yang tepat, menarik 

dan menyenangkan agar dapat mendorong minat dan antusias anak 

dalam mengikuti pembelajaran serta tujuan dapat tercapai dengan baik. 

b. Mengingat media yang digunakan kartu angka dapat meningkatkan 

kemampuan berhitung anak, guru hendaknya menerapkan dalam 

pembelajaran dan sering melakukan pendekatan terhadap anak yang 

kurang mampu, minder, belum mandiri dan memberikan variasi dalam 

pembelajaran. 

3. Kepada peneliti berikutnya 

Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian yang serupa, tetapi dengan 

materi dan pendekatan yang berbeda untuk mendapatkan temuan yang 

lebih baik lagi.  
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